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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine:

57.

 Na temelju članka 48. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" 86/08 i 60/11) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 15/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 24. sjednici 
održanoj 3. travnja 2017. donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda u Brodsko-posavskoj županiji

Članak 1.

 U Odluci o ustrojavanju Službeničkog suda u Brodsko-posavskoj županiji ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" 17/08) članak 7. mijenja se i glasi:

"Članovi Vijeća Službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad u neto iznosu s obzirom na 
složenost predmeta i to:

- u postupcima koji se vode zbog teške povrede službene dužnosti:

 predsjednik Vijeća 1000 kuna

 članovi Vijeća    700 kn

 tajnik     500 kuna
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- u postupcima zbog lake povrede službene dužnosti

 predsjednik Vijeća 500 kuna

 članovi Vijeća  300 kuna

 tajnik   150 kuna".

 Naknada se određuje nakon završetka svakog pojedinog predmeta u prvostupanjskom ili 
drugostupanjskom postupku.

Članak 2.

 Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

 "Sredstva za rad Službeničkog suda osiguravaju se u Proračunu Brodsko-posavske županije.

 Troškove postupka pred Službeničkim sudom snosi jedinica lokalne samouprave u čijem je upravnom 
tijelu zaposlen službenik protiv kojeg se vodi postupak.

 Troškovi postupka osim novčanih naknada za rad predsjednika, članova Vijeća i tajnika obuhvaćaju 
putne troškove, troškove izvođenja dokaza te druge stvarne troškove nastale radom Službeničkog suda.

 Na troškove postupka pred Službeničkim sudom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona 
kojim se uređuje opći upravni postupak.

 Visinu troškova postupka utvrđuje predsjednik Službeničkog suda na temelju pisanog izvješća 
predsjednika Vijeća pred kojim se postupak vodio.

 Jedinica lokalne samouprave iz stavka 2. ovog članka dužna je u roku 15 dana od dana dostave rješenja iz 
stavka 5. ovog članka izvršiti isplatu troškova postupka u korist Proračuna Županije.

Članak 3.

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

Klasa : 021-01/17-01/29

Urbroj: 2178/1-01-17-1

Slavonski Brod, 3. travnja 2017.

Predsjednik

Županijske skupštine

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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- akti  župana:

58.

 Na temelju stavka 2. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (narodne novine br. 94/13) i 
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13 - 
pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske županije donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Brodsko-posavsku 
županiju - prikaz stanja za 2016.

I.

 Župan Brodsko-posavske županije daje suglasnost na Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
za Brodsko-posavsku županiju - prikaz stanja za 2016.

II.

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

Klasa : 351-01/17-01/29

Urbroj: 2178/1-11-01-17-1

Slavonski Brod, 5. srpnja 2017.

Župan

Dr.sc.Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
I ZAŠTITU OKOLIŠA

IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana   gospodarenja   otpadom
Brodsko-posavske županije

Prikaz stanja za 2016. godinu

Izvješće  je  na   temelju  dostupnih   i   dostavljanih   podataka  izradio  Upravni  odjel   za  komunalno 
gospodarstvo  i  zaštitu  okoliša  Brodsko-posavske županije sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom  
(„Narodne novine“   br. 94/13).

svibanj  2017. godine
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UVODNE NAPOMENE

Temeljem stavka 2. članka 10. Zakona o otpadu („Narodne novine“ br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), Županijska 
skupština  je na 27. sjednici, održanoj 6. listopada 2008. godine, donijela Plan gospodarenja otpadom Brodsko-
posavske županije za razdoblje 2008. – 2015. godine (u daljnjem tekstu:  PGO BPŽ), koji je objavljen u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ br. 15/08. PGO BPŽ je donesen sukladno Zakonu o otpadu, 
Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 130/05) i Planu gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007. – 2015. godina („Narodne novine“ br. 85/07).

Na temelju članka 17. stavka 4., a u vezi s člankom 174. i člankom 181. stavkom 1. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br, 94/13), te Izmjena Plana gospodarenja otpadom u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine („Narodne novine“ br. 46/15) Županijska skupština Brodsko-
posavske županije je na 14. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijela Plan  o   izmjenama Plana  
gospodarenja  otpadom  Brodsko-posavske županije  za razdoblje   2008. -  2015.  godine („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županija“ br. 11/15). Koncept definiran ovim Planom temelji se na rezultatima provedene 
optimizacije prostornih i ekonomskih parametara.

Važeći propis kojim se uređuje i regulira gospodarenje otpadom je  Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ br. 94/13), (u daljnjem tekstu: ZOOGO). 

Na temelju stavka 2. članka 20. ZOOGO, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-
posavske županije je izradio ovo Izvješće o provedbi PGO BPŽ za 2016. godinu. Izvješće donosi analizu provedbe 
Plana Županije i podatke o planovima gospodarenja otpadom općina/gradova dostavljenih  u Upravni odjel, 
planovima gospodarenja otpadom proizvođača otpada, postupanje s komunalnim otpadom, te podatke iz Registra 
onečišćivača okoliša (ROO) koji su objavljeni u  izvješćima Hrvatske agencije za zaštitu okoliša i prirode. Izvješće 
je izrađeno kao prikaz realizacije mjera gospodarenja otpadom koje su provedene tijekom 2016. godine.

Gospodarenje otpadom podrazumijeva:
1. djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući 
    nadzor nad tim postupcima, 
2. nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada,
3. radnje koje poduzima trgovac otpadom ili posrednik

Realizacija i kvalitetno funkcioniranje sustava gospodarenja otpadom kakav je planiran Planom, zasnovani su na 
uključenosti svih jedinica lokalne samouprave s područja Županije u provedbu planiranih mjera.

Člankom 174. ZOOGO  je određeno kako postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom 
doneseni na temelju starog Zakona o otpadu, ostaju na snazi do roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u 
suprotnosti s odredbama novog ZOOGO i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Za većinu planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave je istekao rok na koji su doneseni, te su po 
donošenju državnog Plana krenuli u izrade planova gospodarenja na lokalnom nivou.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ br. 3/17) 
je stupio na snagu početkom 2017. godine i u narednom razdoblju će se raditi planovi na lokalnoj razini.
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REALIZACIJA PLANA U 2016. GODINI

Zakonom je propisana obveza izrade godišnjih Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za proteklo 
razdoblje. Upravni odjel je zatražio Izvješće o provođenju planova gospodarenja otpadom od općina i gradova, 
odnosno podatke o  gospodarenju otpadom, kao i provođenju mjera gospodarenja otpadom. Donosimo 
objedinjena izvješća i podatke iz zaprimljenih očitovanja.

Tablica:   Status izrade planova gospodarenja otpadom i dostava podataka i izvješća općina i 

               gradova  na području Brodsko-posavske županiji 

 
redni 
broj 

 
grad/općina 

 
- PGO za razdoblje 
- donesen 

            
         dostava izvješća za 2016.  
                       godinu 
 

 
1. 

 
Slavonski Brod 

 
- 2014.-2020. 
- 15. rujan 2014. godine 

 
- Zaključak gradonačelnika o usvajanju 
od 3. veljače 2017. 
- dostava 20. veljače 2017. godine  
 

 
2. 

 
Nova Gradiška 

 
-  2008.-2015. 
-  28.11. 2008. godine 

 
- očitovanje od 30. siječnja 2017. god. 
kao nije imao važeći PGO (istekao 
2015.god.), te ne može dostaviti niti 
izvješće za 2016. god. 
 

  
3. 

 

Bebrina 

 
- 2011.-2019. 
- 20.12.2011. godine 

 
- Odluka o usvajanju Općinskog vijeća 
od 31. ožujka 2017. god. 
- dostava 10. travanj 2017. godine 
 

 
4. 

 

Brodski Stupnik 

 
- 2011.-2019. 
- 12.12 2011. godine 

 
- Odluka o usvajanju Općinskog vijeća 
od 14. ožujka 2017. god. 
- dostava 4. travanj 2017. godine  
 

 
5. 

 

Bukovlje 

 
- 2011.-2019. 
- 15.12.2011. godine, 

 
- Zaključak o usvajanju Općinskog 
vijeća od 20. ožujka 2017. god. 
- dostava 28. ožujka 2017. godine 
 

 
6. 

 

Cernik 

 
- 2010.-2018. 
- 28.09.2010. godine,  

 
- Odluka o usvajanju Općinskog vijeća 
od 9. ožujka 2017. god. 
- dostava 15. ožujka  2017. godine  
 

 
7. 

 

Davor 

 
- 2008.-2016.  
- 29.09.2008. godine 

 
- Zaključak o usvajanju Općinskog 
vijeća od 20. ožujka 2017. god. 
- dostava 3. travanj 2017. godine 
 

8. Donji Andrijevci nije donesen - nije dostavljeno 
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9. 

 

Dragalić 

  
-2012.-2019. 
- 28.03.2012. godine 

 
-Zaključak o usvajanju Općinskog 
vijeća od 29. ožujka 2017. god. 
- dostava 31. ožujak 2017. godine 
 

 
10. 

 

Garčin 

 
-2011.-2019. 
- 6.10.2011. godine 

 
- Zaključak o usvajanju Općinskog 
vijeća od 15. veljače 2017. god. 
- dostava 3. travanj 2017. godine  
 

 
11. 

 

Gornja Vrba 

 
- 2011.-2019. 
- 16. 8. 2011. godine  

 
- Odluka o usvajanju Općinskog vijeća 
od 28. veljače 2017. god. 
- dostava 8. ožujka 2017. godine  
 

 
12. 

 

Gornji Bogićevci 

 
- 2011.-2018. 
- 17.11.2011. godine 

 
- nije dostavljeno 
 
 

 
13. 

 

Gundinci 

 
- 2011.-2019. 
- 19.12.2011. godine,  

 
- Odluka o usvajanju Općinskog vijeća 
od 11. ožujka 2017. god. 
- dostava 20. ožujak 2017. godine   
 

 
14. 

 

Klakar 

 
- 2011.-2019. 
- 23.11.2011. godine 

 
- Izvješće načelnika od 30. ožujka 2017. 
godine 
 

 
15. 

 

Nova Kapela 

 
- 2011.-2019. 
- 17.04.2012. godine  

 
- Zaključak  o prihvaćanju Općinskog 
vijeća od 16. ožujka 2017. god. 
- dostava 22. ožujka 2017. godine 
 

  
16. 

 

Okučani 

 
- 2013.-2021. 
- 4.09.2013. godine 

 
- Zaključak o usvajanju Općinskog 
vijeća od 17. ožujka 2017. god. 
- dostava 24. travanj 2017. godine  
  

 
17. 

 

Oprisavci 

 
- 2012.-2020. 
-29.12.2011. godine 

 
- Izvješće načelnika od 21. ožujka 2017. 
god. 
- dostava 19. travanj 2017. godine   
  

 
18. 

 

Oriovac  

 
- 2012.-2019. 
- 16.12.2011. godine,  

 
- Zaključak o usvajanju Općinskog 
vijeća od 9. ožujka 2017. god. 
- dostava 17. ožujak 2017. godine  
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19. 

 

Podcrkavlje 

 
- 2011.-2019. 
- 20.05.2011. godine 

 
- Izvješće načelnika od 10. veljače 
2017. god. 
- dostava 13. veljače 2017. godine 
 

 
20. 

 

Rešetari 

 
- 2009.- 2016. 
- 6.04.2009. godine  

 
- Zaključak o usvajanju Općinskog 
vijeća od 13. ožujka 2017. god. 
- dostava 24. travanj 2017. godine  
 

 
21. 

 

Sibinj 

 
- 2012.- 2019. 
- 7.02.2012. godine 

 
- Odluka o usvajanju Općinskog vijeća 
od 10. ožujka 2017. god. 
- dostava 17. ožujak 2017. godine 
 

 
22. 

 

Sikirevci 

 
- 2013.-2020. 
- 11. 04. 2013. godine 

 
- Odluka o usvajanju povjerenika Vlade 
RH od 27. ožujka 2017. god. 
- dostava 18. svibanj 2017. godine 
 

 
23. 

 

Slavonski Šamac 

 
nije donesen 

 
- Odluka o usvajanju Općinskog vijeća 
od 7. ožujka 2017. god. 
- dostava 11. svibanj 2017. godine 
 

 
24. 

 

Stara Gradiška 

 
- 2011.-2019. 
- 1.12.2011. godine 

 
- usvojeno Izvješća Općinskog vijeća od 
16. ožujka 2017. god.   
 - dostava 29. ožujka 2017. godine 
 

 
25. 

 

Staro Petrovo Selo 

 
- 2012.-2019. 
- 6.02.2012. godine 

 
- Izvješće  načelnika od 27.siječnja 
2017. god.    
- dostava 6. ožujka 2017. godine 
 

 
26. 

 

Velika Kopanica 

 
- 2011.-2019. 
- 15.12.2011. godine 

 
- Odluka o usvajanju povjerenika Vlade 
RH od 27. ožujka 2017. god.   
- dostava 29. ožujka 2017.godine 
 

 
27. 

 

Vrbje 

 
- 2008.-2016. 

 
- Odluka o usvajanju Općinskog vijeća 
od 15. ožujka 2017. god. 
- dostava 3. travanj 2017. godine    
 

 
28. 

 

Vrpolje 

 
- 2011.-2019. 
- 13.10.2011. godine  

 
- Odluka o usvajanju Općinskog vijeća 
od 31. ožujka 2017. god. 
- dostava 6. travanj 2017. godine  
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DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Temeljem članaka 85. stavak 2. ZOOGO, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša donosi 
prvostupanjska rješenja i izdaje dozvole za gospodarenje otpadom za područje Brodsko-posavske županije.
Pravna i fizička osoba-obrtnik može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu, započeti i obavljati djelatnost 
sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada, te djelatnost oporabe, 
zbrinjavanja ili druge obrade otpada.
Ministarstvo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje 
gospodarenje opasnim otpadom, postupke termičke obrade neopasnog otpada, te o zahtjevu za upis u očevidnik.
Nadležno upravno tijelo rješava o zahtjevima za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom za djelatnost koja 
nije obuhvaćena djelatnošću za koje je nadležno Ministarstvo.
 Dozvolom za gospodarenje otpadom određuje se:
1.   adresa građevine u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom,
2.   količina otpada kao najveća količina pojedine vrste otpada koja se može godišnje 
      obraditi i  vrsta otpada prema ključnim brojevima iz Kataloga otpada,
3.   postupak gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima, 
4.   uvjeti obavljanja tehnoloških procesa koji sadrže:
      - tehničko-tehnološke uvjete obavljanja tehnološkog procesa;
      - sigurnosno-preventivne mjere;
      - obvezu praćenja emisija u zrak, vode, more, tlo i sustav javne odvodnje otpadnih voda;
      - mjere upravljačkog nadzora;
5.   mjere za postupanje s otpadom koji nastaje, odnosno preostaje nakon obavljanja 
      tehnoloških procesa,
6.   datum do kad mora biti obavljena revizija dozvole,
7.   mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana 
      dozvola. 
Dozvola se izdaje na propisanom obrascu. Dozvola je upravni akt.
Dozvolom za djelatnost koja uključuje postupak pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja i obrade mobilnim 
uređajem,  se može odrediti više adresa na kojima će se obavljati tehnološki procesi gospodarenja otpadom.
Dozvolom za djelatnost koja uključuje postupak pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja i obrade mobilnim 
uređajem umjesto roka revizije utvrđuje se rok važenja dozvole. Postupak revizije dozvole provodi se u roku 
određenom dozvolom i rješenjem o reviziji, a najmanje jednom u pet godina.
Zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole podnosi se  na propisanom obrascu.
Uz zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole prilaže se:
1.  izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registara u ovjerenoj preslici,
2.  akt kojim se dozvoljava uporaba građevine, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,
3.  dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja 
     otpadom,
4.  dokaz o imenovanju odgovorne osobe, odnosno presliku radne knjižice ili ugovora o radu 
     za tu  osobu,
5.  potvrda da joj nije pravomoćno izrečena kazna zabrane obavljanja djelatnosti,
6.  elaborat iz čl. 90. ZOOGO,
7.  dokaz o raspolaganju odgovarajućim osiguranjem na način propisan Pravilnikom iz čl. 86. 
     st. 4. ZOOGO,
8.  mišljenje nadležnog tijela za prostorno planiranje o ispunjavanju uvjeta iz čl. 91. st. 1. 
     točke 6. ZOOGO.
Zahtjevu za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole za postrojenje za pripremu otpada prije oporabe ili zbrinjavanja, 
te zahtjeva za dozvolu za mobilno postrojene za oporabu otpada, ne prilaže se akt kojim se dozvoljava uporaba 
građevine i dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom.
U postupku izdavanja dozvole se utvrđuje:
1.  da je podnositelj zahtjeva registriran za obavljanje djelatnosti za koju traži dozvolu,
2.  da raspolaže građevinom za koju je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba prema 
     posebnom propisu kojim se uređuje gradnja,
3.  da zapošljava osobe koje ispunjavaju uvjete propisane posebnim propisom,
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4.  da sustav upravljačkog nadzora metoda udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom o
     gospodarenju otpadom,
5.  da je elaborat gospodarenja otpadom izrađen u skladu s Zakonom i Pravilnikom o 
     gospodarenju otpadom,
6.  da je građevina u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom planirana 
    dokumentom  prostornog uređenja,
7.  da je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš ako je to propisano posebnim 
     propisom kojim se uređuje zaštita okoliša,
8.  da raspolaže osiguranjem od štete koja može nastati kao posljedica gospodarenja 
     otpadom,
9.  usklađenost zahtjeva s odredbama Plana gospodarenja otpadom RH.

Dozvola se ne može izdati ukoliko:
1.  nije ishođena okolišna dozvola za postupak gospodarenja otpadom iz Dodatka III. 
     ZOOGO sukladno propisu koji uređuje zaštitu okoliša,
2.  nije proveden postupak procjene utjecaja na okoliš sukladno propisu koji uređuje zaštitu 
     okoliša.

Nadležno tijelo dužno je u postupku rješavanja zahtjeva za izdavanje dozvole provesti očevid lokacije građevine 
radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz elaborata gospodarenja otpadom. 
Podnositelj zahtjeva dužan je raspolagati odgovarajućim osiguranjem od štete koja može nastati kao posljedica 
gospodarenja otpadom.       
Osobe kojima dozvole za gospodarenje otpadom, izdane na temelju odredbi starog Zakona o otpadu (“Narodne 
novine”, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), važe nakon 31.12.2014. godine,  i koje su podnijele zahtjev za 
izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog ZOOGO 
mogu obavljati svoju djelatnost na temelju te dozvole do isteka roka na koje su izdane.
Sukladno gore navedenom Zakonu Upravni odjel donio je prvostupanjska rješenja i izdao dozvole za gospodarenje 
otpadom sljedećim tvrtkama: 

Tablica: Važeće dozvole za gospodarenje otpadom
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Davatelj javne usluge, koji na određenom području pruža uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada, dužan je u obavljanju djelatnosti udovoljavati uvjetima propisani člankom 
32. stavak 1. ZOOGO, a prijevoz od spremnika korisnika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada do odlagališta može obavljati sukladno odredbama članka 110. ZOOGO, te 
nije potrebno ishoditi dozvolu sukladno odredbama članka 84. ZOOGO. Slijedom navedenog tvrtki Runolist 
d.o.o., J. J. Strossmayera 34, Vrpolje izdano je Rješenje, KLASA: UP/I-351-01/14-01/08, URBROJ: 2178/1-03-
15-16 od 16. svibnja 2016. godine, o obustavi postupka za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom.

PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM PROIZVOĐAČA OTPADA

Sukladno članku 4. ZOOGO, »proizvođač otpada« je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja 
prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada.
Člankom  48.  ZOOGO, proizvođač otpada koji stvara 200 ili više kilograma opasnog otpada godišnje na 
određenoj lokaciji, dužan je izraditi plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada za određenu lokaciju.
Iznimno, proizvođač otpada nije dužan izraditi plan iz stavka 1. ovoga članka ako:
1.  posjeduje važeću izjavu o okolišu sukladno propisu o uključivanju organizacija u sustav 
    upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) ili ISO 14001 ili
2.  posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom iz članka 86.  ZOOGO.

Proizvođač otpada dužan je izraditi plan iz stavka 1. ovoga članka u roku od godine dana od dana početka rada, 
odnosno u roku od tri mjeseca nakon što je prvi put proizveo 200 i više kilograma opasnog otpada u godinu dana.

Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada se izrađuje na obrascu i sadrži:
1. podatke o lokaciji i postrojenju,
2. podatke o tehnološkom procesu,
3. mjere upravljanja radi provedbe obveza o gospodarenju otpadom,
4. podatke o planiranom radu i razvoju u smislu gospodarenja otpadom,
5. popis propisanih obveza u vezi gospodarenja otpadom.
Obrazac plana  propisuje ministar. Proizvođač otpada je obvezan izmijeniti, odnosno revidirati plan iz stavka 1. 
ovoga članka svakih pet godina, te u slučaju značajne promjene u radu na lokaciji.
Plan se dostavlja  nadležnom upravnom tijelu radi provjere usklađenosti sadržaja s odredbama propisa o 
gospodarenju otpadom.

Tablica: Planovi gospodarenja otpadom proizvođača otpada

Red. 
broj 

Naziv tvrtke/obrta 

Lokacija organizacijske 
jedinice na kojoj se stvara 
200 ili više kilograma 
opasnog otpada 

Ključni broj otpada 

1. AC Vuko d.o.o. 
Sjeverna vezna cesta 21, 
Slavonski Brod 

15 01 10*, 16 01 14* 
16 06 01*, 16 01 07* 13 02 06*, 16 
01 13* 
16 01 17, 16 01 03 
15 01 01, 16 01 19 
16 01 20, 15 01 02 

2. APP d.d. 
Vjekoslava Babukića bb, 
Slavonski Brod 

13 02 05*, 16 01 07* 
15 02 03 
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3. 

AUTO KUĆA ĆIRIĆ 
D.O.O. 
 
 
 

Đure Pilara 24, Slavonski 
Brod 
 
 
 

13 02 08*, 14 06 03* 
16 06 01*, 15 01 10* 
16 01 14*, 12 01 20* 
16 01 07*, 15 02 02* 
15 02 03, 16 01 03 
15 01 01, 16 01 17 
16 01 19, 16 01 20 
17 04 02 

4. AUTO PLUS 
Tadije Smičiklasa 9, 
Slavonski Brod 

13 01 08*, 15 01 10* 
16 01 07* 

5. 
AUTODOM-VIDAKOVIĆ 
d.o.o. 
 

Dr. Mile Budaka 91, 
Slavonski Brod 
 

16 01 07*, 16 06 01* 
13 02 05*, 20 01 35* 
15 01 10*, 16 01 14* 
14 06 03*, 15 02 02* 
15 01 11*, 15 01 01 
15 01 02, 16 01 17 
16 01 19, 16 01 20 
16 01 03 

6. AUTO-MAJER 
S. Pokaza 6, Slavonski 
Brod 

 
13 02 05*, 15 02 02* 
 

7. 
Automehaničarska 
radionica AUTOSERVIS 
"KLOBUČAR" 

Nikole Ljubičića 65, Magić 
Mala 

13 02 05*, 15 01 10* 
15 02 02*, 16 01 07* 
16 01 17 

8. AUTOMODUS j.d.o.o. Potočna 32, Nova Gradiška 

15 02 02*, 15 01 10* 
16 01 07*, 16 01 14* 
16 06 01*, 16 01 02* 
13 02 06*, 15 01 01 
16 01 03, 16 01 12 
 16 01 17, 16 01 20 
16 01 19, 16 01 13* 

9. Auto servis Kljufas j.d.o.o. 
Antuna Branka Šimića 1, 
Slavonski Brod 
 

13 02 05*, 15 01 10* 
15 02 02*, 15 01 11* 
16 01 07*, 16 01 13* 
16 01 17*, 16 06 01* 
20 01 21*, 15 01 01 
15 01 02 

10. 
AUTOSERVIS vl. Željko 
Matičević 

Vjenceslava Novaka 10, 
Slavonski Brod 
 

15 02 02*, 16 06 01* 
13 02 08*, 16 01 14* 
16 01 07* 

11. AUTO TIM j.d.o.o. 
Alojzija Stepinca 36, Nova 
Gradiška 

15 01 10*, 13 02 08* 
15 02 02*, 16 01 07* 
16 01 14* 

12. 
 

BMTI d.o.o. 
Sjeverna vezna cesta bb, 
Slavonski Brod 

 

13 02 08*, 16 01 07* 

16 06 01*, 16 01 17* 

13. CE-ZA-R d.o.o. 
EUGENA KUMIČIĆA 
103D, Slavonski Brod 

ISO 14001:2004 
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14. 
CHROMOS-SVJETLOST 
d.o.o. 

Mijata Stojanovića 13, 
Lužani 

20 01 35*, 20 01 21* 
15 01 01, 15 01 02 
15 01 04, 08 01 13* 
15 01 10*, 08 01 16 

15. 
CRODUX DERIVATI 
DVA d.o.o. 

AC A3 Bregana-Zagreb-
Lipovac bb, Dragalić 

13 05 02*, 13 05 07* 

16. 
DIVNA vl. Ljubomir 
Mihovilović 

Gajeva 97 c, Nova 
Gradiška 

16 01 07*, 13 02 06* 
15 02 02*, 16 01 17 

17. 
Drvna industrija Nova 
Gradiška d.o.o. 

Bedem bb, Nova Gradiška 
15 01 02, 15 01 10* 
15 02 02*, 16 01 07* 
16 06 01* 

18. ĐĐ Trade 
Dr. M. Budaka 1, Slavonski 
Brod 

10 09 03, 10 09 08 
15 01 01, 15 01 02 
15 01 10*, 15 02 02* 
20 01 21* 

19. 
Đuro Đaković Alatnica 
d.o.o. 

Dr. Mile Budaka 1, 
Slavonski Brod 

12 01 01, 12 01 03 
12 01 21, 13 02 05* 
15 01 01, 15 01 02 
15 01 10, 12 01 09* 
15 02 02 *, 16 0213* 

20. Đuro Đaković Aparati d.d. 
Dr. Mile Budaka 1, 
Slavonski Brod 

12 01 09*, 15 01 10* 
15 02 02*, 12 01 01 
20 01 01 

21. 
ĐURO ĐAKOVIĆ 
Energetika i infrastruktura 
d.o.o. 

Dr. Mile Budaka 1, 
Slavonski Brod 

13 02 06*, 15 02 02* 
15 01 10*, 16 02 09* 
20 01 21*, 16 02 13* 

22. 
Đuro Đaković proizvodnja 
opreme d.o.o. 

Dr. Mile Budaka 1, 
Slavonski Brod 

ISO 14001:2004 

23. 
Đuro Đaković Strojna 
obrada d.o.o. 

Dr. Mile Budaka 1, 
Slavonski Brod 

ISO 14001:2004 

24. 
Đuro Đaković 
Termoenergetska 
postrojenja d.o.o. 

Mijata Stojanovića 13A, 
Lužani 

ISO 14001:2004 

25. 
Đuro Đaković 
Termoenergetska 
postrojenja d.o.o. 

Dr. Mile Budaka 1, 
Slavonski Brod 

ISO 14001:2004 

26. Hlad d.o.o. 
Ferde Filipovića 59 F, 
Slavonski Brod 

15 01 01, 15 01 02 
15 01 10*, 13 02 05* 
16 02 13*, 20 01 21* 

27. 
Hrvatski operator 
prijenosnog sustava d.o.o. 

Firov kraj 120, Bukovlje 
13 02 08*, 13 05 07* 
15 02 02*, 15 01 10* 

28. Hrvatske autoceste d.o.o. 
Slobodnica bb, Slavonski 
Brod 

ISO 14001:2004 

29. Hrvatske autoceste d.o.o. Nova Varoš bb, Okučani ISO 14001:2004 

30. 
HRVATSKE ŠUME d.o.o. 
ZAGREB 

Osječka 282, Slavonski 
Brod 

13 02 05*, 15 01 10* 
19 08 10*, 16 06 01* 16 01 07*, 15 
02 02* 
08 03 17*, 16 01 03 
20 01 01, 16 02 13* 
17 04 05, 16 01 21* 
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31. Hrvatski Telekom d.d. 
Trg pobjede 2, Slavonski 
Brod 

ISO 14001:2004 

32. Hrvatski Telekom d.d. 
Trg kralja Tomislava 11, 
Nova Gradiška 

ISO 14001:2004 

33. INA-Industrija nafte, d.d. 
Strossmayerova bb, 
Slavonski Brod 

ISO 14001:2004 

34. INA-Industrija nafte, d.d. 
Svačićeva bb, Slavonski 
Brod 

ISO 14001:2004 

35. INA-Industrija nafte, d.d. 
Osječka cesta bb, Slavonski 
Brod 

ISO 14001:2004 

36. INA-Industrija nafte, d.d. 
Industrijska zona Bjeliš bb, 
Slavonski Brod 

ISO 14001:2004 

37. INA-Industrija nafte, d.d. 
Sredanci 120, Slavonski 
Brod 

ISO 14001:2004 

38. INA-Industrija nafte, d.d. 
Sjeverna vezna cesta 25a, 
Slavonski Brod 

ISO 14001:2004 

39. INA-Industrija nafte, d.d. 
Vinogorčeva ulica 34a 
Slavonski Brod 

ISO 14001:2004 

40. INA-Industrija nafte, d.d. 
Matije Antuna Reljkovića 
13, Nova Gradiška 

ISO 14001:2004 

41. INA-Industrija nafte, d.d. 
Ante Starčevića 57, 
Okučani 

ISO 14001:2004 

42. INA-Industrija nafte, d.d. Frankopanska 9a, Oriovac ISO 14001:2004 

43. INA-Industrija nafte, d.d. 
Pilareva 10a, Slavonski 
Brod 

ISO 14001:2004 

44. INA-Industrija nafte, d.d. 
Frankopanska 112a, Staro 
Petrovo Selo 

ISO 14001:2004 

45. INA-Industrija nafte, d.d. 
Ferde Filipovića 59/C, 
Slavonski Brod 

13 05 01* 

46. Jamnica d.d. 
Industrijska zona Bjeliš bb, 
Slavonski Brod 

ISO 14001:2004 

47. KREŠIMIR d.o.o. 
Sjeverna vezna cesta bb, 
Slavonski Brod 

13 02 05*, 15 02 02* 
16 01 03 

48. Ledo d.d. 
Ljudevita Posavskog bb, 
Slavonski Brod 

ISO 14001:2004 

49. Lidl Hrvatska d.o.o.k.d 
Trg hrvatskog proljeća 9, 
Slavonski Brod 

13 05 07*, 13 05 02* 
19 08 09, 15 01 01 
 15 01 02 

50. Lidl Hrvatska d.o.o.k.d 
Svačićeva 11, Nova 
Gradiška 

13 05 07*, 13 05 02* 
19 08 09, 15 01 01 
 15 01 02 

51. LIOR-MONTAŽA D.O.O. 
Dr.Mile Budaka 1, 
Slavonski Brod 

ISO 14001:2004 
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52. Petrol Hrvatska d.o.o. 
Vinogradska bb, Slavonski 
Brod 

13 05 02*, 13 05 07* 
15 02 02* 

53. Petrol Hrvatska d.o.o. 
J. J. Strossmayera bb, 
Vrpolje 

13 05 02*, 13 05 07* 
15 02 02* 

54. Petrol Hrvatska d.o.o. 
Osječka 180, Slavonski 
Brod 

13 05 02*, 13 05 07* 
15 02 02* 

55. Petrol Hrvatska d.o.o. 
Vladimira Nazora 84, 
Velika Kopanica 

13 05 02*, 13 05 07* 
15 02 02* 

56. Petrol Hrvatska d.o.o. 
Maksimilijana Benkovića 
bb, Nova Gradiška 

13 05 02*, 13 05 07* 
15 02 02* 

57. 
Posredovanje Vidović 
d.o.o. za posredovanje, 
trgovinu, turizam,  

Osječka 156, Slavonski 
Brod 

08 01 11*, 08 03 17* 
15 01 01, 15 01 02  
15 01 10*, 15 01 11* 
15 02 02*, 20 01 21* 
20 01 23*, 20 01 35* 

58. Primax d.o.o. 
Mirogojska ulica 27, 
Zadubravlje 

15 01 01, 15 01 02 
15 01 10*, 15 02 02* 
20 01 01, 20 01 35* 
08 03 17* 

59. Servis i prodaja Radić 
Osječka 239, Slavonski 
Brod 

16 01 07*, 15 01 10* 
15 01 01, 13 02 05* 
16 06 01*, 15 02 02* 

60. Slavonija Bus d.o.o. 
Novi Grad,Novi Grad 26a, 
Prnjavor 

16 01 07*, 13 02 05* 
15 02 02* 

61. Taho servis i trgovina 
Sjeverna vezna cesta 3, 
Slavonski Brod 

13 02 05*, 13 05 02* 
13 05 07*, 16 01 07* 
15 01 01, 16 01 17 

62. TOMAŠEVIĆ autom. obrt 
Josipa Lovretića 38, 
Slavonski Brod 

13 02 05*, 15 01 10* 
15 01 11*, 15 02 02* 
16 01 07*, 16 01 13* 
16 01 14*, 16 06 01* 
15 01 01, 15 01 02 
16 01 17 

62. 
TOMO obrt za autom. 
usluge i vuču vozila 

Augustina Kažotića 14, 
Slavonski Brod 

13 02 05*, 15 01 10* 
15 01 11*, 15 02 02* 
16 01 07*, 16 01 13* 
16 01 14*, 16 06 01* 
15 01 01, 15 01 02 
16 01 17 

63. Vedrana d.o.o. 
Industrijska 7, Nova 
Gradiška 

12 01 21, 13 07 03 * 
15 01 01, 15 01 02 
15 01 10*, 20 01 35* 
20 01 21* 

64. Vindon d.o.o. Bjeliš bb, Slavonski Brod 
20 01 35*, 15 01 10* 
15 01 01, 15 01 02 
13 02 05*, 20 01 21* 

65. Žito d.o.o 
Mijata Stojanovića bb, 
Lužani 

18 02 02*20 01 21* 
15 01 10*, 15 01 01 
17 04 05, 18 02 03 
15 01 02 
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PODACI O KOLIČINAMA   OTPADA

Prema Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ br. 87/15) nadležno tijelo za vođenje registra 
onečišćavanja okoliša za područje Županije je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, kojemu 
dostavljaju podatke obveznici dostave podataka uslijed čije se djelatnosti otpad proizvodi, odnosno obavljaju 
djelatnost gospodarenja otpadom. Nakon provjere i verifikacije, podaci se dostavljaju u Hrvatsku agenciju za 
zaštitu okoliša i prirodu koja izrađuje izvješća.
Registar onečišćavanja okoliša (ROO) je skup svih podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, 
prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš, Upravni odjel zaprima podatke o ispuštanjima u zrak, 
vodu, tlo i podatke o otpadu.

Slijedeći podaci su preuzeti iz Izvješća o komunalnom otpadu koje je izradila Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 
u studenom 2016. godine na temelju prikupljenih podataka za 2015. godinu iz Registra onečišćavanja okoliša koji 
se vodi pri županijskim upravnim tijelima. 
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša je tijelo koje vodi podatke u Registar onečišćavanja 
okoliša za područje Brodsko-posavske županije.  
Tabelarni prikaz je dan za cijelo područje Republike Hrvatske radi usporedbe pojedinih županija.

Komunalni otpad

Prema ZOOGO,  komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz 
kućanstava, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. Komunalni otpad se prema Uredbi o 
kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, označava ključnim 
brojevima iz grupe 20. Za označavanje nesortiranog otpada iz kućanstava, trgovina, zanatstva i sličnog otpada iz 
proizvodnih pogona i institucija (ako je po svojstvima i sastavu sličan onome iz kućanstava) najčešće se koristi 
ključni broj 20 03 01.
Pojedine vrste komunalnog otpada se mogu označavati i drugim ključnim brojevima npr. podgrupe 15 01 – 
ambalaža odvojeno sakupljena iz komunalnog otpada. Vrste otpada uz čiji je ključni broj i označena zvjezdica, bez 
obzira ako se radi o komunalnom otpadu, sadrže neko opasno svojstvo npr. 20 01 13* - otapala; 20 01 14* - kiseline; 
20 01 15* - lužine; 20 01 21* - fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu; 20 01 26* - ulja i masti koji nisu 
navedeni pod 20 01 25; 20 01 29* - deterdženti,…
Iz navedenog je vidljivo da se u miješanom komunalnom otpadu mogu naći opasne tvari, koje ukoliko nema 
razvrstavanja, završavaju na odlagalištima komunalnog otpada.
Gospodarenje otpadom prema definiciji  obuhvaća djelatnosti skupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge 
obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima, te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon 
zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik. 

Otpad koji nastaje u domaćinstvima (miješani komunalni otpad) evidentira se pri komunalnim poduzećima koja 
obavljaju djelatnost skupljanja tog otpada. 

Jedna od mjera u gospodarenju otpadom – sprečavanje nenadziranog i nekontroliranog postupanja s otpadom, 
realizirana je na području Brodsko-posavske županije, uspostavom sustava organiziranog sakupljanja 
komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvima i gospodarstvu po svim jedinicama lokalne samouprave. Otpad 
se najčešće po domaćinstvima skuplja u plastičnim posudama volumena 120 l, te kontejnerima i odlaže bez 
prethodne obrade na odlagališta koja su u  sanirana, odnosno  u tijeku je postupak sanacije.

Obuhvat stanovništva organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada u  RH u  2015.

Brodsko-posavska 
     županija 

      Ukupno stanovnika 
             158.575 

   Stanovnici obuhvaćeni sakupljanjem 
                158.571 ili 100% 
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Tablica:  Pregled broja stanovnika obuhvaćenih organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada, 
             ukupno sakupljenog komunalnog otpada, količina komunalnog otpada po stanovniku, po 

             JLS,2015. godina (izvor HAOP)

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 1658



Specifična količina proizvedenog komunalnog otpada po županijama u 2015. godini po stanovniku

 Tablica:   Prijavljene količine otpada u Registar onečišćavanja okoliša za područje Brodsko-posavske 

               županije  (izvor ROO)

 
godina 

 
prijavljene količine komunalnog otpada (t) 

 

 
 

    2002.                          14. 870 

2003. 76. 715 
2004. 59. 041 
2005. 42. 714 
2006. 45. 954 
2007. 52. 333 
2008. 40.766 

2009. 56. 769 
2010. 48. 274 
2011. 50. 514 
2012. 43. 501 
2013. 45. 597 
2014. 39. 533 
2015. 41.139 

 

Iz prethodne tablice je vidljivo kako prijavljene količine komunalnog otpada jako variraju iz godine u godinu, tako 
da je vrlo teško procijeniti količine otpada za naredno razdoblje.
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Tablica:  Ukupna količina proizvedenog komunalnog otpada (sa dodatno utvrđenim i podijeljenim 
               količinama) u 2015. u RH (izvor:HAOP)

Ukupna količina sakupljenog komunalnog otpada (BPŽ)  za 2015. godinu     -  34.423    t
od toga:

-   predano odlagalištu                                              -   29.741    t     odnosno      86,4   %
-   direktno upućeno na oporabu                               -     4.682    t     odnosno      13,6   % 

Sakupljači miješanog komunalnog otpada na području BPŽ:

- Komunalac d.o.o.,  Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski Brod

- Odlagalište d.o.o., Ljudevita Gaja 56,  Nova Gradiška

- Komunalac Davor d.o.o., Ivana Gundulića 35, Davor

- Jakob Becker d.o.o., Vrbskih žrtava 16,  Gornja Vrba
- Runolist d.o.o., J.J. Strossmayera 35, Vrpolje
- Sloboština d.o.o., Tgr dr. Franje Tuđmana 1, Okučani
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Tablica:    Količine komunalnog otpada sakupljenog i postupanje s istim u 2015. god.,po ključnom 
               broju, obrazac PL-SKO u BPŽ  (izvor: HAOP)

Tablica:   Količine odloženog otpada na odlagališta na koja se odlagao komunalni otpad u 
                2015. godini  po županijama (izvor: HAOP)
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Tablica:     Količina odloženog otpada na odlagališta 2015. godine u Brodsko-posavskoj županiji po 
                  odlagalištima (izvor: ROO)

Naziv 
odlagališta 

Ukupno 
odloženo (t) 

Komunalni 
otpad 
(podgrupa 15 
01 i grupa 20) 
(t) 

Neopasni 
proizvodni 
otpad (t) 

Miješani 
komunalni otpad 
(t) 

Određivanje 
količine 
vaganjem 

Baćanska, 
Davor 

8.132,12 5.643,08 2.489,04 5.643,08 DA 

Šagulje-Ivik, 
Nova Gradiška 

8.962,09 8.870,25 91,84 8.646,15 DA 

Vijuš-jug, 
Slavonski 
Brod 

14.486,82 14.444,82 42,00 11.286,45 NE 

 

Tablica:  Količine otpada odloženog na odlagališta otpada na koja se odlagao komunalni 
               otpad po   ključnom broju, obrazac PL-OPKO (izvor: ROO)

Građevinski otpad koji sadrži azbest

U sustavu FZOEU građevinski otpad koji sadrži azbest, odlagao se na odlagalište Vijuš Jug koji ima izgrađenu 

kazetu za odlaganje navedene vrste otpada, a kojim upravlja TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod. kapacitet 
2

plohe je 3000 m .

Odložene količine na odlagalište Vijuš-Jug:

2014. godine -          157,480   t

2015.  godine -      3.091,714   t

Tablica:  Sakupljene količine građevinskog otpada koji sadrži azbest na području Županije (izvor:   HAOP)

2010. god. 2011. god. 2012. god. 2013. god. 2014. god. 2015. god. 
 

18 t 11 t 34 t 106 t 176 t 173 t 
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Biorazgradivi komunalni otpad

Gradovi i općine obavezni su osigurati uvjete za odvojeno skupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, budući 
da su ZOOGO za osobe koje upravljaju odlagališta propisana ograničenja u vezi odlaganja biorazgradivog otpada 
na svim odlagalištima u Republici Hrvatskoj.
Prema definiciji:
 – biorazgradivi komunalni otpad je otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan 
otpadu iz kućanstava osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži 
biološki razgradiv otpad;
-  biološki razgradiv otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom;
- biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, 
ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.

Biorazgradivi otpad je vrijedna sirovina za proizvodnju komposta što je i najprihvatljiviji način zbrinjavanja 
organskog otpada i njegovim kompostiranjem  količina kućnog otpada može se smanjiti za 1/3. Na području 
županije ne postoji sustavno organiziran način zbrinjavanja ovakvog otpada. Podaci o količinama predanim na 
oporabu vidljivi su u sljedećoj tablici.

Tablica:  Količina proizvedenog biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u BPŽ  (Izvor: HAOP)

Ukupno odloženi biorazgradivi komunalni otad u BPŽ:

2014. godina  -    22.750   t  

2015. godina  -    20.258   t

Odvojeno sakupljeni biootpad iz komunalnog otpada, 2015. god.
JLS:   -  Grad Nova Gradiška   -   sakupljeno     201,29  t
           - Grad Slavonski Brod   -   sakupljeno  3.006,37  t

Posebne kategorije otpada

Gospodarenje otpadom podrazumijeva i provedbu mjera usmjerenih na izbjegavanje i smanjivanje nastajanja 

otpada i njegovog štetnog utjecaja na okoliš. Mjere izbjegavanja nastajanja otpada trebaju se provoditi na mjestima 

nastanka otpada uvođenjem postupaka čistije proizvodnje u procese proizvodnje i njihovim optimiranjem, te 

izdvajanjem iskoristivih vrsta otpada u svrhu materijalne i/ili energetske oporabe, kako u industriji, tako i u 

domaćinstvima. iskoristivi se otpad skuplja u posude, kontejnere, vreće. Planom je predviđeno da se odvojeno 

skupljeni otpad s mjesta nastanka ili sa zelenih otoka u kontejnerima odvozi do reciklažnih dvorišta, objekata za 

prihvat  i predobradu glomaznog otpada, objekata za obradu građevinskog otpada i pretovarnih stanica, odakle se 

otprema na oporabu.  Djelatnost skupljanja, predobrade i oporabe iskoristivih vrsta otpada obavljaju ovlaštene 

poduzeća koja posjeduju odgovarajuće dozvole  za gospodarenje otpadom.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

godina Proizvedeni biorazgradivi komunalni otpad  
                              (t) 

2011. 32. 857,6 
2012. 28. 381 
2013. 29. 943 
2014. 26. 624 
2015. 22. 187 
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Tablica:  Količine odvojenih vrsta otpada iz komunalnog otpada u 2014., po općinama/gradovima 
             BPŽ,  obrazac PL-SKO (izvor: HAOP)
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Tablica:  Količine odvojenih vrsta otpada iz komunalnog otpada u 2015., po općinama/gradovima 
             BPŽ, obrazac PL-SKO

PREGLED PODATAKA IZ IZVJEŠĆA

Donosi se pregled podataka iz izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave sa 
područja Brodsko-posavske županije koji su dostavljeni u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša. 

Cjelokupna izvješća općina i grada, se nalaze u prilogu ovog Izvješća. 
Napominjemo kako izvješća Grada Nova Gradiška, Općine Donji Andrijevci i Općine Gornji Bogićevci  nisu 
dostavljena.
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GRAD/ 

OPĆINA  

 

              

                                        PREGLED PODATAKA   

 

Grad  
Slavonski 
Brod 
 

- tvrtka za prikupljanje otpada  Kominalac d.o.o. S.pl. Horvata 36, Slavonski Brod,   
  RJ Higijena; 
- obuhvat organiziranim sakupljanjem je 100%; 
Odvojeno  sakupljanje otpada: 
- vrećice za staklo, papir i plastiku zapremine 120 l su podijeljene  individualnim  
  domaćinstvima, dok je 115 zelenih otoka za zgrade zajedničkog stanovanja   
  (spremnici od  1100 l za papir, staklo i plastiku, te od 360 l za metalnu   
  ambalažu); 
- dva puta godišnje je odvoz glomaznog otpada; 
- na užem dijelu grada postavljeno 20 spremnika za tekstil, a kante za tekstil (120  
  ili 360 l) na  preostalim zelenim otocima; 
- po individualnim domaćinstvima podijeljeno 12 000 kanti za papir (120 l); 
- 2300 spremnika za biooptad (120 l) za individualna domaćinstva; 
- na ulazu u odlagalište „Vijuš Jug“ su spremnici za građevinski otpad, ambalažno  
  staklo, papir, polimere, metal, tekstil, elektronički i elektronski otpad te komunalni  
  otpad; 
- poslovni subjekti zaprimili spremnike za korisni otpad (120 do 5000 l) i otpad se  
  odvozi u sklopu mjesečnog odvoza ili po pozivu, 
- reciklažno dvorište u funkciji (Gospodarska ulica 4, Slavonski Brod) 
- prikupljeni korisni otpad privremeno se skladišti u rolo kontejnere ili preša u bale  
  na lokaciji S. Vraza 37, Slavonski Brod 
- odlagalište komunalnog otpada „Vijuš Jug“ – III. faza sanacije u tijeku 
- provođenje edukativno-informativnih aktivnosti (informiranje  stanovništva, letci,  
  brošure,  web, besplatni telefon); 
- kontrola putem komunalnih redara. 

Općina 
 Bebrina 
 

- koncesionar tvrtka Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba 
- obuhvat  100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- postavljena   2  kontejnera za papir i karton  u Berbini; 
- sanacija neuređenih odlagališta u tijeku; 

Općina 
Brodski 
Stupnik 
 

- koncesionar tvrtka Jakob Becker d.o.o Gornja Vrba; 
- komunalno poduzeće Locorum d.o.o. Brodski Stupnik, Općina Brodski Stupnik; 
- obuhvat stanovništva 100% 
- lokacija za građevinski otpad – k.o. Stari Slatinik; 
- u naseljima Brodski Stupnik, Stari Slatinik, Krajačići i Lovčić se odvojeno   
  prikuplja i  ambalaža od kartona i papira, od plastike  
- glomazni otpad se odvozi dva puta godišnje; 
- nema neuređenih odlagališta, povremene lokacije se čiste po uočavanju; 
- edukacija putem letaka, biltena, web i telefon koncesionara; 

Općina 
Bukovlje 
 

- koncesionar tvrtka Jakob Becker d.o.o. Goprnja Vrba; 
- obuhvat  100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- odvojeno prikupljanje ambalaže od papira i kartona, stakla i ambalaže od  
  plastike; 
- odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje; 
- nema divljih odlagališta; 
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Općina 
Cernik 
 

- koncesionar tvrtka Komunalac Davor d.o.o. Davor; 
- obuhvat 100 %; 
- prikupljanje miješanog komunalnog otpada  u posudama od 120 l / 240 l,  
  te spremnicima   od 1100 l; 
- edukacija - putem letaka i telefon koncesionara; 
- izdvajanje dijela biorazgradivog otpada iz sakupljenog komunalnog  
  otpada; 

Općina 
 Davor 
 

- tvrtka Komunalac Davor d.o.o., Davor; 
- obuhvat 100%; 
- posude od 120 l za miješani komunalni otpad; 
- postavljeno 5 lokacija zelenih otoka (plastika, staklo, papir); 
- edukacija - putem letaka i telefon koncesionara; 
- nema neuređenih odlagališta, po nastanku iste se saniraju; 
- reciklažno dvorište u sklopu odlagališta Baćanska; 
- odlagalište Baćanska sanirano i aktivno; 

Općina 
Dragalić 
 

- koncesionar tvrtka Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška; 
- obuhvat 100% 
- postavljeno 12 zelenih otoka (spremnici od 1100 l  za papir, staklo,  
  plastiku), na 3 lokacije  postavljeni i spremnici za tekstil; 
- posude od 120 i 80 l za miješani komunalni otpad, te za pravne osobe i  
  1100 l; 
- informacije stanovništvu o postupanju s otpadom; 
- utvrđena jedna lokacija divljeg odlagališta; 
- odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje; 

Općina  
Garčin 
 

- koncesionar tvrtka Jakob Becker d.o.o. 
- obuhvat 100% 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- nema divljih odlagališta, vrši se redovito nadzor; 
- sustav za prijavu odbačenog otpada; 
- određena lokacija za odlaganje građevinskog otpada; 

Općina  
Gornja Vrba 
 

- koncesionar tvrtka Jakob Becker d.o.o. 
- obuhvat 100%; 
- pilot projekt – sakupljanje otpada podjelom vreća (staklo, plastika, papir);  
- posude za miješani komunalni otpad; 
- raciklažno dvorište koncesionara u Gornjoj Vrbi; 
- odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje; 
- nema divljih odlagališta; 

Općina 
Gundinci 
 

- koncesionar tvrtka Runolist d.o.o. Vrpolje; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- jedno reciklažno dvorišta u Gundincima (spremnici za staklo, plastiku  
  papir, tekstil); 
- nema divljih odlagališta; 
- u tijeku sanacija odlagališta „Stružice“ u suradnji sa FZOEU; 

Općina  
Klakar 
 

- koncesionar tvrtka Jakob Becker d.o.o. 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- podijeljene vrećice  (papir, staklo, plastika); 
- odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje; 
- spremnik za papir (500 l) u naselju Klakar; 
- nema divljih odlagališta; 
- edukacija i informiranje stanovništva; 
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Općina  
Nova Kapela 
 

- koncesionar tvrtka Komunalac Davor d.o.o. Davor; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad 
- na 6 lokacija su postavljeni spremnici za staklo, papir i PVC; 
- sustav za prijavu odbačenog otpada; 
- nema divljih odlagališta; 

Općina 
Okučani 
 

- koncesionar  tvrtka Sloboština d.o.o. Okučani; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- na 16 lokacija postavljeni zeleni otoci sa spremnicima za staklo, papir,  
  PET ambalažu, a na pojedinim lokacijama i spremnici za najlon, baterije,  
  lijekove i tekstil;  
- na javnim površinama raspoređeno 10 posuda za biootpad koji  
  kompostira kom. poduzeće; 
- evidentirane lokacije odbačenog otpada su sanirane; 
- informiranje i edukacija stanovništva. 

Općina 
Oprisavci 
 

- koncesionar tvrtka Runolist d.o.o. Vrpolje 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- u tijeku izgradnja reciklažnog dvorišta u Oprisavcima; 
- utvrđene tri lokacije divljih odlagališta; 
- odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje; 
-  informiranje stanovništva; 

Općina  
Oriovac 
 

- koncesionar tvrtka Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje; 
- na 30 lokacija su postavljeni spremnici za staklo, papir, plastiku i  
  biootpad; 
- nema divljih odlagališta; 
- informiranje stanovništva; 
- sanacija odlagališta u suradnji sa FZOEU; 

Općina 
Podcrkavlje 
 

- koncesionar tvrtka Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- podjela vrećica (staklo, papir, plastika); 
- zeleni otok u Podcrkavlju sa spremnicima (staklo, papir,  plastika, tekstil,  
  otpadne baterije); 
- odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje; 
- informiranje stanovništva; 
- utvrđeno 9 lokacija na kojima je odbačen otpad,  

Općina 
Rešetari 
 

- koncesionar tvrtka Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje; 
- završena sanacija odlagališta otpada Rešetari u suradnji sa FZOEU; 

Općina  
Sibinj 
 

- koncesionar tvrtka Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- podjela vreća za plastiku i posuda za papir; 
- na 8 lokacija su postavljeni zeleni otoci (spremnici za papir, plastiku,  
  staklo); 
- odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje; 
- sanacija utvrđene lokacije odbačenog otpada; 
- informiranje stanovništva; 
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Općina 
Sikirevci 
 

- koncesionar tvrtka Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje; 

Općina 
Slavonski 
Šamac 
 

- koncesionar tvrtka Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje; 
- na 2 lokacije zelenih otoka spremnici za papir, plastiku, staklo, tekstil i otpadne  
  baterije; 
- informiranje stanovništva; 

Općina  
Stara 
Gradiška 
 

- koncesionar tvrtka odlagalište d.o.o. Nova Gradiška; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- na 6 lokacija postavljeni spremnici za papir, plastiku i staklo, te na dvije  
  lokacije i spremnici za metal, a na jednoj spremnik za tekstil; 
- utvrđeno je 5 lokacija sa odbačenim otpadom; 
- informiranje stanovništva; 

Općina  
Staro Petrovo 
Selo 
 

- koncesionar  tvrtka odlagališta d.o.o. Nova Gradiška; 
- obuhvat 100% 
- posude za miješani komunalni otpad, 
- na 10 lokacija su postavljeni spremnici za staklo, plastiku i papir; 
- informiranje stanovništva; 

Općina  
Velika 
Kopanica 
 

- koncesionar  tvrtka Jakob Becker d.o.o. Vrpolje; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- izgrađeno mobilno reciklažno dvorište; 
- utvrđene 2 lokacije na kojima je odbačen otpad; 
- informiranje stanovništva 

Općina Vrbje 
 

- koncesionar tvrtka Komunalac Davor d.o.o. Davor; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- na 7 lokacija postavljeni spremnici za papir i plastiku; 
- informiranje stanovništva; 

Općina 
Vrpolje 
 

- koncesionar tvrtka Runolist d.o.o. Vrpolje; 
- obuhvat 100%; 
- posude za miješani komunalni otpad; 
- mini reciklažno dvorište (spremnici za papir, metal, staklo, plastiku, tekstil i otpadne  
  baterije), te 2 zelena otoka  (sa spremnicima za papir, metal, staklo, plastiku, tekstil i  
  otpadne baterije); 
- saniranje divljeg odlagališta u tijeku; 
- informiranje stanovništva; 
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SANACIJE ODLAGALIŠTA

U pregovorima RH za pristupanje EU u okviru poglavlja 27 -Okoliš, Hrvatska je preuzela obvezu sanirati sva 
postojeća odlagališta otpada do kraja 2018. godine, a najkasnije godinu dana nakon puštanja u rad centara za 
gospodarenje otpadom. U nastavku je pregled stanja odlagališta komunalnog i neopasnog otpada na području 
Županije.

Tablica: Stanje odlagališta komunalnog i neopasnog otpada na području Brodsko-posavske županije
                                                                                                                          (izvor HAOP)
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SANACIJA NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA I OTPADOM ONEČIŠĆENOG TLA

Odlagališta otpada sve do uspostave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom, ostaju glavna opcija 
zbrinjavanja komunalnog otpada. Sakupljeni, najčešće neselektirani, komunalni otpad odlaže se bez prethodne 
obrade na odlagalištima koja su u postupku sanacije, ili što je još nepovoljnije, otpad se i dalje može naći odložen i 
na potpuno neuređenim divljim odlagalištima.

Jedinice lokalne samouprave imaju zakonsku obvezu sanirati smetlišta i otpadom onečišćena tla na svom 
području.  Broj lokacija je teško sa sigurnošću definirati. Nakon što se određene lokacije  očiste i saniraju, na istim 
lokacijama nastaju nova. Sanacija se izvršava putem komunalnih poduzeća i na trošak jedinica lokalne 
samouprave.
Jedna od bitnih karakteristika divljih odlagališta otpada je njihova nepostojanost. Manje nakupine otpada najčešće 
se pojavljuju po poljskim, šumskim putevima, jarugama, zapuštenim dijelovima, te ih općine/gradovi svake 
godine ponovno čiste i pokušavaju svoj okoliš održati što čistijim. Čišćenje divljih odlagališta je uvelike potaknuto 
kontrolama komunalnih redara i nalozima inspekcije zaštite okoliša. Potrebno je osnažiti komunalno redarstvo i 
pojačati edukaciju stanovništva. INSPEKCIJSKI NADZORI 

Inspektori zaštite okoliša provode nadzore u skladu s godišnjim planom rada inspekcije zaštite okoliša, prilikom 
čega se obavljaju cjeloviti nadzori nadziranih subjekata temeljem Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11 i 47/14),  te drugih propisa 
donesenih temeljem tih zakona.

U inspekcijskim nadzorima inspektori nadziru osobe koje su obvezne provoditi mjere i aktivnosti zaštite okoliša, 
provjeravaju ispunjavanje uvjeta i način rada nadziranih osoba, obavljaju izravan uvid u opće i pojedinačne akte, te 
poduzimaju mjere određene navedenim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona, kada to utvrde 
potrebnim u cilju sprječavanja i smanjivanja onečišćenja te uklanjanja posljedica onečišćenja okoliša. Također, 
nadzori se obavljaju na temelju pokrenutih upravnih postupaka kao kontrolni nadzori, te na temelju prijava. Na 
području Brodsko - posavske županije nadzore su obavljala dva inspektora, a zaključci inspekcijskih nadzora 
vidljivi su u izvješćima općina i gradova.

REGIONALNI  CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM „ŠAGULJE“

Cjelovit sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva izgradnju regionalnih centara za gospodarenje otpadom 
(RCGO), kao najvažnijeg infrastrukturnog objekta gospodarenja otpadom koji ujedno podrazumijeva i izgradnju 
pretovarnih stanica, te izgradnju reciklažnih dvorišta za posebne vrste otpada i za građevinski otpad, kojima bi se 
podignuo standard stanovništva kao i praksa dosadašnjeg postupanja s otpadom.

2Na lokaciji  u k.o. Kovačevac na kčbr. 1367 i 1369 na ukupnoj površini od 263.000 m   predviđena je izgradnja 
budućeg Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje“. 
Usporedno sa aktivnostima na uspostavi RCGO i navedenih elemenata gospodarenja otpadom, primarno uz 
pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, provodi se postupak sanacije i zatvaranja postojećih 
odlagališta (odnosno sanacije i plana nastavka rada postojećih odlagališta), te postupak sanacije "divljih" 
odlagališta i otpadom onečišćenog tla.

Općenito su županijski/regionalni centri zamišljeni kao lokacije na kojima je omogućeno:
- prihvat sortiranog i nesortiranog otpada
- obrada otpada (mehaničko-biološka obrada, kompostana)
- energetsko iskorištavanje pojedinih frakcija otpada
- sabirno mjesto za opasni otpad
- odlaganje komunalnog i neopasnog otpada itd.

Županija je osnovala tvrtku Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o., sa sjedištem na 
Trgu pobjede 26a, Slavonski Brod.  Sredstva za rad osiguravaju se u Županijskom proračunu. Tvrtka je započela je 
se radom 1. siječnja 2011. godine.
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EDUKACIJA

Kao i prijašnjih godine, provodile su se razne edukacijske aktivnosti za školski i predškolski uzrast, te 
zainteresirane skupine javnosti, a provodila su ih komunalna poduzeća, gradovi  i općine, odgojne ustanove (dječji 
vrtići, osnovne i srednje škole), nevladine udruge i dr., a sve u cilju obilježavanja pojedinih važnijih datuma.
Ujedno, potrebno je istaknuti pojačanu edukaciju i obavještavanje medijima, distribucija edukativnih letaka 
vezanih uz sortiranje, zbrinjavanje i dr. 
Poticanje na provedbu mjera odvojenog skupljanja i razvrstavanja otpada podrazumijeva edukaciju svih kategorija 
stanovništva.

PLANIRANA REALIZACIJA OBJEKATA I OPREME
Lokacije i način skupljanja, predobrade ili obrade pojedinih vrsta otpada, glede iskorištavanja vrijednih svojstava 
otpada, trebaju odrediti gradovi/općine u svojim planovima gospodarenja otpadom, a koristeći opće kriterije i 
uvjete za lokacije za skupljanje tih vrsta otpada:
               ▪    odabrani način skupljanja pojedinih komponenti otpada,
               ▪    osnovne karakteristike otpada,
               ▪    vrsta otpada koje se stvaraju na analiziranom području,
               ▪    tehnički uvjeti za provođenje,
               ▪    ekonomski uvjeti za realizaciju projekta i financiranje njegovog provođenja,
               ▪    ostali uvjeti koji utječu na efikasnost realizacije plana gradnje.
Lokacije i načini skupljanja raznih kategorija otpada su vidljivi u izvješćima općina i grada u prilogu Izvješća.
Iako su vidljivi pomaci vezani za odvojeno sakupljanje pojedinih komponenti otpada, u predviđenom planskom 
razdoblju neophodno je unaprijediti i uvesti neke nove podsustave gospodarenja otpadom koji u daljnjem razvoju 
trebaju dovesti do jednog efikasnog sustava gospodarenja otpadom.

FINANCIRANJE  MJERA GOSPODARENJA OTPADOM                 

U izvješćima općina i gradova su vidljivi iznosi financijskih sredstava vezanih za realizaciju mjera gospodarenja 
otpadom zatraženih za sufinanciranje  od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te vlastita sredstava 
koja su gradovi i općine uložili.
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ZAKLJUČAK

Ovim Izvješćem je prikazano stvarno stanje gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske županije koje 
podrazumijeva skupljanje komunalnog otpada od domaćinstava, kao i skupljanje neopasnog i opasnog 
proizvodnog otpada od fizičkih i pravnih osoba. Dio skupljenog otpada se predaje na postupke obrade, dok se veći 
dio otpada i dalje neobrađen odlaže na odlagališta. Odvojeno skupljanje iskoristivih vrsta otpada je poboljšano, ali 
još je daleko od zadovoljavajućeg. Kako se komunalni otpad  i dalje odlaže na odlagalištima bez prethodne obrade, 
postojeće stanje u gospodarenju komunalnim otpadom ne može se ocijeniti prihvatljivim za okoliš, prije svega za 
tlo i vode, a samim tim i za zdravlje ljudi. 

Donošenjem Plana gospodarenja otpadom RH, jedinice lokalne samouprave su dužne svoje Planove uskladiti 
sa državnim Planom, odnosno izraditi nove sukladno definiranim kriterijima.

Novim Plana gospodarenja otpadom RH, predviđena je uspostava Regionalnog centra za gospodarenja otpadom 
na lokaciji „Šagulje“. Potrebno je pojačati aktivnosti na njegovoj realizaciji. Potrebno je izraditi Studije 
predizvodljivosti koje će definirati optimalno obuhvaćeno područje budućeg centra, kao i definiranje tehnologije 
obrade, te se očekuje  izrada projektne i ostale planirane dokumentacije, uz ostale aktivnosti za njegovu uspostavu. 

Realizacija i kvalitetno provođenje mjera propisanim planovima gospodarenja otpadom, zasnovano je na aktivnoj 
uključenosti i međusobnoj suradnji Županije, svih jedinica lokalne samouprave, komunalnih poduzeća i svih 
ostalih aktera koji su povezani sa gospodarenjem otpadom. Da bi sustav funkcionirao, treba predvidjeti i osigurati 
dovoljna financijska sredstva potrebna za realizaciju predviđenih mjera. Naime, još je uvijek uvriježeno mišljenje 
da je svaka djelatnost povezana s otpadom, samo trošak, zato se gospodarenje otpadom najčešće svodi na 
ispunjenje minimalnih zakonskih obveza ili na njihovo izbjegavanje.

                                                                  UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODASRTVO I 

ZAŠTITU OKOLIŠA
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P R I L O Z I

Dostavljena  Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu  jedinica lokalne samouprave 
sa područja Brodsko-posavske županije:

 
Grad 

 
Slavonski Brod 
 

Općine:  Bebrina 

 Brodski Stupnik 
 Bukovlje 
 Cernik 
 Davor 
 Dragalić 
 Garčin 
 Gornja Vrba 
 Gundinci 
 Klakar 
 Nova Kapela 
 Okučani 
 Oprisavci 
 Oriovac  
 Podcrkavlje 
 Rešetari 
 Sibinj 
 Sikirevci 
 Slavonski Šamac 
 Stara Gradiška 
 Staro Petrovo Selo 
 Velika Kopanica 
 Vrbje 
 Vrpolje 
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OPĆINA  BUKOVLJE

29.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije¨ 
br.11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13), članovi Općinskog vijeća općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj 
sjednici Općinskog vijeća održanoj 8. lipnja 2017. godine donijeli

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

Članak 1.

� U Mandatnu komisiju izabiru se:
1.Antonija Tomašić  /SDP/- za predsjednicu
2.Drago Mikulčić /HDZ/- za člana
3.Ivona Henjec /HDSSB/- za članicu

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/17-01/04
URBROJ: 2178/25-02-17-1
Bukovlje, 8. lipnja 2017. g.

Predsjedavatelj:
Mario Vučinić, v.r
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30.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije¨ 
br.11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13), članovi Općinskog vijeća općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj 
sjednici Općinskog vijeća održanoj 8. lipnja 2017. godine na prijedlog Mandatne komisije donijeli

Z A K LJ U Č A K

Prima se k znanju Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima 

za članove Općinskog vijeća općine Bukovlje

i verificiranju mandata izabranim članovima

Članak 1.

� Prima se na znanje Izvješće mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće općine 

Bukovlje održanim 21. svibnja 2017. godine te se utvrđuje da će dužnost vijećnika u Općinskom vijeću općine 

Bukovlje obnašati: 

Članak 2.

� Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 13 izabranih vijećnika.

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

KLASA: 021-05/17-01/05
URBROJ: 2178/25-02-17-1
Bukovlje, 8. lipnja 2017. g.

Predsjedavatelj:
Mario Vučinić, v.r.

1. NIKOLINA MATIĆ SDP koalicija SDP, HNS, HSU,HSS 

2. DANIJEL KOVAČEVIĆ SDP koalicija SDP, HNS, HSU,HSS 

3. ILIJA KUTLIĆ SDP koalicija SDP, HNS, HSU,HSS 

4. BLAŽAN JANIČIĆ HNS koalicija SDP, HNS, HSU,HSS 

5. MARIO ROSANDIĆ HSU koalicija SDP, HNS, HSU,HSS 

6. ANTUN KOVAČEVIĆ HSS koalicija SDP, HNS, HSU,HSS 

7. ANTONIJA TOMAŠIĆ SDP koalicija SDP, HNS, HSU,HSS 

8. DOMAGOJ MARATOVIĆ HDZ koalicija HDZ, HSP 

9. LJILJANA DRČELIĆ HDZ koalicija HDZ, HSP 

10. ANTONIJA RASPASOVIĆ HDZ koalicija HDZ, HSP 

11. DRAGO MIKULČIĆ HDZ koalicija HDZ, HSP 

12. MARIN KUPREŠAK HSP koalicija HDZ, HSP 

13. IVONA HENJEC HDSSB HDSSB 
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31.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije¨  
br.11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13), članovi Općinskog vijeća općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj 
sjednici Općinskog vijeća održanoj 08. lipnja 2017. godine donijeli

R J E Š E N J E

o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Bukovlje

Članak 1.

� Danijel Kovačević izabire se za predsjednika Općinskog vijeća općine Bukovlje.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/17-01/07
URBROJ: 2178/25-02-17-1
Bukovlje, 8. lipnja 2017. g.

Predsjedavatelj:
Danijel Kovačević, inž. građ., v.r.
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32.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ¨ 
br.11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13), članovi Općinskog vijeća općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj 
sjednici Općinskog vijeća održanoj 8. lipnja 2017. godine donijeli

R J E Š E N J E

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 
općine Bukovlje

Članak 1.

� Blažan Janičić izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća općine Bukovlje.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/17-01/08
URBROJ: 2178/25-02-17-1
Bukovlje, 8. lipnja 2017. g.

Predsjedavajući:
Danijel Kovačević, inž. građ., v.r.
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33.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ¨ 
br.11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13), članovi Općinskog vijeća općine Bukovlje su na 1. konstituirajućoj 
sjednici Općinskog vijeća održanoj 8. lipnja 2017. godine donijeli

R J E Š E N J E

o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća 
općine Bukovlje

Članak 1.

� Ljiljana Drčelić izabire se za potpredsjednicu Općinskog vijeća općine Bukovlje.

Članak 2.

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

KLASA: 021-05/17-01/09
URBROJ: 2178/25-02-17-1
Bukovlje, 08. lipnja 2017. g.

Predsjedavajući:
Danijel Kovačević, inž. građ., v.r.
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34.

 Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN br. 33/01, 60/01, 129/ 
05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 25 Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13.) i čl. 22. i 23. Poslovnika Općinskog vijeća 
općine Bukovlje (KLASA: 021-05/13-01/29, URBROJ: 2178/25-02-13-01 od 16. rujna 2013.g.), Općinsko 
vijeće općine Bukovlje na svojoj 2. sjednici održanoj 10. srpnja 2017.g. donijelo je:

ODLUKU  

o izboru članova u
Odbor za Statut i Poslovnik

Članak 1.

 U Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog  vijeća općine Bukovlje biraju se:

1. Antonija Tomašić, za predsjednika;
2. Mario Rosandić, za člana;
3. Domagoj Maratović, za člana;

Članak 2.

Izabrani članovi Odbora:

- raspravljaju o prijedlogu Statuta općine Bukovlje i Poslovnika Općinskog vijeća općine Bukovlje te daju o njima 
svoje mišljenje Općinskom vijeću.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/17-01/11
URBROJ: 2178/25-02-17-1
U Bukovlju, 10. srpnja 2017.g.

Predsjednik vijeća:
Danijel Kovačević, inž. građ., v.r.
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35.

 Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN br. 33/01, 60/01, 129/ 
05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 25 Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13.) i čl. 22. i 23. Poslovnika Općinskog vijeća 
općine Bukovlje (KLASA: 021-05/13-01/29, URBROJ: 2178/25-02-13-01 od 16. rujna 2013.g.), Općinsko 
vijeće općine Bukovlje na svojoj 2. sjednici održanoj 10. srpnja 2017.g. donijelo je:

ODLUKU  

o izboru članova u
Odbor za gospodarstvo, Proračun i financije

Članak 1.

 U Odbor za gospodarstvo, proračun i financije Općinskog  vijeća općine Bukovlje biraju se:

1. Blažan Janičić, za predsjednika;
2. Danijel Kovačević, za člana;
3. Drago Mikulčić, za člana;

Članak 2.
Izabrani članovi Odbora:
- raspravljaju o prijedlogu Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna općine Bukovlje te daju svoje mišljenje  
Općinskom vijeću;
- analiziraju stanje rashoda i prihoda općine Bukovlje te
-raspravljaju o svim gospodarskim i financijskim temama bitnim za općinu Bukovlje.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/17-01/12
URBROJ: 2178/25-02-17-1
U Bukovlju, 10. srpnja 2017.g.

                                                                   Predsjednik vijeća:
                                                                  Danijel Kovačević, inž. građ., v.r.
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36.

 Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN br. 33/01, 60/01, 129/ 
05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 25 Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13.) i čl. 22. i 23. Poslovnika Općinskog vijeća 
općine Bukovlje (KLASA: 021-05/13-01/29, URBROJ: 2178/25-02-13-01 od 16. rujna 2013.g.), Općinsko 
vijeće općine Bukovlje na svojoj 2. sjednici održanoj 10. srpnja.2017.g. donijelo je:

ODLUKU  

o izboru članova u
Odbor za društvene djelatnosti

Članak 1.

 U Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća općine Bukovlje biraju se:

1. Ivona Henjec, za predsjednika;
2. Nikolina Matić, za člana;
3. Antonija Raspasović, za člana;

Članak 2.
Izabrani članovi Odbora:
- raspravljaju o prijedlozima odluka vezanim za društvene djelatnosti te, po potrebi, daju svoje mišljenje o istima 
Općinskom vijeću općine Bukovlje.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/17-01/ 13
URBROJ: 2178/25-02-17-1
U Bukovlju, 10. srpnja 2017.g.

                                                                   Predsjednik vijeća:
                                                                  Danijel Kovačević, inž. građ., v.r.
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37.

 Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN br. 33/01, 60/01, 129/ 
05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 25 Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13.) i čl. 22. i 23. Poslovnika Općinskog vijeća 
općine Bukovlje (KLASA: 021-05/13-01/29, URBROJ: 2178/25-02-13-01 od 16. rujna 2013.g.), Općinsko 
vijeće općine Bukovlje na svojoj 2. sjednici održanoj 10. srpnja 2017.g. donijelo je:

ODLUKU  

o izboru članova u
Odbor za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Članak 1.

 U Odbor za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općinskog vijeća općine 
Bukovlje biraju se:

1. Mario Rosandić, za predsjednika;
2. Blažan Janičić, za člana;
3. Ljiljana Drčelić, za člana;

Članak 2.
Izabrani članovi Odbora:
- raspravljaju o prijedlozima odluka vezanim za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
te, po potrebi, daju svoje mišljenje o istima Općinskom vijeću općine Bukovlje.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/17-01/14
URBROJ: 2178/25-02-17-1
U Bukovlju, 10. srpnja 2017.g.

                                                                   Predsjednik vijeća:
                                                                  Danijel Kovačević, inž. građ., v.r.
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38.

 Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN br. 33/01, 60/01, 129/ 
05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), čl. 25 Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13.) i čl. 22. i 23. Poslovnika Općinskog vijeća 
općine Bukovlje (KLASA: 021-05/13-01/29, URBROJ: 2178/25-02-13-01 od 16. rujna 2013.g.), Općinsko 
vijeće općine Bukovlje na svojoj 2. sjednici održanoj 10. srpnja 2017.g. donijelo je:

Odluku  

o izboru članova u
Odbor za predstavke i pritužbe građana

Članak 1.

 U Odbor za predstavke i pritužbe građana Općinskog vijeća općine Bukovlje biraju se:

1. Ilija Kutlić, za predsjednika;
2. Antun Kovačević, za člana;
3. Marin Kuprešak, za člana;

Članak 2.
                                                        
� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije»

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/17-01/15
URBROJ: 2178/25-02-17-1
U Bukovlju, 10. srpnja 2017.g.

                                                                   Predsjednik vijeća:
                                                                  Danijel Kovačević, inž. građ., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 1684



39.

 Na temelju članaka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 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 članka 25. Statuta općine Bukovlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko - posavske 
županije br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) Općinsko vijeće općine Bukovlje, na svojoj 2. sjednici održanoj 
dana 10. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o dopuni odluke
o komunalnom doprinosu općine Bukovlje

Članak 1.

� U članku 17. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 
5/2014 i 20/2014) dodaju se stavak 4., 5. i 6. te glase:
4. U potpunosti se oslobađaju obveze plaćanja komunalnog doprinosa mlade obitelji odnosno investitori koji po 
prvi puta rješavaju osnovno stambeno pitanje izgradnjom obiteljske kuće na području općine Bukovlje, ukoliko 
barem jedan od investitora ima manje od 35. godina i prijavljeno prebivalište na području općine Bukovlje u 
neprekidnom trajanju od najmanje 2 godine prije dana zaprimanja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa u 
Općini Bukovlje.
5. Uz zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 4. ovog članka, podnositelj 
zahtjeva mora priložiti uvjerenje o prebivalištu izdano od strane MUP-a te preslik osobne iskaznice.
6. Pravo iz stavka 1.ovog članka investitor može koristiti samo jednom. 

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Brodsko- posavske 
županije“, a primjenjuje se na sve postupke o utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa zaprimljene u općini 
Bukovlje nakon stupanja na snagu ove Odluke.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/17-01/16
URBROJ: 2178/25-02-17-1
U Bukovlju, 10. srpnja 2017. godine
�

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                       Danijel Kovačević inž.građ., v.r.
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40.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 
11/01, 04/06, 05/07 i 11/09 i 08/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 2. sjednici  održanoj 10. srpnja 
2017. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad

Članak 1.

� Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarenja prava na novčanu pomoć za 
nabavku opreme za novorođenčad.

Članak 2.

� Pravo na jednokratnu novčanu pomoć pripada novorođenom djetetu, a ostvaruju ga roditelji djeteta, pod 
uvjetom da barem jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište na području općine Bukovlje u trajanju najmanje 6 
mjeseci prije dana rođenja djeteta. 

Članak 3.

� Sredstva za isplatu novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu općine Bukovlje  kroz Program aktivnosti 
u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje i to u 
iznosu od:

- 1.000,00 kuna  za rođenje prvog djeteta,
- 2.000,00 kuna za rođenje drugog djetata,
- 5.000,00 kuna za rođenje trećeg djeteta

te za svako sljedeće dijete po 1.000,00 kn više.

Članak 4.

� Isplata novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke izvršit će se na tekući račun ili žiro račun jednog od 
roditelja u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 5.

� Pismeni zahtjev se podnosi u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta.
� Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke, roditelj je dužan 
priložiti:

a) preslik osobne iskaznice (radi utvrđivanja istovjetnosti adrese prebivališta na području općine   Bukovlje 
najmanje 6 mjeseci prije dana rođenja djeteta),
b) rodni list djeteta
c) prijavu prebivališta za dijete
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d) preslik kartice tekućeg ili žiro računa roditelja na koji će se novčana pomoć isplatiti

� Ukoliko se zahtjev podnosi za novorođeno drugo (ili više) dijete, zahtjevu se prilažu preslike rodnih 
listova sve djece unutar obitelji. 

Članak 6.

� Roditelj koji da netočne ili neistinite podatke i primi isplatu pomoći za opremu novorođenčeta prema ovoj 
Odluci, a za kojega se naknadno utvrdi da ne ispunjava uvjete za istu, dužan je vratiti isplaćeni iznos pomoći sa 
zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana isplate.

Članak 7.

� Novčanu pomoć neće moći koristiti roditelji koji nemaju podmirene financijske obveze prema općini 
Bukovlje.

Članak 8.

� O pravu na novčanu pomoć odlučuje se temeljem pisanog zahtjeva roditelja, a o zahtjevu odlučuje 
rješenjem Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
� Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Općinskom načelniku općine Bukovlje u 
roku od 15 dana od primitka rješenja.

Članak 9.

� Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za 
nabavku opreme za novorođenče (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 4/2008).

Članak 10. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 550-01/17-01/17
URBROJ : 2178/25-02-17-1
Bukovlje,  10. srpnja 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ. v.r.
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41.

 
O D L U K A

o prestanku važenja 
Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama 

i ponovnoj uporabi informacija općine Bukovlje

I.

� Ovom Odlukom Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija 
općine Bukovlje („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije broj 20/2014) prestaje važiti danom stupanja na 
snagu ove Odluke.

II.

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

KLASA: 008-01/14-01/05
URBROJ: 2178/25-02-17-2
Bukovlje, 10. srpnja 2017.g.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Danijel Kovačević, inž. građ., v.r.
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42.

 Na temelju članaka 19. i 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, 19/13 i 137/15) i članka 25. Statuta općine 
Bukovlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko - posavske županije br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) Općinsko 
vijeće općine Bukovlje, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o financiranju školskih udžbenika  učenicima sa područja općine Bukovlje

Članak 1.

� Općina Bukovlje, za školsku 2017./2018. godinu, financirati će obvezne udžbenike s pripadajućim 
dopunskim nastavnim sredstvima (radnim bilježnicama), utvrđene u Planu i programu PŠ „Bogoslav Šulek“ 
Vranovci te Katalogu obveznih udžbenika u 100% iznosu za sve učenike osnovne škole koji, kao i njihovi roditelji, 
imaju prijavljeno prebivalište na području općine Bukovlje.

Članak 2.

� Pravo na financiranje udžbenika ostvaruju učenici i roditelji (skrbnici) koji imaju prijavljeno mjesto 
prebivališta  u Općini Bukovlje najmanje 10 dana prije donošenja ove Odluke.
� Učenici koji ne pohađaju PŠ „Bogoslav Šulek“ Vranovci, obvezni su, uz redovne obrasce i izjave, dostaviti 
i popis obveznih udžbenika osnovne škole koju pohađaju.

Članak 3.

� Udžbenici iz članka 1. ove odluke dati će se na korištenje, uz obvezu povrata istih općini Bukovlje, nakon 
završetka školske godine 2017./2018. 

 Članak 4.

� Učenici kojima će temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji i Zakona o socijalnoj skrbi nabavu udžbenika financirati nadležno ministarstvo, ne mogu biti 
korisnici udžbenika financiranih od strane općine Bukovlje.

Članak 5.

� Zadužuje se općinski načelnik da sukladno članku 44. stavku 1. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12,19/13, 137/15)  i članku 40 e. Statuta općine Bukovlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko - posavske županije br. 
11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) provede sve daljnje potrebne radnje radi provedbe ove Odluke.

Članak 6.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije»
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 550-01/17-01/100
URBROJ: 2178/25-02-17-1
U Bukovlju, 10. srpnja 2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                   Danijel Kovačević inž.građ., v.r.

43.

 Na temelju stavka 2. članka 17. Odluke o komunalnom doprinosu (''Službeni vjesnik'' Brodsko - posavske 
županije br. 04/14 i 20/14) i članka 25. Statuta općine Bukovlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko - posavske županije 
br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) Općinsko vijeće općine Bukovlje, na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 10. 
srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Članak.1

� Oslobađa se RIMOKATOLIČKI ŽUPSKI URED SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG, HR-35000 
Slavonski Brod, Podvinje-Trg Sv. Antuna 1, OIB: 94361886303 u cijelosti od obveze plaćanja komunalnog 
doprinosa u visini od 13.170,00 kuna za građenje građevine javne i društvene namjene, vjeronaučna dvorana 3. 
skupine i za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, vjerska ustanova javne i društvene namjene, 
crkva, dogradanja sakristije, 3. skupine, prema pravomoćnoj građevinskoj dozvoli izdanoj od Upravnog odjela za 
graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, KLASA: UP/I -361-03/16-01/000185, URBROJ: 
2178/1-15-01/5-17-0008 od 30.01.2017.g.
� Sredstva iz kojih će se namiriti iznos iz stavka 1. ove Odluke predviđena su u proračunu općine Bukovlje.

Članak 2.

� Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje da sukladno ovoj Odluci donese rješenje o 
oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa. 

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 361-02/17-01/01
URBROJ: 2178/25-02-17-1
U Bukovlju, 10. srpnja 2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                   Danijel Kovačević inž.građ., v.r.
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44.

 Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine, broj 120/16)  i članka 25. Statuta 
općine Bukovlje («Službeni vjesnik» Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13), 
Općinsko vijeće općine Bukovlje, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 10. srpnja 2017.g., donijelo je slijedeći

PRAVILNIK 

o provedbi postupaka jednostavne nabave 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1. 

� U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnim sredstvima, ovim se 
Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba, usluga i radova, 
procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga te projektnih natječaja, odnosno do 
500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), u općini Bukovlje (u daljnjem tekstu: 
Naručitelj), a za koje sukladno članku 12. st. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. broj 120/16, u 
daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupka javne nabave.
� U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i 
druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu 
posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o  gradnji, i dr.). 

II PREDMET NABAVE

Članak 2.

� Prilikom određivanja predmeta jednostavne  nabave Naručitelj je obvezan postupati u duhu dobrog 
gospodarstvenika po načelu „najbolja vrijednost za uloženi novac“. 
� Izračun procijenjene vrijednosti nabave iz članka 1. temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu 
vrijednost (PDV-a). 
� Vrijednost nabave ne smije se dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili pravila 
koje vrijede za procijenjenu vrijednost nabave. 

III SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 3.

� O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

IV POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

Članak 4.

� Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 
kuna provodi Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), 
sastavljeno od 3 (tri) člana, koje imenuje općinski načelnik internom odlukom, te određuje njihove obveze i ovlasti 
u postupku jednostavne nabave.
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� Članovi Povjerenstva ne moraju biti zaposlenici Naručitelja, a mogu biti i druge osobe, ako imaju utjecaj 
na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom jednostavne nabave.�
� Obveze i ovlasti Povjerenstva su:
- priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja 
dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih 
dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,
- provedba postupka jednostavne nabave: slanje Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv 
način, slanje i objava Poziva na dostavu ponuda na web stranici Naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, 
sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir 
ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim 
dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.
� Priprema i provedba postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn, a manje 
od 70.000,00 kuna provodi se sukladno članku 8. ovog Pravilnika.
� Priprema i provedba postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn 
provodi se sukladno članku 7. ovog Pravilnika.

Članak 5.

� Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna mora biti usklađena s 
Planom nabave Naručitelja.
� Ukoliko predmet nabave nije planiran u Planu nabave za tekuću godinu, istovremeno će se izvršiti 
izmjena/dopuna Plana nabave.

Članak 6.

� Općinski načelnik donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti 
jednake ili veće od 70.000,00 kuna, koja obavezno sadrži:
- naziv predmeta nabave,
- procijenjenu vrijednosti nabave,
- podatke o članovima Povjerenstva koje provodi postupak,
a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude te ostale bitne podatke. 
Obrazac odluke o početku postupka jednostavne nabave sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 1).

V PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 
20.000,00 KUNA

Članak 7.

� Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, provodi Općinski 
načelnik izdavanjem narudžbenice ili izravnom nabavom s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru.
� Narudžbenica obavezno sadrži podatke o: vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu 
specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku 
plaćanja, gospodarskom subjektu-dobavljaču.
� Narudžbenicu potpisuje Općinski načelnik.
Evidencija o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi se u Registru narudžbenica
� Za nabave iz ovoga članka može se sklopiti i ugovor.
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VI PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI 
OD 20.000,00 KN DO 70.000,00 KN (BEZ PDV-A) 

Članak 8. 

� Pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn do 70.000,00 
kn provodi Općinski načelnik izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora sa jednim gospodarskim 
subjektom po vlastitom izboru.
� Narudžbenica iz prethodnog stavka obavezno sadrži podatke o:
-naručitelju (adresa, OIB);
-isporučitelju (adresa, OIB); 
-redni broj narudžbenice; 
-datumu ispostavljanja narudžbenice; 
-roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, nazivu robe/radova/usluge uz specifikaciju jedinica mjere, 
količine;  
-potpis i pečat općinskog načelnika.

� Ugovor iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, 
mjestu i datumu sklapanja ugovora, predmetu ugovora i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno Zakonu o 
obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08. i 125/11.).
� Ugovor potpisuje općinski načelnik.

VII PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI 
VEĆE OD 70.000,00 KN (BEZ PDV-A) DO PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI 200.000,00 KN (BEZ PDV-A) ZA 
ROBU I USLUGE ODNOSNO ZA PROVEDBU PROJEKTNIH NATJEČAJA TE 500.000,00 KN (BEZ PDV-A) 
ZA RADOVE

Članak 9. 

Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn 
za robu i usluge odnosno za provedbu projektnih natječaja te do 500.000,00 kn za radove, Naručitelj provodi 
slanjem Poziva na dostavu ponuda na adresu najmanje tri (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

� Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se 
uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu u slučajevima:

1. kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava 
na temelju posebnih zakona i drugih propisa,

2. kod hotelskih i restoranskih usluga, javnobilježničkih usluga, odvjetničkih usluga, zdravstvenih usluga, 
socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, 
usluga tekućeg održavanja skloništa kod kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za obavljanje 
poslova,

3. kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih 
ili prostornih cjelina,

4. u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost, te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.

� Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese gospodarskih subjekata upućuje se na način koji omogućuje 
dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom 
slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.), a mora sadržavati najmanje: 
-naziv naručitelja, 
-redni broj nabave iz Plana nabave, 
-opis predmeta nabave i troškovnik, 
-procijenjenu vrijednost nabave, 
-kriterij za odabir ponude, 
-uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži) te
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-rok za dostavu ponude uz naznaku datuma i vremena, način dostave ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu 
elektroničke pošte.

� Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od petnaest (15) dana od dana upućivanja poziva.
� Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima 
naručitelja.
� Obrazac Poziva na dostavu ponuda (Obrazac 2), Troškovnika (Obrazac 3) i Ponudbenog lista (Obrazac 4) 
sastavni su dijelovi ovog Pravilnika.�

VIII RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

Članak 10.

� Za jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kn naručitelj može u pozivu 
za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti gospodarskih subjekata kao i zahtijevati od 
gospodarskih subjekata određena jamstva.

IX ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA

Članak 11.

� Za jednostavnu nabavu ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji su sastavni dijelovi 
Poziva na dostavu ponuda.
� Za jednostavnu nabavu ponude se zaprimaju na dokaziv način (email, fax, osobna dostava, preporučeno 
poštom i sl.).

X OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA

Članak 12.

� Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka jednostavne nabava procijenjene vrijednosti jednake ili 
veće od 70.000,00 kuna. Otvaranje ponuda nije javno. 
� Kod postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti iz stavka 1. ovog članka Povjerenstvo otvara 
ponude u roku od 3 (tri) dana od isteka roka za dostavu ponuda i o tome sastavlja zapisnik. Povjerenstvo pregledava 
i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda te se o istome sastavlja zapisnik.
� Obrazac Zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 5).

XI KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 14.

� Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.
� Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. 
kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, 
ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i dr. te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni 
ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

XII ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

Članak 13.

� Kod jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, Naručitelj na osnovi 
rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za 
odabir ponude.
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Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:
1. podatke o Naručitelju,
2. predmet nabave za koje se donosi obavijest,
3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi bagatelne vrijednosti,
4. razloge odbijanja ponuda,
5. datum donošenja i potpis općinskog načelnika.
� Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 
Naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, 
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom, objavom na internetskim stranicama 
naručitelja).
� Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 15 dana od isteka roka za dostavu 
ponuda. Naručitelj objavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude odnosno njenom izvršenom dostavom na 
dokaziv način stječe uvjete za sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi. Obrazac Obavijesti o odabiru 
najpovoljnije ponude sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 6).

Članak 14.

� Naručitelj može u svakom trenutku poništiti postupak jednostavne nabave. 

� U slučaju iz stavka 1. ovog članka naručitelj bez odgode donosi Obavijest o poništenju postupka 
jednostavne nabave.
� U Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave, Naručitelj navodi:
1. podatke o Naručitelju,
2. predmet nabave,
3. obavijest o poništenju,
4. obrazloženje razloga poništenja,
5. datum donošenja i potpis općinskog načelnika.
� Rok za donošenje Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 15 dana od isteka roka za 
dostavu ponuda. Obrazac Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave sastavni je dio ovog Pravilnika 
(Obrazac 7).

Članak 15.

� Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne 
vrijednosti („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 26/2014, 11/2015 i 26-I/2016)).

Članak 16.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/14-01/54
URBROJ: 2178/25-02-17-2
Bukovlje, 10. srpnja 2017. godine

� � � � � Predsjednik Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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Obrazac 1

Naručitelj Općina Bukovlje, Josipa Kozarca 20, OIB: 90513143012, na temelju članka 40.e Statuta općine 
Bukovlje («Službeni vjesnik» Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) i članka 6. 
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 
_________) općinski načelnik općine Bukovlje dana ________________ donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naziv predmeta nabave:____________________________________________________________
Procijenjena vrijednost nabave:______________________________________________________
Članovi Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave (ime, prezime, obveze i ovlasti):  
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

KLASA:
URBROJ:
U Bukovlju, ______________

� � � � � � � OPĆINA BUKOVLJE
� � � � � � � OPĆINSKI NAČELNIK

� � � � � � � Davor Petrik
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Obrazac 2

(glava)
KLASA
URBROJ
Bukovlje, _______

Gospodarski subjekti:
(naziv, adresa, OIB)

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bukovlje upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“ br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-
a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj 
nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je_________________sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Redni broj nabave iz Plana nabave:________________________________________
Opis predmeta nabave:__________________________________________________
Procijenjena vrijednost nabave:___________________________________________

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- način izvršenja: _______________,
- rok izvršenja: ________________,
- rok trajanja ugovora: _________________,
- rok valjanosti ponude: __________________,
- mjesto izvršenja: ________________,
- rok, način i uvjeti plaćanja: ___________, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja:
_________________, s naznakom "Račun za predmet nabave:___________________",
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;
cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a,
iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):
npr. najniža cijena,
- dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo):
- ostalo: (jamstva, ugovorne kazne, odredbe o podizvoditeljima,...)

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti)
- Jamstva (ako su potrebna)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti 
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ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava 
uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: (datum, sat)
- način dostave ponude: (osobno, e-mailom, poštom,..)
- mjesto dostave ponude:
Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:
________________________

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba)
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti
ponuditelju u roku od___________dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

S poštovnjem,

� � � � � � � � � OPĆINSKI NAČELNIK:
� � � � � � � �                   DAVOR PETRIK

Prilog: Ponudbeni list
            Troškovnik
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Obrazac 3)

TROŠKOVNIK

Predmet nabave:__________________________________________________________________
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve 
stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika. (ubaciti tablicu 
troškovnika sa opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, iznos 
PDV-a, ukupnom cijenom sa PDV-om).

U ______________, dana __________ god.

� � � � � � � �           ___________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe

ponuditelja, potpis i ovjera)
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Obrazac 4

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:_______________________________________________________
Naručitelj:____________________________________________________________
Odgovorna osoba Naručitelja:_____________________________________________
(popunjava Naručitelj)
Naziv ponuditelja:______________________________________________________
Adresa (poslovno sjedište):_______________________________________________
OIB:_________________________________________________________________
Poslovni (žiro račun):___________________________________________________
Broj računa (IBAN):____________________________________________________
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke____________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA-NE_________________________
Adresa za dostavu pošte:_________________________________________________
E-pošta:______________________________________________________________
Kontakt osoba:_________________________________________________________
Tel:__________________________________________________________________
Faks:________________________________________________________________

PONUDA
Broj ponude:__________________________________________________________
Datum ponude:________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV-a:_______________________________________________
Iznos PDV-a:__________________________________________________________
Cijena ponude s PDV-om:________________________________________________

U ____________, dana _________ god.

______________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe

ponuditelja, potpis i ovjera)
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Obrazac 5
(glava)
KLASA
URBROJ
Bukovlje, _______

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

1. Naručitelj:__________________________________________________________
2. Predmet nabave:_____________________________________________________
3. Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: sukladno članku
18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
4. Evidencijski broj nabave:______________________________________________
5. Procijenjena vrijednost nabave:__________________________________________
6. Osigurana sredstva za predmetnu nabavu:_________________________________
7. Poziv na dostavu ponude br.________od dana______ godine, otpremljen na
adrese gospodarskih subjekata kako slijedi:
a) naziv g.s.: adresa i OIB
b) naziv g.s.: adresa i OIB
c) naziv g.s.: adresa i OIB
8. Ponude je otvorilo Povjerenstvo dana _________godine
9. Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda:
Ponuditelj:Broj i datum ponude:
Cijena ponude bez PDV-a:
Iznos PDV-a:
Cijena ponude sa PDV-om:
Ponuđeni tip/proizvođač/marka:
OBLIK PONUDE
Potpisana:
Ocjena zadovoljava/ne zadovoljava:
OSTALI UVJETI
Dokazi traženi/dostavljeni
Dokazi traženi/dostavljeni
Dokazi traženi/dostavljeni
Valjana/nije valjana:

10. Kriterij za odabir ponude: (npr. najniža cijena uz obvezu ispunjenja uvjeta i zahtjeva iz
Poziva na dostavu ponuda).
11. Ostalo: (npr. ponuda ponuditelja x od dana__________je zakašnjela te je vraćena neotvorena)
12. Ponude rangirane prema kriteriju odabira:
13. Prijedlog odabira: Ponuditelj__________dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na 
dostavu ponuda od_________godine, stoga se predlaže odabir iste.
14. Potpis članova Povjerenstva:

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 11 Strana: 1701



Obrazac 6
(glava)
KLASA
URBROJ
Bukovlje, _______

Naručitelj Općina Bukovlje, Josipa Kozarca 20, OIB: 90513143012, na temelju članka 40.e Statuta općine 
Bukovlje («Službeni vjesnik» Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) i članka 15. 
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 
_________) Općinski načelnik općine Bukovlje, dana ___________________, donosi:

OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Javni naručitelj: Općina Bukovlje, Josipa Kozarca 20, OIB: 90513143012.
Predmet nabave bagatelne vrijednosti za kojeg se donosi odluka o odabiru je:
____________________________________________________________
Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:
____________________________________
Cijena ponude bez PDV-a iznosi__________________________, iznos PDV-a
______________________________________, cijena ponuda sa PDV-om
_________________________________________
Razlozi odbijanja ponuda:
Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:
Odluka se za preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja ponuditeljima na dokaziv 
način.

� � � � � � � � OPĆINA BUKOVLJE
� � � � � � � � OPĆINSKI NAČELNIK

� � � � � � � � Davor Petrik
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Obrazac 7

Naručitelj Općina Bukovlje, Josipa Kozarca 20, OIB: 90513143012, na temelju članka 40.e Statuta općine 
Bukovlje («Službeni vjesnik» Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) i članka 9. 
Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti općine Bukovlje, klasa:400-01/14-01/25, 
Urbroj:2178/25-01-14-1, od 15. siječnja 2014.g, Općinski načelnik općine Bukovlje, dana_______________ , 
donosi:

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Javni naručitelj:  Općina Bukovlje, Josipa Kozarca 20, OIB: 90513143012.
Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o poništenju je
___________________________________________________________________.

Obrazloženje razloga poništenja:_________________________________________

____________________________________________________________________.

� � � � � � � � OPĆINA BUKOVLJE
� � � � � � � � OPĆINSKI NAČELNIK

� � � � � � � � Davor Petrik
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45.

 Temeljem članka 7. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. 
Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"  broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) 
Općinsko vijeće općine Bukovlje, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 10. srpanj 2017. godine, donijelo je

� ODLUKU 

o I. izmjeni i dopuni Proračuna
općine Bukovlje za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Proračun općine Bukovlje za 2017. godinu (»Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije« broj 26-1/16).
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Članak 2.

I. izmjene i dopune Proračuna općine Bukovlje za 2017. godinu stupaju na snagu danom donošenja i bit će 
objavljene na internet stranici općine Bukovlje www.bukovlje.hr i  u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/16-01/153
URBROJ: 2178/25-02-17-2
Bukovlje, 10. srpnja 2017. 

                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                      Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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46.

 Na temelju članka 25.  Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
11/1, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 2. sjednici održanoj 10. srpnja 
2017. godine donosi 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Programa aktivnosti u Programu javnih potreba i Programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz 

Proračuna općine Bukovlje za 2017. godinu

Članak 1.
�
PROGRAM:  JAVNE POTREBE

AKTIVNOST: socijalna skrb

U Proračunu općine Bukovlje osigurana su sredstva za pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja u 
obliku jednokratnih pomoći u novcu trošak ukopa ili podmirenjem računa za električnu energiju, troškove 
stanovanja, komunalne naknade, vodne naknade, ogrjeva i slično. Jednokratne pomoći će se odobravati na temelju 
pismenog zahtjeva u pravilu tijekom godine, a visina će se određivati ovisno o uvjetima i okolnostima u kojima živi 
podnositelj zahtjeva.

� Predviđena su sredstva za kapitalne donacije građanima i kućanstvima u svrhu komunalnog opremanja.
 

U 2017. godini u Proračunu općine Bukovlje predviđena su financijska sredstva kako slijedi:

AKTIVNOST ILI UDRUGA 
IZNOS 

SREDSTAVA U 
KN 

 
POVEĆANJE 

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - novcu 
– jednokratna financijska pomoć 23.000,00 

 
0,00 

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna- trošak 
ukopa 

20.000,00 

 
0,00 

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - 
jednokratne naknade studentima  25.000,00 

 
0,00 

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – pomoć 
za novorođenu djecu  25.000,00 

 
15.000,00 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi – 
sufinanciranje prijevoza  195.000,00 

 
0,00 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi – pomoć i 
njega u kući 15.000,00 

 
0,00 

Naknade građanima i kućanstvima u naravi – stanovanje 10.000,00 0,00 
Naknade građanima i kućanstvima u naravi – ostale  

10.000,00 
 

0,00 

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 

40.000,00 

 
0,00 

Sufinanciranje HCK – GCK Slavonski Brod 
15.000,00 

 
0,00 
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- planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 378.000,00 kn, te nakon I. izmjene i dopune 
proračuna planirana financijska sredstva iznose 393.000,00 kn 

AKTIVNOST: Sport i rekreacija, kultura, ostale društvene djelatnosti, religija

1. Sport i rekreacija

Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je osigurati 
financijska sredstva u Proračunu općine.

Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o udrugama. 
Općina je obvezna pomagati rad športskih udruga vodeći računa o usklađenosti s ciljevima, prioritetima i mjerama 
iz Strateškog razvojnog programa općine Bukovlje, kako slijedi:

Razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja

· Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj sportskih sadržaja namijenjenih djeci i mladima;

· Poticanje sportske rekreacije;
· Poticanje izvrsnosti u sportu.

Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. Sredstva javnih potreba rekreacija 
(sport) raspodjeljuju se korisnicima prema Pravilniku financiranju javnih potreba.

- planirana su financijska sredstva za rad sportskih udruga u ukupnom iznosu od 123.000,00 kn.

2. Kultura

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi određeno je financiranje kulture i kulturnih djelatnosti. Javne 
potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i 
manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih kriterija:

- djelatnosti udruga u kulturi te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini,
- manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,
- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegove tradicije,
- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje.

Financiranje djelatnosti udruga u kulturi usklađeno je s ciljevima, prioritetima i mjerama iz Strateškog razvojnog 
programa općine Bukovlje, kako slijedi:

Razvoj kulturnih sadržaja

· Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj kulturnih sadržaja namijenjenih djeci i mladima;

· Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj kulturnih sadržaja namijenjenih očuvanju baštine;
· Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj ostalih kulturnih sadržaja.

- planirana su financijska sredstva za rad udruga u kulturi  u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, a nakon prve 
izmjene i dopune proračuna planirana financijska sredstva iznose 15.000,00 kn.

3. Ostale društvene djelatnosti

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 
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za opće dobro koje provode udruge, općina financira djelatnosti udruga u području ostalih društvenih djelatnosti, u 
skladu s ciljevima, prioritetima i mjerama iz Strateškog razvojnog programa općine Bukovlje, kako slijedi:

Razvoj sadržaja za osobe starije dobi
· Poticanje i stvaranje uvjeta za rad udruga umirovljenika

Razvoj sadržaja za djecu i mlade

· Poticanje i stvaranje uvjeta za rad udruga mladih
· Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj sadržaja namijenjenih djeci i mladima

Razvoj socijalnih usluga namijenjenih ranjivim skupinama
· Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj socijalnih usluga namijenjenih ranjivim skupinama.

Organizacija manifestacija kulturne, turističke ili sportske prirode
· Poticanje i stvaranje uvjeta za organizaciju različitih manifestacija

- planirana su financijska sredstva za ostale društvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 55.000,00 kn.

4. Religija

Sufinancirat će se rad vjerskih organizacija:

RKT Župa Podvinje
 Filijala Bukovlje-Vranovci

5. Političke stranke

Financirat će se rad svih parlamentarnih političkih stranaka prema broju članova u Općinskom vijeću. 

- planirana su financijska sredstva za političke stranke u ukupnom iznosu od 36.000,00 kn, a nakon prve 
izmjene i dopune proračuna planirana financijska sredstva iznose 56.000,00 kn.

PROGRAM: ŠKOLSTVO

AKTIVNOST: osnovno obrazovanje

Prehrana – školska kuhinja� � � � � �    10.000,00 kn
Financiranje radnih bilježnica� � � � � �    80.000,00 kn
Tekuće donacije u naravi� � � � � �      5.000,00 kn
�
�
- planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 95.000,00 kn 

AKTIVNOST: predškolsko obrazovanje

Sufinanciranje vrtića� � � � � � � 50.000,00 kn�
Sufinanciranje održavanja programa predškole� � � �  50.000,00 kn

Plan Novi plan 
10.000,00 110.000,00 
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- planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn 

Članak 2.

� Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba za koje se sredstva izdvajaju i proračuna 
općine Bukovlje za 2017. godinu iznose  947.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s 
dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/16-01/155
URBROJ: 2178/25-02-17-2
Bukovlje, 10. srpnja 2017.

  Predsjednik Općinskog vijeća
                Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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47.

 Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 84/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 
144/12) i članka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 11/01, 04/06, 
05/07, 11/09 i 8/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje, na svojoj 2. sjednici održanoj 10. srpanj 2017. godine 
donosi

I. IZMJENE I DOPUNE 

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Članak 1.

� Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini na području općine 
Bukovlje za komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. održavanje nerazvrstanih cesta,,
4. javna rasvjeta.

� Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

� U 2017. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Bukovlje 
obuhvaća:

1. Odvodnju atmosferskih voda
�

- Održavanje i čišćenje cestovnih kanala 

� Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 50.000 kn, a  financirat će se iz sredstava proračuna 
općine Bukovlje.

2. Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje javnih i zelenih površina

� - redovito košenje trave i čišćenje parkova i površina ispred objekata u vlasništvu općine i površina ispred 
napuštenih kuća u svim mjesnim odborima

� Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 50.000 kn, a  financirat će se ih sredstava Proračuna 
općine Bukovlje.

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

- nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom 
- održavanje nerazvrstanih cesta
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� Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 300.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna 
općine Bukovlje.

4. Javna rasvjeta

- troškovi zamjene rasvjetnih tijela,
- troškovi potrošnje električne energije za javnu rasvjetu

� Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 150.000 kn za održavanje 
javne rasvjete i troškovi potrošnje javne rasvjete 280.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i 
općih prihoda općine.

Članak 3.

� Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 830.000,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine 
namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

�
KLASA: 363-01/16-01/21
URBROJ: 2178/25-02-17-2
Bukovlje, 10. srpnja 2017.

           Predsjednik Općinskog vijeća
� � � � � � �   Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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48.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”broj 
11/01,04/06, 05/07, 11/09 i 8/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 2. sjednici održanoj 10. srpanj 
2017. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE 

Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganjana nefinancijskoj imovini
 na području općine Bukovlje za 2017. godinu

Članak 1.

 Ovim programom određuju se poslovni objekti na području općine Bukovlje koji će se graditi i objekti na 
kojima će se vršiti dodatna ulaganja, te opis poslova s procjenom troškova.

Članak 2.

� Planirana su kapitalna ulaganja u 2017. godini na sljedećim objektima:

1. Zemljište 
 
OBJEKT: ZEMLJIŠTE 
OPIS POSLA: Kupovina zemljišta 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Materijalna imovina 7003 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 200.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  42 200.000,00 100% 
 
2 Sportsko-rekreacijski centar  
 
OBJEKT: SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ostali građevinski objekti 7006 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 7.000.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  52 7.000.000,00 100% 
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Članak 3.

� Planirana su dodatna ulaganja na sljedećoj nefinancijskoj imovini u 2017. godini:

1. OBJEKT: ZGRADA općine 
OPIS POSLA: Adaptacija 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8001 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 10.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje 71 10.000,00 100% 
 
 

  
 

2. OBJEKT: DOM VRANOVCI 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8002 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 30.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje 51 30.000,00 100% 
 

3. OBJEKT: DOM ŠUŠNJEVCI 
OPIS POSLA: Rekonstrukcija i adaptacija 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8003 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 10.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje 51 10.000,00 100% 
 

4. OBJEKT: DOM JEŽEVIK 
OPIS POSLA: Rekonstrukcija i adaptacija 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8004 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 15.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje 51 15.000,00 100% 
 
 

    

  
5. OBJEKT: DOM KORDUŠEVCI 

OPIS POSLA: Rekonstrukcija i adaptacija 
AKTIVNOST I POZICIJA U 

PRORAČUNU: 
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 8005 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA: 

 15.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje 51 15.000,00 100% 
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Članak 4.

� Sredstva iz članka 2. i 3. ovog Programa u iznosu od 7.280.000,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine 
namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 5.

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

OPĆINA BUKOVLJE 
OPĆINSKO VIJEĆE

� � � � � � � � � �
KLASA: 400-01/16-01/156
URBROJ: 2178/25-02-17-02
Bukovlje, 10. srpanj  2017.

Predsjednik Općinskog vijeća 
�    Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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49.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 84/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 
144/12i članaka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 11/01, 04/06, 
05/07, 11/09 8/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 2. sjednici održanoj 10. srpnja 2017. godine 
donosi

I. IZMJENE I DOPUNE 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Bukovlje za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Bukovlje za 2017. godinu za:

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

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

Članak 2.
�
 U 2017. godini gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća 
sljedeće:

A.1. Javne površine 
 

OBJEKT: ULICA DRAŽENA MAJIĆA 
OPIS POSLA: Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 7103 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  50.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje 51 50.000,00 100% 
 
POVEĆANJE 

  
  1.450.000,00 

 

NOVI PLAN  1.500.000,00  
 
OBJEKT: DOMOBRANSKA ULICA 
OPIS POSLA: Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza   
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 7104 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  1.650.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje 52 1.650.000,00 100% 
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OBJEKT: ULICA JOSIPA JUŠČAKA 
OPIS POSLA: Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza   
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 7106, 7107 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  2.200.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  12 200.000,00  
        Kredit 81                            81              2.000.000,00 
 
OBJEKT: ULICA ZBORA NARODNE GARDE 
OPIS POSLA: Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza   
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 7108, 7109 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  350.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  12 150.000,00  
                                                                          Kredit                                 81                200.000,00 
 
 
OBJEKT: ULICA HRVATSKIH ŽRTAVA 
OPIS POSLA: Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza   
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 71091,71092 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  900.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  12 500.000,00  
        Kredit                                 81                400.000,00 
 
 
OBJEKT: ULICA DOMOVINSKOG RATA 
OPIS POSLA: Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza   
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 71093,71094 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  850.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  12 450.000,00  
        Kredit                                  81               400.000,00 
 
 
OBJEKT: ULICA MASLENIČKIH VITEZOVA 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 71095 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  50.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  51 50.000,00 100% 
 
OBJEKT: ULICA DANKA MATAIĆA 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 71096 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  30.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  51 30.000,00 100% 
 
OBJEKT: ULICA SVETOG IVANA 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 71097 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  20.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  51 20.000,00 100% 
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OBJEKT: PJEŠAČKE STAZE 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 71098 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  150.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  51 150.000,00 100% 
 
NOVI PLAN: 
OBJEKT: STADIONSKA ULICA 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 71090 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  40.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje  51 40.000,00 100% 
 
 
 
A.2. Groblje 
 
OBJEKT: MRTVAČNICA U ŠUŠNJEVCIMA 
OPIS POSLA: Dovršetak radova 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Poslovni objekti 7001 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:   50.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje 42    

                                       
   50.000,00 100% 

 
A.3. Javna rasvjeta 
 
OBJEKT: JAVNA RASVJETA 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ostali građevinski objekti 7205 

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:  350.000,00 
IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje 51 350.000,00 100% 
 
POVEĆANJE 

 
                                     158.387,00 

  

 
NOVI PLAN 

 
                                     508.387,00 

  

 

Članak 3.

� Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 8.298.387,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine 
namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda i zaduženja općine Bukovlje.

Članak 4.

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

OPĆINA BUKOVLJE 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-01/16-01/22
URBROJ: 2178/25-02-17-2
Bukovlje, 10. srpanj 2017.

� � � � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća
� � �     � � � � � �   Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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OPĆINA  GARČIN

64.

 Na temelju članka 42. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik“ Brodsko – posavske županije broj broj 
5/13-pročišćeni tekst)  i članka 40. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije 
broj 9/09), članovi Općinskog vijeća općine Garčin su na 1. sjednici Općinskog vijeća od 12.lipnja 2017.g. 
donijeli

RJEŠENJE

o izboru Mandatnog povjerenstva

I.

 U Mandatno povjerenstvo biraju se:

1. Suzana Šimić (HDZ) – za predsjednicu

2. Josip Dubac (HDZ) – za člana

3. Marko Barić (HDSSB) – za člana

II.

� Ovo Rješenje Stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 

posavske županije“.

Klasa: 021-01/17-01/01

Ur.broj: 2178/06-01/17-1

Garčin, 12. lipnja 2017.g

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �          

PREDSJEDAVATELJ

   Po ovlaštenju prestojnika Ureda državne   

        uprave u Brodsko- posavskoj županiji

� � � � � � �               Dalibor Bošnjaković, dipl.iur. v.r.
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65.

 Na temelju članka 45. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik“ Brodsko – posavske županije broj 5/13-
pročišćeni tekst)   i članka 39. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije broj 
9/09), članovi Općinskog vijeća općine Garčin su na 1. sjednici Općinskog vijeća od 12.lipnja 2017.g. donijeli

RJEŠENJE

o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima 
za Općinsko vijeće općine Garčin i potvrđivanju mandata izabranim članovima 

I.

� Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima za Općinsko vijeće općine Garčin, 
održanim 21.5.2017.g. kojim je utvrđeno da su za članove Općinskog vijeća općine Garčin izabrani:

1. MATO JERKOVIĆ (HDZ)
2. BLAŽENKA TRABALKO (HDZ)
3. ŽELJKO ŠIMIĆ (HDZ)
4. SLAVKO JURINJAK (HDZ)
5. IVICA LACKOVIĆ (HDZ)
6. IVAN HRADOVI (HDZ)
7. SUZANA ŠIMIĆ (HDZ)
8. JOSIP DUBAC (HDZ)
9. DANIJELA ERIĆ (HDZ)
10. ADELA ŠVAGANOVIĆ (HDZ)
11. MARKO BARIĆ (HSS)
12. VLADO JAGNJIĆ (SDP)
13. ALEN ŠTEFANČIĆ (HSU)

II.

� Na temelju članka 107. Stavak 1. u  svezi članka 103. St.1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina („NN“ broj 155/02, 47/10 i 80/10) utvrđeno je da na provedenim izborima u 
općinskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zasupljenost pripadnika srpske naionalne manjine, te se broj 
članova općinskog vijeća povećava za jedno mjesto. 
� Na temelju članka 107. st.3.4.i 5. Zakona, pravo na dodatnog člana u općinskom vijeću ostvaruje lista 
Hrvatske demokratske zajednice na čijoj se listi nalazi pripadnik srpske nacionalne manjine ZDRAVKO DRAŽIĆ 
koji će obnašati dužnost vijećnika.
� Shodno navedenom ispunjeni su zakonski uvjeti da se verificira mandat Zdravku Dražić.
�

III.
�
� Slijedom utvrđenog potvrđuju se mandati izabranim članovima Općinskog vijeća općine Garčin.

IV.

� Ovo Rješenje Stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“.
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Klasa: 021-01/17-01/02
Ur.broj: 2178/06-01/17-1
Garčin, 12. lipnja 2017.g

PREDSJEDAVATELJ
Po ovlaštenju prestojnika Ureda državne   

  uprave u Brodsko- posavskoj županiji
� � � � �                                    Dalibor Bošnjaković,dipl.iur. v.r.

66.

 Na temelju članka 42. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik“ Brodsko – posavske županije broj broj 
5/13-pročišćeni tekst)  i članka 38. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije 
broj 9/09), članovi Općinskog vijeća općine Garčin su na 1. sjednici Općinskog vijeća od 12.lipnja 2017.g. donijeli

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja

I.

 U Odbor za izbor i imenovanja biraju se:

1. Danijela Erić (HDZ) – za predsjednicu

2. Adela Švaganović (HDZ) – za člana

3. Alen Štefančić (HSU) – za člana

4. Vlado Jagnjić (SDP) – za čana

5. Zdravko Dražić (HDZ) – za člana

II.

� Ovo Rješenje Stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“.

Klasa: 021-01/17-01/03
Ur.broj: 2178/06-01/17-01
Garčin, 12. lipnja 2017.g

PREDSJEDAVATELJ
Mato Jerković, v.r.
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67.

 Na temelju članka 43. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik“ Brodsko – posavske županije broj broj 
5/13-pročišćeni tekst)  i članka 47. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije 
broj 9/09), članovi Općinskog vijeća općine Garčin su na 1. sjednici Općinskog vijeća od 18.lipnja 2013.g. 
donijeli

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Općinskog vijeća

I.

� Mato Jerković bira se za predsjednika Općinskog vijeća općine Garčin.

II.

� Ovo Rješenje Stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“.

Klasa: 021-01/17-01/04
Ur.broj: 2178/06-01/17-01
Garčin, 12. lipnja 2017.g.

PREDSJEDAVATELJ
Mato Jerković, v.r.
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68.

 Na temelju članka 43. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik“ Brodsko – posavske županije broj broj 
5/13-pročišćeni tekst)   i članka 47. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije broj 9/09), članovi Općinskog vijeća općine Garčin su na 1. sjednici Općinskog vijeća od 12.lipnja 
2017.g. donijeli

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

I.

� Blaženka Trabalko bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća općine Garčin.

II.

� Ovo Rješenje Stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“.

Klasa: 021-01/17-01/05
Ur.broj: 2178/06-01/17-01
Garčin, 12. lipnja 2017.g.

PREDSJEDAVATELJ
Mato Jerković, v.r.
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69.

 Na temelju članka 43. Statuta Općine Garčin („Službeni vjesnik“ Brodsko – posavske županije broj broj 
5/13-pročišćeni tekst)  i članka 47. Poslovnika Općinskog vijeća (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije 
broj  9/09), članovi Općinskog vijeća općine Garčin su na 1. sjednici Općinskog vijeća od 12.lipnja 2017.g. 
donijeli

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

I.

� Željko Šimić bira se za potpredsjednika Općinskog vijeća općine Garčin.

II.

� Ovo Rješenje Stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 
posavske županije“.

Klasa: 021-01/17-01/06
Ur.broj: 2178/06-01/17-01
Garčin, 12. lipanj 2017.g.

PREDSJEDAVATELJ
Mato Jerković, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 11 Strana: 1727



OPĆINA
GORNJA  VRBA

34.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
9/09, 09/11 i 3/13) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 2. sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donijelo je:

R J E Š E NJ E

o izboru člana Mandatne komisije

I.

  U Mandatnu komisiju izabire se:

1. ŠIMO MARTINOVIĆ (HDZ ) – član

II.

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

 OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2178/28-01-17-4
U Gornjoj Vrbi, 29.06.2017. god.

 Predsjednik vijeća:
 Renata Lucić, v.r.
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35.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
9/09, 09/11 i 3/13) članovi Općinskog vijeća općine Gornja Vrba na 2. sjednici održanoj 29.06.2017. godine, 
donose:

R J E Š E NJ E

o izboru člana Odbora za izbor i imenovanje

I.
 
  U Odbor za izbor i imenovanje izabiru se:

1. DRAGAN BARBARIĆ (HDZ ) - član

II.

  Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2178/28-01-17-3
U Gornjoj Vrbi, 29.06.2017. god.

 Predsjednik vijeća:
 Renata Lucić, v.r.
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36.

 Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/ 
05,109/07,125/08 i 36/09), i čl. 26. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br. 09/09, 11/09, 3/13), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 2. sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donijelo 
je:

 ODLUKU 

o izboru Povjerenstva za 
 procjenu štete od elementarnih nepogoda

Članak 1.

  U Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području općine Gornja Vrba biraju se:

1. Tomislav Marijić, za predsjednika;
2. Zdravko Jurić, za člana;
3. Luka Kurkutović za člana;

Članak 2. 

 Mandat članova Povjerenstva traje 4 godine.

 Članak 3.
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije»

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 021-01/17-01/2
URBROJ ; 2178/28-02-17-2
U Gornjoj Vrbi, 29.06.2017.godine

 Predsjednik vijeća:
 Renata Lucić, v.r.
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37.

 Na temelju čl. 24. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) i čl. 26. Statuta općine 
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13), Općinsko vijeće općine 
Gornja Vrba na 2. sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donijelo je:

 R J E Š E N J E

 o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

I

  Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda i provedbe javne nabave, (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo), u sastavu:

 1. Odobašić Dunja, 

 2. Barbarić Dragan, 

 3. Ovlašteni predstavnik s važećim certifikatom

      

II

  Nadležnost Povjerenstva određena je odredbama Zakona o javnoj nabavi, a ima zadatak da po kriteriju 
odabira izabere najpovoljniju ponudu u postupku javne nabave.

 III

  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 021-01/17-01/2

URBROJ ; 2178/28-02-17-1

U Gornjoj Vrbi, 29.06.2017.godine

 Predsjednica vijeća:

         Renata Lucić, v.r.
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38.

 Temeljem članka 26. Zakona o koncesijama („Narodne novine“,br. 143/12), članka 10. Odluke o 
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem koncesije na području općine Gornja 
Vrba(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 7/17), i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba, 
na 02. sjednici održanoj 29.06.2017. godine, donosi:

ODLUKU

 o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje 
 dimnjačarskih poslova 

I.

Odabire se, kao najpovoljnija, ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području 
općine Gornja Vrba (jedinstveno dimnjačarsko područje) koju je podnio „Dimnjačar Nenadić“ dimnjačarski obrt, 
Vjekoslava Bacha 32, Slavonski Brod, OIB:83877824201, prema ponudbenom cjeniku u iznosu od =1.068,00 kn 
bez PDV-a, odnosno sa PDV-om 1.335,00 kn, i godišnjom koncesijskom naknadom u iznosu od 2.000,00 kn 
(dvijetisućekuna).

       II. 

Općina Gornja Vrba, Braće Radić 1, Gornja Vrba, 35208 Ruščica, OIB:57288773562 kao davatelj koncesije, daje 
dimnjačarskom obrtu „Dimnjačar Nenadić“ , Vjekoslava Bacha 32, Slavonski Brod, OIB:83877824201, koncesiju 
za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Gornja Vrba, kao komunalne djelatnosti.

       III.

Koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti-obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Gornja Vrba 
daje se koncesionaru na rok od 5 (pet) godina 2017-2022.godina računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
 

IV.

Koncesija se daje uz cijenu usluga navedenih u cjeniku dimnjačarskih usluga, koji čini sastavni dio ove Odluke. 
Cijenu usluge izravno plaća korisnik usluge na osnovu ispostavljenog računa koncesionara, koji pored popisa 
izvršenih usluga mora sadržavati i druge zakonom propisane elemente vjerodostojne isprave.

       V.

Na temelju ove Odluke o koncesiji sklapa se ugovor o koncesiji kojim se utvrđuju prava i obveze davatelja 
koncesije te prava i obveze ovlaštenika koncesije.
Ugovor o koncesiji za davatelja koncesije sklapa i potpisuje općinski načelnik.
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       VI.

Koncesionar je dužan kao jamstvo za provedbu Ugovora o koncesiji, te naknadu moguće štete zbog neispunjenja 
ugovornih obveza, prije potpisivanja Ugovora dostaviti davatelju koncesije bjanko zadužnicu s javno bilježnički 
ovjerenim potpisom na iznos od 10.000,00 kn., koja je u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

VII.

Ova Odluka objaviti će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, internetskoj stranici općine Gornja Vrba i 
službenom vjesniku Brodsko-posavske županije. županije.

      Obrazloženje

Zaključkom općinskog vijeća od 28.02.2017.godine., dana je suglasnost za raspisivanje obavijesti o namjeri 
davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova. Temeljem navedenog, u 
Narodnim novinama od 29.03.2017.godine objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Gornja Vrba.
Dokumentaciju je u otvorenom roku preuzeo samo dimnjačarski obrt „Dimnjačar Nenadić“ , Vjekoslava Bacha 32, 
Slavonski Brod, OIB:83877824201.
Stručno povjerenstvo je provelo postupak otvaranja ponuda, te je utvrdilo da je ponuda valjana i ne postoje razlozi 
za isključenje.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Način određivanja ekonomski najpovoljnije ponude je sistem bodovanja određen u dokumentaciji za nadmetanje.
Ukupna ponuđena cijena iznosi 1.068,00 kn bez PDV-a, odnosno sa PDV-om 1.335,00 kn., a godišnja koncesijska 
naknada 2.000,00 kn.
Slijedom navedenog utvrđeno je da je ponuda dimnjačarskog obrta „Dimnjačar Nenadić“ , Vjekoslava Bacha 32, 
Slavonski Brod, prihvatljiva kako je navedeno u izreci ove Odluke, te se istom ponuditelju daje koncesija za 
obavljanje djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Gornja Vrba.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja može protiv ove Odluke izjaviti žalbu Državnoj komisiji za 
kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb, neposredno ili preporučenom poštanskom 
pošiljkom kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u 
skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Žalba se može izjaviti u roku 5 dana od dana primitka ove Odluke.
Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave I druge 
stranke postupka, a jedan primjerak žalbe na dokaziv način dostavlja se I Davatelju koncesije.

KLASA: 363-02/16-01/11
URBROJ: 2178/28-04-17- 11
Gornja Vrba, 29.06.2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Renata Lucić, v.r.
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39.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije » br. 
09/09, 09/11, 03/13), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 2. sjednici održanoj 29.06.2017.god. 
donijelo je slijedeći:

 O D L U K U

o pokretanju III Izmjena i dopuna PPU Gornja Vrba

I

 Ovom Odlukom Općinsko vijeće Gornja Vrba daje suglasnost za pokretanje III Izmjena i dopuna PPU 
Gornja Vrba. Postupak se pokreće u svrhu usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju, odnosno Prostornim 
planom Brodsko-posavske županije, uključujući i prenamjenu zemljišta za određen broj parcela te promjene 
građevinskih područja.

 � � � � �  
 II

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel.

� � � � �  
III

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

 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA 

KLASA: 350-02/17-01/1
 URBROJ:2178/28-02-17/2
 U Gornjoj Vrbi, 29.06.2017.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Renata Lucić, v.r.
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40.

  Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu: 
Zakon o javnoj nabavi) te članka 26. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ 9/09, 09/11 i 3/13.) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba, dana 29. 06. 2017. godine, donosi:

 PRAVILNIK

 o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u općini Gornja Vrba

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 
uređuje se postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba, usluga i radova. 
Godišnja procijenjena vrijednost robe, radova i usluga iznosi: 
- do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga,
 - do 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno članku 15. 
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) (u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi) ne postoji 
obveza provedbe postupaka javne nabave. 
U provedbi postupaka jednostavne nabave osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske 
i podzakonske akte, kao i interne akte, koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona. 

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

Članak 2. 

O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 
III. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

Članak 3.

 Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provodi općinski načelnik općine Gornja Vrba
 (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) kao ovlašteni predstavnik naručitelja. Ovlašteni predstavnici naručitelja 
mogu biti i druge osobe, ako imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom 
jednostavne nabave, ako ih za to ovlasti općinski načelnik. 
Ovlašteni predstavnici naručitelja ne moraju biti osobe službenici ili namještenici Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Gornja Vrba. 

IV. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST MANJA 
OD 70.000,00 KUNA 

Članak 4. 

 Jednostavna nabava roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna provodi se 
izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu. 
Narudžbenicu potpisuje općinski načelnik.
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Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: javnom naručitelju, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz 
detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i 
roku plaćanja, gospodarskom subjektu/dobavljaču.
O izdanim narudžbenicama obavezno se vodi evidencija.
Za nabavu procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn., do 70.000,00 kn., sa odabranim naručiteljem, potpisat će se 
ugovor o nabavi robe, radova ili usluga.
- Poziv na dostavu ponuda sadrži: naziv javnog naručitelja, opis predmeta nabave, troškovnik, procijenjenu 
vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, naziv ponuditelja, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti 
(ako se traži) rok za dostavu ponude i način dostavljanja ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke 
pošte.
- Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora, 
predmetu ugovora, cijeni i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno Zakonu o obveznim odnosima. 
-  Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 (slovima: pet) dana od dana upućivanja poziva za dostavu 
ponuda.
- Ugovor potpisuje općinski načelnik. 

V. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOST JEDNAKE ILI 
VEĆE OD 70.000,00 KUNA

Članak 5.

Postupak nabave započinje danom donošenja Odluke o pokretanju postupka nabave.
Odluka o pokretanju postupka nabave sadrži najmanje slijedeće podatke: naziv predmeta nabave, redni broj 
predmeta nabave prema Planu nabave, procijenjenu vrijednost nabave, izvor planiranih sredstava, osobe koje 
provode postupak nabave (u daljnjem tekstu: ovlašteni predstavnici javnog naručitelja) i popis gospodarskih 
subjekata kojima će se uputiti poziv za dostavu ponude.

 Članak 6.

Pripremu i provedbu postupaka bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna 
provode ovlašteni predstavnici javnog naručitelja koje  imenuje općinski načelnik.
Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja imaju slijedeće obveze i ovlasti:
−  priprema postupka nabave (dokumentacija, troškovnici i dr.),
−  provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavu ponuda, otvaranje ponuda i sastavljanje 
Zapisnika, pregled i ocjena ponuda i sastavljanje Zapisnika),
−  utvrđivanje prijedloga Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju postupka nabave na osnovi rezultata 
pregleda i ocjene ponuda.

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda od strane ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja, Općinski 
načelnik općine Gornja Vrba donosi Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju postupka nabave.

Članak 7.

Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna započinje slanjem poziva za 
dostavu ponude najmanje 3 (slovima: tri) gospodarska subjekta po vlastitom izboru. 
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja (odvjetničke usluge, javnobilježničke 
usluge, zaštita isključivih prava i sl.), odnosno kada je to nužno potrebno zbog razloga iznimne žurnosti izazvane 
događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti.
 poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (slovima: jednom) gospodarskom subjektu.
Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane 
gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, potvrda e-mailom, izvješće o uspješnom slanju telefaksom i sl.). 
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Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati: podatke o javnom naručitelju, opis predmeta nabave, procijenjenu 
vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, rok, način i uvjete plaćanja, rok valjanosti ponude, uvjete i zahtjeve 
koje ponuditelji trebaju ispuniti, vrstu, sredstvo i uvjete jamstva (ako se traži), rok za dostavu ponude, način 
dostavljanja ponude, adresu na koju se ponude dostavljaju, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke 
pošte.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 (slovima: pet) dana od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda.
Za odabir ponude je dovoljna jedna pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.
 Obrazac Poziva na dostavu ponuda i Troškovnika sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 1) i (Obrazac 2). 

VI. JAMSTVA 

Članak 8.

U postupku provođenja jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, Naručitelj može od 
gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i jamstvo za otklanjanje nedostataka u 
jamstvenom roku na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. 

 VII. ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA 

Članak 9.

U postupku jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna na odredbe o zaprimanju 
dostavljenih ponuda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o načinu 
izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.
 

VIII. PREGLED I OCJENA PONUDA

Članak 10.

Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na 
dostavu ponuda. 
Postupak pregleda i ocjene ponuda može se povjeriti stručnim osobama i /ili stručnim službama i tijelima 
naručitelja, te se o istome sastavlja zapisnik. 

IX. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Članak 11.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda. Ako je kriterij odabira ekonomski 
najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i drugi kriteriji kao što su: kriterij kvalitete, tehničke 
prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i 
rok isporuke ili rok izvršenja i drugo. 

X. PREGLED I OCJENA PONUDA 

Članak 12.

Općinski načelnik na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude 
koja se temelji na kriteriju za odabir ponude.
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Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži: 
podatke o javnom naručitelju, predmetu nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje Ugovora, 
cijenu i ukupnu cijenu ponude, razloge isključenja ponuditelja, razloge odbijanja ponuda, datum donošenja 
Odluke o odabiru i potpis odgovorne osobe.
Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude je 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave obvezno se dostavlja 
svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-
mailom i sl.)

Članak 13.

Postupak jednostavne nabave može se poništiti ako:
−  postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka bagatelne nabave da su bile 
poznate prije,
−  postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da 
su bile poznate prije.

Postupak jednostavne nabave mora se poništiti ako:
−  nije pristigla nijedna ponuda,
−  nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave, općinski načelnik bez odgode donosi Odluku o 
poništenju jednostavne nabave.
 

 XII. ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 14.

Naručitelj je obvezan svu dokumentaciju o postupcima jednostavne nabave čuvati najmanje 4 godine od završetka 
postupka jednostavne nabave. 

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", a 
objavit će se i na internetskim stranicama općine Gornja Vrba.

 OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 400-01/17-01/6
URBROJ: 2178/28-02-17-1
Gornja Vrba, 29. 06. 2017.god

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Renata Lucić, v.r.
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41.

 Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 
članka 40. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/11 i 3/13.), 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 02. sjednici održanoj 29. 6. 2017. godine, donijelo je:

IZMJENE I DOPUNE 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu u općini Gornja Vrba za 2017. godinu

Članak 1.

 U Programuodržavanjakomunalneinfrastrukturezadjelatnostiizčlanka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, učlanku 2. podnaslov III, stavak 1., u alineji 3broj 300.000,00 se mijenja u broj 250.000,00. 
 U istomčlanku, istompodnaslovu, u stavku 2., broj 400.000,00 se mijenja u broj 350.000,00.

Članak 2.

Učl. 2., podnaslovu IV, stavku 1., alineja 1. broj300.000,00 mijenja se u broj410.000,00.
 U istomčlanku, istompodnaslovu, u stavku 2., broj 450.000,00 se mijenja u broj 560.000,00.

Članak 3.

 U članku 2. podnaslovu VI., stavak 1, alineja 1. broj 260.000,00 se mijenja u broj 200.000,00.
 U istomčlanku, istompodnaslovu, u stavku 1.,alineja 2. broj 150.000,00 se mijenja u broj 100.000,00.
 U istomčlanku, istompodnaslovu, u stavku 2., broj 390.000,00 se mijenja u broj300.000,00.

Članak 4.

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

KLASA: 363-02/16-01/10
URBROJ. 2178/28-02-17-2
Gornja Vrba, 29. lipnja 2017. godine

Predsjednica 
Općinskog vijeća: 
Renata Lucić, v.r.
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42.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 
članka 40. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/11 i 3/13.), 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 02. sjednici održanoj 29.6.2017. godine, donijelo je:

Izmjene i dopuna 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
općini Gornja Vrba za 2017. godinu

Članak 1.

 Članak 2. Programa mijenja se i glasi:
 „1. Izgradnja pješačke staze preko pružnog prijelaza – Klis:
- potrebita sredstva bi se osiguralau Proračunu općine Gornja Vrba, iz sredstava komunalnog doprinosa u 
iznosu od 150.000,00 kn.
2. Izgradnja pješačke staze u Ulici Jure Piškovića u Gornjoj Vrbi:
- potrebita sredstva bi se osiguralau Proračunu općine Gornja Vrba, iz sredstava komunalnog doprinosa u 
iznosu od 100.000,00 kn.

Članak 2.

 U članku 3. Stavak 1 broj 900.000,00 mijenja se u broj 1.250.000,00.
 U članku 3. Stavak 2. Broj 1.100.000,00 se mijenja u broj 1.200.000,00.

Članak 3.

 Članak 6. briše se.

Članak 4.

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

KLASA: 363-02/16-01/9
UR.BROJ. 2178/28-01-17-1
Gornja Vrba, 29.6.2017. godine

 Predsjednica
 Općinskog vijeća:
Renata Lucić, v.r.
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43.

  Na temelju članka 7.  i članka 39.   Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) i članka 26. 
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/09, 09/11, 03/13), Općinsko 
vijeće općine Gornja Vrba na  02. sjednici  održanoj  29. lipnja 2017. godine, donijelo je:

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Proračuna općine Gornja Vrba za 2017. godinu
                                  
                         
I. OPĆI DIO

Članak 1.

        U  Proračunu općine Gornja Vrba za 2017. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
27/2016. i 04/2017. ) članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun općine Gornja Vrba za 2017. godinu sastoji se od:
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
PRIHODI                                                                                                          9.199.000,00 
PRIHODI POSLOVANJA                                                                               9.099.000,00 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                  100.000,00 
RASHODI                                                                                                         9.970.000,00 
RASHODI POSLOVANJA                                                                              4.705.000,00                                                                            

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                              5.265.000,00 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK                                                                         -771.000,00                 
     

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

 
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 

(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 
VIŠAK PRIHODA PRENESENI                                                                       771.000,00 
    
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +  
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  PRETHODNIH GODINA                                      0,00    
 

Članak 2.

       Prihodi i rashodi Proračuna po grupama utvrđeni u bilanci prihoda i rashoda za 2017. godinu mijenjaju se i 
dopunjuju u računu prihoda i rashoda kako slijedi:
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II.  POSEBNI DIO

Članak 3.

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

       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine i bit će 
objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 400-08/17-01/6
URBROJ: 2178/28-02-17-1
Gornja Vrba, 29. lipnja 2017. god.

 PREDSJEDNICA
 OPĆINSKOG VIJEĆA:

 Renata Lucić, v.r.
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44.

 Na temelju članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne 
novine» br. 114/10., 31/11. - ispravak) i lanka Statuta Gornja Vrbč  26.  općine  a (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 09/09, 09/11 i 03/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 02. s žjednici odr anoj 
29. lipnja godine donijelo je 2017. ,  :

 O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja općine Gornja Vrba 
na dan 31.12.2016. godine

Članak 1.

  U članku 1. Odluke, iza stavka 1. dodaje se stavak 2 koji glasi: 
 
  „Dio viška prihoda u iznosu od 771.000,00 kn koristit će se za pokriće manjka prihoda u 2017. godini za 
izgradnju nerazvrstanih cesta, za modernizaciju nogostupa i dodatna ulaganja na dječjim igralištima, a preostali 
višak u iznosu od 1.297.962,57 kn bit će evidentiran u financijskom knjigovodstvu.“

Članak 2. 

  Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.
 
KLASA: 400-08/17-01/4
URBROJ: 2178/28-02-17-2
Gornja Vrba, 29. lipnja 2017. godine

 PREDSJEDNICA
 OPĆINSKOG VIJEĆA:

 Renata Lucić, v.r.
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45.

O D L U K A

o prestanku važenja 
Pravilnika o pravu na pristup informacijama 

i ponovnu uporabu informacija

I.

 Ovom Odlukom Pravilnik o pravu na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija općine Gornja 
Vrba prestaje važiti danom stupanja na snagu ove Odluke.

II.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-01/17-01/5
Urbroj: 2178/28-02-17-1
Gornja Vrba, 29.06.2017.godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

RENATA LUCIĆ, V.R.
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46.

   Na temelju članka 20.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine» br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka  40. 
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/09, 09/11 i 3/13“) općinski 
načelnik donio je:

III  IZMJENU I DOPUNU

Plana nabave općine Gornja Vrba za 2017. godinu

Članak 1.

 Ovom se Odlukom vrše III Izmjene i dopune Plana nabave općina Gornja Vrba za 2017. godinu, 
KLASA:400-01/17-01/1; URBROJ: 2178/28-01-17-1  od 02.01.2017.godine, a u skladu s odredbama Zakona o 
javnoj nabavi.

                                                                                                                                                        

Članak 2.

        

 U Planu  nabave općine Gornja Vrba za 2017. godinu., mijenja se članak 2: 
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Članak 3.

 Ostale odredbe Plana nabave za 2017. ostaju neizmjenjene.

Članak 4.

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

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

12.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Sikiervci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 
03/13) i članka  16.  Poslovnika Općinskog vijeća općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 10/09 i 03/13 ), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 1.  konstituirajućoj sjednici održanoj 20. 
lipnja 2017. godine donosi

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

I

� U Mandatnu komisiju izabiru se:

� 1. KRUNOSLAV NIKOLIĆ (lista Grupe birača) – za predsjednika
� 2. MARIO ŠTRLJIĆ              (lista Grupe Birača) – za člana

� 3. CECILIJA JAKIĆ              ( HDZ)                     – za člana

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA:023-05/17-01/3
URBROJ: 2178/26-01-17-1
Sikirevci: 20. lipnja 2017.g.

PREDSJEDATELJ:
Mario Vučinić, dipl.iur, v.r.
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13.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/13), 
Općinsko vijeće općine Sikirevci na 1.  konstituirajućoj sjednici održanoj 20. lipnja 2017. godine donosi:

ZAKLJUČAK

o primanju na znanje Izvješća  o provedenim izborima za Općinsko vijeće općine Sikirevci   i 
verifikacija mandata članovima Općinskog vijeća

I

Prima se na znanje  izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće općine Sikirevci održanim 21. svibnja 
2017. godine. 

II

Konstatira se da članove Općinskog vijeća izabranu na listi GRUPA BIRAČA kojima mandat miruje zbog 
nespojivosti dužnosti  sukladno članku  81. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („NN“ 144/12 i 121/16) 
zamjenjuje neizabrani kandidati s liste GRUPE BIRAČA. 
Lista GRUPE BIRAČA  odredila je da JOSIPA NIKOLIĆ, dipl.ing. zamjenjuje neizabrani kandidat s liste 
KRUNOSLAV NIKOLIĆ,bacc.ing..
Lista GRUPE BIRAČA  odredila je da MARIA JOSKIĆ, bacc.ing. zamjenjuje neizabrani kandidat s liste ĐURO 
KOKANOVIĆ.
U smislu gore naznačenog ispunjeni su zakonski uvjeti da se verificiraju mandati izabranim vijećnicima te 
zamjenicima vijećnika koji će iz spomenutih razloga započeti obnašati dužnost vijećnika, kako slijedi: 
  1. JOSIP LUČIĆ (HDZ) 
  2. CECILIJA JAKIĆ (HDZ)
  3. IVAN LOVRIĆ (HDZ)
  4. MARIJA ŠTENGL(HDZ)
  5. PETAR NAKIĆ (HDZ)
  6. KRUNOSLAV NIKOLIĆ, bacc.ing (lista GRUPE BIRAČA)
  7. ĐURO KOKANOVIĆ,  (lista GRUPE BIRAČA)
  8. MARIO ŠTRLJIĆ (lista GRUPE BIRAČA)
  9. MATO JARIĆ (HSS-HDSSB)
10.  IVAN BENAKOVIĆ (HSS- HDSSB)
11. JOSIP MATIĆ (SDP)

III

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA:023-05/17-01/4
URBROJ: 2178/26-01-17-1
Sikirevci: 20. lipnja 2017.g.

PREDSJEDATELJ:
Mario Vučinić, dipl.iur, v.r.
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14.

 Na temelju članka   32. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 
03/13) i članka  17.  Poslovnika Općinskog vijeća općine Sikirevci(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br. 10/09 i 03/13 ), Općinsko vijeće općine Sikirevci  na svojoj  1.  konstituirajućoj sjednici održanoj 
20. lipnja 2017. godine donosi

RJEŠENJE

o izboru predsjednika i članova Komisije  za izbor i imenovanja

I

� U Odbor za izbor i imenovanja imenuju se:

1. MATO JARIĆ (HSS-HDSSB)       – za predsjednika
2.  IVAN LOVRIĆ (HDZ)                          – za člana
3.  MARIO ŠTRLJIĆ (lista Grupe Birača)  – za člana

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA:023-05/17-01/5
URBROJ: 2178/26-01-17-1
Sikirevci: 20. lipnja 2017.g.

PREDSJEDATELJ:
Mario Vučinić, dipl.iur, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 1760



15.

 Na temelju članka   32. i 33.  Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” 
br. 03/13)  Općinsko vijeće općine Sikirevci  na svojoj ponovljenoj  konstituirajućoj sjednici održanoj 29. lipnja 
2017. godine donosi

RJEŠENJE

o izboru predsjednika Općinskog vijeća  općine Sikirevci

I

� JOSIP MATIĆ, izabire se za predsjednika Općinskog vijeća općine Sikirevci.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA:023-05/17-01/6
URBROJ: 2178/26-01-17-1
Sikirevci: 29. lipnja 2017.g.

PREDSJEDATELJ:
       Josip Lučić, v.r.
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16.

 Na temelju članka   32. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” 
br. 03/13), Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj  ponovljenoj  konstituirajućoj sjednici održanoj 29. lipnja 
2017. godine donosi

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća  općine Sikirevci

I

� IVAN BENAKOVIĆ, izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća općine Sikirevci.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIKIREVCI

KLASA:023-05/17-01/7

URBROJ: 2178/26-01-17-1

Sikirevci: 29. lipnja 2017.g.

PREDSJEDATELJ:

       Josip Lučić, v.r.
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17.

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

IZMJENE I DOPUNE 

odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Sikirevci i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i 
članova Stožera civilne zaštite općine Sikirevci

I.

 Članak 3. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Sikirevci i imenovanju načelnika, zamjenika 
načelnika i članova Stožera civilne zaštite općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
5/16) mijenja se u cijelosti i glasi:

U Stožer civilne zaštite imenuje se:
1. Mario Joskić, za načelnika
2. Josip Matić, za zamjenika
3. Martin Živić, za člana stožera, za protupožarnu zaštitu
4. Frano Tomas, za člana stožera, za komunalne djelatnosti
5. Ilija Lučić, za člana stožera – predstavnik Policijske uprave Vrpolje
6. Ivan Škuljević, za člana stožera – predstavnik PU za zaštitu i spašavanja
7. dr. Darko Lacković, za člana stožera, za medicinsko zbrinjavanje
8. dr. Eugen Cvitan, za člana stožera, za veterinarsko zbrinjavanje
9. Damir Kovačević, za člana stožera – zapovjednik postrojbe opće namjene
10. Ivan Lučić, za člana stožera, za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju

II.

 Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

KLASA: 810-01/16-01/8
URBROJ: 2178/26-01-17-8
Sikirevci, 03.07.2017. godine

Načelnik općine Sikirevci:
Josip Nikolić, dipl.ing., v.r.
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18.

 Na temelju članka 39. stavak 1. i 2.   Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08),i na temelju 
članka 32.Statuta općine Sikirevci("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br.3/13), Općinsko vijeće 
općine Sikirevci je na svojoj  1. sjednici, održanoj  10.srpnja  2017.godine, donijelo

PRORAČUN 

općine Sikirevci za 2017.godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

. 
 

 
 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
6  PRIHODI POSLOVANJA  3.649.000,00 
7   PRIHODI OD   NEFINANC. IMOVINE 37.000,00 
3  R A S H O D I 2.084.500,00 

4  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE .IMOVINE 1.601.500,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK 0,00 

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA  

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I 
ZADUŽIVANJA 
 

 
 

-- 
5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA   

-- 
NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE  

--- 
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 
GODINA 

 

9   VLASTITI IZVORI - manjak prihoda /preneseni 0,00 

VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+ 
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE  

-- 

 

Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, raspoređenih po izvorima 
financiranja.�
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III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna čini Plan razvojnih programa općine Sikirevci za razdoblje od 2018.-2019.godine

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu prvi dan od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", a 
primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA:400-08/17-01/03
URBROJ:2178/26-02-17-01
SIKIREVCI: 10. srpanj 2017.

PREDSJEDNIK
JOSIP MATIĆ, v.r.
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19.

 Temeljem članak 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“broj 87/08,136/12,15/15) i članka 32. 
Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije broj 3/13), Općinsko vijeće općine 
Sikirevci na svojoj 1. sjednici održanoj 10.srpnja  2017. godine, donosi

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna općine Sikirevci za 2017. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna općine Sikirevci za 2017. 
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) njegovo izvršavanje,opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, 
financijskom i nefinancijskom imovinom, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti općinskog 
načelnika u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

� � � � � �
Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg, Posebnog dijela i Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi 
poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i 
otplatu kredita i zajmova.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj, ekonomskoj, 
funkcijskoj, lokacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, raspoređenih u programe koji se sastoje 
od aktivnosti i projekata. 

Planom razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom organizacijskom i 
klasifikacijom proračuna.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u 
njegovom Posebnom dijelu.
Rashodi i izdaci koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i 
primitaka za te namjene. Iznimno Općinski načelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na 
teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.
Uplaćeni, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja 
mogu se izvršiti iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava. 
Neplanirani, a uplaćeni namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima ili 
projektima uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika. 
Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku 
godinu.
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Sredstva za pokroviteljstva, te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći 
pojedinom korisniku, raspoređuje općinski načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu 
Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

Članak 4.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava 
općinski načelnik.
�
� � �

Članak 5.

Sredstva se proračunskim korisnicima stavljaju na raspolaganje isključivo na osnovu pisanog dokumenta (isprave) 
iz koje je vidljivo:
- da je namjena odobrena u Proračunu,
- da je iznos stvorene obveze u visini odobrenog iznosa, 
- da je obveza likvidirana od nadležne osobe.
Nadležna osoba iz stavka 1. ovog članka je općinski načelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 6.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je općinski načelnik.
Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 1. ovog članka podrazumijeva odgovornost za 
preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te za utvrđivanje 
prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

III. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 7.

U Proračunu se planiraju svi prihodi koji sukladno pozitivnim propisima ostvaruje općina.

�
Članak 8.

Prohodi koji se ostvare iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi 
Proračunu. 
Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u tekućoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku 
godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom za tekuću proračunsku godinu.

� � � � � �
Članak 9.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda 
Proračuna tekuće godine.
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IV. ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 10.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se 
dokazuje obveznik plaćanja.
Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom 
pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.
Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom pozicije Proračuna izdaje općinski načelnik, odnosno osobe na koje je to 
pravo preneseno.

�
Članak 11.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa 
naplaćenih prihoda i primitaka za određene namjene, odnosno najviše do iznosa planiranog u posebnom dijelu 
Proračuna.

Članak 12.

Općinski načelnik utvrđuje visinu bruto vrijednosti boda za obračun plaće zaposlenih. Osnovica za obračun plaća 
dužnosnika utvrđuje se općim aktom kojim se uređuju prava i obveze dužnosnika.

Članak 13.

Obvezno je zaključivanje ugovora s udrugama koje se zaključuju temeljem natječaja o financiranju javnih potreba.
Ugovorima će se utvrditi dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava, obveze 
korisnika proračunskih sredstava za namjensko trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja, te za 
realizaciju ugovorenog programa.

�
Članak 14.

Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Sikirevci, naknade troškova 
za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, isplaćivat će se temeljem odluka 
Općinskog vijeća, po nalogu općinskog načelnika.

Članak 15.

Postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova, mora se provoditi sukladno Zakonu o javnoj nabavi i drugim 
propisima koji reguliraju postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova.

Članak 16.

Plaćanje predujma moguće je iznimno, na temelju prethodne suglasnosti općinskog načelnika.

Članak 17.

Ovlašćuje se općinski načelnik za donošenje odluka o početku postupaka o stjecanju i otuđenju pokretnina i 
nekretnina.
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Nakon provedenog postupka, konačnu odluku o raspolaganju pokretnim nekretninama iz stavka 1. ovog članka, 
donosi ovlašteno tijelo općine ovisno o vrijednosti, a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15).

Članak 18.

Odgoda plaćanja i obročna otplata duga Općini, te otpis ili djelomičan otpis potraživanja općine odrađuje se i 
provodi pod uvjetima utvrđenim propisima.

Članak 19.

Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine 
pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće, predvidjeti, te za druge 
nepredviđene rashode, koristit će se sredstva proračunske zalihe. O korištenju proračunske zalihe odlučuje 
općinski načelnik.
O korištenju sredstava proračunske zalihe izvještava se sukladno odredbama Zakona o proračunu.
Proračunska zaliha za 2017. godinu utvrđuje se u iznosu od 5.000 kn.

Članak 20.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja općinski načelnik.
Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.
Odluku o oročavanju donosi općinski načelnik.
Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna. 
Novčana sredstva iz stavka 1.ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2017. godine.

Članak 21.

Instrumente osiguranja plaćanja kojima se na teret proračuna stvaraju obveze potpisuje općinski načelnik.

Članak 22.

Općina Sikirevci može se zadužiti i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje sukladno pozitivnim propisima. 
Općina Sikirevci može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna,a koju potvrdi 
predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.
Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje 
ministra financija i suglasnost Vlade.
Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja 
prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i inozemnih pomoći i donacija, za 
prihode iz posebnih ugovora i po posebnim propisima, te za iznose domaćeg i inozemnog zajma. U iznos ukupne 
godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima,obveze na osnovi 
izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja iz prethodnih 
godina, te nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina. 
Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za 
izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.
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VI   URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA 

Članak 23.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, te rashoda i 
izdataka proračuna, općinski načelnik predložit će izmjene i dopune proračuna radi uravnoteženja, odnosno 
preraspodjele sredstava. 

Članak 24.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način kako je utvrđeno Zakonom o 
proračunu i ovom Odlukom.
Iznimno, ako se preraspodjela ne izvrši u skladu sa stavkom 1. ovog članka, preraspodjela sredstava na 
proračunskim stavkama, može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, ako to odobri 
općinski načelnik.
Općinski načelnik o preraspodjelama izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg 
izvještaja o izvršenju Proračuna.

VII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2017. godinu. 
Plaćanje preuzetih obveza po ugovorima, koje dospijevaju u slijedećim godinama mora se kao obveza uključiti u 
godinu u kojoj obveza dospijeva.
O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja 
godišnjeg obračuna Proračuna.

Članak 26.

Izvještaj o polugodišnjem i godišnjem izvršenju Proračuna općinski načelnik podnosi na usvajanje Općinskom 
vijeću općine Sikirevci, u zakonskom roku.

Članak 27.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije, a primjenjivat će 
se od 01. siječnja 2017. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 400-08/17-01/ 4
URBROJ: 2178/26-02-17-01
Sikirevci, 10.srpnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIKIREVCI

Josip Matić, predsjednik, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 11 Strana: 1787



20.

P
L

A
N

ra
zv

oj
n

ih
 p

ro
gr

am
a 

op
ći

n
e 

S
ik

ir
ev

ci
 z

a 
20

17
. g

od
in

u
 s

a 
p

ro
je

k
ci

jo
m

 z
a

 2
01

8.
 i

 2
01

9.
 g

od
in

u
»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 1788



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 11 Strana: 1789



K
la

sa
: 

40
0-

08
/1

7-
01

/0
3

U
rb

ro
j:

 2
17

8/
26

-0
2-

17
-0

4
U

 S
ik

ir
ev

ci
m

a,
 1

0.
 s

rp
nj

a 
20

17
.

P
re

ds
je

dn
ik

O
pć

in
sk

og
 v

ij
eć

a
Jo

si
p 

M
at

ić
, v

.r
.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 1790



21.

 Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13), i članka 32. Statuta 
općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/13),  Općinsko vijeće općine Sikirevci 
je na svojoj 1. sjednici održanoj dana 10. srpanj 2017. godine  donijelo

PROGRAM 

socijalne skrbi općine Sikirevci za 2017. godinu

Članak 1.

� Ovim Programom socijalno-zdravstvenih potreba u 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program ) utvrđuju se 
korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: Općina), 
uvjeti i način njihova ostvarivanja, potrebna sredstva, te nadležnost i postupak.

Članak 2.

� Sredstva za financiranje Socijalnog programa, temeljem Pravilnika sa utvrñenim kriterijima za dodjelu 
financijske i ostalih oblika pomoći socijalno ugroženim stanovnicima općine Sikirevci, te prijedloga Općinskog 
vijeća i načelnika općine Sikirevci osiguravaju se u Proračunu općine Sikirevci za 2017. godinu kako slijedi:
− pomoć za podmirenje troškova stanovanja (subvencije u plaćanju utroška električne energije, vode, odvoza 
smeća, stanarine),
− podmirenje dugovanih iznosa režijskih troškova,
− subvencioniranje smještaja u instituciju djece po posebnim potrema,
− pomoć udrugama invalida i ostalim humanitarnim udrugama,
− pomoć starim i nemoćnim osobama,
− sufinanciranje troškova za kućnu njegu,
− podmirenje troškova operativnih zahvata, liječničkih pregleda i terapija,
 − pomoć u prehrani i kućnim potrepštinama,
− pomoć u podmirenju pogrebnih troškova,
− novčana pomoć za opremu novorođenčeta,
− pomoć u nabavi ogrijeva
- pomoć u podmirenju troškova nabave školski udžbenika za osnovnu školu.

Članak 3.

� Financijska pomoć dodjeljuje se u obliku:

                             −    jednokratne financijske pomoći u gotovinskoj isplati putem blagajne općine Sikirevci
– jednokratne financijske pomoći u novcu isplata na  žiro-računa korisnika
– narudžbenice za nabavku živežnih namirnica i kućnih potrepština,
– podmirenje režijskih troškova plaćanje iz općinskog proračuna na račun dobavljača
– ostalim oblicima jednokratne ili višemjesečne pomoći (nabavka određenih vrsta roba ili 

osiguravanje pružanja određenih vrsta usluga).
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Članak 4.

� Sredstva za financiranje ovog Programa u Proračunu općine Sikirevci za 2017. godinu raspoređuju na 
slijedeći način:

 Ukupno program - Program socijalne skrbi       134.000,00 kn

 Raspored sredstava socijalnog programa vršit će se u skladu s socijalnim pravima,  a temeljem rješenja o 
pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima, te temeljem zaključaka Općinskog vijeća  i Rješenje o odobrenju 
općinskog načelnika.

 U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između 
pojedinih rashoda, a uz odobrenje općinskog načelnika.

Članak 5.

� Ovaj Program sukladan je Proračunu općine Sikirevci za 2017. god. i  objavit će se  u Službenom vijesniku 
Brodsko-posavske županije ,a stupa na snagu danom  objave, sa primjenom   od 01. siječnja 2017. godine.

KLASA: 400-08/17-01/3
UR.BROJ:2178/26-02-17-02
Sikirevci, 10.srpanj 2017.g.� � � � � � � �

� � � � � � � � Predsjednik 
Općinskog vijeća

� � � � � � � � Josip Matić, v.r.

Aktivnost 01 konto Jednokratne financijske pomoći 118.000,00 

3721 Naknade građanima I kućanstvima u novcu soc.ugrož.obiteljima 10.000,00 

3721 Naknade u novcu-roditeljima novorođene djece 25.000,00 

3721 Naknada u novcu -roditeljima pomoć u navi školskih knjiga 50.000,00 

3721 Naknade građanima I kućanstvima u novcu za nabavu ogrijeva 30.000,00 

3721 Naknade građanima I kućanstvima u naravi(stanovanje-režije) 3.000,00 

Aktivnost 02 konto Sufinanciranje  programa “Cekin” 9.600,00 

3237 Sufinanciranje smještaja djece po posebnim potrebama 9.600,00 

Program 0001:Tekući 
program socijalne skrbi 

Sveukupno: 127.600,00 

Aktivnost 01 konto Financiranje rada Hrvatskog Crvenog križa podružnica 
Slav. Brod 

6.400,00 

3811 Tekuće donacije u novcu HCK Sl.Brod sukladno Zakonu o 
HCK za  2017.god. 

6.400,00 

Program 
002:Humanitarna 
zaštita 

Sveukupno: 6.400,00 
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22.

 Na temelju članka 19. i 35. 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, 19/13,137/15), članka 2. Zakona o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 117/93, 69/97,33/00, 73/00, 127/00, 
59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12,147/14, 100/15, 115/16), članka 74. i 76. 
Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,94/13, 85/15, 19/16), članka 1.i 9.a. 
Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne Novine 47/90, 27/93,38/09), i članka 32. Statuta 
općine Sikirevci(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske  županije” broj 3/13 ), Općinsko vijeće općine Sikirevci  
na 1. sjednici održanoj 10. srpnja 2017. g. donosi

PROGRAM

javnih potreba u kulturi  i športu za 2017. g.
raspored financijskih sredstava po korisnicima za 2017. g.

Članak. 1.

� Programom javnih potreba  utvrđene su javne potrebe u području sporta, kulture, institucija i udruga 
građana (dalje u tekstu: javne potrebe), za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna općine Sikirevci.

� Programom u kulturi i športu , osigurava se zadovoljavanje kulturnih, sportskih  i ostalih potreba stanovnika 
općine Sikirevci kroz provođenje kulturnih projekata, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine.

� Programom javnih potreba u sportu osigurava se djeci i mladima, kao i ostalom stanovništvu općine 
Sikirevci preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata, te poticanje i promicanje 
sporta kao zdravog načina života. Program javnih potreba provodi se kontinuirano sa svrhom omasovljenja sporta.

Članak. 2.

� Na temelju dostavljenih programa udruga u  kulturi i  sportu   za predlaganje programa o  sufinanciranju 
programskih aktivnosti javnih potreba od interesa za općinu Sikirevci za 2017. g. iz Proračuna općine Sikirevci u 
2017. (su)financirati će se slijedeći korisnici, odnosno programi, aktivnosti i potrebe:
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FINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI   

 
26,000,00 

KUD „Sloga“ Sikirevci 15.000,00 
KUD „Savica“Jaruge 1.000,00 
 Udruga „Sikirevački motivi“Sikirevci 5.000,00 
Udruga “Misija” 5.000,00 
FINANCIRANJE MANIFESTACIJA   40.000,00 
 Manifestacija „Poredovnica, Susret naroda i kultura, izložba 
Sikirevački motivi“ 

40.000,00 

OSTALE AKTIVNOSTI  POTREBNE ZA KULTURNU 
DJELATNOST 

2.000,00 

Električna energija  -javna pozornica 1.000,00 
Električna energija – društveni dom Jaruge 1.000,00 

SVEUKUPNO KULTURA 68.000,00 
  
  
  

POTICANJE  ŠPORTA –tek.  I kapitalne donacije 161.000,00 
-N.K. „SIKIREVCI“SIKIREVCI 80.000,00 
-N.K. „SLOGA"JARUGE 50.000,00 
-L.D. „GRANIČAR-SOKOL“SIKIREVCI 20.000,00 
-R.D. „GRGEČ"JARUGE 4.000,00 
-R.D. „SMUĐ"SIKIREVCI 4.000,00 
- KONJOGOJSKA UDRUGA SIKIREVCI 3.000,00 
-rashodi za nabavu pehara za natjecanja 6.000,00 
Nabava opreme za stolni tenis 15.000,00 

 
KORIŠTENJE SREDSTAVA

Članak 3.

� Sredstvima iz članka 2. raspolaže Općinski načelnik u skladu s odredbama i kriterijima određenim ovim 
Programom, zakonskim propisima, te pojedinačnim odlukama o raspodjeli sredstava.

� Sredstva će se doznačavati namjenski za ostvarivanje dotičnih programa i njegovih zadaća, a u skladu s 
ostvarivanjem programa i u skladu s ostvarivanjem Proračuna općine Sikirevci.

� Sredstva će se doznačavati udrugama, koja su uskladili svoju do registraciju sukladno zakonskoj regulativi ,  
isključivo na temelju pojedinačnih zahtjeva korisnika i u skladu s dinamikom dodjele, ovisno o visini dodijeljenih 
sredstava. Sredstva do 5.000,00 kn mogu se doznačiti jednokratno, sredstva do 20.000,00 kn mogu se doznačiti u 
dva obroka, dok se sva preostala sredstva doznačuju u četiri obroka.
� Korisnici proračunskih sredstava obvezni su Uredu načelnika dostaviti izvješće o ostvarenju svojih 
programa i namjenskom utrošku doznačenih proračunskih sredstava na način kako je propisano pojedinačnom 
odlukom o financiranju (dostava vjerodostojne dokumentacije).
� Općina Sikirevci ima pravo i obvezu obavljati provjere na licu mjesta.

� O utrošku proračunskih sredstava za ostvarenje ovog Programa općinski načelnik izvještava Općinsko 
vijeće.
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Članak 4.

� Ovaj Program objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ , a primjenjuje se od 
1.siječnja 2017. g.� � � � � �
� � � � � � � �
KLASA: 400-08/17-01/01
UR.BROJ:2178/26-02-17-03
Sikirevci,10.srpanj 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća :

Josip Matić, v.r.

23.

 Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 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 
,153/13147/14 i 36/15), te članka 32. Statuta općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br. 
3/2013), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 1. sjednici  održanoj 10.srpnja 2017. godine, donijelo je

� P R O G R A M 

 gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

� Ovim programom, određuje se gradnja objekata i uređenja komunalne infrastrukture te nabavka opreme ( 
u daljnjem tekstu : Program ) na području općine Sikirevci za 2017. godinu za javne površine , nerazvrstane ceste i 
nogostupi, javnu rasvjetu, izgradnja kanalizacijskog sustava  ,  nabava objekata(kupovina) , te energetska obnova 
objekata na području općine . 

� Ovaj Program sadrži opis poslova s procijenjenim troškovima za gradnju pojedinih objekata i uređenja 
komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom 
izvora financiranja djelatnosti. 

Članak 2.

 NERAZVRSTANE CESTE I NOGOSTUPI

Projektiranje -izrada projektne dokumentacije te izgradnje nerazvrstanih cesta :

- Izgradnja ceste ul.Sikirevačkih branitelja -Sikirevci ...............280.000,00 kn

- Rekonstrukcija nogostupa u naselju Sikirevci Jaruge............. 100.000,00 kn 

-   projektiranje nerazvrstani cesta .............................................130.000,00 kn .
U ukupnom iznosu od 510.000,00 kuna . Financirati će se iz prihodi od prodaje imovine,tekuće pomoći iz 
državnog proračuna i prihodi od poreza .
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Članak 3.

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 
Proširenje javne rasvjete vršiti će se na po mjestima općine Sikirevci u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna .
Financirati će se iz prihoda od poreza .

Članak 4.

JAVNE POVRŠINE –  kapitalni projekti 
Ulaganje u radove planirano je ukupnu   105.000,00kn .
Od toga otpada : 

     - nabavu strojeva i uređaja za održavanje javnih površina ..........5.000,00 kn .
- nabava oglasnih stupova ....................................... 20.000,00 kn
- nabava opreme za dječja igrališta....... ....................60.000,00 kn
- nabava traktor prikolice .........................................20.000,00 kn

Financirati će se iz općinski proračun prihodi od poreza i prihodi iz državnog proračuna.

Članak 5.

�  IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG i VODOVODNOG  SUSTAVA 
Sufinanciranje izgradnje sustava izgradnje odvodnje I., II. I IV faza u naselju Sikirevci i dogradnja 
vodovoodvodnje u naselju Jaruge u visini od 50.000,00 kn  . Financirati će se iz naknade za koncesije na vodama , 
tekuće pomoći iz državnog proračuna .

Članak 6.

ENERGETSKA OBNOVA OBJEKATA I DODATNA ULAGANJA U OBJEKTE
  - Objekt Ambulanta Sikirevci.......................100.000,00 kn
  - Dodatna ulaganja u objekt Stara općina i škola.......................80.000,00 kn
  -Dodatna ulaganja u objekt  Društveni dom u Jarugama.......................150.000,00 kn
  -Prilaz objektu Ambulanta Jaruge........................................................... 100.000,00 kn
- materijal i usluge za tekuća i investicijska održavanja objekata u vlasništvu općine..20.000,00kn

Ulaganje u radove planirano je ukupnu   450.000,00 kn .
Financiranje iz sredstava: FZOEU i općinski proračun – prihodi od legalizacije, tekuće pomoći iz državnog 
proračuna.

Članak 7.

� IZGRADNJA II.FAZE VATROGASNI DOM SIKIREVCI
Građenje  vatrogasnog objekta u Sikirevcima II. Faza  u iznosu od 250.000,00 kuna. Financirati će se  pomoći 
iz Županijskog proračuna, MRRFEU i komunalni doprinos .

Članak 8.

IZGRADNJA ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE
Radovi na na izgradnji školske športske dvorane u naselju Sikirevci  planirani su u iznosu od 17.500,00 kuna. 
Financirati će se iz tekuće pomoći iz državnog proračuna.
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Članak 9.

ISHOĐENJE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU GOP.ZONE "JARIČIŠTE"
Ishođenje dokumetacije za izgradnju poduzetničke zone "Jaričište" u iznosu od 20.000,00 kn. 
Financirati će se iz  prihoda od poreza, imovine  i tekuće pomoći iz državnog proračuna .

Članak 10.

IZMJENA I DOPUNA DOKUMENTACIJE PPUO SIKIREVCI  

- Izmjena i dopuna dokumentacije Prostorni plan općine Sikirevci............50.000,00 kn.
Financirati će se iz prihoda od imovine-općinski proračun .

Članak 11.

Ukupan iznos programa je 1.457.500,00 kn
 Od toga :- iz komunalnog doprinosa .…….......................      35.000,00 kn 

- ostali izvori i pomoći ….……. 1.422.500,00   kn

Članak 12.

 Ovaj Program stupa na snagu danom objave   u «Službenom vjesniku Brodsko-posavke  županije»  s 
primjenom od 01.siječnja 2017.god.

KLASA: 400-08/17-01/1
URBROJ: 2178/26-02-17-05
Sikirevci,  10. srpanj 2017.godine

                                 Predsjednik 
Općinskog vijeća 

� �           općine Sikirevci:
� �       Josip Matić, v.r.
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24.

 Na temelju  članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar.nov., 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, 153/16, 147/14 i 36/15), Zakona o 
proračunu (Nar.nov., br. 96/08), te članka 32. Statuta Općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije», br. 3/2013), Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 1. sjednici održanoj  10. srpnja 2017.godine, 
donijelo je

� P R O G R A M 

održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

� OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Programom (u daljnjem tekstu: Program)  utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne 
infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima u 2017. godini za:

1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
a) održavanje čistoće 

2. održavanje javnih površina,
3. održavanje nerazvrstanih cesta,
4. održavanje groblja ,
5. održavanje javne rasvjete,

Održavanje komunalne infrastrukture iz Programa financirat će se iz:
- komunalne naknade (članak 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu) koja je prihod Proračuna 

Općine Sikirevci i namijenjena  je za financiranje navedenih komunalnih djelatnosti u stavku 1. ovog 
članka, općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, boravišne pristojbe, sufinanciranja cijene korištenja 
deponije, tekućih pomoći iz državnog proračuna, naknade za koncesije na odvoza komunalnog otpada i 
naknade  i dimnjačarskih usluga .

Članak 2.

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. na području Općine 
Sikirevci raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

I. OPIS I OPSEG POSLOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

Članak 3.

� Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obavlja se na slijedeći način:

a) održavanje čistoće:
- pražnjenje, čišćenje, pranje i održavanje košarica za otpad
- uklanjanje pregaženih životinja i njihovih ostataka obavlja se na svim površinama
- održavanje komunalnih strojeva, uređaja, alata i sl.,
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� Održavanje javnih površina
Održavanje javnih površina posebno se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza , 
parkova, igrališta i javnih prometnih površina i osobito sadržava:

b) obrezivanje i čišćenje nasada
c) okopavanje i prihranjivanje nasada
d) plijevljenje i zaljevanje nasada
e) tretiranje nasada zaštitinim sredstvima i uklanjanje štetnika,
f) košenje travnjaka
g) obnova i popuna nasada te sezonska sadnja cvijeća
h) obrezivanje stabala topola  te uklanjanje i odvoz granja
i) održavanje i čišćenje staza, puteljaka i ostalih površina u sastavu javnih zelenih površina
j) uklanjanje i odvoz bilja/drveća koje smeta prometu i javnoj rasvjeti
k) nadzor nad zelenim površinama
l) manje građevinske zahvate
m) održavanje komunalnih strojeva, uređaja, alata i sl.
n) nabavka komunalne opreme
o) usluge rada komunalnih radnika po ugovoru o djelu

Članak 4.

Za radove iz članka 3. ovog Programa, planirana su sredstva u Proračunu Općine Sikirevci u okviru  Aktivnost 
–Održavanje javnih površina, , Kapitalni projekt – Nabavka komunalne opreme.

Obavljanje: u posebnim slučajevima odabrani izvoditelj prema ugovoru i zaposlenici preko ugovora o djelu .
Financiranje: iz komunalne naknade,  općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda,  tekućih pomoći iz 
državnog proračuna. 
Troškovi održavanja javnih površina : 189.000,00 kuna.

Članak 5.

� Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje nerazvrstanih cesta znači održavanje površina kojima se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koje su 
pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane ceste prema posebnim propisima. Budući je na području 
općine Sikirevci velik broj ovakvih cesta, što poljskih putova, što ogranaka do pojedinih zaseoka, općina će  vršiti 
održavanje ovakvih cesta prema prioritetima a samo održavanje sadrži sanaciju, tamponiranje,  betoniranje i 
popravke nerazvrstanih cesta te asfaltiranje istih.
Ove djelatnosti planiraju se izvršiti na više lokacija na području Općine i to shodno zahtjevima Mjesnih odborima.

Članak 6.

Za radove iz članka 5. ovog Programa planirana su sredstva u Proračunu u okviru Programa održavanja  
komunalne infrastrukture, Aktivnost održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu od 110.000,00 kuna.
Obavljanje: pomoć Općine u materijalu ili odabrani izvoditelji prema ugovoru.
Financiranje: iz prihoda od poreza, vlastitih prihoda i komunalne naknade.
Troškovi: 110.000,00 kuna.

Članak 7.

� Održavanje groblja 
U 2017. godini održavanje groblja na području općine Sikirevci shodno zahtjevima Mjesnih odbora a prema 
prioritetima, te sakralnih objekata na grobljima.
Održavanje sadržava pomoć u održavanju i uređenju zavičajnih groblja .
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Članak 8.

Za radove iz članka 7. ovog Programa planirana su sredstva u Proračunu općine Sikirevci u okviru  Programa 
održavanja  komunalne infrastrukture, Aktivnost – Održavanje groblja u  iznosu  od  13.630,00 kuna.
Obavlja: pomoć općine u materijalu ili odabrani izvoditelji prema ugovoru
Financiranje: iz vlastitih prihoda
Troškovi:  13.630,00 kuna .

Članak 9.

� Održavanje javne rasvjete
Održavanje javne rasvjete obuhvaća upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključujući 
podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz 
naselja i nerezvrstanih cesta. Održavanje javne rasvjete sastoji se od redovitog godišnjeg, održavanja, izvanrednog 
održavanja i pojačanog održavanja.

Članak 10.

Redovno godišnje održavanje javne rasvjete odnosi se na poslove kvarova i zamjenu istrošenih, neispravnih ili 
uništenih dijelova:

- rasvjetnih stupova,
- razdjelnika i razdjelnih kutija,
- svjetiljka i rasvjetnih tijela,
- ostalih elektroinstalacijskih elemenata javne rasvjete,
- kontrole rada upravljačkih uređaja.

Izvanredno održavanje provodi se odmah nakon elementarnih nepogoda (jakih pljuskova, vjetrova, atmosferskih 
pražnjenja i sl.).
Pojačano održavanje odnosi se na održavanje koje se obavlja izvan redovitog održavanja.

Članak 11.

Za radove iz članka 9. i 10. ovog Programa planirana su sredstva u Proračunu Općine Sikirevci  u okviru Programa 
održavanja komunalne infrastrukture, Aktivnost održavanja javne rasvjete, a obuhvaća troškove električne 
energije i održavanje i to u iznosu od 87.500,00 kuna.
Obavljanje: odabrani izvoditelj – prema ugovoru
Financiranje: iz komunalne naknade i drugih prihoda proračuna
Troškovi: 87.500,00 kuna.�

Članak 12.

� Ovaj Program stupa na snagu danom objave, a objavljuje se  u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije», s  primjenom  od 1.siječnja 2017. god.

KLASA: 400-08/17-01/1
URBROJ: 2178/26-02-16-05
Sikirevci,  10.srpanj 2017 .godine                                                              

Predsjednik 
Općinskog vijeća
Općine Sikirevci
Josip Matić, v.r.
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25.

 Na temelju članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 28/10) i članka 32. Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 1. sjednici održanoj dana  10.srpanj 2017. 
godine, donosi: 

IZMJENA I DOPUNA 

Odluke o plaći i naknadi za rad općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika

I.

 Članak 4. Odluke o plaći i naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.5/16.) mijenja se u cijelosti i glasi:

“ Članak 4.
Osnovica za obračun plaća dužnosnika utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće državnih 

dužnosnika .”

II.

Članak 5. Odluke o plaći I naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br.5/16.) mijenja se u cijelosti i glasi:

“ Članak 5.
Koeficijenti za izračun plaća dužnosnika su:
* općinski načelnik� � 2,6555 bruto
* zamjenik općinskog načelnika� 2,1000 bruto “

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“ sa primjenom za obračun plaće od mjeseca srpnja 2017.god.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 120-01/16-01/01
URBROJ.:2178/26-02-17-02
Sikirevci, 10.srpanj 2017.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Josip Matić, v.r.
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26.

 Na temelju članaka 31. stavak 2. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj ) samoupravi („Narodne 
novine“ broj, 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst,137/15) i 
članak  32. Statuta općine Sikirevci  (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 3/13), Općinsko 
vijeće općine Sikirevci na svoj 1. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donosi:

O D L U K U

o odricanju od  naknada za rad i prisustvovanje 
sjednicama  Općinskog vijeća općine Sikirevci

Članak 1.

Ovom Odlukom  izabrani članovi Općinskog vijeća općine Sikirevci odriču se od novčane  naknade za 
svoj  rad i prisustvovanje na sjednicama  Općinskog vijeća općine Sikirevci u svom mandatu.

Članak 2.

Danom stupanja ove Odluke na snagu, prestaje važiti Odluka o naknadi vijećnika  Općinskog vijeća 
općine Sikirevci  ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 19/13.).

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u službenom vjesniku Brodsko-posavske županije,  a stupa na snagu  od dana 
objave. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA:021-05/17-01/1
URBROJ:2178/26-02-17-01
Sikirevci; 10. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Josip Matić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 1802



OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

28.

 Na temelju članka 4. , članka 18. i članka 19.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 6/13.), članovi Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac su 
na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac održanoj 20. lipnja 2017. godine donijeli

R J E Š E NJ E

o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

Članak 1.

� U Mandatnu komisiju izabiru se:

1. Zora Bulog        (HDZ)��  � - za predsjednika
2. Tomica Kocić� (HDZ)� � � - za člana

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:021-05/17-01/3
URBROJ:2178/09-02-17-5
Slavonski Šamac, 20. lipnja  2017. godine.

PREDSJEDAVAJUĆI:
Mario Vučinić, dipl.iur., v.r.
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29.

 Na temelju članka 32. i članka 44. Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 6/13) članovi Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac na 1. konstituirajućoj sjednici 
održanoj 20. lipnja 2017. godine,  na prijedlog Mandatne komisije donose

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o provedenim izborima za Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
i potvrđivanju mandata izabranim članovima i zamjenicima članova

I

� Usvaja se izvješće Mandatne komisije o provedenim redovnim lokalnim  izborima za Općinsko vijeće 
općine Slavonski Šamac, održanim 21. svibnja 2017. godine kako slijedi:

1. IVICA MALNAR,dipl.ing.prom.� � (HDZ)
2. TOMICA KOCIĆ� � � � (HDZ)
3. JOSIP LUKAČ, mag. educ.math. et phys� (HDZ)
4. ZORA BULOG� � � � (HDZ)
5. IVANA EVIĆ, dipl.iur.� � � (HDZ)
6. VERA BOŠNJAK, dipl.oec.� � � (HNS/SDP)
7. KRISTINA BRLEČIĆ, univ.bacc.paed.� (HNS/SDP)
8. ZVONIMIR KNEŽEVIĆ� � � (HNS/SDP)
9. TOMISLAV HOŠNJAK� � � (HNS/SDP)
10. ĐURO BOŽIĆ� � � � (HSS)
11.TATJANA JAKŠIĆ� � � � (HSS)

� II

� Slijedom utvrđenja potvrđuju se mandati izabranim članovima Općinskog vijeća općine Slavonski 
Šamac. 

III
� Utvrđuje se da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za početak pravovaljanog rada svih 11 vijećnika. 

KLASA: 021-05/17-01/3� � � �
URBROJ: 2178/09-02-17-7� � � � � �
Slavonski Šamac, 20. lipnja 2017.godine

� � � � � � � � � � PREDSJEDAVAJUĆI:
� � � � � � � � � � Mario Vučinić, dipl.iur., v.r.
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30.

 Na temelju članka 4. , članka 18. i članka 20.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Slavonski 
Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 6/13.), članovi Općinskog vijeća općine Slavonski 
Šamac su na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac održanoj 20. lipnja 2017. 
godine donijeli

R J E Š E NJ E

o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

Članak 1.

� U Komisiju za izbor i imenovanja  izabiru se:

1. Đuro Božić� (HSS)� �  � � - za predsjednika
2. Ivica Malnar� (HDZ)� � � � - za člana
3. Tomislav Hošnjak� (HNS/SDP)� � - za člana�

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:021-05/17-01/3
URBROJ:2178/09-02-17-8
Slavonski Šamac, 20. lipnja  2017. godine.

PREDSJEDAVATELJ:
Josip Lukač, mag.educ.math.et phys., v.r.
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31.

 Na temelju članka 32. alineje 14.  Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 6/13.) i članka 13. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.), članovi  Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac 
su  na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac održanoj 20. lipnja 2017. godine, 
donijeli

R J E Š E NJ E

o izboru predsjednice Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac

Članak 1.

� Za predsjednicu Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac izabire se Tatjana Jakšić, Vladimira Nazora 
34, Slavonski Šamac.

Članak 2.

� Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije.“

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:021-05/17-01/3
URBROJ:2178/09-02-17-9
Slavonski Šamac, 20. lipnja 2017. godine.
� � � � � � � �

PREDSJEDAVATELJ:
Josip Lukač, mag.educ.math.et phys., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 1806



32.

 Na temelju članka 32. alineje 14.  Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 6/13.) i članka 13. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.), članovi  Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac 
su  na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac održanoj 20. lipnja 2017. godine, 
donijeli

R J E Š E NJ E

o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac

Članak 1.

� Za potpredsjednicu Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac izabire se Ivana Ević, dipl.iur. iz 
Kruševice, Josipa Jurja Strossmayera 42.

Članak 2.

� Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije.“

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:021-05/17-01/3
URBROJ:2178/09-02-17-10
Slavonski Šamac, 20. lipnja 2017. godine.
� � � � � � � �

PREDSJEDAVATELJ:
Josip Lukač, mag.educ.math.et phys., v.r.
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33.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
broj 6/13), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na 1. konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća općine 
Slavonski Šamac, održanoj 20. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

o stavljanju van snage Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu općine Slavonski 
Šamac Klasa:940-01/17-01/05; Urbroj:2178/09-02-17-2, od 11. 04. 2017. g. 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 7/2017, od 14. 04. 2017. g.)

Članak 1.

 Stavlja se van snage Odluka o osnivanju prava građenja na zemljištu u vlasništvu općine Slavonski 
Šamac Klasa:940-01/17-01/05; Urbroj:2178/09-02-17-2, od 11. travnja 2017. g. ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 7/2017, od 14. 04. 2017. g.).

Članak 2.

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

Članak 3.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju prava građenja na zemljištu u 
vlasništvu općine Slavonski Šamac Klasa:940-01/17-01/05; Urbroj:2178/09-02-17-2, od 11. travnja 2017. g. 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 7/2017, od 14. 04. 2017. g.).

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Klasa : 940-01/17-01/5

Urbroj: 2178/09-02-17-7

U Slavonskom Šamcu, 20. lipnja 2017. godine

Predsjednik

Općinskog vijeća

Tatjana Jakšić, v.r.
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34.

 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 1. Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijća općine 
Slavonski Šamac, održanoj 20. lipnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju prava građenja na k.č.br. 655/1, k.o. Kruševica

Članak 1.

Osniva se pravo građenja na katastarskoj čestici br.655/1, k.o. Kruševica, u korist nositelja prava Udruge 
izviđača porječana „Mihaljevica“, OIB: 61855638241, Ulica Kralja Zvonimira 63, Slavonski Šamac, za provedbu 
projekta „Rekonstrukcija i opremanje rekreacijske zone UIP Mihaljevica“.

Članak 2.

Pravo građenja na zemljištu iz točke 1.ove Odluke osniva se na vrijeme od 10 godina i u cijelosti besplatno, 
pa nositelj prava građenja nije u obvezi Općini Slavonski Šamac plaćati mjesečnu naknadu.

Članak 3.

Nositelj prava građenja dužan je na zemljištu, iz članka 1. ove Odluke, izgraditi rekonstrukciju sportske 
građevine – košarkaško igralište, uređenje okoliša, pješačke staze, zelenilo, montažni sanitarni čvor u zoni UIP 
„Mihaljevica“, sukladno važećim propisima o gradnji i koristiti izgrađeni objekt sukladno njegovoj namjeni.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke načelnik općine Slavonski Šamac sklopit će, u ime općine Slavonski Šamac, 
Ugovor o osnivanju prava građenja s UIP „Mihaljevica“.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA: 940-01/17-01/5
URBROJ:2178/09-02-17-8
U Slavonskom Šamcu, 20. lipnja  2017. godine.

                                                                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća
Tatjana Jakšić, v.r.
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35.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac ("Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije" 
broj 6/13), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na 1. Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća općine 
Slavonski Šamac,  održanoj 20. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU 

o stavljanju Van snage Odluke o visini naknade troškova
za rad članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela, dužnosnicima i djelatnicima Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Slavonski Šamac

Članak 1.

� Stavlja se van snage Odluka o visini naknade troškova za rad članovima Općinskog vijeća, 
članovima radnih tijela, dužnosnicima i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela općine Slavonski Šamac, 
KLASA: 402-01/14-01/24 ; URBROJ: 2178/09-02-14-1,  od 12. travnja 2014. godine („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 5/14, ).

Članak 2.

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

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade troškova za rad članovima 
Općinskog vijeća, članovima radnih tijela, dužnosnicima i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Slavonski Šamac, KLASA: 402-01/14-01/24 ; URBROJ: 2178/09-02-14-1,  od 12. travnja 2014. godine 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 5/14.).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:402-01/17-01/44
URBROJ:2178/09-02-17-1
Slavonski Šamac, 20. lipanj 2017. godine.

� � � � � � � � �           PREDSJEDNICA
� � � � � � � � �       OPĆINSKOG VIJEĆA:
� � � � � � � � � �   Tatjana Jakšić, v.r.
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36.

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

ODLUKU 

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

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

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

Članak 2.

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

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite imenuju se:

1. MARKO ĆOSIĆ – načelnik Stožera civilne zaštite;

2. JOSIP SURATLIĆ - zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite;

3. STIPO VILAJTOVIĆ -   članStožera za protupožarnu zaštitu;

4. IVAN ŠKULJEVIĆ -  član  (predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje);

5. PERICA ZEČEVIĆ – član (predstavnik Policijske uprave, PP Vrpolje);

6. TOMICA KOCIĆ – član Stožera za komunalne djelatnosti;

7. ANICA BILANDŽIĆ, dr.med.– član Stožera za medicinsko zbrinjavanje;

8. JOSIP CVITAN, dr.vet.med.– član Stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju;

9. MARIJAN ĆATIĆ – član Stožera za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju;

10. DAMIR LUKAČ – član  (Zapovjednik postrojbe civilne zaštite opće namjene).
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NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

Članak 7.

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

Članak 8.

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

Članak 9.

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

Članak 10.

� Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi  načelnik općine Slavonski Šamac.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

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

Članak 12.

� Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite općine 
Slavonski Šamac i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite općine Slavonski 
Šamac: KLASA: 810-01/16-01/11, URBROJ:2178/09-01-16-8 od 1. kolovoza 2016.g. („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, br. 16/2016)

Članak 13.

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

KLASA: 810-01/17-01/12
URBROJ: 2178/09-01-17-1
Slavonski Šamac, 12. srpnja 2017. godine

� � � � � � � � �  NAČELNIK općine 
SLAVONSKI ŠAMAC

Branislav Milinović, ing.prom., v.r.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

13.

 Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članka članku 46. Statuta 
općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09 i 5/2013), načelnik općine 
Velika Kopanica dana 30. lipnja 2017. godine donosi

P R A V I L N I K

o provedbi postupaka jednostavne nabave

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

� Ovim Pravilnikom uređuje se postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba i usluga 
procijenjene vrijednosti nabave manje od 200.000,00 kn odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti manje 
od 500.000,00 kn (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 
120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave, a u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te 
zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenje proračunskih sredstava.

Članak 2.

� U provedbi postupaka jednostavne nabave osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće 
zakonske i podzakonske akte te interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona 
(pr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i dr.).
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Članak 3. 

� Postupci jednostavne nabave iz članka 1. ovog Pravilnika provode se u skladu s Planom nabave osim 
predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn.
� Procijenjena vrijednost nabave iz ovog Pravilnika je vrijednost nabave bez poreza  na dodanu vrijednost 
(PDV).
� Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku početka postupka jednostavne 
nabave, ukoliko je primjenjivo. Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu bez 
PDV-a, uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora.

Članak 4.

� Predmet nabave mora se opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost 
ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koji su postavljeni, a određuje se na način da predstavlja tehničku, tehnološku, 
funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. 
� Opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu, a sadržava tehničke 
specifikacije te se, ako je potrebno, nadopunjava nacrtima, projektnom dokumentacijom, crtežima, modelima, 
uzorcima i slično. U opisu predmeta nabave navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i 
za izradu ponude (pr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta 
nabave i sl.). 

II. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 5. 

� Naručitelj je obvezan poduzeti sve potrebne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe 
interesa u vezi s postupcima jednostavne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo 
jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.
� Prilikom definiranja predmeta nabave naručitelj je dužan postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika i u 
tom smislu ne smije dijeliti nabavu s namjerom izbjegavanja primjene ovog pravilnika ili Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“ br. 120/16). 

III. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 6. 

� Kriterij za odabir gospodarskog subjekta, tj. najpovoljnije ponude u postupcima jednostavne nabave su 
najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.
� Ukoliko je kriterij odabira ponuditelja ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene, mogu se 
koristiti i različiti drugi kriteriji povezani s predmetom nabave – kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i 
funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili 
izvršenja i sl. 
� U slučajevima iz stavka 2. ovog članka u dokumentaciji za nadmetanje obrazložit će se kriteriji koji će se 
uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja. 

III. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 70.000,00 KN

Članak 7. 

� Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kn provodi se izravnim prikupljanjem 
ponuda od minimalno tri gospodarska subjekta. Izabranom gospodarskom subjektu se izdaje narudžbenica ili se 
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pristupa zaključivanju ugovora. 
� Narudžbenica obavezno sadrži podatke o izdavatelju narudžbenice, gospodarskom subjektu – 
isporučitelju, vrsti roba/usluga/radova koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, 
jediničnih cijena te ukupnih cijena. Potpisuje ju općinski načelnik. 
� Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora, 
predmetu ugovora, cijeni, rokovima isporuke robe/pružanju usluga/izvođenju radova, načinu i dinamici plaćanje 
te ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Potpisuje ga općinski načelnik. 
� O izdanim narudžbenicama i sklopljenim ugovorima vodi se evidencija.
� Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, može se prikupiti jedna ponuda, u 
slučajevima:
- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na 
temelju posebnih zakona i dr. propisa,
- kod odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih 
usluga,konzervatorskih usluga, usluga vještaka,
- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili 
prostornih cjelina,
- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.

IV. POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABEVE PROCIJENJE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 
70.000,00 KN

Članak 8. 

� Jednostavna nabava procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn provodi stručno 
povjerenstvo naručitelja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) slanjem poziva na dostavu ponuda od minimalno tri 
gospodarska subjekta i/ili objavom na poziva na internetskim stranicama općine, temeljem prijedloga općinskog 
načelnika.

Članak 9.

� Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn započinje 
Odlukom o početku jednostavne nabave koju donosi općinski načelnik.
� Odluka o početku jednostavne nabave s obavezno sadrži naziv predmeta nabave, evidencijski broj nabave, 
procijenjenu vrijednost nabave, podatke o članovima povjerenstva te njihovim obvezama i ovlastima te ostale 
podatke koji su bitni za provedbu  postupka. 
� Povjerenstvo se sastoji minimalno od tri člana, a najmanje jedan član mora posjedovati važeći certifikat iz 
područja javne nabave. U slučaju potrebe, općinski načelnik može u povjerenstvo imenovati i vanjske članove. 
� Obaveze i ovlasti Povjerenstva su: priprema postupka nabave (izrada poziva, dokumentacije o nabavi i 
dr.), provedba postupka nabave (slanje i objava poziva za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje 
zapisnika o otvaranju ponuda i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda), na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda 
općinskom načelniku podnose prijedlog o završetku postupka nabave (prijedlog za donošenje odluke o odabiru ili 
odluke o poništenju postupka jednostavne nabave). 

Članak 10. 

� Poziv za dostavu ponuda dostavlja se na adrese minimalno 3 gospodarska subjekta. 
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, može se uputiti poziv na dostavu 

najmanje 1 gospodarskom subjektu, u slučajevima:
- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na 
temelju posebnih zakona i dr. propisa,
- kod odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih 
usluga,konzervatorskih usluga, usluga vještaka,
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- kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili 
prostornih cjelina,
- kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.
� Poziv na dostavu ponuda, tj. dokumentacija za nadmetanje obavezno sadrži: naziv naručitelja, kontakt 
osobu, naziv predmeta nabave, opis predmeta nabave i tehnička specifikacija, troškovnik predmeta nabave, rokove 
za isporuku robe/pružanje usluga/izvođenje radova, mjesto isporuke robe/pružanja usluge/izvođenja radova  rok, 
način i uvjete plaćanja, kriterij za odabir ponude, rok i način dostave ponuda. 

Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja 
te jamstva sukladno Zakonu o javnoj nabavi( „Narodne novine“ br. 120/16).

Ovisno o predmetu nabave, poziv za dostavu ponuda može se objaviti na internetskim stranicama općine 
i/ili u elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Članak 11.

� Pri izradi ponuda, ponuditelji se moraju pridržavati uvjeta i rokova iz poziva na dostavu. Ponude se s 
pripadajućom dokumentacijom izrađuju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude se izražava u 
kunama. 
� Rok za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 
70.000,00 kn je minimalno 8 dana, a maksimalno 30 dana, ovisno o predmetu nabave. 

Članak 12. 

� Pristigle ponude se upisuju u upisnik pristiglih ponuda kronološkim redom zaprimanja. 
Istekom roka za dostavu ponuda, povjerenstvo će provesti postupak otvaranja, pregleda i ocjene pristiglih 

ponuda. 
� Otvaranje ponuda nije javno.
� Povjerenstvo sastavlja Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. 
� Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni sadrži: naziv i sjedište naručitelja, naziv predmeta nabave, 
procijenjenu vrijednost nabave, evidencijski broj nabave, rok za dostavu ponuda, datum i sat početka postupka 
otvaranja, pregleda i ocjene ponude, naziv i sjedište naručitelja, analiza temeljem kriterija za odabir ponude, 
ispunjenje uvjeta iz poziva za dostavu, prijedlog općinskom načelniku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili  
poništenju postupka jednostavne nabave, s obrazloženjem. 
� Podaci o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda tajni su do donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, 
odnosno do odluke o poništenju postupka jednostavne nabave. 

Članak 13.

� Ako su informacije ili dokumentacija koje je ponuditelj trebao dostaviti nepotpuni ili nejasni, povjerenstvo 
može zahtijevati od gospodarskog subjekta nadopunu ili objašnjenje u roku od 3 dana. 

Članak 14.

� U slučaju da 2. ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, odabrati 
će se ona ponuda koja je zaprimljena ranije. 

Članak 15. 

� Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponude, naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Za 
donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna valjana ponuda. 
� Odluka o odabiru sadrži: podatke o naručitelju, predmet nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana 
za sklapanje ugovora, cijena ponude, odnosno kriteriji odabira ponude, datum donošenja odluke i potpis načelnika 
općine.
� Odluka o odabiru dostavlja se svakom ponuditelju i može se objaviti na internetskim stranicama općine.
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Članak 16.

� Naručitelj sklapa ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.   
Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora, 

predmetu ugovora, cijeni, rokovima isporuke robe/pružanju usluga/izvođenju radova, načinu i dinamici plaćanje 
te ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Potpisuje ga općinski načelnik. 

O sklopljenim ugovorima se vodi evidencija.

V. PONIŠTENJE POSTUPKA NABAVE

Članak 17.

� Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave ako: 

1. postanu poznate okolnosti zbog koji ne bi došlo do pokretanja postupaka nabave da su bile prije poznate;

2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno drugačijeg poziva da su bile poznate prije 

slanja poziva;

3. nije pristigla nijedna ponuda;

4. nakon analize ponuda ne ostane ni jedna valjana ponuda;

5. je cijena najpovoljnije ponude veće od procijenjene vrijednosti nabave, a naručitelj nema osigurana 

sredstva. 

Članak 18.

� O poništenju postupka jednostavne nabave donosi se Odluka o poništenju.
� Odluka o poništenju sadrži: podatke o naručitelju, predmet nabave na koji se odluka odnosi, obrazloženje, 
datum donošenja i potpis općinskog načelnika. 
� Odluka o poništenju se dostavlja svakom ponuditelju, ako je primjenjivo i može se objaviti na internetskim 
stranicama općine. 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19. 

� Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o provedbi postupka bagatelne vrijednosti 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/2014).

Članak 20.

� Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici općine i 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 022-05/17-01/17
URBROJ: 2178/12-01-17-01
Velika Kopanica, 30. lipanj 2017. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

45.

 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 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine donijela je

O D L U K U

o određivanju potpisnika žiro računa općine Vrpolje

Članak 1.

� Za potpisnike žiro računa općine Vrpolje broj: HR132340009-1851400001 (PBZ d.d. PJ Slavonski 
Brod )ovlašćuje se:
� 1. Ankica Zmaić, načelnica
�     Stari Perkovci, Kolodvorska 21
�     Br. O.I. 103719890 PU Brodsko-posavska
�     OIB 92567547350

� 2. Željko Lukačević, zamjenik načelnice
�     Vrpolje, J.B. Jelačića 43
�     Br. O.I. 103680156  PU Brodsko-posavska
                 OIB 85735985387

Članak 2.

� Ovlaštene osobe iz članka 1. ove Odluke pojedinačno će potpisivati naloge za plaćanje i drugu financijsku 
dokumentaciju platnog prometa.

Članak 3.

� Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije».

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/06
Urbroj: 2178/11-01/17-15
Vrpolje, 30. lipnja 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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46.

 Na temelju članka 41. Stavka 4. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), članka 
31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.) te 
Suglasnosti da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi 
naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ br. 1/2017), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU 

o povjeravanju poslova obračunavanja i naplate 
poreza na potrošnju

Članak 1.

 Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Članak 2.

 Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska 
agencija) da nakladu koja pripada Poreznoj upravi, u visino od 5% od ukupno naplaćenih prihoda obračuna i uplati 
u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/06
Urbroj: 2178/11-01/17-14
Vrpolje, 30. lipnja 2017.godine

� � � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća
� � � � � � � �          Tomislav Šimundić, v.r.
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47.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) članka 42. 
stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16) 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 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017.godine donijelo je 

ODLUKU 

o porezima općine Vrpolje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te 
način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (NN, br. 115/16).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:
1. Porez na potrošnju
2. Porez na korištenje javnih površina
3. Porez na nekretnine

Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih 
vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području općine Vrpolje.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a 
koji se nalazi na području općine Vrpolje.

Članak 5.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim 
objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.
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Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 7.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana 
u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu 
za prethodni mjesec.

Članak 8.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području općine 
Vrpolje.

Članak 10.

Pod javnim površinama podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišno-knjižnoj evidenciji kojima 
po posebnim propisima upravlja općina Vrpolje (ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine, parkovi, parkirališta i 
dr.).

Članak 11.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na korištenje javnih površina Općinsko vijeće općine Vrpolje utvrdit će 
posebnom Odlukom o porezu na korištenje javnih površina na području općine.

Porez na nekretnine

Članak 12.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine Općinsko vijeće općine Vrpolje utvrdit će se posebnom 
Odlukom o porezu na nekretnine na području općine Vrpolje.
� Rok za donošenje Odluke iz stavka 1. ovog članka je 30. studeni 2017.godine.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 13.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj 
upravi. 
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Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo 
za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza iz stavka 1. ovog članka.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih 
prihoda.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, općini Vrpolje dostavljati zbirna izvješća o 
utvrđenim i naplaćenim porezima.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu 
Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 14.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel 
općine Vrpolje u čijem je djelokrugu naplata lokalnih poreza.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o 
porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom. 

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima općine Vrpolje objavljena u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ br. 10/02. i 13/02. i „Narodnim novinama“ iz prosinca 
2001.godine.

Članak 18.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. Dostavit 
će se i Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na 
mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza općine Vrpolje.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/06
Urbroj: 2178/11-01/17-13
Vrpolje, 30. lipnja 2017.g.

� � � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća:
� � � � � � � �          Tomislav Šimundić, v.r.
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48.

 Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04 i 
38/09, 79/09., 153/09., 49/11. ,144/12, 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15.) i članak 31. Statuta općine Vrpolje 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 
svojoj 2. sjednici održanoj 30. lipnja  2017. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa
održavanja komunalne infrastrukture

na području općine Vrpolje za 2017. godinu

Članak 1.

� Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje za 2017.godinu („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/16.), mijenja se i glasi:

Članak 2.

� Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini na području općine 
Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to su:

- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja i 
- javne rasvjete.

Članak 3.

� Programom iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se:

- opseg i opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 4.

� Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja 
donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog Programa.

� � � � � � Članak 5.

� U 2017. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Vrpolje 
obuhvaća:
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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

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 40.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade i naknade od prodaje, zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta 

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.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 25.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

3. Održavanje javnih površina
- nabavka  klupa za parkove
- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima
- nabavka kanti za otpatke
- nabavka i postavljanje prometnih i turističkih znakova i ostale signalizacije
- uređenje javnih površina – uklanjanje drveća, grmlja, nasipanje zemljom
- sanacija pješačkih staza

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 40.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade i komunalnog doprinosa .

4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom na području općine Vrpolje, te nasipanje poljskih 

putova

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 1.200.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava , 
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje, zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog 
zemljišta.

5. Održavanje groblja
- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 50.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade, grobne naknade, grobnog mjesta i koncesijske naknade.

6.  Javna rasvjeta
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične rasvjete na 

području općine Vrpolje – 30.000,00 kuna
- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 240.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 270.000,00 kuna, 
a financirat će se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog 
zemljišta.

Članak 6.

�Sredstva za izvršenje radova navedenih u članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od 925.000,00 kuna, a 
raspoređuju se i troše prema dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, grobne 
naknade, grobnog mjesta, prihoda od korištenja, zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta i 
koncesijske naknade. 
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�� � � � Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a   primjenjuje se sa 1. siječnja 2017. godine i objavit će 
se u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije «.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/06
Urbroj: 2178/11-01/17-12
Vrpolje, 30. lipnja 2017.g.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

49.

 Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03. – pročišćeni 
tekst, 82/04 , 110/04,178/04, 38/09., 79/09., 153/09., 49/11.,144/12., 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15.), te članka 31. 
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće 
općine Vrpolje na svojoj 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u općini Vrpolje za 2017. godinu

I  OPĆE ODREDBE

� � � � � � Članak 1.

� Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2017.godinu („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/16.) mijenja se i glasi:

Članak 2.

� Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme 
na području općine Vrpolje za 2017. godinu, a odnosi se na:

- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja i krematorije
- javnu rasvjetu
- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje voda
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Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za 
nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 
financiranja.

II� GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

� � � � � � Članak 3.

a) Izgradnja  pješačkih staza u Vrpolju
Ukupno: 530.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 530.000,00 kuna osigurat će se i to: 200.000,00 kuna iz 

Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova i 330.000,00 kuna iz  Općinskog proračuna:  
(komunalni doprinos, naknada za legalizaciju i zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta)

III� GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 4.

a) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste u Starim Perkovcima – Grobljasnka ulica
Ukupno: 1.000.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna osigurat će se iz europskog fonda i državnog 
proračuna (MRR 7.2.2.)

IV� GRAĐENJE GROBLJA 
Članak 5.

a) Izgradnja parkirališta na groblju u Starim Perkovcima  
Ukupno: 50.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava Općinskog proračuna 

(komunalni doprinos, komunalna naknada, grobno mjesto i grobna naknada).
b) Uređenje Mrtvačnice u Čajkovcima

Ukupno: 200.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 200.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna 
(grobno mjesto, grobna naknada, komunalni doprinos i komunalna naknada i ostali prihodi)

V� JAVNA RASVJETA

Članak 6.

� a) Izgradnja javne rasvjete u naselju Vrpolje (Borik park i do Dječjeg vrtića)
� Ukupno: 110.000,00 kn
� Potrebna financijska sredstva u iznosu 110.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna 
(komunalna naknada i ostali prihodi)

� b) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju Čajkovci.
� Ukupno: 420.000,00 kuna
� Potrebna financijska sredstva u iznosu 420.000,00 kuna osigurat će se i to: 100.000,00 kuna iz 
Županijskog proračuna  i 320.000,00 kuna iz Općinskog proračuna  (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog 
zemljišta, komunalni doprinos,  komunalna naknada, naknada za prenamjenu zemljišta i ostali prihodi).
�
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VI� OPSKRBA PITKOM VODOM – GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA

Članak 7.

a) Produženje vodovodne mreže u Starim Perkovcima
Ukupno: 80.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 80.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (zakup i 
prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta)

b) Izgradnja regionalnog vodvoda u k.o. Vrpolje
Ukupno: 100.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (zakup i 
prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta)

Članak 8.

� Financijska sredstva za izvršenje navedenih projekata u člancima 3., 4., 5., 6. i 7. ovog Programa 
predviđena su u iznosu od 2.490.000,00 kuna.

Članak 9. 

� Sredstva iz točke II., III., IV., V. i VI. ovog Programa raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s 
dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1.01.2017. godine i biti će objavljen u « 
Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» . 

 
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa : 021-05/17-01/06
Urbroj : 2178/11-01/17-11
Vrpolje, 30. lipnja 2017.g.
                                                                

� � � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća :
                                                                                                        Tomislav Šimundić, v.r.
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50.

 Na temelju članka 16. i 33. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 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 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine donijelo je 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni PLANA

razvojnih programa općine Vrpolje za razdoblje 2017. – 2019. godine

Članak 1.

� Plan razvojnih programa općine Vrpolje za razdoblje 2017.-2019. godine („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br. 23/16) mijenja se i glasi:

Članak 2.

� Ovim Planom razvojnih programa općine Vrpolje za razdoblje 2017-2019. godine utvrđuju se ciljevi i 

prioriteti razvoja općine Vrpolje povezanih s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna općine 

Vrpolje kako slijedi:
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Članak 3.

Za realizaciju kapitalnih projekata iz članka 1. ovog Plana planiraju se u 2017. godini sljedeći izvori 

financiranja:

1. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – 210.000,00 kn: Općinski i Državni proračun

2. Poslovni objekti – 4.702.000,00; Prihodi iz EU fondova, Državni proračun, Županijski proračun i 

Općinski proračun

3. Komunalna infrastruktura – 2.270.000,00: Državni proračun, Županijski proračun i Općinski 

proračun

4. Ostala kapitalna ulaganja – 115.000,00: Općinski proračun

5. Kapitalna ulaganja u opremu – 202.800,00: Općinski proračun

Članak 4.

� Ova Odluka o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa općine Vrpolje sastavni je dio Proračuna općine 

Vrpolje za 2017. godinu, primjenjuje se od  1. siječnja 2017. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/06

Urbroj: 2178/11-01/17-10

Vrpolje, 30. lipnja 2017.g.

� � � � � � � � � � � � � �
Predsjednik 

Općinskog vijeća:

 Tomislav Šimundić, v.r.
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 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 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine 
donijelo je sljedeće

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za Statut i Poslovnik

Općine Vrpolje

� � � � � Članak 1.

� U Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća općine Vrpolje imenuju se:

1.   TOMISLAV GREGURIĆ�  � za predsjednika
2. BERTA ABRAMOVIĆ��  za člana
3. MATEJ MALEŠ� � �  za člana
4.   MARICA ZMAIĆ� �  � za člana 
5.   ŽELJKA OREŠKOVIĆ� �  za člana

Članak 2.

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

� � � � OPĆINSKO VIJEĆE
� � � � OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/06
Urbroj: 2178/11-01/17-2
Vrpolje, 30. lipnja 2017.g.

� � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća:
� � � � � � �           Tomislav Šimundić, v.r.
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 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 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine 
donijelo je sljedeće

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za Proračun i financije

Općine Vrpolje

� � � � � � Članak 1.

� U Odbor za Proračun i financije Općinskog vijeća općine Vrpolje imenuju se:

1. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ�  za predsjednika
2. TOMISLAV GREGURIĆ�  za člana 
3. KATICA FUNARIĆ� � za člana
4. ŽELJKO VUKOVIĆ� � za člana
5. PAVO ANČIĆ� �  za člana

Članak 2.

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

� � � � � OPĆINSKO VIJEĆE
� � � � � OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/06
Urbroj: 2178/11-01/17-3
Vrpolje, 30. lipnja 2017.g.

� � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća:
� � � � � � �           Tomislav Šimundić, v.r.
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 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 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine 
donijelo je sljedeće
� � � � �
� � � � � R J E Š E N J E

� � �      o imenovanju predsjednika i članova
                                           Odbora za društvene djelatnosti
� � � � � općine Vrpolje

� � � � � � Članak 1.

� U Odbor za društvene djelatnosti općine Vrpolje imenuju se:

� 1. ŽELJKA OREŠKOVIĆ� za predsjednika
� 2. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ� za člana
� 3. GORAN DRAGUN� � za člana
� 4. PAVO ANČIĆ� � za člana
� 5. MARICA ZMAIĆ� � za člana

Članak 2.

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

� � � � � OPĆINSKO VIJEĆE
� � � � � OPĆINE  VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/06
Urbroj: 2178/11-01/17-4
Vrpolje, 30. lipanj 2017.g.

� � � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća:
� � � � � � � �        Tomislav Šimundić, v.r.
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 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 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine 
donijelo je sljedeće

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova
 Odbora za gospodarstvo i

komunalno gospodarstvo općine Vrpolje

� � � � � � Članak 1.

� U Odbor za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo općine Vrpolje imenuju se:

� 1. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ� � za predsjednika
� 2. KATICA FUNARIĆ� � � za člana
� 3. MATEJ MALEŠ� � � za člana
� 4. ŽELJKO VUKOVIĆ�� � za člana
� 5. VELIMIR DUMENČIĆ� � za člana

� � � � � � Članak 2.
�
� Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije».

� � � � � OPĆINSKO VIJEĆE
� � � � � OPĆINE  VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/06
Urbroj: 2178/11-01/17-5
Vrpolje, 30. lipanj 2017.g.

� � � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća:
� � � � � � � �        Tomislav Šimundić, v.r.
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 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 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine 
donijelo je sljedeće

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova 
 Odbora za poljoprivredu
vodoprivredu i šumarstvo

općine Vrpolje

� � � � �        Članak 1.

� U Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo općine Vrpolje imenuju se:

� 1. ŽELJKO KUCJENIĆ� � za predsjednika
� 2. ZVONKO MISKRIĆ�� � za člana
� 3. MATEJ MALEŠ� � � za člana
� 4. GORAN DRAGUN� � � za člana
� 5. TOMISLAV GREGURIĆ� � za člana
� 6. VELIMIR DUMENČIĆ� � za člana 
� 7. PAVO ANČIĆ� �  � za člana

� � � � �         Članak 2.

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

� � � � � OPĆINSKO VIJEĆE
� � � � � OPĆINE  VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/06
Urbroj: 2178/11-01/17-6
Vrpolje, 30. lipanj 2017g.

� � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća:
� � � � � � �           Tomislav Šimundić, v.r.
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 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 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine 
donijelo je sljedeće

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova
 Povjerenstva za procjenu šteta u poljoprivredi

na području općine Vrpolje

� � � � �      Članak 1.

� U Povjerenstvo za procjenu šteta u poljoprivredi na području općine Vrpolje imenuju se :

� 1. ŽELJKO KUCJENIĆ�  za predsjednika
� 2. MARA MAGLIĆ� �  za člana
� 3. IVICA PERČEVIĆ�  � za člana
� 4. TOMISLAV ŠIMUNDIĆ�  za člana
� 5. ŽELJKO LUKAČEVIĆ�  za člana

Članak 2.

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

� � � � � OPĆINSKO VIJEĆE
� � � �              OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/06
Urbroj: 2178/11-01/17-7
Vrpolje, 30. 06. 2017.g.

� � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća:
� � � � � � �           Tomislav Šimundić, v.r.
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 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 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine 
donijelo je sljedeće� �

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova
 Povjerenstva za procjenu šteta

na stambenim i gospodarskim objektima
na području općine Vrpolje

� � � � � � Članak 1.

� U Povjerenstvo za procjenu šteta na stambenim i gospodarskim objektima na području općine Vrpolje 
imenuju se:

� 1. GORAN DRAGUN�  � za predsjednika
� 2. ZVONKO MISKRIĆ� � za člana
� 3. TOMISLAV GREGURIĆ�  za člana
� 4. ŽELJKO LUKAČEVIĆ�  za člana
� 5. ŽELJKO VUKOVIĆ� � za člana

� � � � � � Članak 2.

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

� � � � � OPĆINSKO VIJEĆE
� � � � � OPĆINE  VRPOLJE
Klasa: 021-05/17-01/06
Urbroj: 2178/11-01/17-8
Vrpolje, 30. lipanj 2017.g.

� � � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća:
� � � � � � � �        Tomislav Šimundić, v.r.
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 Na temelju članka 31. 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. i 36.. 
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09. i 5/13.), Općinsko vijeće 
općine Vrpolje na svojoj 2. sjednici održanoj 2. srpnja 2013. godine donijelo je

O D L U K U

o visini naknade troškova članovima
Općinskog vijeća općine Vrpolje

� � � � � � Članak 1.

� Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade troškova za prisustvovanje sjednicama za članove Općinskog 
vijeća općine Vrpolje i to za svako prisustvovanje sjednici za svoj rad imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 
150,00 kuna.

� � � � � � Članak 2.

� Članovima Općinskog vijeća koji za službene potrebe općine odlaze na službena putovanja u zemlji i u 
inozemstvu, pripada pravo pune naknade troškova prijevoza, naknade punog iznosa hotelskog računa i pravo na 
naknadu dnevnice do visine koju Pravilnik o porezu na dohodak utvrđuje kao neoporezivu isplatu za tu namjenu.� � � � �
�
� � � � � � Članak 3.

� Naknade iz članka 1. ove Odluke isplaćuju se i dužnosnicima koji profesionalno obavljaju svoju funkciju, 
te djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela općine Vrpolje koji prisustvuju sjednicama izvan radnog vremena.

� � � � � � Članak 4.

� Sredstva za isplatu naknada, putnih troškova i dnevnica, te poreznih davanja osiguravaju se u Proračunu 
općine Vrpolje.

� � � � � � Članak 5.

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

� � � � � OPĆINSKO  VIJEĆE
� � � � � OPĆINE  VRPOLJE

Klasa: 021-05/13-01/06
Urbroj. 2178/11-01/13-4
Vrpolje, 2. srpnja 2013.g.

� � � � � � � Predsjednik Općinskog vijeća:
� � � � � � �           Tomislav Šimundić, v.r.
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 Na temelju članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 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 je na svojoj 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Proračuna općine Vrpolje za 2017. godinu

I OPĆI  DIO

Članak 1.

Članak 2:

 Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i rashoda, rashoda i izdataka te planiranog manjka 
prihoda  Proračuna.

Članak 3.

 Posebni dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne 
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2017. godinu.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 11 Strana: 1841



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 1842



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 11 Strana: 1843



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 1844



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 11 Strana: 1845



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 1846



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 11 Strana: 1847



Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2017. godine i bit 
će objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

Klasa : 021-05/17-01/06

Urbroj: 2178/11-01/17-9

Vrpolje, 30. lipnja 2017. g.

Predsjednik

Općinskog vijeća

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

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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