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ŽUPANIJA

- akti  Skupštine:

85.

 Na temelju članka 6. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br. 15/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017., donijela

ZAKLJUČAK

o mirovanju mandata člana Županijske skupštine Davora Vlaovića
i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Ivana Šmita

I.

1. Davoru Vlaoviću, izabranom s kandidacijske liste HSS, SDP, HSU, LABURISTI, HSLS, REFORMISTI, 

miruje mandat člana Županijske skupštine iz osobnih razloga, a mirovanje počinje teći danom podnošenja 

pisanog zahtjeva predsjedniku Županijske skupštine.

2. Za zamjenika člana Županijske skupštine Davora Vlaovića, politička stranka HSS odredila je Ivana Šmita.

3. Verificira se mandat zamjeniku člana Županijske skupštine Ivanu Šmitu, koji ovu dužnost počinje obnašati 

8. rujna 2017.

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/170
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujan 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2536



86.

 Na temelju članka 6. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br. 15/13-pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017., donijela

ZAKLJUČAK

o mirovanju mandata članice Županijske skupštine Ružice Vidaković
i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice Katice Knežević

I.

1. Ružici Vidaković, izabranoj s kandidacijske liste HSS, SDP, HSU, LABURISTI, HSLS, REFORMISTI, 

miruje mandat članice Županijske skupštine zbog početka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje 

počinje teći osmog dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti, odnosno imenovanja na mjesto 

direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice Brodsko-posavske županije.

2. Za zamjenicu članice Županijske skupštine Ružicu Vidaković, politička stranka HSLS odredila je Katicu 

Knežević.

3. Verificira se mandat zamjenici članice Županijske skupštine Katici Knežević, koja ovu dužnost počinje 

obnašati 1. rujna 2017.

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/171
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujan 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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87.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ( „ Županijski vjesnik  Brodsko-posavske 
županije,,  pročišćeni tekst broj 15/13 ),  u svezi s člankom 387. Stavak 1. i 457. Zakona o trgovačkim društvima 
(,,Narodne novine,, broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 111/12.,i 68/13), 
Skupština Brodsko-posavske županije donijela je na 3.sjednici, održanoj 11. rujna 2017.

O D L U K U

o prihvaćanju pristupanja Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije kao novih članova društva 

Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o., Slavonski Brod

Članak 1.

 Utvrđuje se da je Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o.  (u daljnjem tekstu: 

Društvo), Slavonski Brod osnovano  Izjavom o osnivanju od 06.12.2010.godine temeljem  Odluke o osnivanju  

trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o. ( „Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj 23/10.) donešenom na Županijskoj skupštini s ciljem uspostave sustava 

gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske županije te da je Društvo Rješenjem Trgovačkog suda u 

Slavonskom Brodu posl. broj Tt-10/1217-4, 21. prosinca 2010. godine,  upisano u Sudski registar tog suda pod 

matičnim brojem subjekta upisa MBS:050049501.

 Osnivač Društva je Brodsko-posavska županija kao jedini osnivač s osnivačkim ulogom od 20.000,00 

kuna koliko iznosi i temeljni kapital Društva

Članak 2.

 Brodsko-posavska županija prihvaća da kao novi članovi Društvu pristupe Požeško-slavonska i Sisačko-

moslavačka županija.

 Požeško-slavonska županija i Sisačko-moslavačka županija kao novi članovi će pristupiti na način da 

dokapitaliziraju društvo uplatom u iznosu od 9.600,00 kn svaki, te će se na taj način povećati temeljni kapital do 

ukupnog iznosa od 39.200,00 kn.

Na opisani način poslovni udjeli osnivača izvose:

- Brodsko-posavska županija 20.000,00 kn što odgovara iznosu poslovnih udjela od 

51 %, (slovima: pedesetjedanposto),

- Požeško-slavonska županija 9.600,00 kn što odgovara iznosu poslovnih udjela od 

24,5 %, (slovima: dvadesetčetirizarezpetposto), 

- Sisačko-moslavačka županija 9.600,00 kn što odgovara iznosu poslovnih udjela od

-  24,5 %, (slovima: dvadesetčetirizarezpetposto).

Članak 3.

 Društvo će promijeniti naziv postojeće tvrtke: “Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske 
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županije d.o.o.“ te će poslovati pod novim nazivom Društva: „Regionalni centar za gospodarenje otpadom - 

Šagulje“ društvo s ograničenom odgovornošću.

Članak 4.

 Međusobne odnose, kao i druga pitanja od zajedničkog interesa i poslovanja Društva,  Brodsko-posavska 

županija, Požeško-slavonska županija i Sisačko-moslavačka županija,  uredit će  Društvenim ugovorom  kojim će 

zamjeniti Izjavu o osnivanju iz članak 1. stavka 1. ove Odluke.

 Ovlašćuje se Župan Brodsko-posavske županije za potpisivanje Društvenog ugovora iz stavka 1. ovog 

članka.

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u ,,Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije,,.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/165
URBROJ:2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujna 2017. 

Predsjednik 
Županijske skupštine                                                                                            

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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88.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“br. 15/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017. donijela 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na tekst Društvenog ugovora Regionalnog centra za gospodarenje 
otpadom Šagulje d.o.o.

I.   

� Županijska skupština daje suglasnost na Društveni ugovor Regionalnog centra za gospodarenje otpadom 
Šagulje d.o.o. s tim da se u konačni tekst Društvenog ugovora ugrade izmjene i dopune pojedinih članaka na način 
kako je to predložio Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

II.    

� Županijska skupština ovlašćuje Župana dr.sc.Danijela Marušića,dr.med.vet., da u ime Brodsko-posavske 
županije Društveni ugovor potpiše.

  �
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/162
URBROJ:2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujna 2017. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Slavonski Brod, P. Krešimira IV 1, OIB: 27400987949, zastupana po 
županu dr.sc. Danijelu Marušiću, dr. vet. med.,

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA, Požega, Županjska 7, OIB: 48744373701,
zastupana po županu Alojzu Tomaševiću, dipl. oec.

SISAČKO-MOSLAVAČA ŽUPANIJA, Sisak, S. i A. Radića 36, OIB: 82215698659,
zastupana po županu Ivi Žiniću, dipl. ing.

zaključili su:

DRUŠTVENI UGOVOR

Regionalni centar za gospodarenje otpadom
Šagulje d.o.o.

I.� UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Trgovačko društvo Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o osnovano je Rješenjem 
Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, poslovni broj Tt-10/1217-4. Društvo je osnovala Brodsko-posavska 
županija kao jedini osnivač.
Nakon što su ovom Društvu pristupile kao novi članovi Požeško-slavonska županija i Sisačko-moslavačka 
županija, članovi ovim Društvenim ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor)  uređuju svoje međusobne odnose i sva 
pitanja od značaja za poslovanje Trgovačkog društva.

II.� OSNIVAČI DRUŠTVA

Članak 2.

Osnivači Trgovačkog društva su:
1. Brodsko-posavska županija, OIB: 27400987949, Slavonski Brod, P. Krešimira IV 1,
2. Požeško-slavonska županija, OIB: 48744373701, Požega, Županjska 7 i
3. Sisačko-moslavačka županija, OIB: 82215698659, Sisak, S. i A. Radića 36. 

III.� TVRTKA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo će poslovati pod  tvrtkom: „ Regionalni centar za gospodarenje otpadom -Šagulje“ društvo s 
ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo).
Skraćena tvrtka glasi: „Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje“ d.o.o.

Članak 4.

Sjedište Društva je u Slavonskom Brodu.
Poslovnu adresu Društva određuje Skupština Društva (u daljnjem tekstu: Skupština) svojom posebnom odlukom.
Sjedište Društva može se mijenjati odlukom Skupštine.
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Članak 5.

Društvo ima svoj pečat koji će koristiti u pravnom prometu s tekstom pune ili skraćene tvrtke i sjedištem Društva, a 
Uprava Društva propisuje oblik, veličinu i način uporabe pečata.
Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Skupština.
Društvo može osnivati podružnice o čemu posebnu odluku donose osnivači.

IV.� PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI

Članak 6.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

· gospodarenje otpadom.

V.� TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 39. 200,00 kn (slovima:tridesetdevettisućadvjestokuna).
Iznos temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka sporazumno je podijeljen na članove Društva koji 
preuzimaju u sljedećim iznosima:
- Brodsko-posavska županija s poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od:
20.000,00kn (slovima: dvadesettisuća kuna), red. br. 1.
- Požeško-slavonska županija s poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od :
9.600,00kn (slovima: devettisućašestokuna), red. br. 2.
- Sisačko–moslavačka županija s poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od:
9.600,00kn (slovima: devettisućašestokuna), red. br. 3.

Članak 8.

Temeljni ulozi iz članka 7. ovog Ugovora uplaćeni su u cijelosti u novcu prilikom sklapanja ovog Ugovora.

Članak 9.

Članovima Društva sukladno propisima i drugim aktima mogu postati:
- županije koje su u obuhvatu Društva i jedinice lokalne samouprave s njihovog područja   
       koje su u obuhvatu Društva,
- jedinice lokalne samouprave s područja Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i 
Sisačko-moslavačke županije i
- druge pravne osobe.

Članak 10.

Poslovni udjeli su djeljivi.
Poslovni udjeli mogu se prenositi.
Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor u formi javnobilježničke isprave.
Za prijenos poslovnog udjela potrebna je prethodna suglasnost Skupštine, koja se mora dati u pisanom obliku i u 
kojoj se moraju navesti osobe stjecatelji i iznos poslovnog udjela koji se preuzima.
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Članak 11.

U trenutku usvajanja ovog Društvenog ugovora (u daljnjem tekstu: Ugovor) poslovni udjeli članova Društva su 
utvrđeni u omjeru njihovih temeljnih uloga i temeljnog kapitala Društva i izraženi u postotku iznose:
- Brodsko-posavska županija              51 %  (slovima: pedesetjedanposto)
- Požeško-slavonska županija             24,5 % (slovima: dvadesetčetirizarezpetposto)
- Sisačko-moslavačka županija           24,5 % (slovima: dvadesetčetirizarezpetposto)

Poslovni udjeli iz prethodnog stavka razmjerni su broju stanovnika i lokaciji Centra.
Članovi Društva stječu svoja prava i obveze u Društvu srazmjerno visini njihovog poslovnog udjela u Društvu, a 
koji je kao takav upisan u Knjigu udjela koju je Društvo obavezno voditi.
Članovi Društva su suglasni da bez obzira na sva buduća eventualna povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala 
Društva, poslovni udjeli Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i Sisačko-moslavačke županije 
ne mogu biti manji od 10 % (slovima: desetposto).

Članak 12.

Društvo u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun.
Za obveze stvorene u pravnom prometu Društvo odgovara svom svojom imovinom.

Članak 13.

Uprava Društva je dužna voditi Knjigu poslovnih udjela.
U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjizi poslovnih udjela.
Smatra se da je u Knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada Društvu prispije prijava za upis ako ona 
ispunjava uvijete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen. 

VI.� RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELIMA

Članak 14.

Član Društva može raspolagati svojim udjelom pod uvjetom da o toj namjeri, kao i uvjetima raspolaganja, 
obavijesti Upravu Društva (u daljnjem tekstu: Uprava), koja je o tome dužna u roku od 15 (petnaest) dana od dana 
primitka obavijesti, obavijestiti ostale članove Društva.
Članovi Društva imaju pravo prvokupa udjela razmjerno visini svojih udjela u trenutku otkupa ponuđenog udjela.
Valjan je sporazum članova Društva sastavljen u pisanom obliku, kojim oni drugačije određuju međusobna prava u 
pogledu udjela što ga pojedini član Društva može otkupiti koristeći se pravom prvokupa.
Kod svakog raspolaganja poslovnim udjelom obavezno se provodi procjena vrijednosti poslovnih udjela po 
neovisnom revizoru - revizoru koji do tada nije radio reviziju niti jednog od članova Društva niti s njima 
povezanim društvima, odnosno društvima u njihovom vlasništvu.

Članak 15.

Član Društva koji se namjerava koristiti pravom prvokupa ili se odriče tog prava, preporučenim pismom 
obavijestit će o toj namjeri Upravu, koja je o stavu dužna bez odlaganja obavijestiti člana Društva koji namjerava 
raspolagati svojim poslovnim udjelom.
Pravo člana Društva da se koristi pravom prvokupa prestaje 30 (trideset) dana nakon što mu se dostavi obavijest iz 
prethodnog članka. Pravo prvokupa član Društva gubi i protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana dostave 
obavijesti iz prethodnog stavka članu Društva koji namjerava raspolagati svojim poslovnim udjelom, ako 
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njegovom krivnjom u tom roku ne bude zaključen ugovor o prijenosu udjela pod uvjetima o kojima je obaviještena 
Uprava.
Ako nitko od članova Društva ne iskoristi svoje pravo prvokupa, smatra se da su svi članovi suglasni s njegovim 
otuđenjem osobi izvan Društva koja može postati članom Društva sukladno važećim propisima, pa s udjelom član 
Društva može slobodno raspolagati.

VII.� ISTUP I ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA

Članak 16.

Član Društva može istupiti iz Društva i biti isključen.
Član Društva koji radi protiv interesa Društva i protivno odredbama ovog Ugovora ili koji Društvu svojim 
djelovanjem ili propustom nanese štetu, može biti isključen iz Društva.
Zahtjev za isključenjem člana Društva podnosi se Upravi koja je dužna u roku od 8 (osam) dana sazvati Skupštinu 
koja će odlučiti o isključenju iz Društva.
Odluku o isključenju donose članovi Društva u Skupštini većinom glasova, a na obrazložen prijedlog Uprave.
Skupština mora istovremeno s odlukom o isključenju donijeti odluku o načinu i roku povrata temeljnog uloga 
isključenog člana.
O odluci o isključenju, isključeni član mora biti obaviješten preporučenom pošiljkom.
Članstvo u Društvu člana koji je istupio iz Društva i člana koji je iz njega isključen prestaje kada mu se isplati 
tržišna vrijednost njegovog poslovnog udjela kakva je bila u vrijeme istupanja odnosno isključenja.
Svaki član Društva može istupiti iz Društva na način da o namjeru istupanja obavijesti Upravu te da svoj udjel u 
Društvu ponudi na otkup koji se provodi u skladu s odredbama članka 14. ovog Ugovora koji reguliraju prijenos 
udjela.
Ukoliko članovi Društva ne otkupe predmetne udjele člana Društva koji istupa ili je isključen iz Društva, Uprava 
će provesti natječaj u ime i za račun člana Društva koji istupa ili je isključen, a postignuta cijena na tržištu za udjele, 
koje u ime i za račun udjeličara prodaje Društvo trećim osobama, predstavlja tržišnu vrijednost udjela, koji iznos se 
nakon uplate kupca udjela po natječaju u istoj vrijednosti isplaćuje udjeličaru koji je isključen ili istupa iz Društva.
Ako ostali članovi Društva ne otkupe ponuđeni udjel u smislu stavka 14. ovog članka, a član društva ne prenese 
udjele na treću osobu, Skupština Društva mora na zahtjev tog člana u roku od godine dana donijeti odluku o 
povlačenju udjela.
Bez obzira na odredbe prethodnih stavaka ovog članka, član Društva može istupiti odnosno može biti  isključen iz 
Društva u skladu s odredbama članka 420. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima. 

VIII.� POSLOVNA TAJNA

Članak 17.

Članovi Društva su obvezni čuvati poslovne tajne Društva i nakon istupa iz Društva. Dopušteno im je s poslovnim 
tajnama društva upoznati i osobe koje su po zakonu obavezne na čuvanje tajne radi zaštite svojih interesa.

IX.� ORGANI DRUŠTVA

Članak 18.

Organi Društva su:
-Skupština
-Nadzorni odbor
-Uprava.
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Članak 19.

Skupštinu čine članovi Društva.

Članak 20.

Skupština odlučuje o:
- financijskim izvještajima i izvješćima Uprave o stanju Društva,
- upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora i visini nagrade za njihov rad,
- imenovanju i opozivu Uprave,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova, odnosno provjeri načina i rezultata vođenja poslova 
od strane Uprave,
- statusnim promjenama Društva,
- izmjenama Ugovora,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati prema Upravi i Nadzornom odboru,         
  te imenovanju zastupnika u sudskim postupcima u takvim slučajevima,
- prestanku rada Društva,
- davanju suglasnosti na prijenos udjela,
- pribavljanju dodatnih sredstava unošenjem novih poslovnih udjela članova društva/ vlasnika poslovnih 
udjela,
- otuđivanju i opterećivanju nekretnina u vlasništvu Društva,
- davanju prethodne suglasnosti na svaku odluku Uprave kojom se stječe, otuđuje ili opterećuje imovina 
Društva, te stvaraju novčane i druge obveze Društva, za iznose koji prelaze iznos od 500.000,00 kuna,
- financijskom planu na prijedlog Uprave,
- drugim pitanjima utvrđenim zakonom ili ovim Ugovorom.

Članak 21.

Predsjednik Skupštine je predstavnik Brodsko-posavske  županije.
Odluke na Skupštini se u pravilu donose sporazumom članova, a ako to nije moguće odluke se
donose većinom glasova članova Skupštine, ukoliko zakonom nije propisana druga većina, pri čemu:

- predstavnik Brodsko-posavske  županije ima 146 glasova
- predstavnik Požeško-slavnoske županije ima 70 glasova
- predstavnik Sisačko-moslavačke županije ima 70 glasova.

Broj pripadajućih glasova utvrđen je tako da 1 glas predstavlja 1000 stanovnika s područja
djelokruga Društva.
Mandat predsjednika je 4 (četiri) godine i može biti ponovno biran.

Članak 22.

Skupština se održava najmanje jednom svake poslovne godine.
Skupština se saziva uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odgađanja ako se uoči da je Društvo izgubilo 
polovinu temeljnog kapitala.
Skupštinu saziva Uprava.
Skupštinu može sazvati predsjednik Skupštine i svaki član Društva ukoliko Uprava ne sazove Skupštinu u roku od 
15 (petnaest) dana od dana podnesene joj inicijative za saziv Skupštine od strane nekog od članova Društva.
Skupština se održava u sjedištu Društva ili na nekom drugom mjestu u Republici Hrvatskoj s kojim će biti suglasni 
svi članovi Društva.
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Članak 23.

Sjednica Skupštine se u pravilu saziva pisanim putem najmanje 7 dana prije održavanja.
U iznimnim slučajevima sjednica se može sazvati i na drugi način u roku kraćem od roka iz prethodnog stavka.

Članak 24.

Skupština donosi Poslovnik o svom radu kojim pobliže uređuje sazivanje, vođenje i glasovanje na sjednicama.
Odluke donijete na sjednici Skupštine, kao i one donijete u pisanom obliku bez održavanja sjednice moraju se bez 
odlaganja unijeti u posebnu Knjigu odluka koju je dužna voditi Uprava.

Članak 25.

Svaki član Društva snosi troškove koji nastaju zbog sudjelovanja na Skupštini, a troškove pripreme i održavanja 
Skupštine snosi Društvo.

Članak 26.

U pozivu za sjednicu Skupštine Uprava je dužna što je moguće preciznije i točnije odrediti dnevni red Skupštine i 
pripadajuće pisane materijale.
Ako je predmet odlučivanja na sjednici Skupštine izmjena Ugovora ili financijski dokumenti tada je obavezna 
dostava priloga/materijala u pisanoj formi.

         
Članak 27.

Nadzor nad vođenjem poslova Društva obavlja Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova koje bira i opoziva Skupština.
Nadzorni odbor čine 3 (tri) člana iz Brodsko-posavske županije, 1 (jedan) član iz Požeško-slavonske županije i 1 
(jedan) član iz Sisačko-moslavačke županije.
Nadzorni odbor ima predsjednika i zamjenika koje članovi Nadzornog odbora biraju između sebe na 
konstituirajućoj sjednici.

Članak 28.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine s time da mogu biti ponovno birani.
Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata.
Pri imenovanju novog člana Nadzornog odbora, na mjesto ranije opozvanog primjenjuje se odredba iz članka 27. 
stavak 3.

Članak 29.

Nadzorni odbor saziva predsjednik Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor zasjeda redovito jednom u tri mjeseca.
Nadzorni odbor pravovaljano raspravlja ako je na sjednici prisutna većina članova.
Svaki član Nadzornog odbora ima 1 (jedan) glas, a odluke se donose većinom ukupnog broja glasova.
Članovi Uprave obavezni su sudjelovati na sjednicama Nadzornog odbora. 
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Članak 30.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik kojim pobliže uređuje svoj rad.

Članak 31.

Nadzorni odbor mora svoju prvu sjednicu održati najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana izbora.

Članak 32.

Nadzorni odbor obavlja osobito sljedeće poslove:
- nadzire vođenje poslova Društva i podnosi izvješće Skupštini o obavljenom nadzoru,
- daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave glede upotrebe dobiti ili pokrića gubitka 
Društva,
- po potrebi saziva Skupštinu,
- obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Ugovoru.

Članak 33.

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost na odluke odnosno druge akte Uprave o:
- stjecanju, otuđenju i opterećenju nekretnina Društva u vrijednosti od 200.000,01 kuna do 500.000,00 
kuna,
- sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost iznosi od 200.000,01 kuna do 500.000,00 kuna,
- planovima i programima rada i poslovanja Društva,
- utvrđivanju standarda usluga, uvjeta za obavljanje usluga i cijene usluga,
- utvrđivanju smjernica za rad i poslovanje Društva i utvrđivanje poslovne politike Društva,
- unutarnjem ustrojstvu Društva.

Članak 34.

Uprava društva sastoji se od jednog ili više članova Uprave.
Predsjednik Uprave vodi poslove Društva u skladu s Ugovorom, odlukama članova i obveznim uputama Skupštine 
i Nadzornog odbora Društva.
Predsjednik Uprave je ovlašten zastupati i voditi poslove Društva pojedinačno i samostalno
Predsjednik Uprave vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pažnjom urednog i savjesnog 
gospodarstvenika.
Predsjednik Uprave mora poštivati ograničenja ovlasti za zastupanje postavljenim Ugovorom, odlukom članova 
Društva i obveznim uputama Nadzornog odbora, ali one ne obvezuju treće koji stupaju u poslovni odnos s 
Društvom.
Upravu imenuje i opoziva Skupština.
Prvu Upravu Društva imenuje Skupština na rok od 5 godina, a nakon proteka tog roka Uprava se izabire i imenuje 
nakon provedenog javnog natječaja sukladno važećim propisima.

Članak 35.

Za člana Uprave može biti imenovana fizička osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i sljedeće 
uvjete:
- osoba koja ima završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz pravnog, ekonomskog ili tehničkog 
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područja  čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova.
- 5 (pet) godina radnog iskustva u struci od čega najmanje 2 godine u svezi sa gospodarenjem otpadom,
- da ima organizacijske sposobnosti,
- znanje rada na računalu.
Imenovani član Društva obvezni su dostaviti pismenu izjavu danu pred javnim bilježnikom kojim izjavljuju da 
prihvaćaju imenovanje, te da ne postoje prepreke navedene odredbama Zakona ili ovim Ugovorom, da budu 
izabrani na tu dužnost.
Nadzorni odbor sklapa s članovima Društva ugovor o radu. 

Članak 36.

Uprava može zaključiti ugovore o izvođenju radova i usluga, nabavci opreme i uređaja te drugih osnovnih 
sredstava čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna (slovima: dvijestotinetisućakuna).
Ugovore iz prethodnog članka potpisuje predsjednik Uprave.
Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga i za izradu financijskih izvješća Društva.

Članak 37.

Ovlaštenja i nadležnosti predsjednika Uprave su:
- utvrđivanje poslovne politike Društva te planova za njeno provođenje,
- organiziranje poslovanja Društva, vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje godišnjih financijskih izvješća,
- vođenje poreznih evidencija i sastavljanje poreznih prijava,
- vođenje Knjige poslovnih udjela i obavještavanje Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slavonskom 
Brodu o promjenama u njoj,
- podnošenje svih prijava za upis i drugih propisanih prijava i popisa u sudski registar,
- vođenje evidencija iz radnih odnosa i odluka Skupštine,
- sazivanje Skupštine,
- donošenje odluka i drugih akata Društva, osim odluka i akata koji su u nadležnosti drugih organa Društva,
- predlaganje akata i odluka koje donosi Skupština, te izvršavanje odluka Skupštine,
- u skladu s posebnim propisima odlučivanje o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih radnika, te obavljanje 
drugih poslova u skladu s važećim propisima.

Glede provođenja projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Društvu član Uprave provodi 
aktivnosti (kontakti s jedinicama lokalne samouprave, pretovarne stanice, javni isporučitelji usluga sakupljanja 
komunalnog otpada i sl.) za područje obuhvata Društva.

Članak 38.

Skupština će obavezno opozvati člana Uprave ako:
- član Uprave podnese zahtjev za opoziv,
- Skupština ne prihvati godišnje izvješće o rezultatima poslovanja Društva te utvrdi da je član Uprave 
odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva,
- je član Uprave teže povrijedio propise i odredbe ovog  Ugovora te time počinio kazneno djelo.

Članak 39.

Skupština s članom Uprave sklapa ugovor kojim se reguliraju njegova prava i obveze u svezi s vođenjem poslova 
Društva, kao i pravima u slučaju opoziva bez krivnje člana Uprave.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 16Strana: 2548



X.� OPĆI AKTI DRUŠTVA

Članak 40.

Opće akte Društva Uprava donosi na način i u rokovima propisanim ovim Ugovorom.
Za donošenje općih akata za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, Uprava je u 
obvezi prijedlog tih akata dostaviti u pisanom obliku.
Godišnji plan i program rada i poslovanja Društva Uprava donosi na temelju smjernica koje je utvrdila Skupština 
Društva.
Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja Društva Uprava podnosi Nadzornom odboru najmanje jednom u tri 
mjeseca, a Skupštini Društva najmanje jednom godišnje.

XI.� PRAVA I OBVEZE ČLANA DRUŠTVA

Članak 41.

Osnivači Društva za obveze Društva odgovaraju do visine temeljnog uloga, osim u posebnim slučajevima 
utvrđenim ovim Ugovorom.

XII.� DODATNE ČINIDBE

Članak 42.

Članovi Društva mogu izvršiti dodatne činidbe koje imaju imovinsku vrijednost (time se ne povećava temeljni 
kapital Društva) na način koji odrede svojom odlukama, a u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
Dodatne činidbe može izvršiti i uplatiti i svaka druga fizička ili pravna osoba koja nije član Društva u skladu s 
odlukom Skupštine i važećim propisima (formiranje kapitala pričuve).

XIII.� FINANCIRANJE DRUŠTVA

Članak 43.

Troškove redovitog poslovanja Društva, kapitalna ulaganja kao učešće u investiranju projekta u dijelu koji se 
odnosi na obveze jedinica područne (regionalne) samouprave, troškove osiguranja infrastrukture za potrebe 
Društva, kao i moguće druge troškove koji su nužni za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom snose 
članovi Društva u omjeru koji odgovara poslovnim udjelima članova Društva utvrđenima u članku 11. ovog 
Ugovora.
Financirati Društvo i aktivnosti na način određen prethodnim stavkom ovog članka Ugovora članovi Društva, 
obvezni su činiti najkasnije do početka rada odnosno poslovanja Društva (za vrijeme razvoja projekta koji vode 
zajednički), nakon čega će se Društvo financirati sredstvima ostvarenim redovnim poslovanjem, odnosno na drugi 
način sukladno važećim propisima i odlukama Skupštine.

Trenutak početka rada iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Skupština.
Izvori sredstava za obavljanje djelatnosti Društva su cijena usluge i drugi izvori sukladno važećim propisima.

Članak 44.

Uprava je u obavezi prijedlog financijskog plana za narednu godinu odnosno plan potrebnih novčanih sredstava 
dostaviti Skupštini najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine.
Skupština je u obvezi osnivačima dostaviti financijski plan najkasnije do 15. rujna tekuće godine.
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Skupština je dužna financijski plan za tekuću godinu (plan prihoda i rashoda) donijeti najkasnije u roku od 30 dana 
nakon što osnivači usvoje svoje proračune.
Financijski plan Društva za 2017. godinu Skupština je u obvezi donijeti najkasnije u roku od 20 dana računajući od 
dana upisa promjena u registru Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u  Slavonskom Brodu temeljem ovog 
Ugovora. 

Osnivači Društva su u obvezi sredstva planirana Financijskim planom Društva za 2017. godinu, planirati u svojim 
proračunima.

Članak 45.

Članovi Društva mogu dogovoriti i odrediti da tijekom rada i poslovanja Društva njihovi udjeli u financiranju ne 
budu razmjerni visini poslovnih udjela, što će urediti izmjenom ovog Ugovora.

Članak 46.

Članovi Društva financiraju redovno poslovanja Društva kao subvencije u pravilu doznakom/uplatom novčanog 
iznosa na IBAN Društva u jednakim tromjesečnim obrocima i to najkasnije do 15. dana prvog mjeseca u tom 
tromjesečju.
Novčana sredstava za kapitalna ulaganja kao učešće u investiranju projekta u dijelu koji se odnosi na obveze 
jedinica područne (regionalne) samouprave, troškove osiguranja infrastrukture za potrebe Društva, kao i moguća 
druga ulaganja i troškove koji su nužni za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, članovi Društva su 
dužni uplatiti na IBAN Društva najkasnije 3 dana prije dana u kojem Društvo mora izvršiti svoju obvezu prema 
dobavljaču.
Za novčana sredstva iz prethodnog stavka Uprava Društva je u obvezi zahtjev za prijenos sredstava zajedno s 
dokumentacijom kojom se dokazuje opravdanost zahtjeva, dostaviti članovima Društva najkasnije 15 dana prije 
isteka roka iz prethodnog stavka.
Kada  Društvo. potpisuje ugovore/sporazume  u kojima preuzima financijsku obvezu čije izvršenje je u 
obvezi/nadležnosti i osnivača, supotpisnici takvih ugovora/sporazuma su obavezno i osnivači Društva.

Članak 47.

Do početka rada Društva ostvarenu dobit kao i mogući gubitak članovi Društva snose razmjerno udjelima u 
temeljnom kapitalu Društva.
Za dobit koja preostane nakon podmirenja zakonskih obveza po iskazanoj dobiti, Skupština obavezno svojom 
odlukom izdvaja sredstva u rezerve Društva u postotku navedenom odlukom Skupštine.
Članovi Društva dogovaraju da Skupština može svojom odlukom odrediti i drugačiji način raspodjele dobiti i 
gubitka.
Nakon početka rada Društva, članovi Društva su suglasni da eventualnu ostvarenu dobit kao i mogući gubitak 
snose razmjerno količinama otpada koji se u Društvo dovozi s područja članova Društva.

Članak 48.

Ako Društvo po godišnjem obračunu iskaže gubitak, taj će se gubitak pokriti iz sredstava koja se po zakonu mogu 
koristiti za pokriće gubitaka.
Društvo prvo podmiruje gubitak iz sredstava rezervi Društva.
Ako sredstva rezervi ne pokrivaju ukupni iznos gubitka, gubitak će pokriti imatelji poslovnih udjela razmjerno 
svojim udjelima na način utvrđen člankom 47. ovog Ugovora.
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XIV.� VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 49.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 50.

Društvo prestaje iz razloga koji su utvrđeni Zakonom.

XV.� IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Članak 51.

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su ako su donijete na isti način kao i ovaj Ugovor.

XVI.� PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

U svemu ostalome što nije regulirano odredbama ovog Ugovora, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona 
o trgovačkim društvima, te drugih odgovarajućih zakona.

Članak 53.

Direktor Društva upisan u registar trgovačkog suda, potpisom ovog Ugovora, postaje predsjednik Uprave.
Sve obveze i prava utvrđena Ugovorom o radu za direktora ostaju na snazi i mogu se prije isteka ugovora mijenjati 
samo sporazumno.
Temeljem odredbi ovog Ugovora imenovat će se član/članovi Uprave.

Članak 54.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 9 (devet) istovjetnih primjeraka.

Članak 55.

U znak razumijevanja i prihvaćanja odredbi ovog Ugovora, Ugovor potpisuju Brodsko-posavska županija, 
Požeško-slavonska županija i Sisačko-moslavačka županija po svojim županima.

Članak 56.

Eventualne sporove koji bi nastali iz ovog Ugovora potpisnice će pokušati riješiti mirnim putem, a ako to ne uspiju 
nadležan je Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u  Slavonskom Brodu.
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Članak 57.

Ovim Ugovorom zamjenjuje se Izjava o osnivanju trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-
posavske županije d.o.o., koji je upisana u Glavnu knjigu sudskog registra 21. prosinca 2010. godine.

   BRODSKO-POSAVSKA  ŽUPANIJA                             POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Župan                                                                              Župan

dr.sc.Danijel Marušić, dr. vet. med.                                             Alojz Tomašević, dipl. oec.

U Slav. Brodu, dana ______________                           U Požegi, dana ________________

   SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
                              Župan                                                                             
                    Ivo Žinić, dipl. ing.                                                         

U Sisku, dana ___________________                       
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89.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017., 
donijela

R J E Š E N J E

o razrješenju predsjednika, potpredsjednika i članova 
Povjerenstva za dodjelu županijskih javnih priznanja

I.

Razrješuju se dužnosti predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu županijskih 
javnih priznanja:

1. Pero Ćosić, dipl.ing.građ., za predsjednika, po položaju

2. Dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., za potpredsjednika, po položaju

3. Jerko Janković, član

4. Damir Klaić, član

5. Damir Princip, član

6. Hrvoje Špicer, član

7. Vjeko Galić, član

8. Josip Samardžić, dr.med., član

9. Ljiljana Ptačnik, članica

10. Dubravko Galović, član

11. Mato Grgić, član

�
II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/155
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujan 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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90.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017., 
donijela

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva 
za dodjelu županijskih javnih priznanja

I.

U Povjerenstvo za dodjelu županijskih javnih priznanja imenuju se:

1. Pero Ćosić, dipl.ing.građ., za predsjednika, po položaju

2. Dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., za potpredsjednika, po položaju

3. Josip Samardžić, dr.med., za člana

4. Ljiljana Ptačnik, za članicu

5. Krunoslav Glavač, za člana

6. Željko Divnić, za člana

7. Tomislav Šimundić, za člana

8. Ivan Ferić, za člana

9. Mario Pejić, za člana

10. Ivan Šmit, za člana

11. Milan Mateša, za člana

�
II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/158
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujan 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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91.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017., 
donijela

RJEŠENJE

o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda

I.

Razrješuju se dužnosti predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:

1. Ruža Vidović, predsjednica

2. Berislav Balen, član

3. Zdravko Mitrović, član

4. Jerko Janković, član

5. Damir Princip, član

6. Ivo Krajinović, član

7. Krunoslav Hoffer, član

8. 
�

II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/156
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujan 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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92.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 12. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele 
stipendija iz sredstava Županijskog Proračuna („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/14 i 
21/15.) Županijska skupština je na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017., donijela

R J E Š E N J E

o razrješenju predsjednika i članova Komisije za stipendiranje studenata

I.

 Razrješuju se dužnosti predsjednika i članova Komisije za stipendiranje studenata:

1. Anica Vukašinović, predsjednica

2. Marko Šimić, član

3. Zlatko Bunjevac, član

4. Zrinka Kodžoman, članica

5. Mihajla Šunić, članica

�
II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/153
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujan 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ.v.r.
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93.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 12. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele 
stipendija iz sredstava Županijskog Proračuna („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/14 i 
21/15.) Županijska skupština je na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017., donijela

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Komisije za stipendiranje studenata

I.

� U Komisiju za stipendiranje studenata imenuju se:

1. Anica Vukašinović, za predsjednicu, po položaju

2. Božidar Bosančić, za člana

3. Tijana Radojčić, za članicu

4. Goran Duspara, za člana

5. Goran Knežević, za člana

�
II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/159
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujan 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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94.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/05 i 14/09.) Županijska skupština je 
na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017., donijela

R J E Š E N J E

o razrješenju predsjednika i članova Kulturnog vijeća 
Brodsko-posavske županije

I.

Razrješuju se dužnosti predsjednika i članova Kulturnog vijeća Brodsko-posavske županije:

1. Hrvoje Špicer, predsjednik

2. Dr.sc. Marija Mihaljević, članica

3. Dr.sc. Mato Artuković, član

4. Branko Penić, član

5. Željka Ćorak, članica

6. Ozren Romanjek, član

7. Vlč. Ivan Lenić, član

�
II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/154
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujan 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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95.

 Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu ("Narodne novine", broj: 140/05, 75/09, 153/09 i 
14/14.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01. i 
129/05.) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije", broj: 
15/13), na prijedlog Stručne komisije u postupku ustanovljenja zajedničkih lovišta,  Županijska skupština 
Brodsko - posavske županije na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017. donijela je

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta
na području Brodsko-posavske županije

Članak 1.

 U Odluci o ustanovljenju zajedničkih otvorenih lovišta na području Brodsko-posavske županije 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/2017 od 31. srpnja 2017. godine u članku 3. mijenjaju se 
opisi lovišta XII/106 - „VRPOLJE“ i XII/107 - „GARČIN“
tako da isti glase:

„Zajedničko otvoreno lovište broj: XII/106 - „VRPOLJE“

1. Opis granice: 
Južna granica lovišta ide od autoceste „A5- Slavonika“ rijekom Biđ uzvodno do granice Županije. Granica 
dalje ide prema sjeverozapadu granicom Županije što čini istočnu i sjevernu granicu lovišta do potoka 
Svržnica između šume Glovac i Renovica. Svržnicom granica ide prema jugu te istočnim rubom šume 
Glovac do lateralnog kanala te ponovo Svržnicom i zapadnim rubom šume Kozara do kanala Međaš i 
njime do Luganovice kojom ide do pruge Donji Andrijevci – Stari Perkovci, te u smjeru sjeveroistoka 
prugom do autoceste „A5 – Slavonika“ i dalje istom do rijeke Biđ, tj. do početne točke lovišta.

2. Mjesta obilježbe granice lovišta:
Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama na vidljivim mjestima i javnim prometnicama 
sukladno propisu lovnogospodarske osnove.

3. Reljefni karakter i zemljopisni položaj: 
Lovište je nizinskog tipa, smješteno je u sjeveroistočnom dijelu Županije sjeverno od autoceste Zagreb – 
Lipovac, a prostire se na području općine Vrpolje.

4. Površina lovišta: 

Ukupna površina lovišta iznosi 6.013 ha.
Struktura površine opisane granicom lovišta utvrditi će se lovnogospodarskom osnovom (obrazac LGO-
1).

5. U lovištu od prirode obitavaju i u njemu se prema mogućnostima staništa može okvirno uzgajati sljedeći 
broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu:
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a) glavne vrste divljači:
- srna obična …………......�   120 grla
- zec obični ……………...�   240 grla
- fazan …………………...�   180 kljunova 

b) ostale vrste divljači sve druge vrste divljači koje od prirode stalno ili povremeno obitavaju ili 
prelaze preko lovišta.

c) ostale životinjske vrste koje od prirode obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o 
lovstvu.“

„Zajedničko otvoreno lovište broj: XII/107 - „GARČIN“

1. Opis granice:
Južna granica lovišta ide od mosta na lateralnom kanalu autocestom Zagreb - Lipovac
prema istoku do mosta na Biđu, zatim Biđem nizvodno do autoceste „A5 - Slavonika“. Tom autocestom na 
sjever do nadvožnjaka na pruzi Donji Andrijevci – Stari Perkovci. Granica lovišta nastavlja dalje na 
jugozapad prugom do kanala Luganovica, te istim u smjeru sjeverozapada do kanala Međaš i njime do 
ruba šume Kozara, njenim zapadnim rubom do potoka Svržnice kojom ide do lateralnog kanala do 
istočnog ruba šume Glovac, kojim rubom ide do Svržnice i granice Županije. Granicom Županije ide 
prema zapadu do ceste Trnava - Novo Topolje - Surevica kojom ide do granice k.o Klokočevik – k.o. 
Garčin što čini sjevernu granicu. Zapadna granica ide granicama k.o. Klokočevik – k.o. Garčin, zatim k.o. 
Selna - k.o. Trnjani prema jugu, te granicom k.o. Selna – k.o. Zadubravlje do lateralnog kanala te kanalom 
do mosta na autocesti Zagreb - Lipovac, tj. do početne točke.

2. Mjesta obilježbe granice lovišta:
Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama na vidljivim mjestima i javnim prometnicama 
sukladno propisu lovnogospodarske osnove.

3. Reljefni karakter i zemljopisni položaj:
Lovište je nizinskog tipa, smješteno je u sjeveroistočnom dijelu Županije sjeverno od autoceste Zagreb – 
Lipovac, a prostire se na područjima općina Garčin i Donji Andrijevci.

4. Površina lovišta: 
Ukupna površina lovišta iznosi 7.524 ha.
Struktura površine opisane granicom lovišta utvrditi će se lovnogospodarskom osnovom (obrazac LGO-
1).

5. U lovištu od prirode obitavaju i u njemu se prema mogućnostima staništa može okvirno uzgajati sljedeći 
broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu:

a) glavne vrste divljači:
- srna obična …………......�   160 grla
- zec obični ……………...�   220 grla
- fazan …………………...�   230 kljunova 

b) ostale vrste divljači sve druge vrste divljači koje od prirode stalno ili povremeno obitavaju ili 
prelaze preko lovišta.

c) ostale životinjske vrste koje od prirode obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o 
lovstvu.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/166
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11.rujna 2017. 

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

96.

 Na temelju  članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 15/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština na 3. sjednici održanoj 11. rujna 2017. donijela  je 
 

ODLUKU 

o  donošenju Plana zdravstvene zaštite Brodsko-posavske županije

Članak 1.

 Donosi se Plan zdravstvene zaštite Brodsko-posavske županije ( u daljnjem tekstu: Plan).
 Plan iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i bit će objavljena na internetskim stranicama 
Brodsko-posavske županije.

Članak 2.

 Obvezuje se  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb da  Plan dostavi nadležnim tijelima – nositeljima 
pojedinih aktivnosti i prati provedbu predloženih programa i aktivnosti.

Članak 2.

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

KLASA: 021-01/17-01/161
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujna 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić dipl.ing.građ., v.r.
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97.

 Temeljem članka 7.Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu («Narodne novine» 13 /2017.), točke IV. i 
točke X. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 
2017. godini ( «Narodne novine» 13 /17, 84/17) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ( «Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije», br.15/13 – pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 3.sjednici 
održanoj  11. rujna 2017. godine donijela je sljedeću  

ODLUKU

o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja  decentraliziranih funkcija za 
investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju 

zdravstvene djelatnosti u  2017. godini na području Brodsko-posavske županije 

 I.

          U Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja  decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, 
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u  2017. godini 
na području Brodsko-posavske županije ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 6 /17) točka II. mijenja 
se i glasi:

„Sredstva za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u Brodsko-posavskoj županiji u 2017. 
godini utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene 
ustanove u 2017. godini  («Narodne novine» br.13/17, 84/17) u ukupnom iznosu od  15.333.358 kuna i to za:

- investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje :  12.168.922  kn
- otplata kredita :   3.164.436  kn.“  

II.

          U točki VI. tablica se mijenja i  glasi:
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Zdravstvena ustanova 

Iznos sredstava za  
investicijsko 

ulaganje 
i  

 investicijsko i 
tekuće  održavanje 

 
Iznos 

sredstava za  
otplate 
kredita 

 
Ukupno iznos 
sredstava za 

decentralizirane 
funkcije 

 
Opća bolnica «Dr. Josip 
Benčević» 
Slavonski Brod 
LOKACIJA SLAVONSKI 
BROD 
 
LOKACIJA NOVA GRADIŠKA  
– Opća bolnica „ Dr.Josip 
Benčević“ Slavonski Brod   
Podružnica Gradska bolnica Nova 
Gradiška 
 
 
UKUPNO 
 
 

 
 
 
 

3.609.882 
 
 
 

2.653.602 
 
 
 
 
 
 

6.263.484 

 
 
 
 

2.815.195 
 
 
 

349.241 
 
 
 
 
 
 

3.164.436 

 
 
 
 

6.425.077 
 
 
 

3.002.843 
 
 
 
 
 
 

9.427.920 
 
 

Dom zdravlja Slavonski Brod 2.446.140  2.446.140 
Dom zdravlja 
Dr. Andrija Štampar 
Nova Gradiška 

1.430.100  1.430.100 

Zavod za hitnu medicinu  
Brodsko-posavske županije 

1.819.208  1.819.208 

Zavod za javno zdravstvo  
Brodsko-posavske županije 

209.990  209.990 

Ukupno 12.168.922 3.164.436 15.333.358 

 

 III.

� Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije» . 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-01/17-01/167
Ur. broj: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujna  2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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98.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“br. 15/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017. donijela 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i 
izdacima Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. s 

Prijedlogom polugodišnjeg obračuna Proračuna

� Županijska skupština usvaja Izvješće o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim 
rashodima i izdacima Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. s 
Prijedlogom polugodišnjeg obračuna Proračuna

   �
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/168
URBROJ:2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujna 2017. 

Predsjednik 
Županijske skupštine 

Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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99.

 Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15.),  i članka 34. 
Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.15/13. pročišćeni tekst) 
Županijska skupština Brodsko-posavske županije na  3. sjednici održanoj 11.  rujna  2017. godine, donijela je:

POLUG O D I Š NJ I   O B R A Č U N   

Proračuna Brodsko-posavske županije za 2017. godinu

Članak 1. 

 Polugodišnji obračun Proračuna  Brodsko-posavske  županije za  2017. godinu  sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI  POSLOVANJA 
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 

 276.049.693,62 
228.800,92 

RASHODI  POSLOVANJA 
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 

261.019.002,60 
4.464.876,55 

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK + 10.794.615,39 
 

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
 (VIŠAK/ MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA)

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA  -19.185.767,23 
 

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 391.399,05 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA  622,00 
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 390.777,05 

 
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  
PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE /  
FINANCIRANJE 

 
-8.000.374,79 

 
 

Članak 2. 

 Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od -19.185.767,23 kn čine manjak prihoda nad 
rashodima prenesen iz prošle godine.
�

Članak 3.   
                                                                                                     

Proračun Brodsko-posavske županije za 2017. godinu donijela je Županijska skupština Brodsko-
posavske županije na 22. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine u ukupnom iznosu od 618.457.189,82 kn.
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Članak 4.

Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja  2017..  godine 
bilo je, kako slijedi :

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od 276.669.893,59 kn što predstavlja 44,74 %  godišnjeg 
planiranog iznosa.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od 265.484.501,15 kn , što predstavlja 44,20 %  godišnjeg 
plana.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i  izdataka Proračuna Brodsko-
posavske županije za prvo polugodište 2017. godine u iznosu od 11.185.392,44  kn predstavlja  pozitivan 
financijski rezultat odnosno višak prihoda nad rashodima. 

Članak  5.  
                                                                                                                           

Izvješće o ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i  izdacima Proračuna Brodsko-
posavske županije za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2017. godine po vrstama prihoda i primitaka odnosno 
rashoda i izdataka, te po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji sastavni je dio ovog Obračuna Proračuna.

Članak 6.

Ovaj  polugodišnji obračun Proračuna Brodsko-posavske županije za 2017. godinu stupa na snagu osam 
dana od dana objave u  "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Klasa: 400-01/17-01/08 
Urbroj: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod , 11. rujna 2017.

PREDSJEDNIK:
Pero Ćosić,  dipl. inž. grad., v.r.
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100.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) Županijska skupština je na 3. sjednici, održanoj 11.rujna 2017., 
donijela

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu 
šteta od elementarnih nepogoda

I.

 U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:

1. Ruža Vidović, za predsjednicu

2. Damir Princip, za člana

3. Zdravko Mitrović, za člana

4. Željko Norac, za člana

5. Dragica Vučković, za članicu

6. Josip Marunica, za člana

7. Stribor Valenta, za člana

�
II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/157
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujan 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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101.

 Na temelju članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 35. Poslovnika Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 15/13.-pročišćeni tekst) i članka 8. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/05 i 14/09.) Županijska skupština je 
na 3. sjednici, održanoj 11. rujna 2017., donijela

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Kulturnog vijeća 
Brodsko-posavske županije

I.

U Kulturno vijeće Brodsko-posavske županije imenuju se:

1. Hrvoje Špicer, za predsjednika

2. Dr.sc. Marija Mihaljević, za članicu

3. Dr.sc. Mato Artuković, za člana

4. Branko Penić, za člana

5. Mihael Ferić, za člana

6. Ivan Katić, za člana

7. Miroslav Pišonić, za člana

�
                                                        II.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/17-01/160
URBROJ: 2178/1-01-17-1
Slavonski Brod, 11. rujan 2017.

PREDSJEDNIK 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

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

102.

 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11) župan Brodsko-posavske županije donosi

P L A N

o izmjenama i dopunama
Plana prijma u upravna tijela

Brodsko-posavske županije za 2017. godinu

I.

 U Planu prijma u upravna tijela Brodsko-posavske županije za 2017. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 4/17), tablica - prilog Planu prijma u upravna tijela Brodsko-posavske županije za 2017. 
godinu, mijenja se i glasi:

II.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 023-01/17-01/134
URBROJ: 2178/1-11-01/17-2
Slavonski Brod, 1. kolovoz 2017.

Ž U P A N
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.

Upravno tijelo  Broj popunjenih radnih mjesta  Potreban broj službenika i namještenika 
na neodređeno vrijeme  

Potreban broj prijma u 2017.  

 MSSS  PS  SSS  NSS  MSSS  PS  SSS  NSS  MSSS  PS  SSS  NSS  
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103.

 Sukladno točki 4. Završnih odrednica Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom od 2017. - 2020. godine (Narodne novine, 42/17) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13 - pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske 
žžupanije dana 14. rujna 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK

o imenovanju koordinatora za provedbu mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za 
osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine na području Brodsko-posavske županije

I.

 Koordinatorom za provedbu mjera Nacionalne strategije izjedanačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom od 2017. do 2020. godine na području Brodsko-posavske županije imenuje se Klara Šćuka.

II.

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

Klasa : 500-01/17-01/292

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

Slavonski Brod, 14. rujna 2017.

Ž U P A N
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

IZVJEŠTAJ 

o Polugodišnjem izvršenju Proračuna
općine Brodski Stupnik za 2017. godinu

I.  OPĆI  DIO

Članak 1.

63.
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64.
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65.

 Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( NN br. 88/08; 136/12 i 15/15 ) i članka Statuta općine 
Brodski Stupnik ("Službeni vijesnik Brodsko-posavske županije", broj 8/09 i 3/13 ), Općinsko vijeće općine 
Brodski Stupnik na svojoj 3. sjednici održanoj 4. rujna 2017. godine, donosi:

PRVE  IZMJENE  I  DOPUNE

Proračuna općine Brodski Stupnik za 2017. godinu

I.   OPĆI  DIO

Članak 1.

 U Proračunu općine Brodski Stupnik za 2017. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
broj 23/16), članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.
Opći dio Proračuna sadrži plan prihoda i rashoda po vrstama, te rashoda i izdataka po osnovnim namjenama 

kako slijedi:
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Članak 3.

Opći dio Proračuna sadrži plan prihoda i primitaka po vrstama, te rashoda i izdataka po osnovnim namjenama 
kako slijedi:
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Članak 4.

 Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2017. godne.

Klasa : 400-06/17-01/05

Urbroj: 2178/03-02-17-3

Brodski Stupnik, 4. rujna 2017. godine

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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67.

 Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 30. Statuta 
općine Brodski  Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”  broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na 3. sjednici održanoj 04. 09. 2017. godine, donijelo je 

I.  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brodski Stupnik u  2017. godini

Članak 1.

 Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture općine Brodski Stupnik za 2017. godinu 
po aktivnostima mijenja se i glasi:

1. Odvodnja atmosferskih voda,
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina i 
nerazvrstanih cesta
3. Održavanje groblja 
4. Javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka 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 2.

 U 2017. godini  održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa  u općini Brodski 
Stupnik obuhvaća:

1. Odvodnju atmosferskih voda       

Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih 
voda te crpljenje,  odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama:
- pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području cijele općine  po potrebi.

2. Održavanje čistoće u dijelu koji  se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina i 
nerazvrstanih cesta

 Pod održavanje čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje javnih površina:
-  čišćenje raslinja i košnja dječjih igrališta,
-  čišćenje  otvorenih odvodnih kanala,
-  čišćenje ispred svih društvenih domova, 
-  košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća.

Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina,  pješačkih staza, 
pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te 
dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom 
zakonu: 
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Članak 3.

Sredstva komunalne naknade iz  članka 2. u iznosu od  934.000,00 kuna raspoređuju se i troše u skladu s 
dinamikom ostvarenja i naplate komunalne naknade.

Članak 4.
Program će se objavit u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
    OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 400-06/17-01/05
URBROJ: 2178/03-02-17-5
Brodski Stupnik, 04. rujna 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

                   Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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68.

 Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("N.N." broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04-Uredbe, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 3. 
sjednici održanoj 4.09. 2017. godine, donosi

I.  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brodski Stupnik 

za 2017. godinu

Članak1.

 Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Brodski Stupnik za 2017. godinu po aktivnostima  glase:

1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

 Pod  građenjem javnih površina podrazumjeva se gradnja javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, 
javni prolazi, pješačke staze, šetališta, biciklističke trake i staze), javnih zelenih površina (parkovi, 
drvoredi,živice, cvjetnjaci, travnjaci, dječja igrališta s opremom, javni športski i rekreacijski prostori) te javnih 
objekata i uređaja ( javna parkirališta, oglasni stupovi, spomenici, kao i pripadajuća urbana oprema.)
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2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

 Pod nerazvrstanim cestama podrazumjevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i 
koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa. Mrežu nerazvrstanih 
cesta čine ulice, seoski putevi, poljski putevi te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija 
promet.  Ulicom se smatra izgrađena cestovna površina u naselju što nije razvrstana u javne ceste. Seoskim se 
putem smatra izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka s javnim cestama i koja nije 
razvrstan u javne ceste. Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljprivrednom i šumskom zemljištu i 
pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi. Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih 
cesta u općini Brodski Stupnik sa asfaltnim kolnikom u naseljima Brodski Stupnik i Stari Slatinik. Izgradnja 
ugibališta i postavljanje nastrešnica, izrada projektne dokumentacije za parkiralište na groblju u Brodskom 
Stupniku. 
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4. IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE, BICIKLISTIČKIH STAZA I IZRADNJA 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DR.

Izgradnja oborinske kanalizacije, biciklističkih staza i pješačkih staza na glavnoj prometnici i ulici Ilije 
Martinovića sukladno projektnoj dokumentaciji i izrada ostale projektne dokumetacije.

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

Sufinanciranje izgradnje mreže objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda u općini Brodski Stupnik i 
prečistača.
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Članak 2.

 Ovim izmjenam i dopunama Programa građenja objekata u Proračunu Općine Brodski Stupnik za 2017. 
godinu izdvojeno je 4.715.000,00 kuna.                                                

Članak 3.

Ove izmjene i dopune programa će se objavit u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 400-06/17-01/05
URBROJ: 2178/03-02-17-6
Brodski Stupnik, 4.rujan  2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

          Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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69.

  Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o predškolskom 
odgoju i naobrazbi i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 3. sjednici održanoj 04. rujna 2017. godine, 
donijelo je 

I.  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području općine Brodski Stupnik 
za 2017. godinu

Članak 1. 

 Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području Općine Brodski 
Stupnik za 2017. godinu po aktivnostima  glase:

1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG ODGOJA

1.1 AKTIVNOST: Predškolski odgoj i igraonica 

 Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi («N.N.»10/97), općina Brodski Stupnik provodi 
organizirani kraći program rada s djecom predškolske dobi – igraonica i «mala škola». Program igraonice «Rani 
razvoj» provodi se u sklopu djelovanja Narodne knjižnice i čitaonice Brodski Stupnik. Zbog nedostatnog prostora 
u sklopu knjižnice, program se za sada provodi u područnim školama u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku. 
Program se provodi dva puta tjedno u trajanju od 2,5 sata, uz angažiranje stručne osobe – odgajatelja, za vrijeme 
dok traje i nastava. Za provedbu ovog kraćeg programa postoji veliki interes roditelja, koji sufinanciranju njegovu 
provedbu u iznosu od 100,00 kuna. U Program bude uključeno 20-30-ero djece u svakoj grupi. Također se provodi i 
program «MALE ŠKOLE» u trajanju od najmanje 150 sati u organizaciji Dječjih vrtića. 
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2. PROGRAM KULTURE
 2.1. AKTIVNOST:  OBNOVA POVIJESNIH GRAĐEVINA
 
 Objekti «Stare općine i «Stare škole» pripadaju stilskom razdoblju arhitekture bidermayera (1820-1840). 
Radi se o objektima javne namjene. Osim svoje povijesne imaju i arhitektonsku vrijednost. Nužna je preventivna 
zaštita istih. Zgrada «Stare škole» namijenjena je za potrebe knjižnice i čitaonice te igraonice. Općina Brodski 
Stupnik je osnivač knjižnice koja djeluje u ne primjerenom općinskom prostoru od cca 35m2 i broji 7500 
primjeraka knjiga, još uvijek neriješenog statusa. Napominjemo da bi konačnim uređenjem ovog objekta riješili 
pitanje prostora knjižnice te iste zaštitili. Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena potvrda glavnog 
projekta. Zgrada „Stare općine“ namijenjena je za potrebe rada udruga te turistički info punkt.  Za 2016.g. planira 
se izvođenje hitnih zaštitnih radova i konstruktivna sanacija ziđa zgrade, te  nastavak radova na sanaciji oba 
objekta. 
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 2.2. AKTIVNOST: NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRODSKI STUPNIK

Narodna knjižnica i čitaonica Brodski Stupnik djeluje od 1988. godine. Smještena je u prostorima zgrade Mlade 
škole u neadekvatnom prostoru i u tijeku su aktivnosti na uređenju objekta «stare škole» koji je prenamijenjen za 
djelovanje knjižnice. Knjižnica raspolaže sa knjižnim fondom od preko 8000 knjiga. Nabavka knjižne i neknjižne 
građe u pravilu se financiralo iz Programa Ministarstva kulture, no zbog ne osamostaljenja knjižnice sukladno 
Zakonu, sredstva se neće moći dalje ostvarivati. Za nabavku knjiga dijelom će sudjelovati Brodsko-posavske 
županije i općina Brodski Stupnik. 
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Članak 2.

 Ovim izmjenam i dopunama Programa javnih potreba u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2017. 
godinu izdvojeno je   2.105.200,00 kuna.      

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa će se objavit u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE 
    OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 400-06/17-01/05
URBROJ: 2178/03-02-17-7
Brodski Stupnik,  04. rujan 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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70.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' 
broj 08/09 i  03/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 3. sjednici održanoj 4. rujna 2017. godine, 
donosi

I.  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

razvoja gospodarstva i ruralnog turizma Općine Brodski Stupnik

za 2017. godinu

Članak1.

 Izmjene i dopune Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turzima na području općine Brodski 
Stupnik za 2017. godinu po aktivnostima glase:
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 Ovim izmjenama i dopunama Programa razvoja gospodarstva i ruralnog  turizma u Proračunu općine 
Brodski Stupnik za 2017. godinu izdvojeno je   975.000,00 kuna

Članak 3.

 Ove izmjene i dopune programa će se objavit u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 400-06/17-01/05
URBROJ: 2178/03-02-17-8
Brodski Stupnik,  04.09. 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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71.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09), Općinsko vijeće općine Brodski stupnik na svojoj 3. sjednici održanoj 04. rujna 2017. godine,  
donijelo je 

I.  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na području 
općine Brodski Stupnik za 2017. godinu

Članak 1. 

 Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na općine Brodski Stupnik 
za 2017. godinu po aktivnostima glase:
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Članak 2.

 Ovim izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša u Proračunu 
Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu izdvojeno je    460.500,000 kuna.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune programa će se objavit u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE 
    OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 400-06/17-01/05
URBROJ: 2178/03-02-17-9
Brodski Stupnik, 04. rujna 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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72.

 Na temelju  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 3.sjednici održanoj 04. rujna 2017. godine, 
donosi

I.  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

vatrogastva,  civilne zaštite i protugradne obrane Općine Brodski Stupnik 
za 2017. godinu

Članak 1. 

 Izmjene i dopune Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane Općine Brodski Stupnik za 
2017. godinu po aktivnostima mijenja se i glasi:

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2735



         Članak 2.

 Ovim izmjenama i dopunama Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane u Proračunu 
Općine Brodski Stupnik za 2017. godinu izdvojeno je 271.000,00 kuna.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
    OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 400-06/17-01/05
URBROJ: 2178/03-02-17-10
Brodski Stupnik, 04. rujna 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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73.

 Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i članka  30. Statuta općine 
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 8/09 i 3/13) i Odluci o dodjeli potpora za 
pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava EU fondova za korisnike s područja općine Brodski 
Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 17/2016), Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik na svojoj 3. sjednici održanoj  4. rujna  2017. godine, donijelo je 

PROGRAM

potpora u poljoprivredi na području općine Brodski Stupnik 
za 2017. godinu

I.  UVODNE ODREDBE
I.

� Programom potpora u poljoprivredi na području općine Brodski Stupnik za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: 
Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Brodski Stupnik u 2017. godini dodjeljivati 
potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.�
� Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna općine Brodski Stupnik.

II.  PODRUČJE PRIMJENE
II.

� Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i 
ruralnom razvoju propisanim Uredbom komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni 
članaka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u 
daljnjem tekstu: Uredba de minimis).
� Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima 
koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezive 

količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove 

vezane uz izvoznu djelatnost,

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
� Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, poljoprivredni proizvod znači proizvod iz Priloga I. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) 
br. 104/2000.

III.

� Općina Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: Općina) će u 2017. godini dodjeljivati potpore za slijedeće 
aktivnosti :

1.   Poticanje izrade dokumentacije za projekte u poljoprivredi koji će se prijavljivati za      

           sredstva EU fondova.

� Korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik  poljoprivrednih 

gospodarstava, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području općine Brodski Stupnik.

� Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska 
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poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne 

djelatnosti. 

� Potpora se dodjeljuje za uslugu izrade dokumentacije neophodne za prijavu projekta na natječaj za sredstva 

EU fondova.

�
IV.

� Općina je u Proračunu za 2017. godinu osigurala sredstava u svoti 20.000,00 kuna za sufinanciranje izrade 
dokumentacije za projekte u poljoprivredi koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova.   
� Općina će subvencionirati do visine troškova izrade dokumentacije za projekte u poljoprivredi, ali ne više 
od 5.000,00 kn po projektu.
� Subvenciju za troškove izrade dokumentacije za projekte u poljoprivredi koji će se prijavljivati za sredstva 
EU fondova odobrava općinski načelnik temeljem zahtjeva za subvenciju.
� Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjevu za subvenciju:
-� dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
-� račun o izrađenoj dokumentaciji,
-� dokaz o plaćanju računa,
-� kopija žiro-računa/IBAN,
-� izjava o potpori male vrijednosti. 
� Podnositelju zahtjeva za subvenciju koji ima dugovanja prema Proračunu neće se odobriti subvencija.
� Zahtjev se podnosi do 30.11.2017. godine, odnosno do iskorištenja planiranih sredstava u Proračunu.
          Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku 
godinu na koju se poziv odnosi. 
� Odluku o isplati subvencije donosi općinski načelnik na osnovu kojeg će Jedinstveni upravni odjel izvršiti 
isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju.

III.  ZAVRŠNE ODREDBE
V.

� Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog Programa.
� Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti  koji je dodijeljen pojedinom 
korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja 
granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.
� Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko 
ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen 
člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.
� Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima 
dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.

VI.

� Općina je dužna korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti 
sukladno Uredbi de minimis.

VII.

� Općina će objaviti javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem oglasne ploče i internet stranice 
općine Brodski Stupnik, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s 
pripadajućom dokumentacijom.
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VIII.

� Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu po 
dobivanju pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti s potporama male vrijednosti u sektoru 
poljoprivrede.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 320-01/17-01/07
URBROJ: 2178/03-01/17-4 
Brodski Stupnik, 04. rujan 2017.g.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.

74.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
8/09 i 3/13) i članka 3. i 4. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu općine Brodski Stupnik 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/11), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 3. 
sjednici održanoj 04. rujna 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o kupnji građevinskog zemljišta pored silosa za potrebe dječjeg igrališta, kčbr. 2666/51  i kčbr. 2666/52 
k.o. Brodski Stupnik, u vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

 Zbog zadovoljavanja šireg interesa lokalne zajednice - izgradnja dječjeg igrališta, Općina Brodski Stupnik 
provest će postupak izravne pogodbe za kupnjom dijela građevinskog zemljišta pored silosa, upisanog u z.k. 
uložak broj 1566, k.o. Brodski Stupnik, a koja se sastoji od:  

2   - k.č.br. 2666/51 – Dječje igralište Ulica Petra Zrinskog sa površinom od 3.705 m . 
2

   - k.č.br. 2666/52 – Neplodno sa površinom od 242 m . 

Članak 2.

 Ovlašćuje se općinski načelnik na provedbi ove Odluke.

Članak 3.

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko –posavske županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI  STUPNIK

KLASA: 940-01/17-01/20 
URBROJ:2178/03-02-17-4 
Brodski Stupnik, 4. rujan 2017.godine 

Predsjednik 
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.

75.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj  3. sjednici održanoj  04. rujna 2017. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 

o izradi projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta na
 području općine Brodski Stupnik  

I.

� Općinsko vijeće prihvaća investiciju izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za 
područje općine Brodski.

               
II.
 

� Zadužuje se općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel na provedbi daljnjih aktivnosti vezanih za ovu 
Odluku. 

III.

Sredstva za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za reciklažno dvorište bit će osigurana su u 
Proračunu općine Brodski Stupnik za 2017. / 2018. godinu.

IV.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 360-01/17-01/06
URBROJ: 2178/03-02-17-4
Brodski Stupnik, 04. rujan 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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76.

 Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 
107/07 i 94/13)  i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj  3. sjednici održanoj  04. rujna 
2017.godine, donijelo je 

ODLUKU 

o sufinanciranju troškova boravka djece s područja 
općine Brodski Stupnik u dječjim vrtićima 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom uređuje postupak sufinanciranja/financiranja troškova smještaja djece s područja 
općine Brodski Stupnik u dječje vrtiće. 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja općine Brodski Stupnik u dječjim vrtićima 
mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod slijedećim uvjetima koji moraju biti 
ispunjeni kumulativno i to kako slijedi: 

- dijete mora imati prebivalište na području općine Brodski Stupnik; 
- oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području općine Brodski Stupnik 

najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke; 
- sve obveze prema općini Brodski Stupnik po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene. 

Članak 3. 

Općina Brodski Stupnik sufinancira troškove smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 500,00 kuna 
mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik odnosno 
samohrani roditelj. 

Troškove boravka djece u dječjim vrtićima za djecu koja pohađaju vrtić po posebnom programu zbog 
poteškoća u razvoju, općina Brodski Stupnik će financirati u 100%-om iznosu. 

Članak 4. 

Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu općine Brodski Stupnik u svrhu 
ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti pisani zahtjev uz prilaganje slijedećih isprava: 

- uvjerenje o prebivalištu za dijete koje se upisuje u vrtić; 
- preslika osobne iskaznice za oba roditelja (skrbnika) odnosno samohranog roditelja; 
- rodni list djeteta;
- ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti; 
- potvrda općine Brodski Stupnik o ispunjenim obvezama prema Općini Brodski Stupnik. 
Zahtjev iz prethodnog stavka može se preuzeti u prostorijama općine Brodski Stupnik  ili na internetskim 

stranicama općine Brodski Stupnik: www.brodski-stupnik.hr
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Članak 5. 

Roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelj dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu općine Brodski 
Stupnik, u roku od 15 (petnaest) dana od nastanka, prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su utjecale na odobrenje 
sufinanciranja, a koje bi mogle utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja. 

U slučaju da roditelji, skrbnici odnosno samohrani roditelj u roku iz stavka 1. ovog članka ne prijave 
promjenu okolnosti koje su utjecale na sufinanciranje isti su dužni sami snositi sve troškove boravka djece u 
dječjim vrtićima, odnosno općini Brodski Stupnik nadoknaditi nastalu štetu. 

Članak 6. 

Općina Brodski Stupnik i dječji vrtići zaključit će ugovor o sufinanciranju boravka djece u dječjim 
vrtićima kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 

Članak 7. 

Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz članka 3. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine 
Brodski Stupnik. 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije“, a 
primjenjuje se od 01.01.2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 601-01/17-01/03
URBROJ: 2178/03-02-17-2
Brodski Stupnik, 04.  rujan 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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77.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj  03. sjednici održanoj 04. rujna 2017. 
godine, donijelo je 

ODLUKU 

o isplati jednokratne naknade za novorođenu i posvojenu djecu   
rodiljama/posvojiteljima s područja općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje postupak ostvarivanja prava na isplatu naknade rodiljama/posvojiteljima s područja 
općine Brodski Stupnik i visina naknade za svako novorođeno/posvojeno dijete.

Članak 2.

� Pravo na isplatu jednokratne naknade ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Brodski Stupnik od strane rodilje/posvojitelja koja ima prebivalište na području općine Brodski Stupnik. 
� Zahtjevu za isplatu jednokratne naknade rodilja/posvojitelj prilaže: 
1. Važeću osobnu iskaznicu,
2. Uvjerenje o prebivalištu,  
3. Rodni list za novorođeno/posvojeno dijete.
    

Članak 3. 

� Visina naknade za 1. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  2.000,00 kuna. 
� Visina naknade za 2. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  4.000,00 kuna, 
� Visina naknade za 3. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  6.000,00 kuna,
� Visina naknade za 4. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  8.000,00 kuna,
� Visina naknade za 5. novorođeno/posvojeno dijete iznosi  10.000,00 kuna,
te se za svako naredno dijete iznos povećava za 2.000,00 kuna.
Visina naknade za roditelje/posvojitelje u slučaju rođenja/posvojenja blizanaca ili većeg broja rođenja/posvojenja  
djece primijenjen je iznos iz članka 3 ove Odluke. 
 � Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu općine Brodski Stupnik putem socijalnog programa koji se 
donosi za svaku proračunsku godinu.
Isplata sredstava vrši se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Članak 4.

� Stupanjem na snagu Ove Odluke, prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne naknade za novorođenu 
djecu rodiljama s područja općine Brodski Stupnik (KLASA:550-01/08-01/07, URBROJ:2178/03-02-08-2 os 
17.03.2017. g.objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 4/08), te Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o isplati jednokratne naknade za novorođenu djecu rodiljama s područja općine Brodski 
Stupnik (KLASA:550-01/08-01/31, URBROJ:2178/03-03-08-2 od 22. prosinca 2008.g.)
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Članak 5.
� Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije», a primjenjuje se od 01.01.2018. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 550-01/17-01/35
URBROJ: 2178/03-02-17-2
Brodski Stupnik, 04. rujan 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.

78.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj  3. sjednici održanoj  04. rujna 2017. godine,  
donijelo je

O D L U K U 

o interventnoj sanaciji nerazvrstanih cesta na području
 općine Brodski Stupnik 

Članak 1.

 � Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja  za interventnu sanaciju 
udarnih rupa na nerazvrstanim cestama na području općine Brodski Stupnik u naselju Brodski Stupnik u slijedećim 
ulicama:

- Ulica Bana Jelačića,
- Vinogradska ulica, 
- Radničko naselje.

Članak 2.

� Navedena ulaganja iz članka 1. ove Odluke će se financira iz sredstava Proračuna za 2017. godinu, 
sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture - održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:360-01/17-01/11
URBROJ:2178/03-02-17-2
Brodski Stupnik, 04. rujan 2017. g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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79.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 3. sjednici održanoj 04. rujna 2017. godine, 
donosi

ODLUKU
   

o sufinanciranju troškova provedbe organiziranog kraćeg programa
 rada s djecom predškolske dobi – igraonice na području 

općine Brodski Stupnik

I.

� Prihvaća se sufinanciranje troškova provedbe organiziranog kraćeg programa rada s djecom predškolske 
dobi od 3-6 godina – igraonica s područja općine Brodski Stupnik u 50%-om iznosu.
�

II.

� Ovlašćuje se Općinski načelnik na zaključivanje sporazuma o sufinanciranju troškova provedbe 
organiziranog kraćeg programa rada s djecom predškolske dobi s Udrugom „BUBAMARA“ Brodski Stupnik 
kojim će se regulirati iznos sredstava kao i način doznake sredstava u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu 
općine.

III.

� Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” a primjenjuje se od 
1.01.2017. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 601-01/17-01/04
URBROJ:2178/03-02-17-1
Brodski Stupnik, 04. rujan 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća�

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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80.

 Na temelju članka 108 i 110. Zakona o proračunu (“N.N.” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. stavka 
3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“br. 24/13) i 
članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 03/13) 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj  03. sjednici održanoj  04. rujna 2017. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K 

o ne prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja Proračuna općine Brodski Stupnik
 za 2017. godinu

I.

� Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik nije prihvatilo Izvješće o polugodišnjem izvršenju Proračuna 
općine Brodski Stupnik za 2017. godinu.

II.

� Tekst Izvješća o polugodišnjem izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik za 2017. godinu u prilogu je 
Zaključka i čini njegov sastavni dio. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 400-04/17-01/03
URBROJ:2178/03-02-17-3
Brodski Stupnik, 04. rujna  2017. godine 

Predsjednik  
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ.,v.r.
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OPĆINA  ORIOVAC

63.

 Na temelju članka 64. st.3. Zakona o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 31.st.4. 
Uredbe o strateškoj promjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N. 61/2014), te nakon 
provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Načelnik općine Oriovac, dana   
04.09.2017.godine donosi

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja 
na okoliš Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za razdoblje od 2017 – 2022.godine

I.

Načelnik općine Oriovac donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za razdoblje od 2017 – 2022.godine (dalje u tekstu: Plan 
gospodarenja otpadom općine Oriovac), Klasa: 022-01/17-01/32, Urbroj: 2178/10-03-17-1, od 
05.04.2017.godine, prema kojoj je općina Oriovac provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 
na okoliš  Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan gospodarenja otpadom općine 
Oriovac  neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Po provedenom postupku Ocjene zatraženo je mišljenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša Brodsko-posavske županije koji su se dopisom Klasa: 351-02/17-01/10, Urbroj: 2178/1-03-17-09 
očitovali da je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom općine 
Oriovac proveden sukladno zakonskim propisima.
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III.

Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom su:
- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom – smanjiti ukupnu količinu proizvedenog 

komunalnog otpada, odvojeno prikupiti određeni postotak proizvedenog komunalnog otpada,
- unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,
- kontinuirano provoditi izobrazno – informativne aktivnosti,
- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom.

IV.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš općina Oriovac zatražila je mišljenja tijela određenih 
posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke.
Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

· Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, Klasa: 351-
02/17-01/10, Urbroj: 2178/1-03-17-6, zaprimljeno  u općinu Oriovac dana 27.04.2017.godine, u kojem se 
navodi da su sve aktivnosti planirane predmetnim Planom usklađene sa planom višeg reda, odnosno 
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. do 2022.godine, za koji je 
provedena strateška procjena utjecaja na okoliš, te je mišljenja kako provedba predmetnog Plana neće 
imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i nema potrebe za provedbom postupka strateške procjene.

· Općina Nova Kapela, Klasa: 351-01/17-01/03, Urbroj: 2178/20-01/17-02 zaprimljeno u općinu Oriovac 
18.04.2017.godine, u kojem se navodi da nemaju nikakvih primjedbi i uvjeta koji bi uvjetovali provedbu 
strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac.

· Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Klasa: 351-03/17-04/730, Urbroj: 517-06-2-1-2-17-2, 
zaprimljeno u općini Oriovac dana 22.05.2017.godine, koji navode da postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš  provodi nadležno tijelo za koje se Plan donosi u suradnji s nadležnim 
upravnim tijelima u županiji, uz napomenu da se sukladno čl.63 Zakona o zaštiti okoliša za  planove koji 
se donose na lokalnoj razini iz područja gospodarenja otpadom, kada daju okvir za zahvate koji podliježu 
ocjeni o potrebi procjene, odnosno procjeni utjecaja na okoliš, obvezno provodi strateška procjena 
utjecaja na okoliš.

· Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Uprava za zaštitu prirode, Klasa: 612-07/17-58/181 Urbroj: 517-
07-2-2-17-2     zaprimljeno u općini Oriovac dana  19.06.2017. godine, koji navode da za Plan 
gospodarenja otpadom općine Oriovac vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, 
zaštićena područja) ne treba provesti postupak strategije procjene utjecaja na okoliš i da je Plan prihvatljiv 
za ekološku mrežu.

       
Zatražena mišljenja od:

- Općina Brodski Stupnik
- Općina Bebrina
- Grad Pleternica

nisu dostavljena u propisanom roku.
Sukladno članku 70.stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 163/13 i 78/15), a prema posebnim 
propisima za tijela i/ili osobe koje nisu dostavile tražena mišljenja, smatra se da nemaju posebnih utjecaja i uvjeta 
vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u predmetnom Planu.

V.

Planom gospodarenja otpadom općine Oriovac za razdoblje 2017.-2022. godine, određuje se i usmjerava 
gospodarenje otpadom te na temelju analize postojećeg stanja na području gospodarenja otpadom kao i ciljeva 
gospodarenja otpadom, određuju mjere za unapređenje postupaka pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i 
drugih postupaka zbrinjavanja otpadom na području općine.
Osnovni ciljevi Plana gospodarenja otpadom su:
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- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog 
komunalnog otpada, odvojeno prikupiti određeni postotak proizvedenog komunalnog otpada.

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpadom,
- kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti
- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom

Nadalje, sukladno zakonskim odredbama Plana gospodarenja općine Oriovac usklađen je sa planovima višeg reda. 
Prikupljena mišljenja tijela u postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, pozitivna su i 
izražavaju stav da ne treba provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Odlukom kojom se utvrđuje da za Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac nije potrebno provesti stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš, donio je načelnik općine oriovac na temelju provedenog postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene, sukladno pribavljenim mišljenjima tijela i osoba određenih posebnim propisom, te kriterija za 
utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš navedenih u Prilogu III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 
plana i programa na okoliš (N.N. br. 3/17) i to kako slijedi:
Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš osobito su:

1. Značajke Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac, osobito u odnosu na:
a) stupanj do kojeg Plan određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti i to u odnosu na lokaciju, vrstu, 

veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora.

· Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac predstavlja dokument općenitog karaktera koji definira okvir 
razvojnih projekata koji se planiraju provesti do kraja 2022.godine, ali s nedostatnom razinom 
definiranosti planiranih zahtjeva s obzirom na lokaciju, veličinu operativne uvjete, te izvore financiranja. 
Za svaki pojedinačni projekt općina Oriovac će pristupiti izradi projektno-tehničke dokumentacije koja će 
detaljno spcifirati lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete provedbe, te provesti odgovarajuće 
postupke sukladno posebnim propisima.
b) stupanj do kojeg Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac utječe na druge planove i programe, 

uključujući i one u hijerahiji.
· Plan gospodarenja općine oriovac predstavlja razvojni dokument lokalnog karaktera koji prati smjernice 

viših razina, te će se implementacijom istoga doprinijeti ostvarenju ciljeva i prioriteta definiranih 
dokumentima više razine hijerarhije.
c) pogodnost Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za uključivanje pitanja zaštite okoliša, 

osobito s ciljem pronicanja održivog razvoja.
· Kao razvojni dokument koji definira smjernice gospodarenja otpadom, Plan uključuje i pitanja zaštite 

okoliša, a posebice je usmjeren na analizu, ocjenu stanja i aktivnosti u gospodarenju otpadom na području 
općine Oriovac, s ciljem pronicanja sveobuhvativog razvoja u području zaštite okoliša. 
d) okolišni problemi koji su prepoznati Planom gospodarenja otpadom općine Oriovac

· Okolišni problemi koji su prepoznati Planom gospodarenja otpadom odnose se na daljnji razvoj sustava 
gospodarenja otpadom na području općine Oriovac u smislu razvrstavanja otpada.
e) važnost Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac za primjenu propisa zajednice u području 

zaštite okoliša (npr. strategija, plan ili program, koji se odnosi na gospodarenje otpadom ili zaštitu 
voda)

· Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac značajan je za implementaciju propisa na razini EU u 
području zaštite okoliša. Definirani prioriteti i ciljevi iz Plana uključuju aktivnosti kojima se potiče 
gospodarenje otpadom na održiv i okolišno prihvatljiv način poput primjene razvrstavanja otpada, 
izgradnje reciklažnog dvorišta te uvođenje nacionalnih i europskih standarda u gospodarenju otpadom.

2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba Plana gospodarenja otpadom može 
utjecati, a posebice u odnosu na:
a) vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost ( reverzibilnost) utjecaja

· Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac dugoročno gledano imati će kontinuiran pozitivan 
utjecaj na okoliš i kvalitetu života na području općine
b) kumulativnu prirodu utjecaja

· Kumulativna priroda utjecaja Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac biti će vidljiva ponajprije kroz 
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zaštićene i očuvane zatečene resurse koji će održivim korištenjem odredbi Plana ostati budućim 
generacijama bez ugrožavanja okoliša.
c) prekograničnu prirodu utjecaja

· Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac nema posebnih obilježja utjecaja i obilježja 
područja prekogranične prirode.
d) rizike za ljudsko zdravlja ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja)

· Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac neće uzrokovati potencijalne negativne rizike za 
ljudsko zdravlje i okoliš.
e) veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će 

vjerojatno djelovati)
· Obzirom da je Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac izrađen i usmjeren isključivo za područje 

općine Oriovac kao jedinice lokalne samouprave koja prema posljednjem popisu stanovništva iz 
2011.godine ima 5650 stanovnika, provedba istoga imati će direktan i indirektan utjecaj isključivo na 
zemljopisno područje u okvirima granice općine.
f) vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog:
g) posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-povijesne baštine

· Plan gospodarenja otpadom općine Oriovac imati će pozitivne utjecaje na očuvanje prirodnih obilježja i 
kulturno povijesne baštine, jer se upravo njegovom provedbom doprinosi istom.
h) ekološke mreže

· Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac indirektno će pozitivno utjecati na ekološku mrežu 
na području općine, sprječavanjem daljnjeg eventualnog zagađenja organiziranjem gospodarenja 
otpadom na način koji je primjeren i u skladu sa svim standardima očuvanja  prirode i prirodnih resursa.
i) prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti

· Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac kao i zahvata obuhvaćenih istim, neće biti u 
najmanjoj mjeri uzrokovati potencijalna prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti.
j) intenzivnog korištenja zemljišta

· Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Oriovac neće za posljedicu imati intenzivno korištenje 
zemljišta, osim parcele na kojoj se planira izgradnja reciklažnog dvorišta.
k) utjecaji na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj, međunarodnoj 

razini ili razini zajednice
· Iako se na dijelu općine Oriovac nalazi dio ekološke mreže NATURA 2000 – zaštićeno područje – 

značajni krajobraz provedba Plana gospodarenja otpadom odnosno niti jedna aktivnost neće imati utjecaja 
na predmetno područje.

VI.

Općina Oriovac je dužna o ovoj Odluci informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe 
o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN broj 64/08), kojima 
se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na Snagu danom donošenja, a objavit će u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije i na 
stranicama općine Oriovac – www.oriovac.hr

Klasa: 022-01/17-01/45
Urbroj: 2178/10-03-17-1
Oriovac, 04.09.2017.godine

Načelnik
    Antun Pavetić, v.r.
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OPĆINA  SIBINJ

48.

 Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“broj 82/15) i članka 30. 
Statuta općine Sibinj («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 04/13),  Općinsko vijeće općine 
Sibinj na svojoj 2. sjednici održanoj 08.rujna 2017. godine, donijelo je 

ODLUKU

o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Sibinj

I. 

Općinsko vijeće općine Sibinj usvaja Procjenu rizika od velikih nesreća za općinu Sibinj izrađenu od 
strane ovlaštenog izrađivača „ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI“  d.d.., Trg Lava Mirskog 3/III, 
Osijek, oznaka dokumenta ZOP-ZIS-00008/17., od 24.05. 2017. godine. 

�

II.

Tekst Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Sibinj u prilogu je Odluke i čini njezin sastavni dio.  

III.

� Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:    810-01/17-01/03
URBROJ:  2178/08-01-17-4
Sibinj, 8.rujan 2017.godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Krunoslav Eraković, v.r.
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49.

 Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i 
godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 2. sjednici održanoj 08. rujna 
2017.godine donijelo

POLUGODIŠNJE  IZVJEŠĆE 

o izvršenju  Proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1.-30.06.2017.g.

OPĆI DIO

I

� Polugodišnjim obračunom Proračuna općine Sibinj za  razdoblje 1.1.-30.06.2017. godine utvrđeni su 
ostvareni prihodi i primici u iznosu od  5.859.640,31 Kn.

II

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za 1.1.-30.06.2017. godine izvršeni su u 
ukupnom iznosu od  7.878.472,98 Kn.

III

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

� � Ostvareni prihodi i primici  …………………...…......... 5.859.640,31   Kn
� � Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…..7.878.472,98    Kn

� Manjak  prihoda u razdoblju 1.1.-30.06..2017.g. ....…..2.018.932,67  Kn
 

� Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

Višak prihoda iz 2016.g. …………………………………………...2.807.080,71 Kn
             Manjak prihoda u razdoblju 1.1.- 30.06..2017.g...........................2.018.932,67  Kn
� Ukupni višak prihoda ……………………………….......................788.148,04  Kn

IV

� Stanje žiro-računa na dan 1.1.2017.godine bilo je 3.167.908,77  Kn,  a na dan 30.06.2017. godine 
1.063.336,33 Kn.
�

V

Stanje blagajne na dan 1.1.2017.godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 30.06.2017.godine bilo je 1.029,65 kn.
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VI

Stanje potraživanja na dan 30.06.2017.
- potraživanje za koncesije-dimnjačar……………………………...5.737,95 Kn
- potraživanja za općinske poreze……………………….….........201.490,58  Kn
- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..747.131,11 Kn
- potraživanja za komunalni doprinos...........................................1.089.115,88  Kn
- potraživanja-grobna naknada……………………………………....12.425,42 Kn
- potraživanja-dodjela grobnog mjesta………………………………..1.260,00 Kn
- potraživanja za stanarine………………….........................................7.162,84 Kn
- potraživanja za korištenje sale (političke stranke)…………………….800,00 Kn
- potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH.............................186.603,43 Kn
- potraž. za naknade od nefin. imovine –javne površine…..…..………9.041,70 Kn
- potraživanja za uplate za vodovod………………………………..…11.440,00 Kn
- potraživanja za najam poslovnog prostora…………………….……..5.524,58 Kn                               � � � �

VII

� Nepodmirene obveze na dan 30.06.2017.godine, u ukupnom iznosu  292.256,82 kn, odnose se na:

                  -  ostale nespomenute obveze:      - za jamčevine…………….......................50.885,49 Kn
- za jamčevine 2010..................... ..........851,22 Kn
- ostale obveze…(ogrijev)………….….860,00 Kn
- ostale nespomenute obveze………....8.470,86 Kn
- obveze povrata sredstava HZZ…...…1.017,88 Kn

� � � �
-  nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 30.06.2017.godine iznosile su  230.171,37  Kn

VIII

� Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Sibinj za 
razdoblje 1.1. do 30.06.2017. g.

POSEBNI DIO

IX

� Posebni dio Proračuna općine Sibinj sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 
osnovnim i potanjim namjenama.

X

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

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   400-08/17-01/06
URBROJ: 2178/08-01-17-2
Sibinj, 8. rujan 2017. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.
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50.

 Na temelju članak 39. stavak 1. i 2.   Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 136/12), Općinsko 
vijeće općine Sibinj je na svojoj  2.sjednici,  održanoj 08. rujna 2017.godine, donijelo

 IZMJENA I DOPUNA 

Proračuna općine Sibinj za 2017. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

            U Proračunu općine Sibinj za 2017.godinu u članku 1. mijenja se Račun prihoda i rashoda za 2017.godinu 
kako slijedi:   

.  
 

 
PRORAČUN 2017  

 
POVEČANJE/  
SMANJENJE  

 
 NOVI PLAN  2017  

A. RAČUN PRIHODA 
 I RASHODA

 
 
 

 
 

 
 

 6  PRIHODI POSLOVANJA 

 
 15.977.100,00

 
 2.838.669,29

 
 18.815.769,29

 7   PRIHODI OD   NEFINANC. 
IMOVINE

 
 10.000,00

 
 0

 
 10.000,00

 
 
3  R A S H O D I

 
 

9.347.350,00

 
 

845.750,00

 
 

10.193.100,00

 4  RASHODI ZA NABAVU 
NEFINANCIJSKE .IMOVINE

 
 

9.639.750,00

 
 

1.800.000,00

 
 

11.439.750,00

 
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

  

-3.000.000,00

 
 

-192.919,29

 
 

-2.807.080,71

 

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

 

-

 

višak

 

prihoda 

 
 

3.000.000,00

 
 

-192.919,29

 
 

2.807.080,71

 

VIŠAK/MANJAK +NETO 
ZADUŽIVANJE+ 
RASPOLOŽIVA 

 

SREDSTVA IZ  PRETH. 
GODINE

 

 
 

--

 

 
 

--

 

 
 

--

 

 

Članak 2.

� Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog viška prihoda 
Proračuna.�
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Članak 3.

� Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne 
programe i aktivnosti  unutar razdjela i glava za proračunsku 2017. godinu.
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Članak 4.
� Ove Izmjene i dopune  stupaju  na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:    400-01/17-01/16
URBROJ:2178/08-01-17-1
Sibinj, 8.rujan 2017.godine 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.
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51.

 Na temelju članka 30. stavak.3 Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  br. 
36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,  178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. statuta Općine Sibinj(„Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, broj:04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj  2. sjednici održanoj dana  
08.rujna 2017. godine donosi:

 IZMJENE I DOPUNE 

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

Članak 1.

 Ovim Programom naznačeni su objekti i uređaji  komunalne infrastrukture na području Općine Sibinj 
koji će se graditi u 2017. godini za:

- Javne površine

- Nerazvrstane ceste

- Javnu rasvjetu

- Groblja

 Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, te za nabavku oprema kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za 
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

JAVNE POVRŠINE
Građenje javnih površina

 Građenje javnih površina financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa, komunalne naknade i tekućih 
pomoći za namjene kako slijedi:

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja pješačke staze u naselju Gornji 
Andrijevci i u ulici Sibinjskih žrtava, u 
naselju Sibinj, u dužini L-3.500 m 

2017. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
tekuće pomoći 

   640.000,00 

2.  Izgradnja pješačke staze u naselju 
Bartolovci, u dužini L-170 m 

2017.  Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
tekuće pomoći 

   360.000,00 

   UKUPNO: 1.000.000,00 
 

Namjenski prihodi:  300.000,00 kn
Tekuće pomoći: 700.000,00 kn
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NERAZVRSTANE CESTE

Građenje nerazvrstanih cesta

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i općih 
prihoda i primitaka za namjene kako slijedi:

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Gradnja i rekonstrukcija ceste u Ulici 
Bagrema u naselju Sibinj, I. faza, u 
dužini L-326,55 m, 

 
2017. 

Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
opći prihodi i primici 

250.000,00 

2. Izrada projektne dokumentacije za 
izgradnju kolnika cesta u Ulicama 
Vukovarska, Livade, Diljska, Đurine i 
Ribarska, u naselju Slobodnica, dužina 
kolnika L-1853,45 m 

 
 
2017. 

Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
opći prihodi i primici 

   50.000,00 

   UKUPNO: 300.000,00 
 

Namjenski prihodi:  200.000,00 kn
Opći prihodi i primici: 100.000,00 kn

JAVNA RASVJETA

Građenje javne rasvjete

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i sredstava 
Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti  (kapitalne pomoći) za namjene kako slijedi:

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja javne rasvjete, elektromontažni 
radovi i nabava rasvjetnih tijela i opreme 
za modernizaciju  javne rasvjete u Ulici 
sv. Bartola u naselju Bartolovci, u dužini 
L-770 m 

 
 
2017. 

Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
Fond za zaštitu 
okoliša i energetske 
učinkovitosti 

   73.387,50 

2. Izgradnja javne rasvjete u Ulici sv. Ivana 
Krstitelja u naselju Sibinj, u dužini L-350 
m 

 
 
2017. 

Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
Fond za zaštitu 
okoliša i energetske 
učinkovitosti 

   62.487,50 

3. Elektromontažni radovi i nabava 
rasvjetnih tijela i opreme za 
modernizaciju  javne rasvjete u Ulici 
Eugena Kvaternika u naselju Sibinj, u 
dužini L-1170 m 

 
 
2017. 

Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
Fond za zaštitu 
okoliša i energetske 
učinkovitosti 

    64.125,00 

   UKUPNO: 230.000,00 
 

Namjenski prihodi:  138.000,00 kn
Kapitalne pomoći-Fond: 92.000,00 kn
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GROBLJA

Građenje objekata na grobljima

Građenje objekata na grobljima financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, komunalne naknade i 
tekućih pomoći za namjene kako slijedi:

Broj Opis radova Rok 
izgradnje 

Izvori financiranja Iznos (kn) 

1. Izgradnja ograde na mjesnom groblju sv. 
Bartola u naselju Bartolovci, u dužini  
L-170 m 

2017. 
 

Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
tekuće pomoći 

189.259,50 

2. Izgradnja ograde na mjesnom groblju u 
naselju Jakačina Mala, u dužini L-60 m 

2017. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
tekuće pomoći  

  36.250,00 

3. Izgradnja ograde na mjesnom groblju u 
naselju Brčinu, u dužini L-145 m 

2017. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
tekuće pomoći 

  85.000,00 

4. Izgradnja ograde na mjesnom groblju u 
naselju Sibinj, u dužini L-60m 

2017. Komunalni doprinos, 
komunalna naknada, 
tekuće pomoći 

  89.490,50 

   UKUPNO: 400.000,00 
 Namjenski prihodi: 200.000,00 kn

Tekuće pomoći: 200.000,00 kn

Članak 3.

 Općina Sibinj izvršavat će svoje obveze gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene 
ovim Programom sukladno ostvarenim prihodima u 2017. godini za financiranje gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture.

Članak 4.

 U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između 
pojedinih stavki rashoda i izdataka radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u 
pojedinim komunalnim djelatnostima, uz odobrenje načelnika općine Sibinj ili općinskog vijeća, a sve sukladno 
Odluci o izvršavanju Proračuna općine Sibinj za 2017. godinu.

Članak 5.

 Ove Izmjene i dopune  stupaju  na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije». 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:    400-01/17-01/16
URBROJ:  2178/08-01-17-3
Sibinj, 8. rujna 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.
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52.

 Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”  br. 
36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,  178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije, broj:04/ 13)  Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 2.sjednici održanoj 08.rujna 
2017. godine donosi:� � � � � �
� � � � � � � � � � �

IZMJENE I DOPUNE 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

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

1. Odvodnja atmosferskih voda,
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina
3. Održavanje nerazvrstanih cesta
4. Održavanje  javne rasvjete
5. Održavanje groblja

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom  troškova, 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

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

I. Odvodnju atmosferskih voda

- pročišćavanje, održavanje i  čišćenje  kanala uz nerazvrstane ceste na području općine po potrebi
Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od  100.000,00 kn,a osigurana su u proračunu, 
unutar pozicije  Komunalne usluge (dio poz.). Financirati će se iz prihoda za posebne namjene.

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

� Pod održavanjem javnih površina podrazumjeva se održavanje javnih zelenih površina,  pješačkih zona, 
trgova, parkova i javnih prometnih površina.
� Sredstva za ove namjene osigurana su u proračunu općine Sibinj unutar Programa poticanja zapošljavanja 
preko HZZ.
� Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 363.400,00 kn  Izvor financiranja- HZZ-
prihodi po posebnim ugovorima
          Dio sredstava osiguran je kroz poziciju Komunalne usluge-150.000,00 kn
Izvor financiranja-prihodi za posebne namjene.
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III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

� Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po 
bilo kojoj osnovi i koje se pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa.

 � Ova održavanja planirana su:
- popravak  i održavanje nerazvrstanih cesta:
         Materijal i dijelovi za tekuće i invest.  održavanje-          15.000,00 Kn
         Usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta-        1.200.000,00 Kn
� Ukupno:                                      1.215.000,00 Kn

          Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.215.000,00 kn, a financirat 
će se  općih prihoda i primitaka,   te tekućih pomoći.

IV. Održavanje javne rasvjete

         Pod održavanjem javne rasvjete  podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 
uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze 
kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

- Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje (izmjena rasvjetnih tijela za područje općine)- 
10.000,00 –Izvor financiranja opći prihodi i primici

- 
- Usluge tek. i investicijskog održavanje (popravci postojeće javne rasvjete)

320.000,00 kn-Izvor financiranja opći prihodi primici.

- Trošak električne energije za javnu rasvjetu -400.000,00 kn
      Izvor financiranja –tekuće pomoći

_________________________________________________________
                                            Ukupno:                                      730.000,00 kn

V..Održavanje groblja

Pod održavanjem groblja i krematorija razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i 
sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika. Kroz održavanje i uređenje istih utrošit će se 
100.000,00 kn, i to iz Namjenskih prihoda i primitaka.

                            Ukupno:                                            100.000,00 kn

�
Članak 3.

� Planirana sredstva komunalne naknade  raspoređuju se i troše  u skladu s dinamikom ostvarenja i naplate 
komunalne naknade, sredstva koje će biti potrebna za namirenje troškova financiranja održavanja ostalih objekata 
komunalne infrastrukture financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, te iz tekućih pomoći.

Članak 4.

 � Ove Izmjene i dopune  stupaju  na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije».
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� OPĆINSKO VIJEĆE
          OPĆINE SIBINJ

KLASA:    400-01/17-01/16
URBROJ: 2178/08-01-17-4
Sibinj, 08. rujan 2017.g.

 
PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković, v.r. 

53.

 Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o  socijalnoj skrbi 
i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:04/13), Općinsko vijeće 
općine Sibinj na svojoj 2. sjednici održanoj 08.rujna 2017.godine donosi 

IZMJENE I DOPUNE 

Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, športa, obrazovanja, socijalne 
skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Sibinj za 2017. godinu

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i  kulturnih djelatnosti. 
Sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.
� Zakonom i na temelju čl. 10a  Zakona određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje 
predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u općinskom  proračunu, jesu 
kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih kriterija:

- financiranje matičnih ustanova kulture u općini,
- djelatnosti  udruženja 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 njegovanje tradicije,
- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje,
Financiranje javnih potreba u kulturi općine Sibinj proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na slijedećim 

pretpostavkama.

1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja:
- udruge u kulturi.
2. Elementi financiranja:- materijalni troškovi
-  programski troškovi

            Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se financirati iz 
proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo).
Prioritet u financiranju udruga imat će  udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s dugom 
tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će sufinancirati rad udruga  u kulturi, kojih na 
području općine Sibinj ima registrirano 3.
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POZICIJA PRORAČUNA:Tekuće donacije udrugama građana u kulturi

� � � �                           Ukupno planirana sredstva………….130.000,00

Unutar Programa javnih potreba u kulturi jedna od aktivnosti Općine Sibinj je i obilježavanje obljetnice 
Sibinjskih žrtava,odnosno Dana općine Sibinj.  Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti: 
Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 89.250,00 Kn

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 219.250,00 Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

        Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno 
je osigurati financijska sredstva u proračunu općine.  Članak 39. Zakona propisuje što su to javne potrebe, 
odnosno koje su to aktivnosti i poslovi za koje je određeno da su od lokalnog značaja. 
� Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o 
udrugama. Iako Zakon o športu predviđa niz izvora financiranja, općina je dužna pomagati rad športskih 
udruga,  vodeći računa  o:
� -     stvaranju uvjeta za rad športskih udruga,

- poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana, u cilju unaprjeđenja športa na području 
općine, 

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i mladeži,
- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.
Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava.

Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, ali 
prema rangu natjecanja po ligama (nogometni  i košarkaški klubovi).

� POZICIJA – Tekuće donacije sportskim društvima……..…………………450.000,00
POZICIJA-Tekuće donacije-Škola nogometa……………………..…………10.000,00

Ukupno sredstva za javne potrebe u športu: 460.000,00 Kn

   PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU

Predškolski odgoj
Financiranje predškolskog odgoja, „male škole“, na temelju sklopljenog ugovora sa Dječijim vrticima 
Ivana Brlić Mažuranić is Slavonskog Broda
Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…130.000,00 kn

Sufinanciranje cijene vrtića za djecu predškolske dobi.
Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…40.000,00 kn

Srednje školstvo
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…60.000,00 kn
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi općina je obavezna u svom proračunu, a za potrebe socijalne 
skrbi, osigurati sredstva u visini 5 % svojih prihoda, prvenstveno za 

podmirenje troškova stanovanja i prehrane. Za tu namjenu u proračunu općine Sibinj su osigurana  
sredstava za podmirenje troškova stanovanja,  interventna sredstva kao jednokratne  novčane pomoći, 
sredstva za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama ,  sredstva za jednokratnu  pomoć obiteljima kod 
rođenja djeteta, te sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih škola lošijeg socijalnog statusa. A po 
potrebi i sufinanciranje školske kuhinje učenika osnovne škole, a koji su slabijeg imovinskog stanja.

O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu, odlučuje načelnik općine, i o tome donosi odluku.
Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (pl.el. energije, lijekova i sl.) općina se 

obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca koji podnosi zahtjev.
Kod odobravanja sredstava jednokatnih novčanih pomoći,  vodi se briga o socijalnom statusu obitelji ili 

pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive.
Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja djeteta osiguravaju se u općinskom proračunu  u 

iznosu od  1.000,00 kn po djetetu. Pravo na novčanu naknadu imaju rodilje sa prebivalištem na području 
općine Sibinj , što dokazuju važećom osobnom iskaznicom,  rodnim listom djeteta i uvjerenjem  o prebivalištu 
na području općine Sibinj.

Sredstva za stipendije i školarine koja su osigurana proračunom, odnosno Programom javnih potreba, 
realizirat će se nakon donesenog programa i plana stipendiranja, te provedenog javnog natječaja.

Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na slijedećim pozicijama:

POZICIJA  - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu
- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu……………………………100.000,00 kn

POZICIJA-Stipendije i školarine…………………………………………….65.000,00 kn

POZICIJA  - Tekuće donacije invalidima  i hendikepiranim osobama
- pomoći osobama s posebnim potrebama...................................
-  sufinanciranje boravka djece s poteškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću

Cekin…………………………………………………….……………….…20.000,00kn

POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta………………........60.000,00 kn

POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi
-    podmirenje troškova stanovanja…………………………………….45.000,00 Kn

POZICIJA-kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………...…..30.000,00 Kn

POZICIJA-naknade štete pravnim i fiz. osobama…………………………..15.000,00 Kn

Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi:      335.000,00  Kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA)

Podrazumjeva  osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa područja općine 
Sibinj. 

 Ukupno planirana sredstva  -Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama- 100.000,00 Kn.

� Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 100.000,00 Kn.
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� Sredstva koja su planirana ovim Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće donacije udrugama 
građana,, političkim strankama i ostalima osigurana su unutar pozicija:

Tekuće donacije udrugama građana-ostale…………………………....40.000,00 kn
Tekuće donacije političkim strankama……………………………..….1.500,00 kn

Ostale tekuće donacije….……………………………..…........................90.500,00 kn

         Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama…………………..…..50.000,00 kn

Ukupno za ostale javne potrebe…………….182.000,00 kn

� Navedene pozicije osiguravaju sredstva za one udruge koje nisu planirane unutar redovnih dotacija 
udrugama sa područja općine Sibinj, a čiji rad je neposredno vezan za općinu. O isplati tih sredstava  odlučuje 
načelnik općine, pojedinačno po zahtjevu.
� Sredstva se osiguravaju za potrebe redovnog poslovanja, osim u slučaju kada se posebnom odlukom (po 
zahtjevu) sredstva koriste za kapitalne investicije o čijem je namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan  
izvijestiti općinu.
�
 Ove Izmjene i dopune  stupaju  na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije»..

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   400-01/17-01/16
URBROJ: 2178/08-01-17-5
Sibinj, 08. rujan 2017.godine 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković, v.r.
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54.

 Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na 2. sjednici održanoj 
08.09.2017.godine, donosi

Z A K L J U Č A K

u povodu Izvješća o radu Općinskog načelnika  
u razdoblju siječanj-lipanj 2017. g. 

I.

� Općinsko vijeće općine Sibinj prihvaća Izvješće općinskog načelnika o provedenim aktivnostima u 
razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine.

� Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.

� Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ 

KLASA: 022-06/17-01/87
URBROJ: 2178/08-01-17-2
Sibinj,  08. rujan 2017.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Krunoslav Eraković, v.r.
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55.

 Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 
i 174/04) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/13), Općinsko 
vijeće općine Sibinj na svojoj 2.sjednici održanoj 08.rujna  2017.godine donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

U općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (u nastavku teksta: Općinsko 
povjerenstvo) imenuju se: 

1. Marko Puškarić, predsjednik

2. Marija Japundžić, član

3. Ivana Janković, član

4. Josip Jelavić, član

5. Stipo Anušić, član 

Članak 2.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuje se na vrijeme od četiri 
godine. 

Članak 3.

Elementarnu nepogodu za područje općine Sibinj na prijedlog općinskog načelnika proglašava župan 
Brodsko-posavske županije. 

Članak 4.

Sredstva za rad Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine. Administrativne 
poslove za Općinsko povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj.

Članak 5.

Općinsko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

-    poslije elementarne nepogode obilazi područje zahvaćeno istom i utvrđuje nastalu   

    štetu, te organizira i usklađuje njezinu procjenu,

-    ovjerava prijave nastale štete i obračun nastale štete,

-    surađuje sa Županijskim povjerenstvom, 

-    potvrđuje štetu za čije otklanjanje se odobravaju sredstva iz proračuna općine,

-    državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, 

   na temelju izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva,

-    daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,
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-    izrađuje Izvješće o nastalim štetama i utrošku sredstava za pomoći.

-    obavlja i druge poslove u svezi procjene šteta po naputku Županijskog povjerenstva   i  načelnika 

općine

Članak 6.

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

      
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SIBINJ
KLASA:  361-07/17-01/03
URBROJ: 2178/08-01-17-1
Sibinj,  08.rujan 2017.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.

56.

 Na temelju članka 27. stavak 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine“ br. 39/13, 48/15) i 
članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 04/13), Općinsko vijeće 
općine Sibinj na svojoj 2. sjednici održanoj 08.rujna 2017. godine, donosi 

O D L U K U 

o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 
Republike Hrvatske

Članak 1. 
�
� U Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske iz 
redova Općinskog vijeća općine Sibinj imenuje se :

� � � �            Krunoslav Eraković

Članak 2.
�

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

KLASA:   320-01/17-01/06
URBROJ: 2178/08-01-17-1
Sibinj,  08. rujan 2017.godine  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.

57.

 Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne 
novine" broj: 39/13. i 48/15.), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama ("Narodne novine" broj: 142/13.), 
članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj: 92/10.), te članka 30. Statuta općine Sibinj 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 04/13.), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 2.sjednici 
održanoj dana 08.rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama

za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Sibinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera 
nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, 
voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici  i močvare, kao i drugo zemljište  koje se može privesti 
poljoprivrednoj proizvodnji.

Članak  2.

 Agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu smatraju se:
- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, 
- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
- korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
- održavanje organske tvari u tlu,
- održavanje povoljne strukture tla,
- zaštita od erozije.
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II. AGROTEHNIČKE MJERE

1. Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

Članak 3.

Minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u 
okviru prikladne tehnologije, a posebno:

- redovito obrađivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj vrsti, odnosno 
katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,

- održavanje i poboljšanje plodnosti tla,
- održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
- održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju.

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

Članak 4.

U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, vlasnici i posjednici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege usjeva i nasada.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva potrebno je dati prednost 
mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja 
kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika

Članak 5.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su suzbijati biljne bolesti i štetnike, a kod suzbijanja 
obvezni su primjenjivati temeljna načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji uređuju 
održivu uporabu pesticida.
Nakon provedbe postupka iz stavka 1. ovog članka, vlasnici i posjednici, dužni su iskorištenu ambalažu odložiti 
sukladno uputama proizvođača pesticida.

4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka

Članak 6.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi 
mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:

· obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje 
konvencionalna obrada tla,

·  primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje 
konzervacijska obrada tla,

·  obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim 
nasadima,

· obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, 
koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u cilju 
sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika. 
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Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od 
požara sukladno posebnim propisima.

5. Održavanje  organske tvari u tlu

Članak 7.

Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke.
Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu: strne žitarice – okopavine – industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili 
njihove smjese.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini 
ostati duže od tri godine.

Kod planiranja održavanja razine organske tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu primjenom 
konvencionalne ili konzervacijske obrade tla i uravnoteženo gnojiti organskim gnojem.

6. Održavanje povoljne strukture tla

Članak 8.

Korištenje mehanizacije mora biti primjereno stanju poljoprivrednog zemljišta i njegovim svojstvima.
U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom, poplavljeno ili prekriveno snijegom ne smije se koristiti poljoprivredna 
mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili berbe usjeva.

7. Zaštita od erozije

Članak 9.

Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog 
područja.
Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale 
imati pokrov koji umanjuje eroziju tla.
Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se 
ograničena obrada tla.
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o 
specifičnim karakteristikama tla.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 10.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se: 
- održavanje živica i međa,
- održavanje poljskih putova, 
- uređivanje i održavanje kanala, 
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, 
- sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.
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1. Održavanje živica i međa

Članak 11.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redovito održavati i obrezivati, na 
način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove. 
Živice ne smiju ometati promet, vidljivost i preglednost poljskog puta.
Vlasnički odnosi glede živica iz ovog članka posebno su propisani Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene 
od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.
Za ograđivanje parcela na međama, zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih mreža.

2. Održavanje poljskih putova

Članak 12.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti se o poljskim putovima koje koriste.
Pod održavanjem poljskih putova podrazumijeva se naročito:

- redovito održavanje i uređivanje poljskih putova, kako ne bi ometali provođenje agrotehničkih mjera i 
prolazak vatrogasnih vozila,

- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom.
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda,
- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,
- sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavanju korištenje puta,
- sprečavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje, neovlašteni 

građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.).
Za održavanje puteva i privatnih zemljišta odgovorni su njihovi vlasnici, odnosno posjednici.

Članak 13.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:
- preoravanje poljskih putova,
- sužavanje poljskih putova,
- uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,
- nanošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,
- skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

3. Uređivanje i održavanje kanala

Članak 14.

U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode, vlasnici su dužni održavati i čistiti prirodno stvorene 
ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno omogući prirodno 
otjecanje oborinskih voda.

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela

Članak 15.

Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja,
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zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz međe. U protivnom oštećeni vlasnici poljoprivrednih parcela 
mogu poduzimati radnje za nadoknadu štete sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Članak 16.

U svrhu uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg 
intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja. vlasnik je dužan određeni pojas 
zemljišta zasaditi stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas, vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 17.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni: 
- održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale, te poljske i šumske putove,
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera te nakon žetve, berbe i slično, a 

najkasnije do 01. lipnja tekuće godine,
- uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

Članak 18.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada, vlasnici su dužni:
- spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i 

dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,
- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanje korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog 

materijala,
- spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljivanja vatre do njenog potpunog 

sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta 
napunjena vodom i sl.),

- nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti 
vodom.

V. NADZOR

Članak 19.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcija te inspekcija 
zaštite od požara.
U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke nadležne inspekcije iz stavka 1. ovoga članka mogu odrediti 
vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta poduzimanje određenih mjera propisanih ovom Odlukom.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 20.

Za nepoštivanje mjera propisanih ovom Odlukom fizičke i pravne osobe mogu biti kažnjene novčanim kaznama 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2807



propisanima Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13. i 48/15.). i Zakonom o zaštiti 
od požara („Narodne novine“ broj 92/10.).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta u 
općini Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:3/2011)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:   320-01/17-01/07
URBROJ: 2178/08-01-17-1
Sibinj, 8.rujan 2017.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Krunoslav Eraković, v.r.

58.

 Na temelju članka 20., 42. i 67. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 30. 
Statuta općine Sibinj(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 04/13.), Općinsko vijeće općine Sibinj 
na 2. sjednici održanoj 08.rujan 2017. godine, donosi

ODLUKU

o općinskim porezima općine Sibinj 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način 
obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Sibinj.

II. VRSTE POREZA
Članak 2.

Porezi općine Sibinj su:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na nekretnine.
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1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od 
samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na 
dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 5.

Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobađanja plaćanja poreza na 
dohodak propisani su Zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrđivanju prireza porezu na dohodak.

Članak 6.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a 
obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak ostvaren od obveznika čije je prebivalište ili 
uobičajeno boravište na području općine Sibinj.

Članak 7.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna općine Sibinj.

2. Porez na potrošnju

Članak 8.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), 
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području općine Sibinj.

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Članak 9.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, bez 
poreza na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Porezni obveznik utvrđenu obvezu poreza na potrošnju iskazuje 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.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna općine Sibinj.
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3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi sezonski i povremeno. Kućom za 
odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog 
pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području općine.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 5,00 kuna po jednom četvornom metru korisne 
površine kuće za odmor na cijelom području općine.

Članak 13.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, 
koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu. Podatke iz stavka 1. ovoga članka treba 
dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Porez na kuće za odmor plaća se u roku 
od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza. Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna općine 
Sibinj.

4. Porez na nekretnine

Članak 14.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez nekretnine 
uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća općine Sibinj, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATA

Članak 15.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza iz članka 2. ove Odluke, izuzev točke 4. obavljat 
će Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava Slavonski Brod.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz članka 2. točki 2. i 3. pripada naknada u iznosu 5% od ukupno 
naplaćenih prihoda.

 Porezna uprava će do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, općini Sibinj dostaviti zbirna izvješća o utvrđenim i 
naplaćenim općinskim porezima.

Članak 16.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska 
agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati 
u Državni proračun, i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
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IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima općine Sibinj  (»Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 11/01) i Odluka o prirezu porezu na dohodak općine Sibinj(»Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 22/05).

Članak 18.

Odredbe članka 10. – 13. Ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga danom od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u 
»Narodnim novinama«.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:  415-01/17-01/04 
URBROJ: 2178/08-01-17-1
Sibinj, 8.rujan 2017.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković, v.r.

59.

 Na temelju članka 10. stavak 4. Zakona o trgovini (NN br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 
30/14) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  broj 04/13), Općinsko 
vijeće općine Sibinj  na svojoj 2. sjednici održanoj  8.rujna 2017. godine, donijelo je 

ODLUKU 

o uvjetima obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica  putem pokretne prodaje na području 
općine Sibinj

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pokretni prodavači za obavljanje trgovine na 
malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje, načini na koje je dopušteno obavljati trgovinu na malo izvan 
prodavaonica putem pokretne prodaje i naknada za obavljanje pokretne prodaje, sve na području općine Sibinj.
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Članak 2.

Pokretnim prodavačem u smislu ove Odluke razumijeva se osoba koja obavlja  prodaju bez stalnog 
prodajnog mjesta, putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, a koje vozilo je opremljeno za 
prodaju na malo određenih grupa proizvoda.

Pokretnu prodaju mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti 
trgovine, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u skladu s 
posebnim propisima, i to na javnoj površini pogodnoj za zaustavljanje pokretnog prodajnoj objekta.

II. UVJETI
Članak 3.

 Za obavljanje pokretne prodaje moraju biti ispunjeni minimalni tehnički i drugi uvjeti kojima moraju 
udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja prodaja, opći sanitarni i zdravstveni 
uvjeti, sukladni propisima o hrani kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema, sredstva i osobe koje 
neposredno posluju s robom koja može utjecati na zdravlje ljudi, te drugi uvjeti propisani posebnim propisima 
kojima je uređena prodaja robe putem pokretnih prodajnih objekata odnosno prodaja robe izvan prodavaonica. 

Svaki pokretni prodajni objekt namijenjen pokretnoj prodaji u smislu odredbi ovog članka smatra se 
izdvojenom poslovnom jedinicom i mora imati na vozilu jasno naznačen naziv i adresu, kao i obavijest o pokretnoj 
prodaji.

 Uvjeti za obavljanje pokretne prodaje propisani ovom Odlukom odnose se na administrativno područje 
općine Sibinj.

Pokretni prodavači podnose zahtjev za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem  pokretne 
prodaje  (dalje u tekstu „Zahtjev“) u općini Sibinj. 
        Odobrenje za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica pokretnom prodajom po zaprimljenom 
zahtjevu prodavača donosi općinski načelnik (dalje u tekstu „Odobrenje“.)

�

Članak 4.

� Zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne 
prodaje na području općine Sibinj pokretni prodavači obvezno prilažu sljedeće:

a) naziv, ime i prezime, adresu te OIB pravne ili fizičke osobe ili OPG-a registriranog za obavljanje 
djelatnosti trgovine;

b) opis robe koja je predmet prodaje;
c) navod o marki vozila i registracijskoj oznaci vozila iz kojeg će se vršiti pokretna prodaja;
d) presliku Rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih, opće sanitarnih, zdravstvenih i drugih 

propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti prometa robe na malo iz vozila, a koje izdaje nadležni 
Ured državne uprave;

e) naselja na području općine Sibinj u kojima će obavljati pokretnu prodaju
f) vrstu robe koja će se prodavati
g) vremenski period na koji želi vršiti pokretnu prodaju 
h) dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik registriranog pokretnog prodajnog objekata ili ima pravo 

na upotrebu tog objekta na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu što se dokazuje 
prometnom dozvolom, ugovorom o zakupu ili leasingu ili drugom odgovarajućom ispravom.

Od osobe čiji zahtjev ne sadržava sve priloge i podatke navedeni u ovom članku zatražit će se nadopuna 
zahtjeva pisanim putem, te je stranka dužna u roku tri (3) dana od dana primitka zahtjeva za nadopunu dostaviti 
traženu dokumentaciju.

 U suprotnom, Zahtjev za izdavanje Odobrenja će se odbiti.
       Pokretnim prodavačima koji imaju dugovanje prema općini Sibinj, po bilo kojoj osnovi, neće biti izdano  
Odobrenje dok se dugovanje prema općini Sibinj ne podmiri.
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Članak 5.

Odobrenje za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica pokretnom prodajom obavezno mora 
sadržavati sljedeće elemente:

a) naziv, ime i prezime, adresu te OIB pravne ili fizičke osobe ili OPG-a koji obavlja pokretnu 
prodaju na području općine Sibinj;

b) broj i datum rješenja nadležnog Ureda državne uprave kojim su utvrđeni minimalni tehnički, opće 
sanitarni, zdravstveni i drugi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti prometa robe na malo iz 
vozila;

c) opis robe koja je predmet prodaje;
d) registracijsku oznaku vozila kojim će se vršiti pokretna prodaja;
e) popis naselja u kojoj pokretni prodavač može obavljati trgovinu na malo izvan prodavaonica 

putem pokretne prodaje ;
f) visinu i način plaćanja naknade koju pokretni prodavač plaća radi obavljanja pokretne prodaje;
g) vrijeme trajanja izdanog Odobrenja;
h) odredbe o otkazu odobrenja u slučaju neispunjavanja propisanih uvjeta;

         Po izdanom Odobrenju i u skladu s njime, Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj izdaje Rješenje za 
obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje na području općine Sibinj (dalje u tekstu 
„Rješenje“).

Članak 6.

Odobrenje se može izdati za polugodišnje (6 mjeseci) i godišnje (12 mjeseci) vremensko razdoblje 
obavljanja pokretne prodaje. 

Prodavač može podnijeti Zahtjev i za kraće razdoblje obavljanja pokretne prodaje odnosno Odobrenje se 
može izdati i za kraće vremensko razdoblje od razdoblja navedenog u prethodnom stavku, ali prilikom svakog 
novog Zahtjeva prodavač je dužan priložiti dokumentaciju propisanu ovom Odlukom.

Odobrenje se izdaje i vrijedi od prvog do zadnjeg dana u mjesecu, nakon mjeseca u kojem je podnesen 
Zahtjev.

Odobrenje se može otkazati odlukom Općinskog načelnika ukoliko se utvrdi da osoba koja obavlja 
pokretnu prodaju krši odredbe zakonskih i podzakonskih propisa kojima je regulirana sigurnost prometa na 
cestama i gospodarska ili trgovačka djelatnost te odredbe ove Odluke i uvjeta propisanih Odobrenjem općinskog 
načelnika.

III. NAČIN OBAVLJANJA POKRETNE PRODAJE

Članak 7.

Obavljanje pokretne prodaje na području općine Sibinj kroz zaustavljanje i parkiranje moguće je 
isključivo poštujući odredbe pozitivnih zakonskih propisa kojim je uređeno propisno zaustavljanje i parkiranje 
vozila u prometu, a bez ugroze sigurnost ostalih dionika u prometu (vozača, pješaka,  biciklista i dr). 

Kretanje i zaustavljanje pokretnog prodajnog objekta mora se odvijati tako da ne ometa promet na javno 
prometnim površinama, ne ugrožava sigurnost kupaca i slučajnih prolaznika.

Članak 8.

� Pokretna prodaja nije dozvoljena u pojasu državnih cesta na kojima nije moguće zaustaviti vozilo bez 
opasnosti za sigurnost prometa ili kupaca i drugih sudionika u prometu, raskrižjima, željezničko-cestovnim 
prijelazima i priključcima na javnu cestu, biciklističkim stazama i trakama, na mjestima gdje se zaustavljanjem 
vozila zaklanja preglednost znakova i smjerokaza  odnosno zabranjuje se obavljanje pokretne prodaje na području 
općine Sibinj na način suprotan odredbama važećeg Zakona koji uređuje područje sigurnosti prometa na cestama.
           Zabranjuje se obavljanje pokretne prodaje na području općine Sibinj na zelenim površinama u parkovima i 
dječjim igralištima.
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� U  slučaju obavljanja pokretne prodaje na način koji je protivan odredbama zakona iz ovog članka smatrat 
će se da se ne poštuju uvjeti propisani u izdanom Odobrenju iz članka 5. ove Odluke.

IV. NAKNADA
Članak 9.

� Ovom Odlukom propisuje se naknada koja se plaća za obavljanje pokretne prodaje na području općine 
Sibinj zbog obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje.
          Visina naknade za obavljanje pokretne prodaje na području općine Sibinj zbog obavljanja trgovine na malo 
izvan prodavaonica putem pokretne prodaje iznosi 500,00 kuna (slovima:petstotinakuna) mjesečno.
           Naknada za svaki mjesec mora biti plaćena do 15. u mjesecu za taj tekući mjesec.
� U slučaju neplaćanja naknade na način i u rokovima iz ovoga članka Općinski načelnik Odlukom će 
otkazati dano Odobrenje i ukinut će se doneseno Rješenje.
Naknada za obavljanje pokretne prodaje prihod je Proračuna općine Sibinj.

V. NASELJA U KOJIMA SE OBAVLJA POKRETNA PRODAJA

Članak 10.

� Pokretna prodaja može se obavljati u svih 12 (dvanaest) naselja općine Sibinj.

VI. NADZOR
Članak 11.

Upravni nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Ministarstvo nadležno za gospodarstvo. 
Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležni inspektori Ministarstva financija. 
Nadzor nad provedbom ove Odluke u dijelu koji se odnosi na komunalni red te korištenje javnih površina 
obavljaju osobe zadužene za komunalni red u Općini Sibinj.
 Nadzor nad kršenjem odredaba važećeg zakona koji uređuje područje sigurnosti prometa na cestama provodi 
nadležna policijska postaja.

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 12. 

Za obavljanje prodaje robe putem pokretne prodaje protivno uvjetima propisanim ovom Odlukom, 
primjenjuju se novčane kazne propisane Zakonom o trgovini.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:   023-01/17-01/112
URBROJ: 2178/08-01-17-1
Sibinj, 8.rujan 2017.godine.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Krunoslav Eraković, v.r.
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60.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 
04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08.rujna 2017. godine, donosi:

ODLUKU

o nabavi kamiona do 3,5 tona brutto mase za potrebe općine Sibinj

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se nabava kamiona do 3,5 t brutto mase za potrebe općine Sibinj.

Članak 2.

 � Sredstva za nabavu vozila iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu općine Sibinj.

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se općinski načelnik.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 363-01/17-01/19
URBROJ: 2178/08-01-17-1
Sibinj, 8. rujan 2017. godine 

Predsjednik 
Općinsko vijeća:

Krunoslav Eraković, v.r.
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61.

 Na osnovu članka 103.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. Statuta  
općine Sibinj («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 04/13.), Općinsko vijeće općine Sibinj, na 
svojoj 2. sjednici održanoj dana 08. rujna  2017. godine, donijelo je   

ODLUKU

o  ukidanju  statusa  javnog dobra  u  općoj  uporabi,  
nerazvrstane ceste - neotuđivog vlasništvo općine Sibinj

Članak 1.

 Ukida se status nekretnine javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, uknjižene u neotuđivo 
vlasništvo općine Sibinj, koja je upisana u z.k. uložak broj 1, k.o. Sibinj, a koje se sastoje iz: 

2              -kčbr.3861/2 – Dvorište Vinogradska ulica sa površinom od 138 m .

Članak  2.

 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, će temeljem ove Odluke, otpisati navedenu 
nekretninu u novi zemljišno-knjižni uložak, iste katastarske općine, i uknjižiti ju u vlasništvo općine Sibinj. 

Članak 3.

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

O b r a z l o ž e n j e :

 Provjerom na licu mjesta, utvrđeno je da  kčbr. 3861/2,  k.o. Sibinj, više nema status javnog dobra u općoj 
uporabi, pošto ulični dio navedene nekretnine predstavlja dvorište, a u završnom dijelu nekretnine od 1980. 
godine, je  izgrađena stambena zgrada u vlasništvu Ilije Marić iz Sibinja, Vinogradska 26, što još uvijek egzistira 
kao stvarno stanje. 

 Sukladno navedenom, Općinsko vijeće općine Sibinj je donijelo ovu Odluku o ukidanju statusa javnog 
dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, uknjižene kao neotuđivo vlasništvo općine Sibinj, te o uknjižbi iste u 
vlasništvo općine Sibinj, kao nadležne jedinice lokalne samouprave. 

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  SIBINJ

KLASA:   944-02/17-01/15
URBROJ: 2178/08-01-17-2
Sibinj, 8.rujan 2017.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA:
Krunoslav Eraković, v.r.
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62.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj:04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 2. sjednici održanoj dana 08.rujna 2017. godine donijelo je

ODLUKU

o izradi Strateškog plana razvoja poljoprivrede na području općine Sibinj

Članak 1.

 Općinsko vijeće općine Sibinj daje suglasnost za izradu planskog dokumenta razvoja poljoprivrednog 
sektora – Strateški plan razvoja poljoprivrede općine Sibinj za razdoblje 2017. – 2021. godine, a u sklopu prijave 
na mjeru 7 Programa ruralnog razvoja, podmjera 7.1., operacija 7.1.1., kod troška 7.1.1.C - Izrada ili izmjena i 
dopuna strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada.

Članak 2.

 Strateškim planom razvoja poljoprivrede općine Sibinj do 2021. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) 
utvrdit će se razvojni pravac poljoprivrednog sektora usmjeren prema održivom socijalno-ekonomskom razvoju 
općine Sibinj te će se definirati razvojni ciljevi, prioriteti i projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva Strategije.

Članak 3.

 Za izradu Strategije osnovat će se Radna skupina koja će sudjelovati u izradi Strategije.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA: 320-01/17-01/08
URBROJ: 2178/08-01-17-1
Sibinj, 8. rujan 2017.godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Krunoslav Eraković, v.r.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

19.

 Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 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 br. 37/16 i 47/16) načelnik općine Velika Kopanica dana 31. 
kolovoza 2017.g donosi

ODLUKU 

o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Velika Kopanica i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika 
i članova Stožera civilne zaštite općine Velika Kopanica

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje stožera civilne zaštite općine Velika Kopanica (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:

1. Blaž Šokčević, načelnik
2. Željko Butorac,  zamjenik načelnika
3. Antun Petrašević, član (VZO)
4. Josip Maričić, član (PP Vrpolje)
5. Ivan Škuljević, član (DUZS, PU Slavonski Brod)
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6. Jela Vučković, član (CK)
7. Josip Buljan, član (Dom zdravlja Velika Kopanica)
8. Hrvoje Dragićević (Veterinarska ambulanta Velika Kopanica)
9. Josip Zubak (HGSS Stanica Slavonski Brod)
10. Tomislav Jagić, član (Zapovjednik postrojbe opće namjene civilne zaštite).

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 Velika Kopanica, 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.
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Članak 10.

Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi općinski načelnik općine Velika 
Kopanica.

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 Velika Kopanica.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite općine 
Velika i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite općine Velika Kopanica 
KLASA: 810-01/16-01/9, URBROJ: 2178/12-01-16-02 od 15.9.2016.g.

Članak 13.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
  OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 810-01/17-01/18 
URBROJ: 2178/12-01-17-01
Velika Kopanica, 8. rujan 2017.g

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tehn., v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

60.

 Na temelju članka 21. stavak 1. i 2. i članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ br. 82/15), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16 i 47/16.) i članka 46. Statuta 
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13. i 14/14.), općinska načelnica 
općine Vrpolje dana 26. lipnja 2017.godine donijela je 

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite općine Vrpolje

Članak 1.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području općine Vrpolje.

Članak 2.

� U Stožer civilne zaštite općine Vrpolje imenuju se:

1. Željko Lukačević, načelnik Stožera

2. Josip Čivić, zamjenik načelnika Stožera

3. Nada Funarić, član

4. Tomislav Sudić, član

5. Ivan Škuljević, član

6. Predrag Vučković,dr.med., član

7. Josip Abramović, član

8. Josip Ostrogonac, član
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Članak 3.

� Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na 
području općine Vrpolje, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i 
predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

� Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava uvjete za 
rad Stožera civilne zaštite općine Vrpolje.

Članak 5.

� Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju  Stožera civilne zaštite 
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 8/16).

Članak 6.

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

OPĆINA  VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

Klasa: 810-01/17-02/03
Urbroj: 2178/11-01/17-1
Vrpolje, 26. lipanj 2017.g.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA:

Ankica Zmaić, v.r.
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Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 16 Strana: 2823



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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