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ŽUPANIJA

- akti  župana:

102.

 Na temelju članka 23. Zakona o sustavu 
civilne zaštite ("Naodne novine" br. 82/15) kao i 
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
15/13 - pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske 
županije je 15. siječnja 2018. godine, donio

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju 
Stožera civilne zaštite Brodsko-posavske 

županije

Članak 1.

 Ovom odlukom mijenja se Odluka o 
osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite 
Brodsko-posavske županije.

Članak 2.

 U točki 1. dosadašnji član Stožera civilne 
zaštite Josip Granić zamjenjuje se novim članom, 
tako da se redni broj 13. mijenja i glasi:
"8.  Boris Lovrić - predstavnik HGSS Stanica 
Slavonski Brod"

Članak 3.

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

Klasa : 810-01/17-01/13
Urbroj: 2178/1-11-01-18-1
Slavonski Brod, 15. siječnja 2018.

Župan
dr.sc. Danijel Marešić, dr.med.vet., v.r.



- ostali  akti:

103.

 Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom 
utvrđena je pogreška u Rješenju o imenovanju 
sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 
Slavonskom Brodu, objavljenom u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije" br. 13/18 od 
17. srpnja 2018. godine te se daje

ISPRAVAK

Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za 
mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu

 U Rješenju o imenovanju sudaca porotnika 
za mladež Općinskog suda u Slavonskom Brodu 
umjesto imena "Nada Vincetić", treba stajati ime 
"Manda Vincetić".

Klasa : 021-01/18-07/02
Urbroj: 2178/1-01-18-2
Slavonski Brod, 28. kolovoza 2018.

Pročelnica
Stručne službe

DUbravka Knežević, dipl.iur., v.r.
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OPĆINA  BEBRINA

45.

 � Temeljem članka 17. stavka 3. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj: 82/15.), te članaka 16. i 47. Statuta općine 
Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 2/2018), i članka 2. Odluke o izradi 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Bebrina, KLASA:810-01/18-01/22, 
URBROJ: 2178/02-01-18-2 od 13. kolovoza 2018. 
godine) Općinski načelnik općine donosi

ODLUKU 

o osnivanju Radne skupine za izradu procjene 
rizika od velikih nesreća za područje općine 

Bebrina

Članak 1.

 Osniva se Radna skupina za izradu procjene 
rizika od velikih nesreća za područje općine  
Bebrina (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

Članak 2.

 Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će 
izraditi Procjenu temeljem odredbi Pravilnika o 
smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa 
i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 
jedinica lokalne i  područne (regionalne) 

samouprave („Narodne novine“ broj: 65/16), 
odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Brodsko 
posavske županije.

Članak 3.

 Radnu skupinu čini pet članova: voditelj i četiri 
člana. Jednog od članova predlaže angažirani 
konzultant.

Članak 4.

 Načelnik općine Bebrina  rješenjem će 
imenovati Radnu skupinu za izradu procjene rizika 
od velikih nesreća za područje općine Bebrina.

 Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj 
sjednici, utvrdi sve prijetnje i izradi registar prijetnji 
i rizika koji će se obrađivati u Procjeni rizika, 
načelnik može proširiti radnu skupinu članovima-
koordinatorima koji mogu svojim znanjem i 
kompetencijama doprinijeti izradi Procjene 
sukladno utvrđenim prijetnjama i rizicima. 

Članak 5.

 Voditelj radne skupine za izradu Procjene rizika 
odgovoran je za:
-� organizaciju i vođenje sastanaka Radne 

skupine,
-� izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se 

usuglašavaju na Radnoj skupini,
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-� koordiniranje i nadziranje procesa izrade 
Procjene rizika,

-� predlaganje izmjena i dopuna Procjene.

Članak 6.

 Članovi radne skupine imaju slijedeće obveza:

- sudjelovati u izradi scenarija za određene 
rizike,

- odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz 
svoje nadležnosti,

- kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu 
prikupljanja informacija,

- o tijeku procesa prikupljanja podataka 
redovito obavještavaju voditelja radne   
skupine,

- dostavljaju voditelju radne skupine tražene 
podatke u zadanim rokovima te  surađuju 
tijekom   rada na procjeni,

- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju 
rizika,

- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik.

Članak 7.

 Radna skupina radi na sjednicama koje saziva 
voditelj Radne skupine.

 Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, 
predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi 
Radna skupina.

 O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji 
potpisuju voditelj Radne skupine i zapisničar.

 Radna skupina  može održati sjednicu ako je na 
sjednici prisutna većina članova.

Članak 8.

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

KLASA:810-01/18-01/22
URBROJ: 2178/02-01-18-2
Bebrina, 13. kolovoza 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec., v.r.

46.

 Na temelju članka 17. stavka 3. podstavak 7. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj 82/15), članka 7. stavak 2. i stavak 3. Pravilnika 
o smjernicama za izradu procjena rizika od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Republike 
Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ broj 65/16), 
Smjernica za izradu procjene rizika za područje 
Brodsko posavske županije (KLASA: 810- 00/17-
01/06,  URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 16. veljače 
2017. godine), te članaka 16. i 47 Statuta općine 
Bebrina (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije broj 2/2018), općinski načelnik općine 
Bebrina donosi

ODLUKU

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Bebrina

Članak 1.

 Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Bebrina, osnivanje radna skupina za izradu 
Procjene rizika od velikih nesreća te određuju 
konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite.
 Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje općine Bebrina izrađuje se na temelju 
Smjernica za izradu procjene rizika za područje 
Brodsko posavske županije, te će se koristiti kao 
podloga za planiranje i izradu projekata u cilju 
smanjenja rizika od katastrofa te provođenju ciljanih 
preventivnih mjera. 
 Postupak izrade Procjene obuhvaća 
pripremu metodologije za izradu Procjene, uputa i 
obrazaca za izradu svakog pojedinog scenarija kao 
podloga za identifikaciju, analizu, evaluaciju te 
izradu matrica i karata rizika te pregled i 
odobravanje Procjene.

Članak 2.

 Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća 
za područje općine Bebrina osniva se radna skupina. 

 Radna skupina  je  dužna  obavl ja t i 
organizacijske, operativne, stručne, administrativne 
i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene.
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 Radnu skupinu osnovati će općinski 
načelnik općine Bebrina posebnom Odlukom.

Članak 3.

 Određuje se IN konzalting d.o.o. iz 
Slavonskog Broda, Baranjska 18, kao konzultant iz 
prve grupe stručnih poslova u području planiranja 
civilne zaštite, tijekom izrade Procjene rizika.

Članak 4.

 Kao prioritetne prijetnje smatraju se, sukladno 
Kriterijima, prijetnje koje su u državnoj procjeni 
rizika za područje Brodsko posavske ocjenjene 
visokim ili većim rizikom kako slijedi:
1. poplave izazvane izlijevanjem kopnenih 

vodnih tijela,
2. potres,
3. ekstremne vremenske pojave,
4. epidemije i pandemije.

 U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za 
izradu procjene rizika na području Brodsko 
posavske županije utvrđena su još tri dodatna rizika 
koji su karakteristični za pojedine JLS kako slijedi:
1. Tehničko – tehnološke opasnosti sa opasnim 

tvarima (industrijske nesreće, nesreće na 
odlagalištima otpada i onečišćenje kopnenih 
voda).

2. Tehničko – tehnološke i druge nesreće u 
prometu (nesreće u cestovnom i željeznicom 
prometu).

3. Degradacija tla ( klizišta).

Članak 5.

 Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog 
procjene glavnom koordinatoru koji dostavlja 
Općinskom vijeću prijedlog procjene rizika na 
donošenja.
 Voditelj radne skupine, nakon donošenja 
Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i kretanja 
od značaja za procjenjivanje rizika iz područja 
nadležnosti te o promjenama, jedan puta godišnje ili 
po potrebi izvješćuje glavnog koordinatora.
 Radna skupina za izradu Procjene predlaže 
glavnom koordinatoru pokretanje postupaka 
izmjena i dopuna Procjene, odnosno ažuriranja 
Procjene.

 Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje općine Bebrina izrađuje se najmanje 
jednom u tri godine te usklađivanje i usvajanje mora 
provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom 
trogodišnjem ciklusu.
 Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje općine Bebrina može se izrađivati i češće, 
ukoliko se u trogodišnjem periodu nastupi značajna 
promjena ulaznih parametara u korištenim 
scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako 
se prepozna nova prijetnja.

Članak 6.

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

KLASA:810-01/18-01/22
URBROJ: 2178/02-01-18-1
Bebrina, 13. kolovoza 2018. godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec., v.r.

47.

 Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. 
točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15. i 123/17.), članka 32. Statuta općine 
Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 02/2018), a u svezi članka 30. stavak 
5. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge  
i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa 
ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. 
(„Narodne novine“, br. 48/18.)  Općinsko vijeće 
općine Bebrina na svojoj 13. sjednici održanoj dana 
7. rujna  2018. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području općine Bebrina u okviru projekta 

rekonstrukcije pješačke staze u naselju Zbjeg
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Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini 
Bebrina za provedbu ulaganja na području jedinice 
lokalne samouprave općine Bebrina unutar Mjere 07 
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., 
Podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje  
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, tip 
operacije 7.4.1 »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje 
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« u 
sklopu projekta rekonstrukcije pješačke staze u 
naselju Zbjeg.

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se 
prijaviti na natječaj za provedbu podmjere 7.4. 
“Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 
provedba tipa Operacije 7.4.1. „Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnog 
razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. 

Članak 3.

Ova suglasnost daje se na temelju „Opisa 
projekta“ koji je prilog ove Odluke te čini njezin 
sastavni dio.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 021-05/18-01/48
URBROJ: 2178/02-03-18-1
Bebrina, 7. rujna 2018. godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Mijo Belegić, ing., v.r.
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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

60.

 Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o 
zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), 
članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 
3/17), te nakon provedenog postupka Ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i članka 
48. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“  br. 11/18) i 
Mišljenja Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske 
županije (KLASA:351-02/18-01/11, URBROJ: 
2178/1-03-18-05 od 26.07.2018. god.), Općinski 
načelnik Općine Brodski Stupnik, dana  30. srpnja 
2018.godine, donosi:

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 5. 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
općine Brodski Stupnik

I

Načelnik Općine Brodski Stupnik donio je Odluku o 
započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš za 5. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik 
(KLASA:350-01/18-01/02, URBROJ:2178/03-01-
18-26, od 17.05.2018.), prema kojoj je Općina 
Brodski Stupnik provela postupak Ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš za  5. Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja općine Brodski 
Stupnik.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene 
utvrđeno je da predmetne 5. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik 
neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, 
temeljem 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 dopisom (KLASA:351-02/18-
01/11, URBROJ: 2178/03-01-18-05, od 26.07. 
2018.)  očitovali da je postupak ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš 5. Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja općine Brodski 
Stupnik proveden sukladno zakonskim propisima: 
Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 
okoliš.

III

Razlozi za pokretanje 5. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik 
temeljem članka 3. Nacrta odluke o izradi izmjena i 
dopuna prostornog plana uređenja općine Brodski 
Stupnik  su: potrebe omogućavanja boljeg održivog 
prostornog uređenja općine vezano za gospodarske 
aktivnosti postojećih sadržaja.
Ciljevi i polazišta Prostornog plana, temeljem 
članka 6. Nacrta odluke o izradi izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik 
su: 
- usklađenje  Prostornog plana s Zakonom o 
prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) s pratećim 
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aktima, u segmentu odredbi za provođenje i 
kartografskih prikaza: definiranje i razgraničenje 
građevinskih područja naselja i izdvojenih 
građevinskih područja naselja kao i izdvojenih 
dijelova građevinskih područja naselja, analiza 
potreba urbane sanacije, analiza potreba izrade 
prostornih planova nižeg reda sa smjernicama ili 
definiranje uvjeta provedbe  zahvata s detaljnošću 
urbanističkog plana uređenja, uvjete provedbe 
zahvata u građevinskim područjima i izvan 
građevinskih područja i sl.;
-usklađenje  Prostornog plana s Zakonom o zaštiti 
okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) s pratećim 
aktima i Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13 i 15/18) 
s pratećim aktima;
-zahtjevi i smjernica javnopravnih tijela određenih 
odlukom: korekcije dijela Prostornog plana vezano 
za zaštitu arheološke i kulturne baštine, definiranje 
područja općine zaštićenih temeljem Uredbe o 
ekološkoj mreži;
-manje korekcije građevinskih područja naselja 
slijedom usklađenja s digitalno katastarskom 
podlogom,  usklađenje sa zatečenim stanjem, i 
realnim potrebama naselja sukladno demografskim 
pokazateljima i trendovima; 
-analiza gospodarskih sadržaja uz  manje korekcije 
građevinskih područja za omogućavanje razvoja.

IV

 U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog 
utjecaja na okoliš, Općina Brodski Stupnik je 
zatražila  mišljenja tijela i/ili osoba navedenog u 
Prilogu ove Odluke.
U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća 
mišljenja:
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 
Uprava za zaštitu prirode (KLASA:612-07/18-
58/400, URBROJ:517-07-2-2-18-2 od 10.07.2018. 
godine.). Mišljenje je da za 5. Izmjene i dopune 
PPUO Brodski Stupnik ne treba provodit postupak 
strateške procjene utjecaja na okoliš i da je plan 
prihvatljiv za ekološku mrežu.
- Brodsko-posavska županija, Upravni odjel 
za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša 
(KLASA:351-02/18-01/11, URBROJ: 2178/1-03-
18-4 od 12.06.2018. godine). Mišljenje je da se za 5. 
Izmjene i dopune PPUO Brodski Stupnik neće imati 
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i nema potrebe 
za provedbom postupka strateške procjene.
- H R V A T S K E  V O D E , 
VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SREDNJU I 
DONJU SAVU (KLASA:351-03/18-01/0000353, 

URBROJ:374-21-1-18-3 od 27.06.2018 godine). 
Mišljenja su da nije potrebno vršiti stratešku 
procjenu utjecaja plana na okoliš.
-  Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj 
županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko 
pravne poslove (KLASA:320-01/18-08/4, 
URBROJ: 2178-01-01/1-18-2 od 19.06.2018. 
godine.). Mišljenja su da nisu nadležni davati 
mišljenja u postupku donošenja 5. Izmjena i dopuna 
prostornog plana uređenja općine (PPUO) Brodski 
Stupnik o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš.
- Općina Sibinj, (KLASA:350-01/18-01/07, 
URBROJ: 2178/08-03-18-4 od 11.06. 2018. 
godine.), nema nikakvih primjedbi ili uvjeta koji bi 
zahtijevali potrebu provedbe strateške procjene 
utjecaja na okoliš za izradu navedenog dokumenta.
- Općina Oriovac (KLASA:350-01/18-01/3, 
URBROJ: 2178/10-04-18-2 od 26.06. 2018. 
godine.), nema nikakvih primjedbi te uvjeta koji bi 
uvjetovali potrebu provedbe strateške procjene 
utjecaja na okoliš 5. Izmjena i dopuna PPUO 
Brodski Stupnik.

 U zakonskom roku od 30 dana nisu se 
očitovala slijedeća tijela/ i/ili osoba od kojih je 
zatraženo mišljenje:�

- Javna ustanova Natura Slavonica, P. 
Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod;
- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26 a, 35 
000 Slavonski Brod;
- Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, J.J. 
Strossmayera 11, 35 400 Nova Gradiška;
- Općina Bebrina;
- Grad Pleternica, Požeško-slavonska 
županija;

Sukladno čl. 70.stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša 
(„Narodne novine“ br.80/13,453/13, 78/15, 12/18) 
smatra se da prema posebnim propisima nema 
posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša 
koje je potrebno uvažiti u izradi 5. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik.

V

Odluku kojom se utvrđuje da za 5. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik 
nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 
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okoliš, načelnik Općine Brodski Stupnik  donio je 
temeljem provedenog postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene, temeljem pribavljenih mišljenja 
tijela i osoba određenih posebnim propisom te 
kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog 
utjecaja na okoliš navedenih u prilogu. III. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš (NN03/17) i to kako slijedi:

1. Značajke 5. Izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja općine Brodski Stupnik, 
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

5. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
općine Brodski Stupnik su sukladno Zakonu o 
prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17) izmjene i 
dopune prostornog plana uređenja općine.

Prostornim planom općine  se u svrhu ostvarivanja 
ciljeva prostornog uređenja, sukladno s načelima 
prostornog uređenja uređuje svrhovita organizacija, 
korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, 
unaprjeđenje i zaštitu prostora općina.

Prostornim planom se propisuju: uvjeti za građenje 
građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na 
određenoj razini i/ili lokaciji u skladu s kojima se 
izdaje akt za provedbu prostornog plana smjernice 
za izradu prostornih planova užih područja 
(eventualno urbanističkih planova uređenja-UPU-a) 
i mjere za urbanu sanaciju za područja na kojima su 
zgrade ozakonjene na temelju posebnog propisa..

b) stupanj do kojeg plan utječe na druge planove ili  
programe, uključujući ili one u hijerarhiji.

5. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
općine Brodski Stupnik su sukladno Zakonu o 
prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17)  izmjene i 
dopune prostornog plana lokalne razine  definiranog 
člankom 75.  i 76. navedenog Zakona o prostornom 
uređenju koje predstavljaju razvojni i  dijelom 
provedbeni dokument kojim se mogu ili definiraju 
zahvati u prostoru.
Prostorni plan uređenja općine mora bit usklađen s 
prostornim planom višeg reda, a u ovom slučaju 
Prostornim planom Brodsko-posavske županije.

c) pogodnosti plana za uključivanje pitanja zaštite 
okoliša s ciljem promicanja održivog razvoja.

Pogodnosti plana za uključivanje pitanja zaštite 
okoliša sukladni su razlozima za izradu 5. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brodski 
Stupnik koji su navedeni u članku 6.  nacrta Odluke 
o izradi 5.izmjena i dopuna a glase:
 „usklađivanje Plana sa Zakonom o prostornom 
uređenju  (NN 153/2013)  i  p r ipadajuć im 
podzakonskim aktima, usklađivanje sa Zakonom o 
zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/2013, 
153/13, 78/2015 i 12/18) i pripadajućim 
podzakonskim aktima,  usklađivanje sa 
Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/2013) i 
p r i p a d a j u ć i m  p o d z a k o n s k i m  a k t i m a , 
omogućavanje boljeg održivog prostornog 
uređenja Općine.“

d) okolišni problemi važni za plan

okolišni problemi navedeni su u članku 6. Odluke o 
izradi 5. izmjena i dopuna  ciljevima izrade: -
zahtjevi i smjernica javnopravnih tijela određenih 
odlukom: korekcije dijela Prostornog plana vezano 
za zaštitu arheološke i kulturne baštine, definiranje 
područja općine zaštićenih temeljem Uredbe o 
ekološkoj mreži;
-manje korekcije građevinskih područja naselja 
slijedom usklađenja s digitalno katastarskom 
podlogom,  usklađenje sa zatečenim stanjem, i 
realnim potrebama naselja sukladno demografskim 
pokazateljima i trendovima; 
-analiza gospodarskih sadržaja uz  manje korekcije 
građevinskih područja za omogućavanje razvoja;

e) važnost plana  za primjenu propisa Zajednice u 
području zaštite okoliša

5. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
općine Brodski Stupnik odnosno prostorni plan je 
značajan integralni dokument kojim se osigurava 
primjena propisa kroz načela prostornog uređenja  
definiranih u članku 7. Zakona o prostornom 
uređenju, a posebice načelo  prostorne održivosti 
razvitka (sprječava prevladavanje interesa pojedinih 
djelatnosti na račun uravnoteženosti razvoja, 
prirode, zaštite okoliša, kulturnih dobara i potreba 
drugih korisnika prostora. sprječava prevladavanje 
i n t e r e sa  po j ed in ih  d j e l a tnos t i  na  r ačun 
uravnoteženosti razvoja, prirode, zaštite okoliša, 
kulturnih dobara i potreba drugih korisnika prostor) 
i. horizontalne integracije u zaštiti prostora.

2. Obilježja utjecaja i obilježja područja 
na koje provedba 5. Izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja općine Brodski Stupnik može 
utjecati, posebice u odnosu na:
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a) vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost 
(reverzibilnost) utjecaja

Provedba 5. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja općine Brodski Stupnik dugoročno 
gledajući može imati kontinuiran pozitivan utjecaj 
na okoliš i kvalitetu života na području općine. 

b) kumulativnu prirodu utjecaja

Kumulativna priroda utjecaja provedbe 5. Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja općine Brodski 
Stupnik biti će vidljiva ponajprije kroz zaštićene i 
očuvane zatečene resurse koji će održivim 
korištenjem ostati u zalog budućim generacijama 
bez ugrožavanja bilo koje sastavnice okoliša. 

c) prekograničnu prirodu utjecaja

Provedba 5. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja općine Brodski Stupnik neće imati nikakve 
prekogranične utjecaje.

d) rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. uslijed 
izvanrednih događaja)

Provedba 5. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja općine Brodski Stupnik neće uzrokovati 
potencijalne negativne rizike za ljudsko zdravlje i 
okoliš.

f) veličinu i područje prostiranja utjecaja 
(zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će 
vjerojatno djelovati)

Provedba 5. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja općine Brodski Stupnik je isključivo 
ograničena na administrativno područje općine 
Brodski Stupnik s trenutnim brojem stanovnika iz 
popisa 2011 koji iznosi 3.036 i predstavlja 86,10 % 
broja stanovnika u odnosu na popis iz 2001.

g) vrijednost i osjetljivost područja na koje će 
vjerojatno utjecati zbog:
g1)posebnih prirodnih obilježja i kulturno-
povijesne baštine

Provedba 5. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja općine Brodski Stupnik imati će pozitivne 
utjecaje na očuvanje prirodnih obilježja i kulturno -
povijesne baštine s obzirom da su definirane mjere, 
prioriteti i ciljevi programirani na način da se isti 
maksimalno očuvaju i zaštite od potencijalnih 
negativnih utjecaja socio-ekonomskog razvoja 
područja općine.

g2) ekološka mreža

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži na području 
administrativnih granica Općine Brodski Stupnik  
nalaze se područja očuvanja ekološke mreže, 
područje značajno za ptice (POP) HR1000005 Jelas 
polje i područje značajno za vrste i stanišne tipove 
(POVS), HR2001326 Jelas polje s ribnjacima. 
Razmatrajući utjecaj planiranih izmjena na ekološku 
mrežu i podatke o području ekološke mreže te s 
obzirom na to da se izmjene odnose na građevinska 
područja, ocjenjena je da se može isključiti značajan 
negativan utjecaj Plana na ciljeve očuvanja i 
cjelovitost područja ekološke mreže i da su 5. 
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 
Brodski Stupnik prihvatljive za ekološku mrežu.

g3) prekoračenje standarda kakvoće ili graničnih 
vrijednosti

Na području općine 5. izmjenama i dopunama 
prostornog plana uređenja Općine Brodski Stupnik 
nije planirana niti postoje industrijska ili slična 
postrojenja koja bi mogla uzrokovati prekoračenja.

g4) intenzivno korištenje zemljišta

Provedba 5. Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja općine Brodski Stupnik neće direktno niti 
indirektno za posljedicu imati u razdoblju 
intenzivno korištenje, poljoprivrednog niti ostalog 
zemljišta.

g5) utjecaji na područja ili krajobraze priznatog 
zaštićenog statusa na nacionalnoj , međunarodnoj 
razini ili razini Zajednice

Na području administrativnih granica Općine 
Brodski Stupnik nalazi se jedno područje zaštićeno 
temeljem Zakona o zaštiti prirode: Značajni 
krajobraz Jelas polje. Obzirom na to da se izmjene 
uglavnom odnose na građevinska područja, 
ocjenjeno je da su utjecaji slični kao i za važeći Plan 
te  da uz primjenu mjera zašt i te  okoliša, 
bioraznolikosti i očuvanje zaštićenog područja za 5. 
Izmjene i dopune PPUO Brodski Stupnik nije 
potrebno provoditi postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš

VI

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

VII

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

KLASA: 350-01/18-01/02
URBROJ: 2178/03-01-18-43
Brodski Stupnik, 30. srpanj  2018.

� � � � � � � �
OPĆINSKI NAČELNIK

Goran Jelinić, ing., v.r.
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44.

 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 Bukovlje  je na 10. sjednici održanoj 23. 
kolovoza 2018.g. donijelo

POLUGODIŠNJE  

Izvješće o izvršenju  Proračuna općine Bukovlje
za razdoblje 1.1.-30.06.2018.g.

OPĆI DIO

I

� Polugodišnjim obračunom proračuna općine Bukovlje za  razdoblje 1.1.-30.06.2018. godine utvrđeni su 
ostvareni prihodi i primici u iznosu od  2.660.279,70 Kn.

II

� Rashodi i izdaci utvrđeni po programima i aktivnostima proračuna za 1.1.-30.06.2018. godine izvršeni su 
u ukupnom iznosu od  2.451.657,53 Kn.

III

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

� � Ostvareni prihodi i primici  …………………...…...........2.660.279,70   Kn
� � Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…...2.451.657,53   Kn

�Višak  prihoda za razdoblje 1.1.-30.06..2018……...…….....208.622,17  Kn
 

� Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

  Višak prihoda iz 2017.g. …………………………………......1.386.976,24  Kn
              Višak  prihoda za razdoblje 1.1.- 30.06..2018.g........................208.622,17  Kn
� � Ukupni višak prihoda ………………………………....1.595.598,41  Kn

IV

� Stanje žiro-računa na dan 1.1.2018.godine bilo je 1.476.054,03  Kn,  a na dan 30.06.2018. godine 
2.502.822,07 Kn.

OPĆINA  BUKOVLJE
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V

Stanje blagajne na dan 1.1.2018.godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 30.06.2018.godine bilo je 21,03 kn.

 VI

Stanje dionica i udjela u glavnicama trgovačkih društva na dan 30.6.2018. iznosi 578.457,84 kn.

VII

� Općina je u razdoblju 1.1.-30.6.2018.g. nije imala zaduživanja po osnovi kredita. 
      VIII

Stanje potraživanja na dan 30.06.2018.odnose se na:

- Potraživanja od HZZO za bolovanje………………………… ….8.514,56 kn
- Stalni porezi na pokretnu i nepokretnu imovinu(kuće za odmor)27.964,19 kn
- Porezi na korištenje dobara i izvođ. aktivnosti(porez na tvrtku)…..25.665,07 kn

- Porez na potrošnju………………………… …………………….…7.301,63 kn 
- Porez na reklame… …………………………………………………..745,97 kn
- Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine… ………………15.451,79 kn
- Potraživanja od zakupa polj. zemljišta…………………………….20.536,11 kn
- Potraživanja od grobne naknade…………………………………..12.725,00 kn
- Potraživanje za naknade od ekspl. mineralnih sirovina……………..1.569,49 kn
- Potraživanja od spomeničke rente…………………………………..1.195,23 kn
- Potraživanje od naknada za nezakonito izgr. građevine…………….1.069,28 kn
- Potraživanja za ost.nefin.imovinu-Pro ping……………………  ……640,00 kn
- Potraživanja za komunalni doprinos…………………… ……  …138.974,42 kn
- Potraživanja za komunalne naknadu……………………………….73.667,27 kn
- Potraživanja-ostali građevinski objekti……………………………..11.988,08 kn
- Ostali nespomenuti prihodi……………………………………………250,00 kn
- Potraživanja za koncesije-dimnjačar…………………………………1.000,00 kn
- Potraživanja-javne općinske površine……………………………….1,800,00 kn
- Potraživanja –spomenička renta……………………………………..1.168,16 kn
- Potraživanja-porez na promet nekretnina………………… … …..182.718,89 kn

IX

� Nepodmirene obveze na dan 30.06.2018.godine, u ukupnom iznosu  3.031.141,44 kn, odnose se na :
- nepodmirene obveze prema dobavljačima…………… …….…..49.995,29 kn
- primljeni predujam programa Zaželi……………  …………….520.672,59 kn
- nedospjela obveza za otplatu kredita…………………………2.460.473,56 kn

X

� 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 Bukovlje za 
razdoblje 1.1. do 30.06.2018. g.
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POSEBNI DIO

XI

� Posebni dio proračuna općine Bukovlje sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 
osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.

XII

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

OPĆINA BUKOVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 400-01/18-01/83
Ur.broj: 2178/25-02-18-1 
Bukovlje, 23.08.2018.g. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Danijel Kovačević, inž.građ.,v.r.
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45.

IZVJEŠĆE 

o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Plan gospodarenja otpadom općine Bukovlje za razdoblje od 2018. do 2023. godine

 

Naziv	tijela	nadležnog	
za	izradu	nacrta	i	
provedbu	savjetovanja 	

Općina	Bukovlje	

Svrha	dokumenta	
Javno	savjetovanje	provodi	se	u	cilju	 donošenja	 Plana	
gospodarenja	otpadom	Općine	Bukovlje	za	razdoblje	od	2018.	
do	2023.	godine.	

Tko	je	bio	uključen	u	
postupak	izrade	
odnosno	u	rad	stručne	
radne	skupine	za	
izradu	nacrta?	

U	postupak	izrade	 dokumenta	 bili	su	uključeni	 službenici	
Jedinstvenog	upravnog	odjela	Općine	 Bukovlje	 u	suradnji	s	
vanjskim	suradnicima.	

Je	li	nacrt	bio	objavljen	
na	internetskim	
stranicama		
ili	na	drugi	
odgovarajući	način?	

Internetske	
stranice	tijela	
nadležnog	za	
izradu	nacrta	

http://www.bukovlje.hr/ 	

Neke	druge	
internetske	
stranice	

 

http://www.proracun.hr/ 	
	
Dokument	možete	pogledati	ovdje.	

Neki	drugi	
odgovarajući	
način	

/	

Vrijeme	trajanja	
savjetovanja	

Savjetovanje	je	trajalo	od	21.05.2018.	do	20.06.2018.	

Obrazloženje	za	
savjetovanja	koja	traju	
kraće	od	30	dana	

/	

Koji	su	predstavnici	
zainteresirane	javnosti	
dostavili	svoja	
očitovanja?	

Tijekom	 internetskog	savjetovanja	nije	zaprimljena	niti	jedna	
sugestija,	prijedlog	ili	komentar. 	
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ANALIZA	DOSTAVLJENIH	PRIMJEDBI 	

Razlozi	neprihvaćanja	
pojedinih	primjedbi	
zainteresirane	javnosti	
na	određene	odredbe		
nacrta	akta	ili	drugog	
dokumenta	

/	

Troškovi	provedenog	
savjetovanja	

Nema	troškova	savjetovanja 	

Tko	je	i	kada	izradio	
izvješće	o	provedenom	
savjetovanju?	

Ime	i	prezime:	 Datum:	

Miroslav	Brblić	 21.06.2018.	godine	

Osoba	zadužena	za	
provedbu	savjetovanja	s	javnošću

Miroslav	Brblić,	v.r.
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46.

 Na temelju članka 25. Statuta općine 
Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije broj 3/18) Općinsko vijeće općine 
Bukovlje na svojoj 10. sjednici održanoj 23. 
kolovoza 2018. godine donosi 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o provedenom 
savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

– Plan gospodarenja otpadom općine Bukovlje 
za razdoblje od 2018. do 2023. godine

�

Članak 1.

Usvaja se Izvješće	 osobe zadužene za 
provedbu savjetovanja s javnošću za općinu 
Bukovl je  o  provedenom savje tovanju  sa 
zainteresiranom javnošću – Plan gospodarenja 
otpadom općine Bukovlje za razdoblje od 2018. do 
2023. godine.

Članak 2.

 Izvješće osobe zadužene za provedbu 
savjetovanja s javnošću za općinu Bukovlje sastavni 
je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 351-01/18-01/13
URBROJ: 2178/25-02-18-2
Bukovlje, 23.08.2018. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

47.

 Na temelju članka 25. Statuta općine 
Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 3/18), Općinsko vijeće općine 
Bukovlje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 23. 
kolovoza  2018. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti na provedbu 
ulaganja u projekt

„Sportsko rekreacijski centar Bukovlje“ 

Članak 1.

U svrhu prijave na Natječaj za provedbu Podmjere 
7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 
proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, 
provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“ iz programa ruralnog 
razvoju Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 
2020. te ostvarivanja bespovratne potpore, a na 
temelju Točke 5 Natječaja, Općinsko vijeće općine 
Bukovlje ovom Odlukom daje suglasnost za 
provedbu ulaganja u projekt „Sportsko rekreacijski 
centar Bukovlje“ na k.č. 1097/33  k.o. Bukovlje. 
Ulaganje u projekt detaljno je opisano u Prilogu 
Odluke.

Članak 2.

Korisnik potpore je Općina Bukovlje. Ovlašćuje se 
općinski načelnik općine Bukovlje za poduzimanje 
svih pravnih radnji potrebnih za realizaciju projekta 
iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Projekt „Sportsko rekreacijski centar Bukovlje“ 
usklađen je sa Strateškim razvojnim programom 
općine Bukovlje za period od 2015. – 2020. godine u 
okviru:
Strateški cilj 1. Razvoj cestovne, komunalne, 
poduzetničke i društvene infrastrukture,
Prioritet 3. Izgradnja društvene infrastrukture
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Mjera 1. Izgradnja društvene infrastrukture.
 

Članak 4.

Općinsko vijeće općine Bukovlje prihvaća 
sudjelovanje općine Bukovlje u sufinanciranju 
projekta u preostalom iznosu koji će se utvrditi po 
donošenju Odluke o dodijeli sredstava od Agencije 
za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju.

Članak 5. 

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

Prilog 1: Prilog uz odluku Općinskog vijeća o 
davanju suglasnosti za ulaganje u projekt „Sportsko 
rekreacijski centar Bukovlje“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/18-01/84
URBROJ: 2178/25-02-18-1
Bukovlje, 23. kolovoza 2018. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

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

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 
PROVEDBU ULAGANJA

(KLASA: 400-01/18-01/84, URBROJ: 2178/25-02-18-2)
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ 

PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 
2014-2020

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)
SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BUKOVLJE

2. KORISNIK PROJEKTA

2.1. NAZIV KORISNIKA
Općina Bukovlje

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA
Josipa Kozarca, 20, 35 209 Bukovlje

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Davor Petrik, načelnik

2.5. KONTAKT
Tel. 035/461-118, Fax. 035/461-118, e-mail: opcina.bukovlje@gmail.com

3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju 
korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA
Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA
Brodsko – posavska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Bukovlje
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3.2.3. NASELJE/NASELJA
Bukovlje

3.3. CILJEVI PROJEKTA
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Cilj projekta Sportsko rekreacijski centar Bukovlje je stvoriti uvjete kvalitetnijeg bavljenja sportom, privući više 
djece i mladih u sportska udruženja, omogućiti organizaciju kvalitetnijih događanja i time obogatiti društveni 
život lokalnog stanovništva. Projektom će se izgraditi društvena infrastruktura namijenjena u sportsko – 
rekreacijske svrhe, što uključuje sportaše, trenere, suce, delegate, doktore, navijače i ostale korisnike. Projektom 
je predviđen suvremeni sportski objekt sa uređenim nogometnim terenom, uređenim okolišem i parkirališnim 
mjestima, sve to prema najsuvremenijim standardima gradnje, kako bi ciljane skupine mogle zadovoljiti svoje 
rekreativno – sportske i društvene potrebe.  

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od 
postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Planirana je nova građevina, stadionska tribina, sa 300 sjedećih mjesta za gledatelje (100 natkrivenih). Građevina 
je planirana sa svlačionicama sa sanitarijama (odvojene za igrače i trenere), dvoranom za vip uzvanike, 
sanitarijama za gledatelje, uredom tajništva kluba, ambulantom, praonicom, hodnicima za komunikaciju i 
spremištem opreme. Na krovu se planira HVAC sustav i solarni paneli za pripremu PTV. Planiraju se urediti 
parkirališna mjesta za 33 automobila, pristupni putevi terenima i nogometni teren prema kriterijima HNS-a za 3. 
HNL.
� � � � � � Postojeće stanje�� Rezultat

- Neto površina nove građevine� � 0 m²� � � 423,75 m²

- Sjedeća mjesta� � � � 0           �� 300

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

- Parkirališna mjesta� � � 0� � � 33

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

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

Ako je odgovor ''DA'':
a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Projektom će se direktno zaposliti najmanje jedna osoba na poslovima održavanja i brige oko objekta. Neizravno 
će objekt pomoći oko zapošljavanja u ugostiteljskoj djelatnosti pošto će se nakon njegove izgradnje povećati broj 
posjetitelja raznim događanjima organiziranim u „Sportsko – rekreativnom centru Bukovlje“ što će ugostitelji 
sigurno iskoristiti za povećanje svoga poslovanja.

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja 
novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)
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Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.b r. Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)  

Planirani 

broj radnih 

mjesta  

Planirana godina ili 

planirano razdoblje 

stvaranja novog radnog 

mjesta nakon realizacije 

projekta  

1.  Voditelj održavanja  1 2020.  

 

Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz Priloga 10 
Natječaja.
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu 
dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih 
radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne 
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Izgradnja sportsko – rekreacijskog centra trajat će 16 mjeseci prema dinamici prikazanoj u tablici, odnosno 13 
mjeseci nakon sklapanja ugovora s dobavljačem.
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3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Glavne aktivnosti projekta su sljedeće:

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

ponuda prema unaprijed zadanim kriterijima, provedba ugovora temeljem odabrane ponude

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

3. Nadzor nad građenjem

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

uređaja, instalacija grijanja i hlađenja, elektrotehničke instalacije, izgradnja igrališta i tribina, uređenje 

okoliša

5. Opremanje objekta potrebnom opremom

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

dozvolu

7. Vidljivost projekta

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

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući 
prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i 
izračuna potpore'')
Ukupna vrijednost projekta sukladno projektno – tehničkoj dokumentaciji, uključujući prihvatljive i 
neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna 
potpore'' iznosi 9.062.340,11 HRK.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti 
građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) 
Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva 
za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv 
trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti 
građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti 
građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')
Aktivnosti građenja nisu započete.
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4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu korisnika o dostupnosti 
ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)
Ciljane skupine ovog projekta jesu sportaši amateri, rekreativci i djeca s područja općine, Nogometna akademija 
Bukovlje, Nogometni klub Slavonac Bukovlje, treneri, navijači, ostali sportski klubovi te obrazovne ustanove. 
Krajnji korisnici su lokalno stanovništvo i poduzetnici koji će imati koristi od organiziranih sportskih i drugih 
događanja. 

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

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

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

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

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i 
funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Dinamika financiranja projekta prikazana je u donjoj tabeli. 

Rb Elementi/godina  2019  2020  Ukupno  

1 Prijava projekta  168.206,24    168.206,24  

2 Javna nabava        

3 Izgradnja        

  Građevinsko obrtnički radovi  6.294.260,00    6.294.260,00  

  Vodovod i kanalizacija    499.980,00  499.980,00  

  Strojarski radovi    494.243,75  494.243,75  

  Elektroinstalater ski radovi    1.329.525,13  1.329.525,13  

4. Oprema    51.125,00  51.125,00  

5. Nadzor    187.500,00  187.500,00  

6.  Energetski certifikat    12.500,00  12.500,00  

7. Koordinator II  12.500,00    12.500,00  

7. Vidljivost  9.000,00  3.500,00  12.500,00  

UKUPNO  6.483.966,24  2.578.373,88  9.062.340,12  

Bespovratna sredstva (avans+rate)  6.368.660,00  1.071.340 ,00 7.440.000,00  

Vlastita sredstva  115.306,24  1.507.033,88  1.622.340,12  
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Općina Bukovlje spada u IV. skupinu jedinica lokalne skupine te intenzitet potpore, prema članku 34 Pravilnika o 
provedbi mjere 07, iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Za potrebe financiranja projekta, Općina 
planira po odobrenju sredstava uzeti avans u visini 50% odobrenih sredstava ili 3.720.000,00 HRK za koji planira 
dati zadužnicu kao osiguranje. Za vlastiti dio u visini od 1.622.340,12 HRK, Općina Bukovlje planira osigurati 
sredstva iz općinskog proračuna. Ostala sredstva povukla bi se u još dvije rate. Povlačenje prve rate planirano je u 
prosincu 2019. godine, a druge rate u lipnju 2020. godine.

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

Dosada imaju iskustva u provedbi sljedećih projekata općine:

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

2014. godina
Rekonstrukcija javne rasvjete u Bukovlju i Vranovcima� 749.000,00 HRK

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM 

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim 
projektom u predviđenoj funkciji projekta)
Održavanje objekata vršit će se u nadležnosti Općine Bukovlje. Novo opterećenje proračuna bit će u visini oko 
97.000,00 HRK – 115.000,00 HRK godišnje, uključujući plaću novozaposlenog. Međutim, očekuje se da će 
društvena dobit biti veća - povećanje potrošnje u ugostiteljskim objektima, poboljšanje sportskog i društvenog 
života raznim interesnim skupinama u Općini Bukovlje i šire.

    2020  2021  2022  2023  2024  

    1  2  3  4  5  

1 Prihod  48.000,00  108.000,00  110.000,00  112.000,00  115.000,00  

  Proračun  48.000,00  108.000,00  110.000,00  112.000,00  115.000,00  

2 Rashodi  48.000,00  108.000,00  110.000,00  112.000,00  115.000,00  
2.1. Struja  7.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  12.000,00  
2.2. Grijanje  3.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  
2.3. Voda  2.000,00  7.000,00  7.000,00  7.000,00  7.000,00  
2.2. Trošak djelatnika  30.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  
2.3. Tekuće održavanje  3.500,00  18.000,00  20.000,00  22.000,00  25.000,00  
2.4 Ostalo  2.500,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  
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8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE 
ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su 
uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne 
isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja 
projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi 
sukladno nadležnim propisima)
U održavanje i upravljanje objektom sportsko – rekreativnog centra Bukovlje uključena će biti Općina Bukovlje 
koja će za brigu o objektu zaposliti Voditelja objekta s najmanje srednjom stručnom spremom. On će u razdoblju 
od najmanje 5 godina od konačne isplate sredstava upravljati objektom na način da se osigura njegovo 
funkcioniranje, vodi briga o rasporedu i organizaciji aktivnosti događanja u objektu. Zajedno s Jedinstvenim 
upravnim odjelom Općine voditi brigu i o sljedećem:

· čuvanje dokumentacije koja se odnosi na dodjelu sredstava iz EPFRR programa,

· zabrana promjene namjene i vrste ulaganja za koju se korisniku odobravaju sredstva,

· informiranje javnosti o potpori sukladno EU zakonodavstvu,

· zabrana promjene vlasništva nad ulaganjem, davanja u zakup ili najam predmeta ulaganja ili premještanja 

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

· osiguranje pristupa i kontrole na terenu, u svakom trenutku, koja se odnosi na potporu te pružanje na uvid 

cjelokupnu dokumentaciju vezanu uz sufinancirane troškove predstavnicima Agencije za plaćanja, 

Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA), Europske komisije, 

Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF),

· izvještavanje Agencija za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji postojanja sukoba interesa 

između korisnika i ponuditelja od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava i tijekom sljedećih 5 

godina od datuma konačne isplate potpore,

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se 
umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.
Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 
2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te se popunjen uljepljuje u ovom 
poglavlju).

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

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I 
RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i 
različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

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

- sportske udruge,

- sportaši,

- djeca,

- mladi,

- treneri,

- navijači,

- obrazovne institucije,

- ostale udruge,

- lokalno stanovništvo.

Datum:�24.08.2018.
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OPĆINA  OKUČANI

35.

 Na temelju članka 2. i 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine 28/10)  i članka 34. Statuta općine 
Okučani („Službeni vjesnik Brodsko- posavske 
županije „ broj 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18), Općinsko 
vijeće općine Okučani na svojoj 10. sjednici 
održanoj 13. kolovoza 2018. godine donosi

ODLUKU 

o izmjeni  Odluke o plaćama načelnika i 
zamjenika načelnika, te o naknadama 

zamjenika načelnika, naknadama vijećnicima 
Općinskog vijeća

Članak 1.

     U članku 3. Odluke o plaćama načelnika i 
zamjenika načelnika, te o naknadama zamjenika 
načelnika, naknadama vijećnicima Općinskog 
vijeća („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj  8/10) članak 3. mijenja se i glasi :

„ Plaću Načelnika i zamjenika Načelnika kada 
dužnost obavljaju profesionalno čini umnožak 
koeficijenta i osnovice za obračun plaće , uvećan za 
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, 
ukupno najviše 20%.

Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti, 
dužnosnici  ostvaruju pravo na plaću i druga prava iz 
rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se 
u staž osiguranja.
Ostvarivanje prava iz rada odnosi se na prava iz 
mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te pravo na 
naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u 
vezi s profesionalnim obnašanjem dužnosti.

Članak 2.

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

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 120-01/18-01-01
URBROJ: 2178/21-01-18-01
Okučani, 13. kolovoza 2018. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac, v.r.
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37.

PROGRAM 

poticanja  obrtništva, poduzetništva i poljoprivrede 

na području općine Okučani za 2018. godinu

Predloženi Program obuhvaća planirane mjere i aktivnosti na poticanju obrtništva, poduzetništva i 
poljoprivrede na području općine Okučani  u 2018. godini s posebnim osvrtom na poticajne mjere iz područja: 
izobrazbe, informacija i savjetodavno-razvojnog sustava, rješavanja problema prostornog aspekta 
poduzetničkog poslovanja, pružanja izravne financijske potpore, kao i program međuinstitucionalne suradnje, 
a provodit će se u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, te svim ostalim institucijama poduzetničke 
podrške s područja Brodsko-posavske županije.

U prilogu materijala nalazi se Shema Programa poticanja poduzetništva općine Okučani za 2018. godinu, koja nije 

sastavni dio Programa i neće se objavljivati.

Predlaže se Općinskom vijeću općine Okučani donošenje Programa, u tekstu koji glasi:

 Temeljem članka 34.  Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije” broj 

10/09, 4/13, 3/18 i 7/18), Općinsko vijeće općine Okučani  donijelo je na 10. sjednici održanoj 13. 08.  2018. 

godine    

P R O G R A M  

poticanja  obrtništva, poduzetništva i poljoprivrede općine Okučani  za 2018. godinu

Polazeći od usklađenosti sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.2020. ("Narodne 

novine" broj 136/13.), te regulativnim okvirom u Europskoj uniji, Program obuhvaća plan aktivnosti koje će se 

poduzimati tijekom 2018. godine kroz realizaciju pojedinačnih projekata poticanja razvoja malog i srednjeg 

poduzetništva na području općine Okučani.  

Porast zaposlenosti, podizanje životnog standarda i novi zamah nacionalnog gospodarstva, mogući su jedino uz 

punu podršku poduzetništva. Svjetsko je iskustvo pokazalo da je malo i srednje poduzetništvo glavni pokretač 

gospodarskog razvitka i generator novih radnih mjesta. Mala i srednja poduzeća okvir su za realizaciju 

poduzetničke inicijative koja čini osnovu gospodarstva.  Gotovo sve europske zemlje daju kroz posebne poticajne 

mjere države i ostalih institucija podršku razvoju malom gospodarstvu, ili direktnim potporama iz proračuna, ili 

indirektno kroz različite porezne ili druge olakšice. Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne 

novine" broj 29/02., 06/07., 53/12. i 56/13.) definirane su poticajne mjere i aktivnosti, te nositelji provedbe mjera i 

instrumenata razvoja malog gospodarstva. Sukladno tome, na nacionalnoj razini, na razini Županije i jedinica 

lokalne samouprave pokrenuto je niz mjera i aktivnosti kojima se podupire razvoj poduzetništva.  

Program poticanja poduzetništva na svome području provodi Općina Okučani u suradnji s Županijom Hrvatskom 

gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom 

udrugom poslodavaca, te svim ostalim institucijama poduzetničke podrške. 

Korisnici navedenih aktivnosti unutar projekata uz institucije poduzetničke podrške, učenike, studente te 

nezaposlene osobe su i subjekti malog gospodarstva – mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrti i 

poljoprivrednici koji imaju sjedište na području općine.  Županijskom razvojnom strategijom Brodsko posavske  

županije, te Strategijom razvoja općine Okučani kao  temeljnim planskim dokumentom za održivi gospodarski 
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razvoj, predložena su tri strateška cilja jednake važnosti, unutar kojih se nalazi definirano niz prioriteta. Jedan od 

ciljeva je razvoj konkurentnog gospodarstva, te prioritet - razvoj malog i srednjeg poduzetništva i poticanje 

ulaganja.  Nastojeći aktivno pridonijeti stvaranju pretpostavki i okruženja stimulativnog za razvoj poduzetništva, 

te nastojeći ublažiti negativni utjecaj krize na poslovanje subjekata malog gospodarstva, Općina Okučani  planira 

tijekom 2018. godine provoditi sljedeće programe:  

1. POTICANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA U PODUZETNIŠTVU; 

2. INFORMIRANJE I OBRAZOVNE AKTIVNOSTI; 

3. SAVJETOVANJE PODUZETNIKA;

4. POTICANJE POKRETANJA, RAZVOJA I UNAPRJEĐENJA POSLOVANJA; 

5. POTICANJE PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI; 

6. POTICANJE KORIŠTENJA EU FONDOVA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA POTPORE 

U PODUZETNIŠTVU, OBRTNIŠTVU I POLJOPRIVREDI

7. SURADNJA S INSTITUCIJAMA PODUZETNIČKE PODRŠKE.   

Provođenjem ovih Programa žele se postići sljedeći ciljevi:

· stvaranje pretpostavki za brži izlaz iz trenutne gospodarske situacije te očuvanje postojećih radnih 

mjesta; 

·  povećanje zaposlenosti te povećanje prosječnog broja zaposlenih;

·  povećanje broja subjekata malog gospodarstva ;

·  povećanje stope opstanka novoosnovanih subjekata i osiguranje trajnosti njihovog poslovanja; 

· izgradnja poduzetničkih zona;

·   jednostavnije i brže ishođenje poduzetničkih kredita s povoljnom kamatnom stopom, te povećanje 

korištenja poticajnih sredstava iz EU, nacionalnih i ostalih izvor afinanciranja;

·  povećanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva; 

· povećanje domaćih i stranih ulaganja; 

Sredstva za provedbu navedenih programa planirana su u Proračunu općine Okučani za 2018. godinu i 

projekcijama za 2019. i 2020. godinu, a iste će se realizirati sukladno Odluci o izvršavanju proračuna općine 

Okučani za 2018. godinu, kao i Odluci o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području općine 

Okučani.   

1.  POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA  

Konkurentski položaj određene nacionalne ili lokalne ekonomije ovisi prvenstveno o kvaliteti raspoloživih 

ljudskih resursa. Korištenje tih resursa i ulaganje u njihovu kvalitetu glavni su čimbenici gospodarskog i 

socijalnog napretka. Ulaganjem u obrazovanje omogućava se stjecanje novih znanja i vještina, potrebnih za 

otvaranje novih radnih mjesta. 

S ciljem povećanja zaposlenosti, bolje motiviranosti u traženju posla i povećanjem razine stručnih i dodatnih 

znanja te kao direktan odgovor na potrebe tržišta i poslodavaca, općina provodi nekoliko različitih projekata.  

Sredstva kojima se potiče zapošljavanje planirana su u Proračunu općine Okučani za 2018. godinu i projekcijama 

za 2019. i 2020., Program  Poticanje razvoja poduzetništva, Poticanje zapošljavanja.  
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 Tijekom 2018. godine planirani su sljedeći projekti:   

PROJEKT 1.1.: OSPOSOBLJAVANJE DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA  

OPIS: Gotovo 70 % svih nezaposlenih na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda 

Slavonski Brod, su osobe koje posao čekaju duže od godinu dana. Dugotrajna nezaposlenost za sobom povlači 

postepeni gubitak znanja i vještina stečenih radom ili obrazovanjem, gubitak motivacije i aktiviteta, te gubitak bilo 

kakve veze s tržištem rada. Iz navedenih razloga, Općina Okučani želi aktivno pokrenuti i sudjelovati u svim 

potpornim programa poticanja stručnog osposobljavnaja nezaposlenih osoba . Tijekom provedbe projekta 

provode se aktivnosti kojima je moguće direktno utjecati na stav prema vlastitoj nezaposlenosti, podrobnije 

poznavanje zahtjeva tržišta rada u smislu traženih vještina i osobina radnika, aktiviranje kroz učenje i 

osposobljavanje (formalno i neformalno), uz pojačano praćenje i analizu poduzetih aktivnosti nezaposlenih osoba 

kojima prijeti ulazak u dugotrajnu nezaposlenost. 

Tijekom 2018. godine u planu je sljedeća aktivnost: - nastavak osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba 

sukladno potrebama na tržištu u suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Okučani.  

NOSITELJI: Općina Okučani,   Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Okučani,    Obrazovne 

institucije , ostali provoditelji obrazovanja

KORISNICI: Dugotrajno nezaposlene osobe   

PROJEKT 1.2.  POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH  

OPIS: Ciljne skupine ovog programa su svi nezaposleni koji se vode u evidenciji Hrvatsgko zavoda za 

zapošljavanje i teško pronalaze zaposlenje. Upravo stoga, Općina Okučani  usmjerava portpore  pomoći i 

motiviranju postojećih poduzetnika za zapošljavnaje novih djelatnika, nezaposlenih s područja općine Okučani. 

Tijekom 2018. godine u planu je sljedeća aktivnost: - poticanja zapošljavanja nezaposlenih osoba  s područja 

općine Okučani pružanjem jednokratne financijske potpore svakom gospodarskom subjektu koji zaposli 

nezaposlenu osobu s područja općine Okučani na neodređeno vrijeme. Visina jednokratne potpore iznositi će 

5.000 kn po jednoj uposlenoj osobi , te maksimalna visina korištenja potpore po jednom gospodarskom subjektu 

ne smije prijeći 50.000 kn godišnje.

NOSITELJI: Općina Okučani  

KORISNICI: Gospodarski subjekti koji su tijekom 2018. godine zaposlili nezaposlenu osobu na neodređeno 

virjeme. 

2. INFORMIRANJE I OBRAZOVNE AKTIVNOSTI

  Imati pravu informaciju u pravo vrijeme na pravom mjestu od presudnog je značaja za sve sudionike tržišne 

utakmice. Samo onaj poduzetnik kome su dostupne sve informacije, može napraviti najbolji odabir za sebe i svoju 

tvrtku, te na taj način utjecati na olakšavanje poslovanja i maksimiziranje dobiti.  

Prema Odluci o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na općine Okučani potpora za informiranje i 

obrazovne aktivnosti dodjeljuje se za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih 

kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-

početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja,  te učenika i studenata, a osobito za: pripremu i izradu sadržaja 

namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije, izradu poduzetničkih publikacija i 

srodnih informativnih i edukativnih materijala, organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te 

drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja potencijalnih i postojećih poduzetnika, organiziranje i provedbu 

seminara i drugih oblika obrazovanja predstavnika poduzetničkih potpornih institucija.  

U svrhu što boljeg i kvalitetnijeg prezentiranja programa poticanja poduzetništva, u 2018. godini planirano je 

nastaviti s projektima koji poduzetnicima omogućavaju jednostavnije i brže dobivanje informacija, koji su se 

pokazali izuzetno korisni i izvrsno su prihvaćeni od strane poduzetnika.  

Sredstva za provedbu informiranja i obrazovnih aktivnosti planirana su u Proračunu pćine Okučani za 2018. 

godinu i projekcijama za 2019. i 2020., Program  Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, Potpore za 

informiranje i obrazovanje aktivnosti.  

Tijekom 2018. godine planirani su sljedeći projekti:   
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PROJEKT 2.1.: INFORMIRANI PODUZETNIK 

 OPIS: INFORMIRANI poduzetnik nov je i suvremen način ažurnog informiranja poduzetnika o kreditnim 

linijama, poticajima za poduzetnike, zakonodavnim i računovodstvenim promjenama, aktivnostima općine 

Okučani iz sfere poduetništva i svim drugim projektima u poduzetništvu, održavanjem informativnih radionica, 

tribina, te ostalim sredstvima informiranja poduzetnika. 

Prema komentarima samih poduzetnika, ovo je model koji u potpunosti odgovara potrebama današnjih 

poduzetnika i ubrzanog načina života i rada.     

NOSITELJI: Općina Okučani  

KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva  Potencijalni poduzetnici   

PROJEKT 2.2.: PODUZETNIČKE PUBLIKACIJE  

OPIS: S ciljem što kvalitetnijeg informiranja poduzetnika, Općina  je proteklih godina sudjelovala u izradi vrlo 

korisnih publikacija koje imaju za cilj pružanje informacija svim skupinama poduzetnika:  poljoprivrednika, 

obrtnika, poduzetnika.Sve publikacije za poduzetnike su besplatne, mogu se dobiti u CTR razvojnoj Županijskoj 

agenciji.

Tijekom 2018. godine u planu su sljedeće aktivnosti: sufinanciranje izrada novih publikacija sukladno potrebama 

poduzetnika putem poduzetničko potpornih institucija i/ili ostalih provoditelja ove aktivnosti.  

NOSITELJI: Općina Okučani  

KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva  Potencijalni poduzetnici Institucije poduzetničke podrške 

PROJEKT 2.3.: PROMOTIVNI PLAKATI, LECI I PROSPEKTI  

OPIS: Aktivnosti kojima se utječe na bolju informiranost poduzetnika su izrada informativnih plakata, letaka i 

prospekata. Promotivni plakati postavljeni na mjesta gdje se nalazi velik broj ljudi (zavod za zapošljavanje, 

komore, udruženja, prostore općine  i dr.), povećavaju razinu informiranosti onih osoba i institucija kojima su 

informacije na plakatima namijenjene, ali potiču interes i kod onih osoba koje tek razmišljaju o pokretanju 

vlastitog poduhvata.   

 Tijekom 2018. godine u planu je sljedeća aktivnosti: - sufinanciranje izrada promotivnih materijala – plakata, 

letaka, prospekata i dr.  

NOSITELJI: Općina Okučani

KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva,  Potencijalni poduzetnici, Institucije poduzetničke podrške   

PROJEKT 2.4.: SEMINARI  

OPIS: Sve institucije poduzetničke podrške provode aktivnosti organiziranja različitih seminara. Seminari su 

namijenjeni ciljanim skupinama polaznika, obrađuju različite teme, te pomažu u rješavanju problema s kojima se 

poduzetnici susreću u svom radu i podižu razinu efikasnosti poduzeća. Izbor teme seminara temeljen je na upitima 

samih poduzetnika. Sufinanciranjem organiziranja i provođenja seminara potencijalnih i postojećih poduzetnika 

Općina  omogućava poduzetnicima pohađanje seminara bez naknade ili uz plaćanje samo dijela troškova. 

Seminari su podijeljeni u sljedeće osnovne grupe: 

Program edukacije poduzetnika početnika - edukacija poduzetnika početnika o načinu registriranja tvrtke, 

osnovama financijskog poslovanja, tržištu, institucijama poduzetničke podrške i dr.; 

Edukacija poduzetnika u fazi rasta i razvoja - na temelju analiza potreba poduzetnika provođenje edukacije za 

određena područja (marketing, financije, poslovanje u vrijeme krize i recesije i sl.); 

Program edukacije zaposlenih u institucijama poduzetničke podrške - podizanje razine kvalitete u pružanju 

savjetodavnih usluga poduzetnicima; 

Interes za edukacijom poduzetnika kontinuirano raste, uz poseban naglasak na zahtjevime poduzetnika za 

specijaliziranim seminarima vezanim uz trenutnu gospodarsku situaciju. 

Tijekom 2018. godine u planu su sljedeće aktivnosti: 

 -  sufinanciranje provedbe seminara za poduzetnike početnike u suradnje s institucijama poduzetničke 

podrške,

 -  sufinanciranje provedbe seminara za poduzetnike u fazi rasta i razvoja u suradnji s institucijama 

poduzetničke podrške,
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 -  sufinanciranje troškova dodatne edukacije poduzetnika i/ili zaposlenih u institucijama poduzetničke 

podrške - podizanje razine kvalitete u pružanju savjetodavnih usluga.  

NOSITELJI: Općina Okučani  

KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva  Potencijalni poduzetnici  Institucije poduzetničke podrške   

PROJEKT 2.5.: PODUZETNIČKE TRIBINE, RADIONICE I FORUMI  

OPIS: Zbog nedostatka vremena i pravih izvora informacija, poduzetnici često nisu u tijeku s najnovijim 

spoznajama i dostignućima u svojoj djelatnosti. Organiziranjem informativnih tribina, radionica i foruma otklanja 

se taj jaz, te se na taj način pomaže poduzetnicima u unaprjeđenju njihovog poslovanja. Za razliku od seminara, 

tribine se organiziraju u vidu kratkih predavanja, na kojima se jednostavno, kratko i jasno obrađuje određena 

tematika, prilagođena djelatnosti i veličini poduzetnika. Kao oblik neformalne edukacije i mjesto uspostavljenja 

novih kontakata, radionice i forumi donose zanimljiva i korisna saznanja poduzetnicima i otvaraju im nove tržišne 

vidike Općina Okučani i ostale institucije poduzetničke podrške uključene su u organizaciju široki spektar 

različitih tribina. Sudjelovanje na tribinama za poduzetnike je besplatno.  

  Tijekom 2018. godine u planu su sljedeće aktivnosti:  organiziranje tribina, radionica i foruma za postojeće i 

potencijalne poduzetnike,  organiziranje tribina za predstavnike institucija poduzetničke podrške,  međusobno 

povezivanje i umrežavanje poduzetnika i sufinanciranje aktivnosti organiziranja i provedbe tribina, radionica, 

foruma i drugih edukativnih sadržaja. 

NOSITELJI: Općina Okučani,Poduzetnički centri , Institucije poduzetničke podrške  

KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva,  Potencijalni poduzetnici , Institucije poduzetničke podrške   

3. SAVJETOVANJE PODUZETNIKA  

Svaki poduzetnik, bez obzira radi li se o početniku ili o poduzetniku u fazi rasta i razvoja, ima potrebu zatražiti 

određeni savjet tj. dobiti prave podatke i informacije na temelju kojih će lakše donijeti poslovnu odluku. Kako bi se 

poduzetnicima olakšalo donošenje odluka, Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, poduzetnički centri 

i inkubatori te ostale institucije poduzetničke podrške svakodnevno pružaju usluge besplatnog savjetovanja za 

poduzetnike.  

Sukladno Odluci o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području općine Okučani potpore za 

savjetovanje poduzetnika dodjeljuju se za savjetodavnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih 

kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-

početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, a osobito za: stručne savjetodavne usluge postojećim i potencijalnim 

poduzetnicima, mentorske usluge poduzetnicima početnicima, savjetodavne usluge korisnicima EU fondova ili 

potencijalnim korisnicima EU fondova.  

 Sredstva za provedbu aktivnosti savjetovanja poduzetnika planirana su u Proračunu općine Okučani za 2015. 

godinu i projekcijama za 2019. i 2020., Program  Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, Potpore za 

savjetovanje poduzetnika.  

NOSITELJI: Općina Okučani

KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva  Potencijalni poduzetnici   

 

4. POTICANJE POKRETANJA, RAZVOJA I UNAPRJEĐENJA POSLOVANJA  

 Subjekti malog gospodarstva jedni su od glavnih nositelja gospodarske aktivnosti, stoga je vrlo važno omogućiti 

im kontinuiran rast i razvoj, povećanje kvalitete proizvoda i usluga, kao i očuvanje postojećih radnih mjesta i novo 

zapošljavanje. S obzirom na trenutnu gospodarsku situaciju koju karakterizira dugogodišnja kriza i recesija, velik 

broj subjekata malog gospodarstva posluje u otežanim uvjetima, pa je nužno osigurati im ostanak na tržištu i 

daljnji razvoj.  Temeljem Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području općine Okučani 

potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se prije svega za: ulaganja u razvoj proizvoda i 

usluga i modernizaciju procesa, kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora, uvođenje sustava 

upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, stručno osposobljavanje i obrazovanje te marketinške 

aktivnosti.   Sredstva za provedbu aktivnosti pokretanja, razvoja i unaprjeđenja poslovanja planirana su u 
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Proračunu općine Okučani za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020., Program  Poticanje razvoja malog i 

srednjeg poduzetništva, Potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja. 

NOSITELJI; Općina Okučani

KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva   

5. POTICANJE PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI  

Nastupima na sajmovima i drugim sajamskim manifestacijama omogućava se poduzetnicima uspostavljanje 

novih kontakata, pronalazak novih poslovnih partnera te dolazi do izravne razmjene informacija o proizvodima i 

uslugama.  

 Sredstva kojima se potiču promotivne aktivnosti planirana su u Proračunu općine Okučani za 2018. godinu i 

projekcijama za 2019. i 2020., Program  Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Potpore za promotivne 

aktivnosti.  

Tijekom 2018. godine planiran je sljedeći projekt:  

PROJEKT 5.1.: SUFINANCIRANJE PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI  

OPIS: Nastupima na sajmovima omogućava se poduzetnicima uspostavljenje novih kontakata, upoznavanje 

potencijalnih kupaca sa svojim proizvodima, te lakši prodor na nova tržišta. S obzirom da nastupi na sajmovima, 

posebice onim inozemnim, iziskuju značajna financijska sredstva, pa poduzetnici vrlo često nisu u mogućnosti 

samostalno podmiriti sve troškove takvih aktivnosti – plaćanje zakupa i uređenja prostora, troškove transporta 

robe, troškove izrade propagandnog materijala i dr., Općina sufinancira ove aktivnosti.  

Tijekom 2018. godine u planu je sljedeća aktivnost:   - odobravanje potpora za organizaciju i nastupe na 

manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području općine 

Okučani, kojima se promiče i predstavlja Općina kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za 

organizaciju i nastupe. 

NOSITELJI: Općina Okučani,  Institucije poduzetničke podrške,  Organizatori sajmova i sličnih manifestacija  

 KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva,   Institucije poduzetničke podrške,  Organizatori sajmova i sličnih 

manifestacija   

6. POTICANJE KORIŠTENJA EU FONDOVA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTRUMENATA 

POTPORE U PODUZETNIŠTVU, OBRTNIŠTVU I POLJOPRIVREDI

Unaprjeđenjem suradnje svih poduzetničkih institucija povećava se kvaliteta usluge koju poduzetnik dobiva. 

Dobar savjet utjecat će na donošenje dobre poslovne odluke, a dobra poslovna odluka urodit će povećanjem dobiti 

i novim zapošljavanjem. Zbog toga je neophodna kvalitetna suradnja između svih institucija poduzetničke 

podrške (poduzetnički centri, komore, zavodi, udruženja, uredi državne uprave i ostale savjetodavne kuće) i 

njihovo međusobno umrežavanje, kako bi poduzetnik dobio najbolji savjet, a da pri tome ne mora za svako pitanje 

pokucati na druga vrata. Savjetodavne usluge definirane kao nužne i potrebite sežu iz domene pripreme iprijave 

poduzetnika na natejčaje korištenja  EU potpornih sredstava, te savjetovanja poduzetnika u provedbi projekata 

odobrenih za finanaicranje.  Općina Okučani je u proteklom razdoblju podržavala ove aktivnosti koje su se 

pokazale kao izraziro potrebite te izrazito korisne za samo g poduzetnika.

 Tijekom 2018. godine u planu su sljedeće aktivnosti:  nastavak pružanja savjetodavnih usluga poduzetnicima i  

unapređenje suradnje u cilju kvalitetnijeg praćenje i savjetovanje poduzetnika.  

NOSITELJI: Općina Okučani,  Institucije poduzetničke podrške 

KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva  Potencijalni poduzetnici

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 15Strana: 2940



7.  SURADNJA S INSTITUCIJAMA PODUZETNIČKE PODRŠKE  

Kvalitetna suradnja svih institucija poduzetničke podrške omogućava bolji protok informacija, usklađenost 

projekata, međusobno nadopunjavanje i pomoć. Općina Okučani ulaže značajne napore za unaprjeđenje ove 

suradnje, koja u konačnici povećava kvalitetu usluga koje poduzetnici dobivaju.  

 Tijekom 2018. godine planirani su sljedeći projekti:  

PROJEKT 7.1.: SURADNJA S PODUZETNIČKIM CENTRIMA i POTPORNIM INSTITUCIJAM AU 

PODUZETNIŠTVU

OPIS:  Poduzetnički centri i ostale potporne institucije u poduzetništvu dio su poduzetničke infrastrukture 

zaduženi za pružanje savjetodavnih, informativnih, edukativnih i drugih usluga poduzetnicima. Općina Okučani 

je prepoznala značaj poduzetničkih centara i ostalih institucija, te sudjeluje u sufinanciranju određenih aktivnosti i 

projekata koje provode ove institucije. Također, Općina zajedno s navedenim  provodi i određene zajedničke 

projekte, prije svega projekte izrade poduzetničkih publikacija, projekte informiranja i edukacije, te projekte 

savjetovanja poduzetnika.  

Tijekom 2018. godine u planu je sljedeća aktivnost:   - nastavak suradnje s poduzetničkim centrima i ostalim 

potpornim institucijama u poduzetništvu.

NOSITELJI: Općina Okučani,  Poduzetnički centri i potporne institucije

KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva,  Institucije poduzetničke podrške   

PROJEKT 7.2.: SURADNJA S MINISTARSTVIMA  

OPIS:  Suradnjom s Ministarstvom gospodarstva i ostlaim resornim ministarstvima i držžavnim Agencijama, 

poduzetnicima se žele približiti projekti koje Ministarstvo provodi te omogućiti njihova veća participacija u 

bespovratnim potporama projekata poticanja poduzetništva. Osim suradnje s resornim ministarstvom, 

uspostavljena je i suradnja s Ministarstvom branitelja, Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije na projektima poticanja poduzetništva.  

Tijekom 2018. godine u planu je sljedeća aktivnost:   - nastavak suradnja s ministarstvima.  

NOSITELJI: Općina Okučani, resorna ministarstva   i agencije

KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva  Institucije poduzetničke podrške   

PROJEKT 7.3.: SURADNJA S KOMORAMA, ZAVODIMA I UDRUŽENJIMA  

OPIS:  Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora slavonski Brod, Hrvatska obrtnička komora, 

Obrtnička komora Brodsko-posavske županije,Udruženje obrtnika Nova Gradiška,  Hrvatski zavod za 

zapošljavanje, Područni ured Okučani, LAG  i ostale udruge samo su neke od institucija s kojima Općina surađuje 

s ciljem uključivanja u različite projekte i aktivnosti poticanja poduzetništva.  

Tijekom 2018. godine u planu je sljedeća aktivnost:   - nastavak suradnje s komorama, zavodima i udruženjima.  

NOSITELJI: Općina Okučani,  Institucije poduzetničke podrške  

KORISNICI: Subjekti malog gospodarstva  Institucije poduzetničke podrške   

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Za potpore kroz pojedine mjere ne mogu se javiti korisnici koji imaju nepodmirene obveze prema općini Okučani.

Za provedbe ovog Programa odgovoran je Jedinstveni upravni odjel općine Okučani, koje će pregledavati 

pristigle Zahtjeve za ostvarivanje prava na poticaje i provjeravati da li zadovoljavaju postavljene kriterije.

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

Klasa: 311-01/18-01/01

Urbroj: 2178/21-01-18-01

Okućani, 13. kolovoza 2018. godine

 Predsjednik  

Općinskog vijeća;

                   Ivica Pivac, v.r.
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38.

 Na temelju članka 34. Statuta općine 
Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj: 10/9, 4/13, 3/18 i 7/18) Općinsko 
vijeće općine Okučani na 10. sjednici održanoj dana 
13. 08. 2018. godine donosi

ODLUKU

O davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 

projekt „Rekonstrukcija tribina s građenjem 

nadstrešnice, rekonstrukcija parkirališta, 

nogometnog igrališta i građenje 

malonogometnog igrališta i rasvjete 

nogometnog igrališta u naselju Okučani“

Članak 1.

 Ovom Odlukom daje se suglasnost općini 

Okučani  za provedbu ulaganja u projekt 

„Rekonstrukcija tribina s građenjem nadstrešnice, 

rekonstrukcija parkirališta, nogometnog igrališta i 

građenje malonogometnog igrališta i rasvjete 

nogometnog igrališta u naselju Okučani“ (u 

daljnjem tekstu: projekt) u naselju Okučani na 

području općine Okučani.

Članak 2.

 Suglasnost dana ovom Odlukom izdaje se u 

svrhu prijave projekta iz članka 1. ove Odluke na 

Natječaj za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 

7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Članak 3.

 Suglasnost se daje na temelju dokumenta 

„Opis projekta“ koji je prilog ove Odluke i čini 

njezin sastavni dio.

Članak 4.

 Za provođenje ove Odluke ovlašćuje se 

načelnik općine Okučani.

Članak 5.

 Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o suglasnosti za provedbu 

ulaganja u projekt„Rekonstrukcija tribina s 

građenjem nadstrešnice, rekonstrukcija parkirališta, 

nogometnog igrališta i građenje malonogometnog 

igrališta i rasvjete nogometnog igrališta u naselju 

Okučani“ (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije„ broj 07/2017).

Članak 6.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko- posavske županije “.

KLASA:363-03/18-01/03

URBROJ:2178/21-01-18-01

Okučani, 13. kolovoza 2018. godine

Općinsko vijeće

Predsjednik 

Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA  ORIOVAC

16.

 Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010) i Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018.g. 
(„Narodne novine“, br. 28/2018), načelnik općine Oriovac  dana  04.04.2018.godine donosi

PLAN

operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
općinu Oriovac u 2018. godini

I. UVOD

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Oriovac (u daljnjem 
tekstu: Plan) temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti organizacija i tijela 
uključenih u provedbu mjera zaštite od požara.

Program aktivnosti izrađen je temeljem raščlambe podataka iz dostavljenih izvješća o provedbi zadataka 
tijekom prethodnih godina.

Vatrogasna zajednica nadležna je za izvršenje, koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje svih 
aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.

Operativne vatrogasne postrojbe i snage koje izravno djeluju na požarima, su:
A. dobrovoljne vatrogasne postrojbe 
B. ostale postrojbe i ekipe osposobljene za gašenje požara.
Vatrogasna zajednica općine posebno će skrbiti o provedbi, organizirati i pružati izravnu pomoć ugroženim 

lokacijama, sukladno donesenoj procjeni ugroženosti i Operativnom planu zaštite od požara.
Realizacija Programa aktivnosti provodi se koristeći osigurana financijska sredstva iz proračuna općine, 

vatrogasnih organizacija, a koja su osigurana za njihove redovne djelatnosti.

SVRHA I CILJ PROGRAMA AKTIVNOSTI
Program aktivnosti je izvršni dokument za učinkovito preventivno i operativno (kurativno) djelovanje s 

ciljem smanjenja broja požara, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične 
infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.

Cilj će se postići odgovarajućim poduzimanjem širokog raspona preventivnih mjera (šumarskih, 
agronomskih, organizacijskih, promidžbenih, inspekcijskih) za sprječavanje nastanka požara (a time i smanjiti 
broj požara) i razvojem odgovarajućih elemenata (u ljudstvu, tehnici i opremi) operativnih snaga za gašenje 
požara. Plan aktivnosti sadrži kratkoročne mjere, a njihovo ostvarivanje bit će sustavno i kontinuirano praćeno. 
Temeljem praćenja ostvarenja, odnosno evaluacije Plana aktivnosti, predlagat će se njegove izmjene i dopune.
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Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće cjeline:
I. Uvod
II. Opis osnovnih uvodnih i završnih aktivnosti u provedbi Programa aktivnosti
III. Opće i normativne pretpostavke u zaštiti od požara
IV. Planske, preventivne, operativne i nadzorne aktivnosti subjekata Programa aktivnosti u pripremi požarne 

sezone u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja požara
V. Razvoj i uvođenje novih sustava, tehnika i tehnologija u zaštiti od požara i vatrogastvu
VI. Planske i operativne aktivnosti utvrđene Državnim planom angažiranja vatrogasnih i ostalih operativnih 

snaga koje sudjeluju u gašenju požara
VII. Financiranje provedbe aktivnosti iz Programa aktivnosti.

II. OPIS OSNOVNIH UVODNIH I ZAVRŠNIH AKTIVNOSTI U PROVEDBI PROGRAMA AKTIVNOSTI

Svi subjekti – izvršitelji i sudionici
1. Svi subjekti Programa aktivnosti obvezni su provoditi svoje zadaće kontinuirano tijekom cijele godine na 

području svoje nadležnosti, i time dužni dati svoj doprinos u provedbi preventivnih i operativnih (kurativnih) 
mjera zaštite od požara.

2. Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti općini ime i prezime, funkciju, broj telefona i ostale potrebne 
podatke kontakt osoba za koordinaciju i praćenje provođenja mjera i aktivnosti, odmah po objavi Plana.

3. Vatrogasna zajednica općine organizirat će i održavati radne sastanke sa svim izvršiteljima i sudionicima u 
provedbi zadataka Plana prije, tijekom – po potrebi i po završetku požarne sezone. Na sastancima će se razmotriti 
tijek provedbe zadataka, raspraviti plan daljnjih aktivnosti, a po završetku sezone analizirat će se sve provedene 
zadataka Programa aktivnosti.

4. Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih pripremnih i 
drugih aktivnosti dostaviti općini i Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje Područni ured Slavonski Brod 
najkasnije do 10. lipnja 2018. godine.

5. Svi izvršitelji i sudionici u provedbi zadataka obvezni su izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovoga 
Plana, s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenim iz državnog proračuna 
Republike Hrvatske, kao i planiranim financijskim sredstvima za 2019. godinu, dostaviti općini i Državnoj upravi 
za zaštitu i spašavanje Područni ured Slavonski Brod najkasnije do 16. siječnja 2019. godine

Izvršitelj zadatka:  VZO 

Sudionici:  svi subjekti provedbe zadataka  

Rok za dostavu podataka:  odmah po objavi Plana 

Rok za organizaciju I. sastanka:  15. travnja  2018.  

Rok subjektima za dostavu 1. izvješća:  10. lipnja 2018. godine.  

Rok za organizaciju II. sastanka:  15. lipnja 2018.  

Rok za dostavu Privremenog izvješća VRH:  25. lipnja 2018. godine.  

Rok za organizaciju III. sastanka:  15. studenoga 2018. godine  

Rok za dostavu izvješća o obavljenim aktivnostima:  16. siječnja 2019. godine  

Rok za dostavu Konačnog izvješća : 17. veljače 2019. godine.  
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III. OPĆE I NORMATIVNE PRETPOSTAVKE U ZAŠTITI OD POŽARA

Općinski načelnik, JUO, načelnik stožera CZ
6. a) JUO i VZO obvezne su, temeljem iskustava iz protekle požarne sezone, izvršiti usklađivanje svih 

podataka i odrednica iz važećih planova zaštite od požara.
b) Načelnik stožera CZ općine obvezan je organizirati sjednice Stožera civilne zaštite i vatrogasnih 

zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2018. godini, na kojima je potrebno:
- razmotriti stanje zaštite od požara na području za koje su nadležni i usvojiti Plan rada za ovogodišnju 

požarnu sezonu
- razmotriti, razraditi i usvojiti projekciju korištenja Financijskim planom osiguranih sredstava za provođenje 

zadataka tijekom požarne sezone. 
- predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti.
- predložiti usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tom području vodeći 

računa o uskladbi s Planom angažiranja vatrogasnih snaga. 
c) predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave odgovarajućih 

zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara 
otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/01), a izvješće o istome 
dostaviti VZ BPŽ.

d) razmotriti i po potrebi dodatno razraditi provođenje postupanja za uključivanje Stožera civilne zaštite u 
slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću ili 
katastrofu sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 37/16, NN 47/16)

e) Izvješća (zapisnici) sa svakog održanog Stožera civilne zaštite obvezno se dostavljaju Državnoj upravi za 
zaštitu i spašavanje Područni ured Slavonski Brod.

7. a) JUO sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta otpada na svom području i trajno poduzimati mjere 
za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

b) Posebna pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja lokacija odlagališta otpada određenih 
posebnim propisima, odnosno trajno poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja 
ili zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.

c) JUO, komunalni redari obvezna su održavati međusobne stalne kontakte, provoditi međusobno 
informiranje o utvrđenim činjenicama te zatražiti potrebna postupanja posebno u segmentu prometa (pojačana 
kontrola parkiranih vozila zbog osiguranja nesmetanog pristupa hidrantima, kontrola označenih vatrogasnih 
pristupa i osiguravanje pristupa vatrogasnih vozila, vatrogasnih postrojbi na otoke, itd.). Kroz sva lokalna javna 
glasila (novine, radio postaje, televizija, društvene mreže, Internet) moraju raditi na informiranju javnosti raznim 
upozorenjima i obavijestima. 

Izvršitelji zadatka:  Načelnik stožera CZ  

Sudionici:  VZO  općine  

Rok:  30. travnja 2018. godine  

 

Izvršitelji zadatka:  općinski načelnik  

Sudionici:  
JUO 

Vatrogasne zajednice  općine  

Rok provedbe:  30. travnja 2018. godine  

Rok za nadzor i dostavu izvješća:  19. svibnja 2018. godine  
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8. a) VZO sukladno izrađenom Planu motriteljsko-dojavne službe pred žetvenu sezonu, ustrojiti i opremiti 
potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje. Ophodnje će na licu mjesta poduzimati mjere za 
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivati, javljati i gasiti požar u samom začetku. 

b) Financijska sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne službe osiguravaju JUO.
c) Izrađene planove s prikazom pristupnih putova za interventna vozila, planove motrenja, čuvanja i ophodnje kao 
i sve ostale propisane mjere, gore navedeni subjekti obvezni su dostaviti vatrogasnoj zajednici županije.

9. JUO i VZO predvidjeti financijska sredstva za održavanje vatrogasne tehnike i opreme te prije početka ljetne 
požarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi i tehnici, 
prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone, 
kao i planirati financijska sredstva za istu namjenu u sljedećoj godini. Planirana sredstva doznačuju se VZ BPŽ.

IV. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U ZAŠTITI OD POŽARA I 
VATROGASTVU

Više izvršitelja zadatka
10. a) VZO u suradnji s VZ BPŽ organizirati uspostavu jedinstvenoga sustava za prihvat, praćenje i vođenje 

podataka, evidencija i izvješćivanja za vatrogasne resurse, intervencije, planiranje i korištenje jedinstvenog geo-
informacijskog sustava u svrhu pojednostavljenja i potpore za procese upravljanja, koordinacije i ekonomičnog 
korištenja postojećih ljudskih i materijalnih resursa putem informatičkog programa za upravljanje i vođenje 
vatrogasnih intervencija (u daljnjem tekstu UVI). Odgovarajućim uputama će se utvrditi unos podataka i cjelovito 
korištenje jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka.
b) Do potpunog funkcionalne uspostave jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka (UVI), VZO 
dužne su VZ BPŽ kontinuirano, odmah po završenoj intervenciji, osigurati dostavljanje izvješća u elektroničkom 
obliku o svim vatrogasnim intervencijama na području općine sukladno propisanoj uputi i obrascu.

Izvršitelji zadatka:  općinski načelnik  

Sudionici:  VZO  

Rok provedbe:  30. travnja 2018. godine  

Rok za nadzor:  31. svibnja 2018. godine  

 

Izvršitelji zadatka:  općinski načelnik  

Sudionici:  JUO VZO  

Rok:  30. travnja 2018. godine  

 

Izvršitelji zadatka:  VZO  

Rok početka  korištenja UVI -ja:  1. travnja  2018. godine  

Rok izrade  metodologije:  30. lipnja 2018. godine  
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11. a) VZO će poticati, razvijati i kontinuirano uvoditi nove metode, tehnike i tehnologije u zaštiti od požara, 
njihovoj prevenciji i pravodobnom lociranju.

b) Najmanje jednom u dvije godine održati Stručni skup na temu: »Razvijanje i uvođenje novih metoda, 
tehnika i tehnologija u zaštiti od požara« (osim navedenih uključiti fakultete, ostale institucije i zainteresirane 
skupine i pojedince).

V. PLANSKE I OPERATIVNE AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM PLANOM ANGAŽIRANJA 
VATROGASNIH I OSTALIH OPERATIVNIH SNAGA KOJE 

12. Izvršitelji zadataka dužni su sudjelovati u uvezivanju svih postojećih sustava veze (analogno/digitalno). 
Nadalje, izvršitelji zadaće dužni su utvrditi sve postojeće kapacitete i potrebe (taktičko tehnički zahtjevi) vezane 
uz informacijsko-komunikacijski sustav i pripremu podloga za osiguranje sustava veza na terenu, provesti 
zajedničku analizu pokrivenosti informacijsko-komunikacijskim signalima te odrediti i povezati ključne 
informacijsko-komunikacijske infrastrukture te izraditi informacijsko-komunikacijski priručnik za žurne službe i 
provesti dodatnu obuku korisnika.

13. a) VZO u suradnji s VZ BPŽ, slijedom raščlambe troškova i učinaka (2 E) tijekom prethodnih pet godina 
planirat će opremanje, osposobljavanje i sezonsko (dodatno) zapošljavanje vatrogasaca u domicilnim 
vatrogasnim postrojbama radi dodatnog popunjavanja vatrogasnih postrojbi za vrijeme pojačane opasnosti od 
požara. Dio tako zaposlenih vatrogasca (u daljnjem tekstu: sezonski vatrogasci) isplanirati za djelovanje u okviru 
državnih sezonskih interventnih vatrogasnih postrojbi.

b) VZO će Plan rasporeda zapošljavanja po vatrogasnim postrojbama dostaviti na evidentiranje, provjeru i 
odobrenje VZ BPŽ najkasnije do 15. svibnja 2018. godine, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Plan 
rasporeda mora sadržavati popis s osnovnim podacima sezonskih vatrogasaca, broj potrebnih sezonskih 
vatrogasaca za svaki pojedini mjesec. 

Izvršitelji zadatka:  VZO  

Sudionici:  VZ BPŽ  

Rok:  kontinuirano  

 

Izvršitelji zadatka:  VZO, VZ BPŽ  

Rok:  15. svibnja 2018. godine  

 

Izvršitelji zadatka:  VZO  

Sudionici:  općinski načelnik , VZ BPŽ  

Rok:  15. svibnja 2018. godine (dostava planova)  

Rok:  20. svibnja 2018. godine (odobrenje)  
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Vatrogasne zajednice općine

14. a) VZO dužne su ažurirati, odnosno donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga (sastavni dio Plana 
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za područje županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga 
mora biti u skladu s odredbama i smjernicama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na 
teritoriju Republike Hrvatske.

b) Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora sadržavati (uz ostalo) pregled svih vatrogasnih postrojbi s 
područjima odgovornosti, njihovo djelovanje, brzinu odziva, popise svih vatrogasnih vozila po postrojbama, kao i 
broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju uvjete članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i 
podzakonskih propisa.

c) VZO dužne su, u propisanom roku, Plan angažiranja vatrogasnih snaga  (u pisanom i elektroničkom 
obliku) dostaviti VZ BPŽ

VI. FINANCIRANJE PROVEDBE AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA AKTIVNOSTI

Svi subjekti – izvršitelji i sudionici
15. a) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici iz Plana snose svoje cjelokupne financijske troškove priprema 

(obuke, edukacije, vježbi, održavanja tehničkih sredstava i nabave sredstava za gašenje), izrade projekata, studija, 
planova i procjena kao i angažiranja svojih snaga i resursa u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa 
za općinu.

b) Izvršitelji zaduženi za provedbu mjera mogu uključiti druga tijela i druge sudionike za koje procijene da će 
doprinijeti uspješnoj provedbi, ali bez financijskog terećenja protivno Planu.

c) Svi subjekti – izvršitelji u slučaju izvanredne opasnosti od širenja velikog požara, nabava roba, usluga i 
javnih radova radi žurnih dodatnih potreba provodit će se sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj 
nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16).

d) Svi subjekti – izvršitelji i sudionici u provedbi aktivnosti iz Plana dužni su izvršiti raščlambu provedbe 
Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih financijskih izdataka.

e) U vlastitim proračunima za sljedeću proračunsku godinu (2019.), temeljem raščlambe na kraju sezone, 
subjekti – izvršitelji, ako se ukazala potreba, dužni su osigurati dostatna financijska sredstva za provedbu 
zadataka.

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za općinu 
Oriovac u 2018.godini stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

Klasa: 022-01/18-01/20
Urbroj: 2178/10-03-18-1
Oriovac, 04.04.2018.godine.

NAČELNIK
Antun Pavetić, v.r.

Izvršitelji zadatka:  Vatrogasne zajednice  općine  

Sudionici:  Zapovjednici DVD -a 

Rok:  30. travnja 2018. godine  
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17.

 Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. 
Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 
RH br, 82/15), članka 7. stavak 2. i stavak 3. 
Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika 
od katastrofa i velikih nesreća za područje 
Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (Narodne novine RH br. 
65/16), Smjernica za izradu procjene rizika za 
područje Brodsko posavske županije (KLASA: 810- 
00/17-01/06,  URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 
16.veljače 2017. godine), te članaka 32.Statuta 
općine Oriovac  („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br.10/09, 7/13 i 4/18), načelnik 
općine Oriovac donosi

ODLUKU

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Oriovac

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade 
Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Oriovac, osnivanje radna skupina za izradu 
Procjene rizika od velikih nesreća  te određuju 
konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području 
planiranja civilne zaštite.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Oriovac izrađuje se na temelju Smjernica za 
izradu procjene rizika za područje Brodsko 
posavske županije, te će se koristiti kao podloga za 
planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika 
od katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih 
mjera. 
Postupak izrade Procjene obuhvaća pripremu 
metodologije za izradu Procjene, uputa i obrazaca za 
izradu svakog pojedinog scenarija kao podloga za 
identifikaciju, analizu, evaluaciju te izradu matrica i 
karata rizika te pregled i odobravanje Procjene.

Članak 2.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Oriovac osniva se radna skupina. 

Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, 
operativne, stručne, administrativne i tehničke 
poslove potrebne za izradu Procjene.

Radnu skupinu osnovat će načelnik općine Oriovac 
posebnom Odlukom.

Članak 3.

Određuje se IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog 
Broda, Baranjska 18, kao konzultant iz prve grupe 
stručnih poslova u području planiranja civilne 
zaštite, tijekom izrade Procjene rizika.

Članak 4.

Kao prioritetne prijetnje smatraju se, sukladno 
Kriterijima, prijetnje koje su u državnoj procjeni 
rizika za područje Brodsko posavske ocjenjene 
visokim ili većim rizikom kako slijedi:

1. poplave izazvane izlijevanjem kopnenih 
vodnih tijela,

2. potres,
3. ekstremne vremenske pojave,
4. epidemije i pandemije.

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu 
procjene rizika na području Brodsko posavske 
županije utvrđena su još tri dodatna rizika koji su 
karakteristični za pojedine JLS kako slijedi:
1. Tehničko – tehnološke opasnosti sa opasnim 

tvarima (industrijske nesreće, nesreće na 
odlagalištima otpada i onečišćenje kopnenih 
voda).

2. Tehničko – tehnološke i druge nesreće u 
prometu (nesreće u cestovnom i željeznicom 
prometu).

3. Degradacija tla ( klizišta).

Članak 5.

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene 
glavnom koordinatoru koji dostavlja Općinskom 
vijeću prijedlog procjene rizika na donošenja.

Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, 
nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja 
za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o 
promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi 
izvješćuje glavnog koordinatora.

Radna skupina za izradu Procjene predlaže glavnom 
koordinatoru pokretanje postupaka izmjena i 
dopuna Procjene, odnosno ažuriranja Procjene.
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Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Oriovac izrađuje se najmanje jednom u tri 
godine te usklađivanje i usvajanje mora provesti do 
kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem 
ciklusu.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine  Oriovac može se izrađivati i češće, ukoliko 
se u trogodišnjem periodu nastupi značajna 
promjena ulaznih parametara u korištenim 
scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako 
se prepozna nova prijetnja.

Članak 6.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/18-01/43
URBROJ: 2178/10-03-18-1
Oriovac,  10.08. 2018. godine.

NAČELNIK
Antun Pavetić, v.r.

18.

 Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 
82/15.) i  članka 32.  Statuta općine  Oriovac  
(„Službeni glasnik općine Oriovac, broj 10/09, 7/13 
i 4/18), i članka 2. Odluke o izradi Procjene rizika od 
velikih nesreća za područje općine Oriovac ,  Klasa: 
022-01/18-01/43 Ur. broj: 2178/10-03-18-1, 
načelnik općine donosi

ODLUKU 

o osnivanju Radne skupine za izradu procjene 
rizika od velikih nesreća za područje općine 

Oriovac

Članak 1.

Osniva se Radna skupina za izradu procjene rizika 
od velikih nesreća za područje općine Oriovac  (u 
daljnjem tekstu: Radna skupina).

Članak 2.

Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će izraditi 
Procjenu temel jem odredbi  Pravi ln ika  o 
smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa 
i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i 
jedinica lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave („Narodne novine“ broj: 65/16), 
odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika od 
katastrofa i velikih nesreća za područje Brodsko 
posavske županije.

Članak 3.

Radnu skupinu čini pet članova: voditelj i četiri 
člana. Jednog od članova predlaže angažirani 
konzultant.

Članak 4.

Načelnik općine Oriovac  rješenjem će imenovati 
Radnu skupinu za izradu procjene rizika od velikih 
nesreća za područje općine Oriovac.

Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj sjednici, 
utvrdi sve prijetnje i sačini registar prijetnji i rizika 
koji će se obrađivati u Procjeni rizika, načelnik može 
proširiti radnu skupinu članovima-koordinatorima 
koji mogu svojim znanjem i kompetencijama 
doprinijeti izradi Procjene sukladno utvrđenim 
prijetnjama i rizicima. 

Članak 5.

Voditelj radne skupine za izradu Procjene rizika 
odgovoran je za:
-� organizaciju i vođenje sastanaka Radne 

skupine,
-� izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se 

usuglašavaju na Radnoj skupini,
-� koordiniranje i nadziranje procesa izrade 

Procjene rizika,
-� predlaganje izmjena i dopuna Procjene.
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Članak 6.

Članovi radne skupine imaju slijedeće obveza:

- sudjelovati u izradi scenarija za određene 
rizike,

- odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz 
svoje nadležnosti,

- kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu 
prikupljanja informacija,

- o tijeku procesa prikupljanja podataka 
redovito obavještavaju voditelja radne   
skupine,

- dostavljaju voditelju radne skupine tražene 
podatke u zadanim rokovima te  surađuju 
tijekom   rada na procjeni,

- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju 
rizika,

- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik.

Članak 7.

Radna skupina radi na sjednicama koje saziva 
voditelj Radne skupine.

Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, 
predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi 
Radna skupina.

O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuju 
voditelj Radne skupine i zapisničar.

Radna skupina  može održati sjednicu ako je na 
sjednici nazočna većina članova.

Članak 8.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

KLASA:  022-01/18-01/44
UR.BROJ: 2178/10-03-18-1
Oriovac, 10.08.2018.godine.

NAČELNIK
Antun Pavetić, v.r.

19.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
10/09, 7/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac 
na 9.sjednici održanoj 07.06.2018.godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni 
Poslovnika Općinskog vijeća općine Oriovac

Članak 1.

 U Poslovniku Općinskog vijeća općine 
Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije 7/13) članak 44.mijenja se i glasi:

 „Vijećnici mogu postavljati vijećnička 
pitanja načelniku, zamjenici načelnika, pročelniku i 
djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela u svezi 
poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća 
pod posebnom točkom dnevnog reda (Aktualan sat).
Vijećnik ima pravo postaviti tri vijećnička pitanja, a 
svako postavljanje pitanja može trajati najviše pet 
minuta. Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i 
klub vijećnika, s time da može postaviti samo jedno 
pitanje, čije postavljanje može trajati najduže pet 
minuta. 
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj 
sjednici, a ukoliko to nije moguće,  dati će se 
odgovor na slijedećoj  sjednici . Odgovor može 
trajati najviše pet minuta.
Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može 
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor 
daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.
Načelnik, zamjenik načelnika odnosno pročelnik 
d o s t a v l j a j u  p i s a n i  o d g o v o r  v i j e ć n i k u 
posredovanjem predsjednika Općinskog vijeća. 
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani 
odgovor svim vijećnicima.“

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/18-01/23
URBROJ: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.

20.

 Na temelju članka 108. Zakona o proračunu 
(N.N. br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 4. Pravilnika 
o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o 
izvršenju proračuna ( N.N. br. 24/13) i članka  
32.Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 07/13), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na  9. sjednici 
održanoj 07.06.2018 .godine donosi

IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna općine Oriovac
za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine 
Oriovac za razdoblje od 1.1.2017. do 31. 12. 2017. 
godine sastoji se od:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i 
rashoda i Račun financiranja na razini 
odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i 
programskoj klasifikaciji te razini odjeljka 
ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i 
stranom tržištu novca i kapitala,

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i 

izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, 

rashoda i izdataka.

Članak 2.
OPĆI DIO

Sažetak općeg dijela proračuna i to A. Račun prihoda 
i rashoda sa prenesenim viškovima:
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Članak 5.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Na dan 31.12.2017.godine općina Oriovac se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Na dan 31.12.2017.godine općina Oriovac nije koristila proračunsku zalihu.

Članak 7.

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

Na dan 31.12.2017.godine općina Oriovac nije davala jamstva, niti je imala izdataka po danim jamstvima.

Članak 8.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI

   Prihodi i primici Proračuna općine Oriovac u razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca  2017.godine ostvareni su u 
iznosu od  14.512.842,79  kuna
- prihodi od poreza ……………………………………………………………….   3.251.229.24 kn- 
pomoći iz državnog proračuna …………………………………………………......……  8.469.376.84 kn
- prihodi od imovine ……………………………………………………..……...       524.330.77 kn
- prihodi po posebnim propisima ………………………………..………………..  2.063.996.99 kn
- prihodi od prodaje nefin. i imov…………………………………………..…..         139.155.23 kn 

RASHODI

 U razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2017. godine rashodi i izdaci  su ostvareni u iznosu od 
16.380.651.16 kuna, a sačinjavaju ih:

- Rashodi za zaposlene ……………………………………………….…………  1.678.770,48  kn 
- Materijalni rashodi ……………………………………………………..……    6.802.568.46 kn 
- financijski rashodi ………………………………………………………………..   46.494.75 kn  
- rashodi i naknade građanima i kućanstvima ……………………….…………    1.742.054.78 kn 
- ostali rashodi – tekuće donacije, nakn.štete ………………………………….     3.205.564.10 kn
rashodi za nabavu nefinancijske imovine ………………………………….........……     2.905.198.59 kn 
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Članak 10.

Ovaj  Izvještaj o izvršenju proračuna općine Oriovac stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/18-01/24
URBROJ: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Josip Jagodar, mag.edu., v.r.

21.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 9.sjednici održanoj   07.06.2018.godine donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju
Programa kapitalnih ulaganja u objekte

općine Oriovac u 2017. godini

I

Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2017.godini (u daljnjem tekstu:Program) planiran je 
iznos od  2.812.000,00 kuna,  a sa 31.12.2017.godine ostvaren je u iznosu od 2.880.198,27 kuna.

II

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:
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Redni 
broj 

Skupina Vrsta radova Program za 2017.g. 
/kn 

Ostvarenje sa 
31.12.2017.god./kn 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

 

41112 
42129  
42129 
42129 
42131 

4213 
42144 

4214 
42211 
42273 
42316 
43121 
42521 

 

Građevinsko zemljište 
Posl. objekti/nadstrešnica tržnica 
Kanalizacija 
Spomenik Hrvatskim braniteljima 
Ceste 
Poduzetnička zona Čaplja 
Elektroinstalacije – javna rasvjeta 
Izgradnja vodovodne mreže 
Računala i računalna oprema 
Oprema 
Izgradnja reciklažnog dvorišta 
Knjige 
Ulaganja u računalne programe 

 

1.000,00 
500,00 
500,00 

34.000,00 
1.300.000,00 

138.000,00 
565.000,00 
235.000,00 

20.000,00 
395.000,00 

58.000,00 
15.000,00 
50.000,00 

 

- 
49.225,00 

- 
33.337,50 

1.322.495,20 
206.574,16 
655.544,46 
132.526,20 

- 
411.345,75 

57.750,00 
11.400,00 

- 
 

                                                                  UKUPNO: 2.812.000,00 2.880.198,27 

1. GRAĐEVINSKO  ZEMLJIŠTE  –  0

2. POSLOVNI OBJEKTI  - 49.225,00 kuna
Izgradnja nadstrešnice na tržnici Oriovac

3.  KANALIZACIJA –   0

4. SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA – 33.337,50 kuna
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5.  CESTE –   1.322.495,20 kuna

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području općine Oriovac:

Red.br. OPIS Plan za 2017.god. Ostvarenje sa 31.12.2017.g. 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

Radovanje: 

- opločavanje ispred Doma 
 
 

Oriovac: 

- izgradnja platoa kod KUD-a 

- Vinogradska ul, V.Becića, glavni projekt 

-
 

plato kod stare škole
 

-
 

uknjižba nerazvrstanih cesta
 

-
 

parkiralište kod Dječjeg vrtića
 

-
 

ulica Luke Ilića
 

 

53.625,00 
 
 
 

- 

82.940,00 

-
 

93.957,50
 

86.489,06
 

35.287,50
 

 

53.625,00 
 
 
 

25.916,25 

82.940,00 

-
 

33.957,50
 

86.489,06
 

35.287,50
 

3.
 

Kujnik:
 

-
 

staza Kujnik 
 

-
 

izgradnja dječjeg igrališta
 

 

139.310,30
 

87.176,25
 

 

329.110,00
 

87.176,25
 

4.
 

Malino:
 

-
 

izgradnja pješačke staze M.Gupca i A. Starčevića
 

 

139.896,38
 

 

17.306,58
 

5.
 

Ciglenik:
 

-
 

izgradnja staze i platoa u parku
 

-
 

-
 

projekt nerazvrstane ceste
 

 

53.997,38
 

84.219,38
 

 

53.997,38
 

84.219,38
 

6.

 

Pričac:

 

-

 

izgradnja dječjeg igrališta

 

-

 

uknjižba nerazvrstanih cesta

 

 

106.568,75

 

39.500,00

 

 

106.568,75

 

39.500,00

 

7.

 

Lužani:

 

-

 

staza u parku

 

-

 

uknjižba nerazvrstanih cesta

 

 

-

 

-

 

 

68.156,25

 

19.250,00

 

8.

 

Slavonski Kobaš:

 

-

 

staza u parku

 

-

 

uknjižba nerazvrstanih cesta

 

 

-

 

34.250,00

 

 

61.212,50

 

24.250,00

 

9.

 

Općina:

 

-

 

projekt nerazvrstanih cesta

 

-

 

izrada podloga autobusnih stajališta

 

-

 

uknjižba nerazvrstanih cesta

 
 

 

141.250,00

 

84.512,50

 

17.770,00

 

 

41.250,00

 

84.512,50

 

17.770,00

 

 

UKUPNO:

 

1.300.000,00

 

1.322.495,20

 

 

6.  PODUZETNIČKA ZONA ČAPLJA –  206.574,16  kuna

Red.br. OPIS Plan za 2017.god./kn Ostvarenje sa 31.12.2017/kn 

1. Komunalna infrastruktura u zoni Čaplja 138.000,00 206.574,16 
 UKUPNO 138.000,00 206.574,16 

 

7.  ELEKTROINSTALACIJE –  655.544,46 kuna

Red.br. OPIS POSLOVA Plan za 2017god./kn Ostvarenje sa 31.12.2017/kn 

1. Izgradnja javne rasvjete u ul. M.Stojanovića i V.Nazora Lužani 38.006,25 38.096,25 

2. Izgradnja javne rasvjete Živike – Pričac - - 

3. Rasvjeta kod NK Svjetlost Lužani 1.247,13 1.247,13 

4. Rasvjeta Savska ulica Lužani 18.466,25 18.466,25 

5. Izgradnja javne rasvjete Malino 10.551,25 10.551,25 

6. Javna rasvjeta KUD L.I.Oriovčanin 4.999,38 4.999,38 

7. Javna rasvjeta nogometno igralište Pričac 27.793,25 27.793,75 

8.
 

Javna rasvjeta nogometno igralište Živike
 

90.376,81
 

90.376,81
 

9.
 

Javna rasvjeta Oriovac –
 

Malino
 

373.469,18
 

452.763,64
 

10.
 

Nadzor izgradnja javne rasvjete 
 

-
 

11.250,00
 

 
UKUPNO

 
565.000,00

 
655.544,46
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8.  IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE  -  132.526,20  kuna

Red.br. OPIS POSLOVA Plan za 2017.god./kn Ostvarenje sa 31.12.2017/kn 

1. Izgradnja vodovodne mreže u Orljavskoj ulici Slav.Kobaš   

2. Izgradnja vodovodne mreže po potrebi: 

- ulica M.Stojanovića, Lužani mreža 

- ulica Savska Lužani 

- ulica Vinogradska Oriovac 

102.473,80 

77.447,54 

15.578,66 

39.500,00 

3.740,00 

73.707,54 

15.578,66 

39.500,00 

 UKUPNO 235.000,00 132.526,20 

 

9.    RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA – 0 kuna

10.  O PREMA –  411.345,75  kuna

Redni 
broj 

OPIS Plan za 2017.godinu./ kn Ostvarenje sa 31.12.2017/kn 

1. Izrada koša za NK - 23.137,50 

2. Kopirni uređaj za Upravni odjel - 11.343,75 

3. Nabavka mobitela - 16.484,00 

4. Dječje igralište Lužani 39.381,25 39.381,25 
5. Dječje igralište Oriovac 39.381,25 39.381,25 
6. Traktorska klosilica NK Oriolik 18.063,00 18.063,00 

7.
 

Trimeri komunalni pogon
 

17.430,00
 

17.430,00
 

8.
 

Autobusna stajališta
 

280.744,50
 

240.625,00
 

9.
 

Ralica –
 

komunalni pogon
 

-
 

5.500,00
 

 
UKUPNO:

 
395.000,00

 
411.345,75

 

 

11. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA  - 57.750,00  kuna

Izrada projektne dokumentacije

12.  KNJIGE –  11.400,00  kuna

Nabavka knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac.

13. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME   -  0  kuna

III

Ove Izvješće ostvarenja Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2017.godini objavit će se u 
Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/25
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac, 07.06.2018.godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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22.

 Na temelju  članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 9. sjednici održanoj 07.06.2018.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte                
općine Oriovac u 2017.godini               

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2017. godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/25
Urbroj: 2178/10-01-18-2
Oriovac,  07.06.2018.godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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23.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 
i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na  9. sjednici održanoj   07.06.2018.godine donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju
Programa tekućeg i investicijskog održavanja

objekata na području općine Oriovac u 2017 godini.

I.

Programom tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2017.godini (u daljnjem 
tekstu: Program), planiran je iznos od kuna 1.380.000,00 kuna sa 31.12.2017.godine  ostvaren je u iznosu od 
1.508.223,54 kuna.

II.

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

Red.

broj 

SKUPINA OPIS Plan za 2017/kn Ostvarenje sa 

31.12.2017/kn 

1. 32241 Materijal za održavanje 

građevinskih objekata  

 

400.000,00  

 

431.200,81 

2. 32321 Usluge tek. i invest. održavanja 

građ. objekata 

 

980.000,00  

 

1.077.037,73 

   

UKUPNO: 

 1

.380.000,00 

 

1.508.238,54  
 

III.

Sredstva iz točke II. ovog Programa raspoređena su kako slijedi:

Redni 
broj 

OPIS Ostvarenje 31.12.2017/kuna  

1. Komunalni pogon – električne instalacije  1.604,69 
2. OPĆINA: 

- zgrada općine rukohvati  
 

33.098,42 
3. CIGLENIK:  

- radovi na NK klubu  
- uređenje Doma  
- uređenje križa na groblju  

 
48.173,11  

319.402,53  
4.157,50 
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4. LUŽANI:  
- uređenje Moto kluba 
- uređenje mrtvačnice  
- uređenje Doma  
- uređenje NK Svjetlost  
- uređenje lovačke kuće  
- uređenje KUD -a 
- uređenje Mjesni odbor  

 
203.005,65  

15.578,72 
22.083,75 
27.001,25 

1.439,63 
8.790,00 

11.138,70  

5. ORIOVAC, RADOVANJE, KUJNIK:  
- uređenje kino sale  
- radovi na O.Š. „Dr. Stjepan Ilijašević“  
- uređenje spomenika Hrvatskim braniteljima  
- uređenje prostorija KUD -a 
- radovi na NK Oriolik  
- radovi na kapelici Oriovac  
- uređenje kuće Đerek, vlasništvo  općine 
- uređenje Radovanje Dom  
- radovi na crkvi Oriovac  
- uređenje Župni ured Oriovac  
- uređenje kapelice Radovanje  
- uređenje kuće voćara i vinogradara  
- uređenje park Oriovac  
- uređenje Mjesni odbor  
- uređenje Dječji vrtić Oriovac  
- uređenje kapelice Živalji  

 
1.690,45 

38.472,37 
3.552,48 

16.362,50 
35.892,27 

4.600,00 
70.332,50 
17.941,53 

812,38 
49.406,53 
58.750,00 
43.908,16 
25.762,50 

5.724,28 
3.072,36 
2.293,16 

6. MALINO: 
- uređenje Lovačkog doma  
- uređenje Mjesni odbor  
- uređenje NK  

 
185.566,98  

1.032,33 
2.937,50 

7. PRIČAC: 
- uređenje Doma  
- uređenje Mjesnog odbora  

 
21.404,52 

5.535,26 

8. SLAVONSKI KOBAŠ:  
- nadstrešnica DVD  
- radovi na prostoriji KUD -a 
- radovi na Stara škola  
- - O.Š. stolarija  
- nadstrešnica KKK  
- uređenje Doma  
- radovi na NK  
- radovi na Lovački dom  
- radovi na školskim radovima  
- radovi Mjesni odbor  

 
12.150,00 
48.948,10 

5.949,31 
2.886,25 
6.250,00 

47.629,61 
17.130,24 
47.086,58 

3.750,00 
932,28 

9. ŽIVIKE: 
- uređenje crkve  
- uređenje Mjesnog odbora  

 
9.500,00 
2.561,95 

10. BEČIC: 
- uređenje mosta  

 
4.170,00 

 UKUPNO:  1.508.238,54  
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IV.

 Ovo Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine 
Oriovac u 2017.godini objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/26
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine.

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.

24.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj  9. sjednici održanoj   07.06.2018.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na  području 
općine Oriovac u 2017.godini.

I

 Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području 
općine Oriovac u 2017.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/26
Urbroj: 2178/10-01-18-2
Oriovac,  07.06.2018.godine.                          

PRESJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.
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25.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 43/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 
36/15), i 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 10/09 i 07/13), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 9. sjednici održanoj  07.06.2018.godine donosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području općine Oriovac za 2017.godinu.

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na područje općine Oriovac u 2017.godini (u 
daljnjem tekstu: Program) planiran je u iznosu od 2.003.000,00 kuna, a sa 31.12.2017.godine ostvaren je u iznosu 
od  1.978.039,66 kuna.

Članak 2.

  Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

1.  JAVNE POVRŠINE - SKUPINA  42131 I  42113
Plan  za 2017.godinu – rebalans  …………………………..  803.086,56  kuna
Ostvarenje sa 31.12.2017.godine. ………………………      887.581,76 kuna

OSTVARENO    

Redni 
broj 

OPIS POSLOVA Plan za 2017.godinu /kn Ostvareno sa 31.12.2017.god/kn 

1. 
 

Izgradnja kom.infrastr. za Poduzetničke  zonu 
 

- opločavanje ispred Doma Radovanje 
- izgradnja dječjeg igrališta Kujnik 
- izgradnja pješačke staze Malino 
- izgradnja staze i platoa u parku 
- izgradnja dječjeg igrališta Pričac 
- izrada podloga za autobusna igrališta 
- izgradnja staze Kujnik 
- izgradnja platoa kod KUD-a Oriovac 
- staza u parku Lužani 
- staza u parku Slav.Kobaš  

138.000,00 kuna 
 

53.625,00 
87.176,25 

139.896,38 
53.997,38 

106.568,75 
84.512,50 

139.310,30 
- 
- 
- 

 
 

53.625,00 
87.176,25 
17.306,58 
53.997,38 

106.568,75 
84.512,50 

329.110,30 
25.916,25 
68.156,25 
61.212,50 

 
                                  UKUPNO: 803.086,56 887.581,76 
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2. NERAZVRSTANE  CESTE  -  SKUPINA  42131

Plan  za 2017.godinu - …………… ……………………….       634.913,44   kuna
Ostvarenje sa 31.12.2017.godine. ……………………        434.913,44   kuna 

OSTVARENO:

Red.br. OPIS Plan za 2017.god. Ostvarenje sa 
31.12.2017.g. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oriovac: 

- Vinogradska ul, V.Becića, 
projekt 

- plato kod stare škole 

- uknjižba nerazvrstanih cesta 

- parkiralište kod Dječjeg vrtića 

-
 

ulica Luke Ilića
 

 

 

82.940,00 

- 

93.957,50 

86.489,06 

35.287,50 

 

82.940,00 

- 

33.957,50 

86.489,06 

35.287,50 

2.
 

Ciglenik:
 

-
 

projekt nerazvrstane ceste
 

 

84.219,38
 

 

84.219,38
 

3.
 

Pričac:
 

-
 

uknjižba nerazvrstanih cesta
 

 

39.500,00
 

 

9.500,00
 

5.
 

Slavonski Kobaš:
 

-
 

ulica ZNG
 

-
 

parkiralište kod parka
 

-
 

uknjižba nerazvrstanih cesta
 

 

-
 
 

34.250,00
 

 
 
 

24.250,00
 

6.
 

Općina:
 

-
 

projekt nerazvrstanih cesta
 

-
 

uknjižba nerazvrstanih cesta
 

 

141.250,00
 

17.700,00
 

 

41.250,00
 

17.700,00
 

 

UKUPNO:

 

634.913,44

 

434.913,44

 

 

Radovi iz točke 1. i 2.  u iznosu od  1.322.495,20  kuna financirani su iz:
- komunalnog doprinosa …………………..     208.157,48 kuna
- Proračuna općine  …………………………..  1.073.084,76 kuna
- naknade za koncesiju ………………………       41.252,96 kuna

3.  JAVNA  RASVJETA – SKUPINA 42144
Plan programa za 2017.godinu. ………………….    565.000,00  kuna
Ostvarenje sa 31.12.2017.godine. ………………     655.544,46  kuna

OSTVARENO:

Red.br. OPIS Plan za 2017.god./kn Ostvarenje sa 31.12.2017/kn 

1. Izgradnja javne rasvjete od centra Oriovca do Lužana 
 

  

2. Izgradnja javne rasvjete u ulici M.Stojanovića 38.006,25 38.006,25 

3. Izgradnja javne rasvjete Živike – Pričac   

4. Rasvjeta kod NK Lužani 1.247,13 1.247,13 

5. Rasvjeta Savska ulica Lužani 18.466,25 18.466,25 

6. Izgradnja javne rasvjete Malino 10.551,25 10.551,25 

7.
 

Javna rasvjeta KUD L.I. Oriovčanin
 

4.999,38
 

4.999,38
 

8.
 

Javna rasvjeta nogometno igralište Pričac
 

27.793,25
 

27.793,25
 

9.
 

Javna rasvjeta nogometno igralište Živike
 

90.376,81
 

90.376,81
 

10.
 

Javna rasvjeta Oriovac -
 

Malino
 

373.469,18
 

373.469,18
 

11.
 

Nadzor izgradnja javne rasvjete
 

-
 

11.250,00
 

 
UKUPNO:

 
565.000,00

 
655.544,46
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 Radovi u iznosu  od  655.544,46 kuna financirani su iz  Proračuna općine Oriovac i Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/27
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine. 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.

26.

 Na temelju članka 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04  
Uredba – 110/04, 178/04 , 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,  144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 32. 
Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na svojoj  9.sjednici održanoj   07. 06. 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na 
području općine Oriovac u 2017.godini             

I

 Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Oriovac u 2017.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/27
Urbroj: 2178/10-01-18-2
Oriovac,  07.06.2018.godine. 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.
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27.

 Na temelju članka 28. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,  147/14 i 36/15), te 
članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko 
vijeće općine na 9. sjednici održanoj   07.06.2018.godine donosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz čl.22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

na području općine Oriovac u 2017.godini.

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu na području općine Oriovac u 2017.godini (u daljnjem tekstu: Program), planiran je iznos od 
1.681.000,00 kuna,  a ostvaren je sa 31.12.2017.godine u iznosu od  2.489.421,99 kuna.
Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA – SKUPINA   32329
Plan Programa za 2017.godinu …………………………………   95.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.1.2017.godine ………………...………….    257.523,03 kuna

OSTVARENO:

- Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području općine Oriovac
  u dužini od 56.522 m, postavljanje cijevi, kanalica, šahtova ……………. 257.523,03 kuna

Sredstva za izvršenje radova u iznosu od  257.523,03 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA   32329
     Plan Programa za 2017.godinu ……………………………  65.000,00 kuna
     Ostvarenje sa 31.12.2017.godine. ……………………….. 73.000,00 kuna
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Redni 
broj 

OPIS  RADOVA  Plan za 2017. 
godinu/kuna 

Ostvarenje sa 31.12. 
2017.god. / kuna  
 

1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
10. 
11. 
 

  - košenje parka i dvorišta vrtića u Oriovcu 
površine 4.644 m2  
 - košenje zelenih površina Čimen Radovanje 
površine 24.800m2  
 - košenje parka i Trga Sv.Marka u Sl.Kobašu 
površine 5.548m2  
 - košenje zelenih površina u Lužanima 

· park površine 2.640 m2 
· napuštene kuće površine 1.500 m2 
· površina oko Ribarske kuće 

- košenje okoliša crkve u Malinu površina 320 
m2 
 - košenje okoliša crkve u Cigleniku površina 
285 m2 
 - košenje spomen parka u Živikama površine 
9.750 m2  
 - košenje zelenih površina ispred napuštenih 
kuća    u 
  Oriovcu površine 22.306 m2 
 - košenje okoliša crkve u Pričcu površine 100 
m2 
  - košenje i održavanje RC „Čaplja“ Oriovac 
površine 10.000 m2 
  - košenje zelenih površina „Ograde“ Bečic 
površine 800 m2 
 

3.622,22 
19.344,00 

4.327,44 
 

2.059,20 
1.170,00 
1.170,00 

249,60 
222,30 

7.605,00 
16.728,24 

 
78,00 

7.800,00 
624,00 

 
 
 
 

4.040,28 
21.328,09 

4.826,76 
 

2.296,80 
1.305,00 
1.305,00 

278,40 
247,95 

8.482,50 
19.406,22 

 
87,00 

8.700,00 
696,00 

UKUPNO: 65.000,00 73.000,00 

 

OSTVARENO:

Sredstva za izvršenje radova u iznosu od  73.000,00 kuna osigurana su iz sredstava komunalne naknade.

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – SKUPINA 32244 I 32329
      Plan  Programa za 2017.godinu. ……………………….       975.000,00 kn
      Ostvarenje sa 31.12.2017.godine. ……………………..   1.353.521,97 kn

OSTVARENO:

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj 
osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te 
gospodarenjem cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, nasipanje kamenog materijala ( nerazvrstane ceste, 
poljski i brdski putovi).
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Re
d.b
r. 

Mjesni 
odbor 

Opis radova  Plan za 
2017.god./kuna 

Ostvarenje sa 
31.12.2017/kn 

1. 
 

CIGLENIK - staze kod NK i rešetke i radovi u 
MO 
-
 
radovi na groblju

 -
 
nasipanje kod Doma

 
 

24.827,20 27.754,17 
32.887,50 

1.875,00
 
 

2.
  

LUŽANI
 

-
 
radovi na igralištu, tribine

 -
 
popravak staza

 -
 
izmuljivanje kanala

 -

 
MO materijal

 -

 

Moto klub radovi

 -

 

parkiralište nogometno igralište

 -

 

čišćenje snijega

 

-
 3.490,26
 24.375,00
 33.861,83

 4.825,00

 -

 -

 

16.150,00
 3.490,26
 -
 33.861,83

 19.837,50

 8.220,00

 1.375,00

 3.

 

MALINO

 

-

 

kamen igralište

 
-

 

sakupljanje i odvoz otpada

 
-

 

popravak šumskih puteva

 
-

 

utovar i odvoz zemlje

 

6.000,00

 
1.500,00

 
-

 
-

 

6.000,00

 
1.500,00

 
11.200,00

 
4.800,00

 
4.

  

ORIOVAC

 
 
 
Kujnik

 
Radovanje

 

-

 

izrada rešetki

 
-

 

košarice za groblje

 
-

 

beton Dječji vrtić igralište

 
-

 

uređenje Vinogradska ulica

 
-

 

most Kujnik

 

-

 

cestovna rešetka Kujnik

 

-

 

šahte iza općinske zgrade

 

-

 

podloga za dječje igralište

 

-

 

poklopci za šahte

 

-

 

popločanje ispred KUD-a

 

-

 

cijevi za MO

 

-

 

materijal za kapelicu

 

-

 

materijal za MO

 

-

 

materijal za vinogradare i voćare

 

-

 

dječje igralište Kujnik

 

-

 

Dom Oriovac

 

-

 

čišćenje snijega

 

-

 

rubnjaci na groblju

 

-

 

saniranje kapelice Mlinci

 

-

 

kamen –

 

Čaplja , Vinogradska

 

-

 

kamen Gundulićeva ulica

 

-

 

parking u centru

 

-

 

frezanje asfalta na NK

 

-

 

radovi u MO Kujnik

 
 

10.480,00

 
6.437,50

 
4.825,00

 
161.062,80

 
37.250,00

 

5.320,18

 

7.312,50

 

5.000,00

 

8.132,50

 

14.381,93

 

2.012,96

 

808,00

 

14.625,00

 

462,00

 

1.663,20

 

1.751,10

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

10.480,00

 
6.437,50

 
4.825,00

 
435.124,05

 
37.250,00

 

5.320,18

 

7.312,50

 

5.000,00

 

8.132,50

 

14.381,93

 

2.012,96

 

808,00

 

14.625,00

 

462,00

 

28.663,20

 

1.751,10

 

5.250,00

 

7.000,00

 

24.475,00

 

5.100,00

 

4.200,00

 

1.835,18

 

1.775,00

 

18.012,50

 

5.

  

PRIČAC

 

-

 

dječje igralište

 

-

 

materijal za MO

 

-

 

radovi na NK

 

-

 

radovi na mostu

 

109.526,10

 

23.055,18

 

6.280,00

 

-

 

109.526,10

 

23.055,18

 

6.280,00

 

2.100,00

 

6.

  

SL.KOBAŠ

 

-

 

uređenje poljskih puteva

 

-

 

usluga spomenik braniteljima

 

-

 

čišćenje snijega

 

-

 

materijal za MO

 

-

 

zacjevljenje most

 

-

 

proširenje rampi

 

-

 

parkiralište na groblju

 

4.250,00

 

2.000,00

 

5.000,00

 

1.875,00

 

387,81

 

-

 

-

 

4.250,00

 

2.000,00

 

5.000,00

 

1.875,00

 

387,81

 

11.400,00

 

26.662,50
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Sredstva u iznosu od 1.353.521,97 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i proračuna općine 
Oriovac a povjereni su temeljem ugovora tvrtki „IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz 
Oriovac.

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – SKUPINA 32329
     Plan Programa za 2017.godine.……………………..    115.000,00 kuna
     Ostvarenje sa 31.12.2017.godine. …………………    132.835,12  kuna

OSTVARENO:
- održavanje javne rasvjete na području općine –
  izmjena i popravci rasvjetnih tijela ………………………………………  132.835,12  kuna

Sredstva za izvršenje radova u iznosu od 132.835,12  kuna osiguravaju se iz Proračuna općine Oriovac.

5. UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU – SKUPINA 32329
  Plan za 2017.godinu …………………………………………..  340.000,00  kuna
  Ostvarenje sa 31.12.2017.godine ………………………  506.940,63  kuna

Sredstva u iznosu od 506.940,63  kuna osiguravaju se iz sredstava proračuna općine Oriovac.

6. ODRŽAVANJE GROBLJA – PRIHOD OD GROBNE NAKNADE  - SKUPINA 65232 I PRIHOD OD 
UKOPA POKOJNIKA – SKUPINA 65269
        Plan Programa za 2017.godinu. ………………………..    91.000,00  kuna
        Ostvarenje sa 31.12.2017.godine. …………………….   165.601,24 kuna 

Redni 
broj 

OPIS RADOVA Plan za 2017. 
godinu/kuna 

Ostvarenje sa 
31.12.2017.god./kuna 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

-održavanje groblja 
* groblje Oriovac površine                          
30.000 m2 
 * groblje Radovanje površine                        
3.440 m2 
* groblje Kujnik-Malino površine                  
9.975 m2 
 * groblje Lužani  površine                            
19.200 m2 
 * groblje Ciglenik površine                          
12.319 m2 
* groblje Slav.Kobaš površine                      
10.000 m2 
-  održavanje objekata – mrtvačnice 
   * mrtvačnica Radovanje 
    * mrtvačnica Oriovac 
    * mrtvačnica Kujnik-Malino 
    * mrtvačnica Lužani 
     * mrtvačnica Ciglenik - Bečic 
     

 68.000,00 
 
 
 
 
 
 

23.000,00 

123.000,00 
 
 
 
 
 
 

42.601,24 

UKUPNO: 91.000,00 165.601,24 
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 Sredstva za izvršenje radova predviđena su u iznosu od  165.601,24 kuna, financirat će se iz sredstava 
grobne naknade i ukopa pokojnika.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/28
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.

28.

 Na temelju članka 28. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04  
Uredba – 110/04, 178/04 , 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i 
članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na svojoj  9.sjednici održanoj  07.06.2018.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz 
članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

na području općine Oriovac u 2017.godini.

I

 Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 
22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Oriovac u 2017.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/28
Urbroj: 2178/10-01-18-2
Oriovac,   07.06.2018.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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29.

 Na  temelju članka 6. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u 
općini Oriovac i članka 4. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti, 
donosim

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju Plana i Programa rada Vlastitog pogona 
za obavljanje komunalnih djelatnosti

u općini Oriovac u 2017.godini

Programom rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon), 
obuhvaćene su slijedeće djelatnosti:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina na području općine Oriovac
2. Upravljanje i održavanje groblja na području općine Oriovac
3. Obavljanje ukopa na području općine Oriovac
4. Poslovi Komunalnog redara za općinu Oriovac

Sredstva za rad Vlastitog pogona osigurati će se u Proračunu općine Oriovac za 2017.godinu i to iz:
- Komunalne naknade ……………………………..  1.008.824,61 kuna
- Grobne naknade ……………………………………     138.541,24  kuna
- Ukopa pokojnika …………………………………..        27.060,00  kuna  
- Proračuna općine Oriovac …………………….   1.825.313,50 kuna

                                                              _______________________
                                                                            2.999.739,35 kuna

1.a)  Održavanje javnih zelenih površina na području općine Oriovac

Na poslovima održavanja javnih zelenih površina na području općine Oriovac programom je obuhvaćena košnja 
trave uz cestu, čišćenje živice i grmlja uz cestu, te održavanje javnih zelenih površina – košnja na području cijele 
općine:

Redni 
broj 

OPIS  RADOVA Plan za 2017. 

godinu/kuna 
Ostvarenje sa 31.12. 
2017.god. / kuna  

 

1. 

2. 

3. 

4. 
 
 
 

5.
 

6.
 

7.
 

8.
 

 

9.
 

10.
 

11.
 

 

  - košenje parka i dvorišta vrtića u Oriovcu površine 4.644 m2  
 - košenje zelenih površina Čimen Radovanje površine 24.800m2  
 - košenje parka i Trga Sv.Marka u Sl.Kobašu površine 5.548m2  
 - košenje zelenih površina u Lužanima 

· park površine 2.640 m2 

·
 

napuštene kuće površine 1.500 m2
 

·
 

površina oko Ribarske kuće
 

-
 

košenje okoliša crkve u Malinu površina 320 m2
 

 
-
 

košenje okoliša crkve u Cigleniku površina 285 m2
 

 
-
 

košenje spomen parka u Živikama površine 9.750 m2 
 

 
-
 

košenje zelenih površina ispred napuštenih kuća    u
 

  
Oriovcu površine 22.306 m2

 
 

-
 

košenje okoliša crkve u Pričcu površine 100 m2
 

  
-
 

košenje i održavanje RC „Čaplja“ Oriovac površine 10.000 m2
 

  
-
 

košenje zelenih površina „Ograde“ Bečic površine 800 m2
 

 

3.622,22 

19.344,00 

4.327,44 
 

2.059,20 

1.170,00
 

1.170,00
 

249,60
 

222,30
 

7.605,00
 

16.728,24
 
 

78,00
 

7.800,00
 

624,00
 
 
 
 
 

4.040,28 

21.328,09 

4.826,76 
 

2.296,80 

1.305,00
 

1.305,00
 

278,40
 

247,95
 

8.482,50
 

19.406,22
 
 

87,00
 

8.700,00
 

696,00
 

UKUPNO:

 

65.000,00

 

73.000,00
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Pored programom navedenih poslova djelatnici obavljaju i druge programske djelatnosti za potrebe udruga, 
dječjeg vrtića, škola, vjerskih organizacija i sl. navedene poslove obavljalo je pet komunalnih djelatnika, a po 
potrebi i više.

1.b)   ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj 
osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te 
gospodarenjem cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, nasipanje kamenog materijala ( nerazvrstane ceste, 
poljski i brdski putovi).

OSTVARENO:

Red
.br. 

Mjesni 
odbor 

Opis radova  Plan za 
2017.god./kuna 

Ostvarenje sa 
31.12.2017/kn 

1. 
 

CIGLENIK - staze kod NK i rešetke i radovi u 
MO 
- radovi na groblju 
- nasipanje kod Doma 
 

24.827,20 27.754,17 
32.887,50 
1.875,00 

 

2.  LUŽANI - radovi na igralištu, tribine 
- popravak staza 
- izmuljivanje kanala 
- MO materijal 
- Moto klub radovi 
- parkiralište nogometno igralište 
- čišćenje snijega 

- 
3.490,26 

24.375,00 
33.861,83 
4.825,00 

- 
- 

16.150,00 
3.490,26 

- 
33.861,83 
19.837,50 
8.220,00 
1.375,00 

3. MALINO - kamen igralište 
- sakupljanje i odvoz otpada 
- popravak šumskih puteva 
- utovar i odvoz zemlje 

6.000,00 
1.500,00 

- 
- 

6.000,00 
1.500,00 

11.200,00 
4.800,00 

4.  ORIOVAC  
 
 
Kujnik 
Radovanje 

- izrada rešetki 
- košarice za groblje 
- beton Dječji vrtić igralište 
- uređenje Vinogradska ulica  
- most Kujnik 
- cestovna rešetka Kujnik 
- šahte iza općinske zgrade 
- podloga za dječje igralište 
- poklopci za šahte 
- popločanje ispred KUD-a 
- cijevi za MO 
- materijal za kapelicu 
- materijal za MO 
- materijal za vinogradare i voćare 
- dječje igralište Kujnik 
- Dom Oriovac 
- čišćenje snijega 
- rubnjaci na groblju 
- saniranje kapelice Mlinci 
- kamen – Čaplja , Vinogradska  
- kamen Gundulićeva ulica 
- parking u centru 
- frezanje asfalta na NK 
- radovi u MO Kujnik 
 

10.480,00 
6.437,50 
4.825,00 

161.062,80 
37.250,00 
5.320,18 
7.312,50 
5.000,00 
8.132,50 

14.381,93 
2.012,96 

808,00 
14.625,00 

462,00 
1.663,20 
1.751,10 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10.480,00 
6.437,50 
4.825,00 

435.124,05 
37.250,00 
5.320,18 
7.312,50 
5.000,00 
8.132,50 

14.381,93 
2.012,96 

808,00 
14.625,00 

462,00 
28.663,20 
1.751,10 
5.250,00 
7.000,00 

24.475,00 
5.100,00 
4.200,00 
1.835,18 
1.775,00 

18.012,50 
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5.  PRIČAC - dječje igralište 
- materijal za MO 
- radovi na NK 
- radovi na mostu 

109.526,10 
23.055,18 
6.280,00 

- 

109.526,10 
23.055,18 
6.280,00 
2.100,00 

6.  SL.KOBAŠ - uređenje poljskih puteva 
- usluga spomenik braniteljima 
- čišćenje snijega 
- materijal za MO 
- zacjevljenje most 
- proširenje rampi 
- parkiralište na groblju 
- radovi na groblju 
- asfaltiranje u MO 
- saniranje ulica 

4.250,00 
2.000,00 
5.000,00 
1.875,00 

387,81 
- 
- 
- 
- 
- 

4.250,00 
2.000,00 
5.000,00 
1.875,00 

387,81 
11.400,00 
26.662,50 
24.712,50 
14.478,75 
8.545,39 

7. ŽIVIKE - beton za MO 8.250,00 8.250,00 
8. SVI  MO - radovi na održavanju poljskih i 

brdskih puteva u svim Mjesnim 
odborima 

 
 

433.972,25 

 
 

285.813,88 
                                                         

UKUPNO: 
 

975.000,00 
 

1.353.521,97 

 

1.c)  ODVODNJA  ATMOSFERSKIH VODA 

    Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se  pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste i odvodnja 
atmosferskih voda.

· Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području cijele općine u dužini od 56.522 m'  po potrebi – 
radovi su temeljem ugovora povjereni tvrtki „IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz 
Oriovac.

    U 2017.godini sredstva za izvršenje radova u iznosu od   257.523,00 kuna osigurana su iz sredstava komunalne 
naknade.

2 i 3. ODRŽAVANJE GROBLJA  I OBAVLJANJE UKOPA

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrana, te ukopa 
pokojnika.

Redni 
broj 

OPIS RADOVA Plan za 2017. 

godinu/kuna 
Ostvarenje sa 
31.12.2017.god./kuna 

1. 
 
 
 
 
 
 

2.
 

 
 
 
 
 
 

-održavanje groblja 

* groblje Oriovac površine                          30.000 m2 
 * groblje Radovanje površine                        3.440 m2 

* groblje Kujnik-Malino površine                  9.975 m2 
 * groblje Lužani  površine                            19.200 m2 
 * groblje Ciglenik površine                          12.319 m2 

* groblje Slav.Kobaš površine                      10.000 m2
 

-
  

održavanje objekata –
 

mrtvačnice
 

   
* mrtvačnica Radovanje

 
    

* mrtvačnica Oriovac
 

    
* mrtvačnica Kujnik-Malino

 
    

* mrtvačnica Lužani
 

     
* mrtvačnica Ciglenik

 
-

 
Bečic

 
     

 68.000,00 
 
 
 
 
 
 

23.000,00
 

123.000,00 
 
 
 
 
 
 

42.601,24
 

UKUPNO:
 

91.000,00
 

165.601,24
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PLAĆE VLASTITOG POGONA

U Vlastitom pogonu u 2017.godini u proračunu općine Oriovac utrošena su sredstva za plaće u iznosu od 
308.083,38 kuna.

UKUPNO IZDACI

– održavanje javnih zelenih površina i nerazvrstanih cesta … ..   1.684.045,00  kn
- upravljanje i održavanje grobljima ……………………........      165.601,24  kn
- ostali dohodak – plaće i naknade  …………………………      308.083,38  kn   
- potrošni materijal …………………………………………       794.477,53  kn
- utrošak goriva – kosilice …………………………………..         27.020,18  kn

                             Ford fiesta ………………………………         10.885,04  kn
                             traktor …………………………………            9.626,98  kn  
                                                          ___________________________

                                                                                   UKUPNO:           2.999.739,35  kn

PRIHODI
- sredstva od grobne naknade ……………………………….        138.541,24  kn
- sredstva od ukopa pokojnika ………………………………           27.060,00  kn
- sredstva iz Proračuna općine ……………………………….     1.825.313,50  kn
- sredstva iz komunalne naknade ……………………………     1.008.824,61 kn

                                                                         _________________________
                                                                         UKUPNO:     2.999.739,35  kn

U Oriovcu, lipanj  2018.godine.

Načelnik
Antun Pavetić, v.r.
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30.

 Na temelju članka 4. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u 
općini Oriovac od 03.01.2006.godine i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 9.sjednici održanoj  07.06.2018.godine. donijelo 
je

ZAKLJUČAK

o usvajanju  Izvješća o ostvarenju plana i  programa rada Vlastitog pogona za obavljanje Komunalnih 
djelatnosti u općini Oriovac u 2017.godini.

1. Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Izvješće o ostvarenju plana i programa rada Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac u 2017.godini.

2. Sastavni dio ovog Zaključka sačinjava Izvješće o ostvarenju plana i programa rada Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti u 2017.godini.

3. Ovaj Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju plana i programa rada Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2017.godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/29
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine.  

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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31.

 Na temelju članka 76. st.7. Zakona o sportu (NN 71/06, 150,08,124/10, 86/12, 94/13,85/15 i 19/16) i 
članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 10/09 i 07/13), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 9. sjednici održanoj  07.06.2018. godine, donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju programa javnih potreba u sportu
na području općine Oriovac u 2017. godini

I

     Javne potrebe u sportu u 2017. godini izmjenom Programa planirane su u iznosu od 1.120.500,00 kuna, a 
ostvaren je sa 31.12.2017. godine u iznosu  od 969.485,17 kuna.

1.PRIJENOSNA  SREDSTVA SPORTSKIM KLUBOVIMA – SKUPINA 38115
     

Izmjena Programa- novi plan...................................................................1.120.000,00 kn
Ostvarenje sa 31.12.2017. godine..................................................................969.485,17 kn

OSTVARENO:

NK „Oriolik“ Oriovac................................................................................359.161,64 kn
NK „Svjetlost“ Lužani.................................................................................99.823,53 kn
NK „Slavonac“ Slav. Kobaš........................................................................74.700,00 kn
NK „Mladost“ Malino..................................................................................65.000,00 kn
NK „Omladinac“ Ciglenik...........................................................................20.500,00 kn
NK „Ciglenik“ Ciglenik…………………………………………………...69.700,00 kn
TDK „Škorpion“ Oriovac............................................................................12.000,00 kn                                   
KK „Rekord-tim“ Oriovac.........................................................................131.000,00 kn
KKK „Oriolik“ Slav. Kobaš........................................................................28.000,00 kn
TK „Svjetlost“ Lužani..................................................................................11.000,00 kn
Škola nogometa Oriovac..............................................................................70.700,00 kn
Škola nogometa Lužani................................................................................21.400,00 kn
STK Oriovac, Oriovac…....….. .…………………………………...……....6.500,00 kn

                                                                                                                                    
                                                                                              Ukupno:       969.485,17 kn

2. IZDACI U SPORTU – SKUPINA 32999

      Izmjena Programa – novi plan........................................................................500,00 kn         
      Ostvarenje sa 31.12.2017. godine….....................................................................0,00 kn
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II
                                                                                   
 Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC 

Klasa: 022-01/18-01/30
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.

32.

 Na temelju članka 76. st.7. Zakona o sportu (N.N. 71/06, 150/08 i 12410 ) i članka 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 
svojoj  9.sjednici održanoj  07.06.2018.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju  Programa javnih potreba u sportu   
na području općine Oriovac u 2017.godini. 

I

 Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Oriovac u 
2017.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE      
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/30
Urbroj: 2178/10-01-18-2
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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33.

 Na temelju  članka 4. stavka 4 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90, 27/93 i 
38/09) i članka 32. Statuta općine Oriovac (“Sl. vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09 I 07/13), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na  9. sjednici održanoj 07. 06. 2018. godine, donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi 
 na području općine Oriovac u 2017. godini

I

      Javne potrebe u kulturi u 2017. godini planirane su u iznosu od 248.000,00 kuna,  a sa 31.12.2017. godine 
ostvarene su u iznosu od    229.709,07  kuna.
    
1.MANIFESTACIJE U KULTURI

OSTALE TEKUĆE DONACIJE KULTURNO UMJETNIČKIM DRUŠTIVIMA - SKUPINA 38119

     Izmjena Programa – novi plan….……………………………142.000,00 kuna
     Ostvarenje sa 31.12.2017. godine ………….………………..137.400,00 kuna

OSTVARENO:
 
KUD ”Luka  Ilić  Oriovčanin” Oriovac…....................................52.500,00 kuna
KUD “Matija Gubec” Slav. Kobaš...............................................42.500,00 kuna
KUD “Graničar” Lužani ……………….……………..………...42.400,00 kuna
__________________________________________________________________    
                                                                          Ukupno:             137.400,00 kuna            

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI U KULTURI - SKUPINA 32999

     Izmjena Programa – novi plan………………..…………….....65.000,00 kuna
     Ostvarenje sa 31.12.2017.  godine…..………………………..47.918,75 kuna

 OSTVARENO:

- “Čijalo perja” – Lužani ………………………………………………….……….……..5.000,00 kuna
-“Žetvene svečanosti”- Oriovac……… ………………………………………………….5.812,50 kuna 
- Smotra tamburaških sastava BPŽ- Sl. Kobaš……………………………………………5.125,00 kuna
- Pokladno jahanje na području općine Oriovac……………………………………..…..13.012,50 kuna 
- Oriovita- ocjenjivanje vina……...………………………………………….....................5.000,00 kuna
- Razigrani lipicanci- Slavonski Kobaš……………………………………………………6.656,25 kuna
-Kazališna udruga “I.B.Mažuranić” igrokaz Sv. Nikola za djecu…………….…..............1.000,00 kuna
-Tehnoexpert Tim Zagreb kazališna predstava za predškolski uzrast……………  ……...4.375,00 kuna
- “Zdravko Ćosić-Sl. Kobaš” Sl. Kobaš……………………………………………..……1.937,50 kuna

2. IZDACI ZA NABAVKU KNJIGA ZA KNJIŽNICU - SKUPINA 43121

    Izmjena Programa – novi plan…………………………..………………….15.000,00 kuna
    Ostvarenje sa 31.12.2017. godine………..…………….…………………...11.400,32 kuna
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OSTVARENO:
 Kupnja knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac ……………………11.400,32 kuna

3. OSTALI IZDACI - GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE – SKUPINA 32391
Izmjena Programa – novi plan………………………………………………..26.000,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2017. godine………………………………………….. ..32.990,00 kuna

OSTVARENO:
U 2017. godini izdana su dva broja općinskog glasila “Obzor” u iznosu od.…32.990,00 kuna.

II

Ovo Izvješće objaviti će se u “Službenom vjesniku Brodsko posavke županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/31
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC 

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.

34.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 9.sjednici održanoj  07.06.2018.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju  Programa javnih potreba u kulturi   
na području općine Oriovac u 2017.godini

I

 Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 
2017.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE      
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/31
Urbroj: 2178/10-01-18-2
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC                                                                                     

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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35.

 Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na  9. sjednici 
održanoj 07.06.2018.  godine, donosi    

IZVJEŠĆE

o ostvarenju  Programa socijalnih potreba 
na području općine Oriovac u 2017. godini

I

      Socijalne potrebe na području općine Oriovac u 2017. godini planirane su izmjenom Programa u iznosu od 
1.392.700,00 kuna, a ostvaren sa 31.12.2017. godine u iznosu od   1.742.054,78  kune.
   
 
1.POMOĆ SAMCIMA I OBITELJIMA – SKUPINA 37212

 
Izmjena Programa – novi plan..........................................................1.304.700,00 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2017. godine......................................................1.653.654,78 kuna

OSTVARENO:

a) Podmirenje troškova stanovanja
       Za podmirenje troškova stanovanja - el. energije, vode  u  2017.  godini  realizirano je:

1. Andrea Čaldarević, Oriovac         2.223,94
2. Ivanka Majcenić, Malino              3.170,95
3. Ivan Vrhovec, Oriovac                 1.439,71
4. Josip Štefanac, Oriovac                2.689,42
5. Josip Matok, Slav. Kobaš             1.504,75
6. Zvonko Hrvojević, Lužani              288,00
7. Filip Pranjić, Lužani                        373,94
8. Kata Jurić, Oriovac                          294,34
9. Branko Vidaković, Kujnik              322,91
10. Barica Milašin, Oriovac                   226,71
11. Ivan Sambolec, Oriovac                    99,44 
_________________________________________________________________________________________
 Ukupno:                           12.634,11

b) Jednokratna novčana pomoć
       Jednokratne novčane pomoći odobravale su se jednom u tijeku godine, odlukom Načelnika, a visina je određena ovisno o 
potrebama podnositelja zahtjeva, te posebnim okolnostima u kojima isti živi. 
             
1. Ivica Josipović, Bečic                   800,00
2. Marko Zirdum, Bečic                2.000,00
3. Damir Štos, Ciglenik                    800,00
4. Zdravko Bartolović, Ciglenik    3.600,00
5. Zvonko Kranjčević, Ciglenik     1.900,00
6. Antun Benković, Lužani            1.000,00
7. Franjo Štos, Lužani                    2.000,00
8. Josip Borčić, Lužani                     800,00
9. Slavica Matijević, Lužani             800,00
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10. Dalibor Dubočanac, Lužani      1.000,00
11. Anita Filipović, Malino             1.000,00
12. Dušan Jovičić, Malino              1.000,00
13. Ankica Živatović, Oriovac        1.000,00
14. Anka Majcenić, Oriovac           2.600,00
15. Ilija Mandir, Oriovac                 1.000,00
16. Katica Živatović, Oriovac         3.000,00
17. Ljubica Čartalomi, Oriovac         800,00
18. Marija Vugrić, Kujnik                1.100,00
19. Vidosava Smiljanić, Oriovac      2.200,00
20. Ruža Lenček, Oriovac                3.000,00
21. Gordana Babić, Oriovac             2.000,00
22. Ruža Balenović, Oriovac            1.000,00
23. Antun Pavičić, Oriovac              1.400,00
24. Slađana Jurković, Kujnik           1.500,00
25. Nada Milašin, Oriovac               1.000,00
26. Ivan Vrhovec, Oriovac                  800,00
27. Manda Barić, Oriovac                3.000,00
28. Pavao Boranić, Oriovac             1.000,00
29. Petar Žunić, Radovanje                 800,00
30. Eva Kolundžić, Slav. Kobaš       2.000,00
31. Dubravka Čizmić, Slav. Kobaš     800,00
32. Stjepan Matok, Slav. Kobaš          700,00
33. Katarina Nikičić, Slav. Kobaš       500,00
34. Ana Matok, Slav. Kobaš             1.000,00
35. Josip Mekić, Kujnik                  1.600,00 
__________________________________________________________________________________________        
 Ukupno:                         50.500,00

c)  Osiguravanje ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade 
      
 U 2017. godini općina Oriovac je sukladno zakonskim odredbama radi osiguravanja sredstava za odobrenje pomoći 
pri kupnji ogrijeva, po dobivenim podacima od Centra za socijalnu skrb, podnijela  zahtjev Brodsko-posavskoj županiji za 
prebacivanje sredstava u Proračun općine Oriovac, te su sredstva prebačena  na račune korisnika i to:

1. Željko Benčić,  Slav. Kobaš
2. Mira Rudolf, Malino
3. Kata Drozdek, Radovanje
4. Mato Bazina, Lužani
5. Goran Galović, Slav. Kobaš
6. Slavica Matijević, Lužani
7. Anto Martić,  Kujnik
8. Mara Miloš, Slav. Kobaš
9. Igor Mravunac,  Radovanje
10. Karl Gere,  Slav. Kobaš
11. Lidija Lugonić, Bečic
12. Robert Nožinić, Kujnik
13. Antun Pavičić, Oriovac
14. Stjepan Prčić, Slav. Kobaš
15. Ankica Rujek, Bečic
16. Stjepan Rujek, Bečic
17. Marija Rupčić, Bečic
18. Bosiljka Skokić, Pričac
19. Milka Vrzić, Lužani
20. Zlatko Zečić, Lužani
21. Marijan Radmilović, Slav. Kobaš
22. Vlado Alilović, Lužani
23. Mato Mišić, Kujnik
24. Vladimir Bičanić, Bečic
25. Mirko Filipović, Malino
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26. Antun Žgela, Ciglenik
27. Ivo Jozić, Lužani
28. Zvonko Hrvojević, Lužani
29. Mara Čondrić, Oriovac
30. Dubravka Čizmić, Slav. Kobaš
31. Zvonko Kranjčević, Ciglenik
32. Slavica Jozić, Oriovac
33. Mato Poljanec,  Lužani
34. Ivo Pranjić, Slav. Kobaš
35. Stjepan Kos, Lužani
36. Zdenko Odobašić, Slav. Kobaš
37. Tomislav Konečni, , Radovanje
38. Janja Dubočanac, Malino
39. Anka Grivičić, Kujnik
40. Zrinka Krištija, Kujnik
41.  Ilija Mandir, Oriovac
42. Josip Pavelić,  Malino
43. Tomislav Duralija, Kujnik
44. Hakija Kapidžić,  Lužani
45. Ivka Matijević, Lužani
46. Ivica Josipović, Bečic
47. Kata Vujanović, Lužan
 i_________________________________________________________________________

Ukupno:                  44.650,00

c) Nabavka ogrijeva obiteljima i samcima 

       Odlukom Načelnika ogrijev se odobrio potrebitim obiteljima i samcima s područja općine Oriovac u ukupnom iznosu od 
61.800,00 kuna i to:

1. Vidosava Smiljanić, Oriovac
2. Nada Milašin, Oriovac 
3. Anka Majcanić, Oriovac
4. Tomislav Duralija, Kujnik
5. Borka Mravunac, Radovanje
6. Antun Pavičić, Oriovac
7. Ankica Živatović, Oriovac
8. Lucija Kokotović, Radovanje
9. Ankica Galović, Slav. Kobaš
10. Ivan Sambolec, Oriovac
11. Marijan Terzić, Slav. Kobaš
12. Katarina Nikičić, Slav. Kobaš
13. Katarina Jurić, Oriovac
14. Marija Stojanović, Ciglenik
15. Tadija Sedlić, Oriovac
16. Mandica Benković, Lužani
17. Antun Čartalovni, Lužani
18. Marko Zirdum, Bečic
19. Stipo Lucić, Malino

e)  Naknada za rođenje djeteta

      U 2017. godini naknadu za rođenje djeteta ostvarilo je 62 obitelji s područja općine Oriovac u ukupnom iznosu od  
64.000,00 kuna. to su:

1. Ana Vukelić, Kujnik
2. Marija Petrović, Malino
3. Vedrana Šarić Herceg, Oriovac
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4. Tamara Rupčić, Bečic
5. Štefica Barilar, Kujnik
6. Anita Rujek, Bečic
7. Nikolina Siroglavić, Kujnik
8. Biljana Čaldarević, Oriovac
9. Sanja Konjević, Oriovac
10. Ivana Jagodar, Slav. Kobaš
11. Nikolin Margetić, Živike
12. Renata Zulić Milača, Oriovac
13. Martina Matok, Slav. Kobaš
14. Vesna Josipović, Bečic
15. Marija Kljajić, Lužani
16. Ivana Pejić, Oriovac
17. Monika Matičić, Oriovac
18. Marija Pavlović, Slav. Kobaš
19. Ema Ferić, Slav. Kobaš
20. Maja Galović, Slav. Kobaš
21. Josipa Vrbčić, Lužani
22. Lorena Tomić, Oriovac
23. Marija Fajdetić, Lužani
24. Martina Milinković, Oriovac
25. Marica Sekulić, Slav. Kobaš
26. Marina Bazina, Lužani
27. Maja Bartolović, Ciglenik
28. Marija Kereković, Živike
29. Marina Klarić, Slav. Kobaš
30. Mirna Kovačić, Lužani
31. Zdravka Živković, Pričac
32. Marica Siroglavić, Oriovac
33. Marija Fran, Malino
34. Marina Samardžija, Oriovac
35. Ana Nakić, Oriovac
36. Martina Šporčić, Oriovac
37. Danijela Zeba, Oriovac
38. Marina Kelečić, Malino
39. Đurđica Vargaš, Malino
40. Vedrana Sekulić, Slav. Kobaš
41. Sonja Topolovac, Oriovac
42. Danijela Olujević, Slav. Kobaš
43. Maja Pejić, Oriovac
44. Ružica Lipovac, Radovanje,
45. Andrea Kristić, Oriovac
46. Ivana Rupčić, Bečic
47. Silvija Pavić, Bečic
48. Matea Franić, Ciglenik
49. Valentina Pleše, Ciglenik
50. Anamarija Ervačinović, Lužani
51. Andrea Stanišić, Lužani
52. Anita Filipović, Malino
53. Ivana Čartalovni, Malino
54. Snježana Durajlija, Kujnik
55. Amalija Odobašić, Oriovac
56. Monika Kovačević, Oriovac
57. Silvija Pandurić, Orivac
58. Eleizabeta Pejić, Oriovac
59. Maja Ružman, Slav. Kobaš
60. Željka Margetić, Slav. Kobaš
61. Verica Klarić, Slav. Kobaš
62. Marija Sančanin, Lužani
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f) Sufinanciranje školske kuhinje
     Općina Oriovac je u 2017. godini sufinancirala trošak školske kuhinje za djecu slabijih imovinskih mogućnosti 
prema dostavljenim prijedlozima od strane OŠ „Dr. Stjepan. Ilijašević“ Oriovac, PŠ „Dr. Stjepan Ilijašević“ Slav. 
Kobaš  i „Ljudevit Gaj“ Lužani, u ukupnom iznosu od  28.422,00 kuna.

g) Nabavka udžbenika
       U 2017. godini općina Oriovac sufinancirala je nabavku  radnih  i školskih bilježnica učenicima  s područja 
općine od 1. – 8. razreda OŠ   „Dr. Stjepan Ilijašević“ Oriovac, OŠ „Ljudevit Gaj“ Lužani i PŠ „Dr. Stjepan 
Ilijašević“ Slavonski Kobaš, u ukupno iznosu od 187.633,16 kuna.
    h) Subvencioniranje  prijevoza učenika
      Općina Oriovac je u 2017. godini subvencionirala prijevoz  učenika srednjih škola s područja općine Oriovac u 
iznosu od 25% cijene mjesečne krate autobusa ili vlaka za razdoblje siječanj-lipanj i  rujan-prosinac te su sredstva 
isplaćena u iznosu od  94.689,51  kune.

i) Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
      Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od plaćanja komunalne naknade mogu biti oslobođene osobe koje 
ispunjavaju uvjete iz čl. 10. Odluke.  U 2017. godini to pravo ostvarile su:
1. Vidosava Cvijanović, Lužani
2. Luka Kuprešak, Lužani
3. Eva Čuletić, Slav. Kobaš

j) Podmirenje pogrebnih troškova
        Odlukom načelnika općina Oriovac je financirala pogrebne troškove u iznosu od 6.456,45 kuna za:

1. Krešimira Tustanić iz Oriovca

k) Ostali oblici pomoći
      U 2017. godine općina je ovisno o potrebama i mogućnostima, pružala pomoć za zadovoljavanje osnovnih 
životnih potreba osobama i obiteljima  s područja općine koje su se javili sa zamolbama za isto, te sufinancirala rad 
i aktivnosti udruga  i drugih organizacija kako slijedi:
Crveni križ Slav. Brod (pomoć u kući:  Đurđija Milojčić i Kata Devetak)                  12.097,27
Bio-Tech, Slav. Brod – analiza tla                                                                                  1.989,00 
Prometne bojanke za učenike 1 raz. OŠ                                                                          2.487,50

Stanovi, Lužani  - građ.materijal                                                                                     7.988,46
Stan Franjo Štos, Lužani – građevinski materijal                                                            8.199,75
Ivanka Majcenić, Malino –  trosjed                                                                                 1.175,00
Vidosava Smiljanić, Oriovac  - građevinski materijal                                                   21.005,53
Župni stan Oriovac – građevinski materijal                                                                 466.737,36
Kata Jurić, Oriovac- građevinski materijal                                                                  175.384,52
Obitelj Štrk,Lužani požar- građevinski materijal                                                           90.350,99
Obitelj Mličević, Lužani – plastenik nevrijeme                                                               2.877,08
Obitelj Milojčić, Slav. Kobaš – požar građevinski materijal                                         16.738,76
Andrea Čaldarević, Oriovac – građevinski materijal                                                     43.509,49                                                              
Elem. nepogoda–nevrijeme, pomoć mještanima-građevinski materijal                        29.574,26
Šn Legen, Slav. Brod                                                                                                          800,00
Udruga Kap Srca, Slav. Brod                                                                                          2.000,00 
Boso – paketići Sv. Nikola                                                                                            18.233,92
Palma, Slav. Brod - 30 rujan, vijenci svijeće                                                                16.262,00
Prijevoz umirovljenika – Daruvarske toplice                                                                  5.850,00
OŠ „Ljudevit Gaj“ Lužani – Dan škole                                                                           5.493,75
OŠ „Dr. S. Ilijašević“ Oriovac - najam dvorane,parket, prijevoz učenika                      6.365,00
Mirko Štefanac, Oriovac - štednjak                                                                                1.937,18
Tomislav Emeđi, Oriovac - štednjak                                                                               3.610,00
Asistent u nastavi                                                                                                             9.812,40
Župni stan Lužani – pisač                                                                                                5.749,25
Ivan Vrhovec, Oriovac  - namirnice                                                                                2.906,19
Kata Jurić, Oriovac  - namirnice                                                                                     5.021,07
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Antun Čartalovni – Lužani                                                                                                921,43
Slađana Jurković – Kujnik – namirnice                                                                             744,11
____________________________________________________________________________

                                                                                    Ukupno:                           965.821,27 kn

II

2. PSGO- PROGRAM SOCIJALNO GOSPODARSKOG OPORAVKA–POBOLJŠANJE KVALITETE 
ŽIVOTA STARIH I NEMOĆNIH OSOBA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC SKUPINA 37213

Općina Oriovac je u 2017. godini osigurala topli obrok 2 puta tjedno za starije i nemoćne osobe.

PLANIRANO:…………………………………................................120.000,00 kuna

OSTVARENO:
Sredstva za ovaj Program ostvarena su u iznosu od…………….…...137.048,28 kuna.

 III

3. SUFINANCIRANJE STUDENATA – SKUPINA 37215

   Izmjene Programa – novi plan………………………………………. 88.000,00 kuna
   Ostvarenje s 31.12.2017. godine……………………………………...88.400,00 kuna

1. Barbara Ćelap, Malino – španjolski/kroatistika
2. Filip Kovačević, Ciglenik – računarstvo
3. Tajana Vonić, Sl. Kobaš- njemački jez. i književnost
4. Stjepana Tomljenović, Kujnik – prehrambena tehnogija
5. Mirna Kovačić, Lužani - učiteljski
6. Ivana Buntak, Kujnik – anglistika i informacijske znanosti
7. Ana Margetić, Lužani – poslovna ekonomija
8. Filip Dubočanac, Lužani - fizoterapeut
9. Nikolina Orić, Slav. Kobaš – kroatistika i poljski jezik i književnost
10. Irena Cobović, Oriovac - psihologija
11. Valentin Kikić, Slav. Kobaš – poslovna informatika
12. Iris Gabrić, Oriovac - pravo
13. Zvonimir Bošnjaković – prehrambeno inžinjerstvo
14. Ivan Šimić, Pričac – informacijski i poslovni sustavi

IV

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa. 022-01/18-01/32
Urbroj. 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine.
                                                                                               

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 15Strana: 2998



36.

 Na temelju članka 38a. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 73/97; 27/01; 59/01; 82/01; 103/03, 44/06, 
79/07 i 08/09) i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 9.sjednici održanoj 07.06.2018. godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju  Programa socijalnih potreba
na području općine Oriovac  u 2017.godini.

I

 Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2017.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE       
OPĆINE ORIOVAC

Klasa. 022-01/18-01/32
Urbroj. 2178/10-01-18-2
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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37.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine 
Or iovac  na  svo jo j   9 . s j edn ic i  od ržano j  
07.06.2018.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o financiranju Programa 
projekata i aktivnosti udruga iz Proračuna 

općine Oriovac u 2017.godini. 

I

 Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja  
Izvješće o financiraju Programa projekata i 
aktivnosti udruga iz Proračuna  općine Oriovac u 
2017.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE      
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/33
Urbroj:2178/10-01-18-2
Oriovac,   07.06.2018. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.

38.

 Na  temelju članka 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na  9. sjednici održanoj  07.06.2018. godine 
donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Narodne knjižnice i 
čitaonice Oriovac u 2017. godini

I

 Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja 
Izvješće o radu Narodne knjižnice i čitaonice 
Oriovac u 2017.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/33
Urbroj:2178/10-01-18-2
Oriovac,   07.06.2018. godine.
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.
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39.

 Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. 
stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 
životinja (Narodne novine 102/17) i članka  32. 
Statuta općine Oriovac ( „Službeni vjesnik brodsko-
posavske županije“ broj  10/09 i 07/13) Općinsko 
vijeće Oriovac na 9. sjednici održanoj dana 
07.06.2018.godine, donijelo je 

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s napuštenim i

izgubljenim životinjama te divljim životinjama

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Predmet odluke
Članak 1.

� Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način 
držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama, način 
kontrole njihovog razmnožavanja te način 
postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan 
prirodnog staništa na području općine Oriovac. 

Pojmovi 
Članak 2. 

� Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće 
značenje:
1. životinje su sve životinje kralježnjaci osim 

divljači kojom se gospodari sukladno 
propisima o lovstvu,

2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži 
zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog 
zanimanja za te životinje, 

3. domaće životinje su životinje koje je čovjek 
pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi 
proizvodnje hrane, hrane za životinje i 
nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu 
za prehranu ljudi te u druge gospodarske svrhe,

4. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni 
čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni 
koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe 
za obavljanje drugih poslova, kopitari i druge 
životinje kojima se čovjek služi za obavljanje 
drugih poslova, osim proizvodnje,

5. divlje životinje su sve životinje, osim domaćih 
životinja, kućnih ljubimaca, službenih 
životinja i radnih životinja,

6. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik 
svjesno napustio, kao i životinja koju je 
napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili 
gubitak slobode te životinja koje se vlasnik 
svjesno odrekao,

7. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala 
od vlasnika i on je traži,

8. opasne životinje su životinje koje zbog 
neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s 
njima mogu ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i 
životinja te koje pokazuju napadačko 
ponašanje prema čovjeku,

9. slobodno živuće mačke su mačke koje su 
rođene u divljini, nemaju vlasnika niti 
posjednika, nisu socijalizirane te se ne mogu 
pripitomiti,

10. službene životinje su životinje koje imaju 
licencu za rad i služe za obavljanje poslova 
pojedinih državnih tijela,

11. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u 
daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili 
fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili 
skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za 
zdravlje i dobrobit životinje, 

12. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim 
sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući 
postupke pri polasku i dolasku na krajnje 
odredište,

13. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: 
sklonište) je objekt u kojem se smještaju i 
zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje 
gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć, 

14. nastambe su zatvorene ili poluotvorene 
prostorije namijenjene smještanju životinja,

15. javne površine su površine u općoj uporabi koje 
uključuju javnoprometne površine (trgovi, 
mos tov i ,  podvožn jac i ,  nadvožn jac i , 
pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, 
pješačke zone, pješačke staze, tuneli, 
parkirališta,  javne garaže, nogostupi, 
biciklističke staze, stajališta javnoga prometa, 
javna stubišta i slične površine), javne zelene 
površine (travnjaci, staze, zemljišni pojas uz 
javnoprometne površine na kojem je zasađeno 
zelenilo, zeleni otoci, zelene površine uz 
objekte javne namjene, odmorišta i staze koje 
su sastavni dijelovi zelenih površina) te ostale 
površine (površine uz sportske objekte, 
rekreacijske i slične objekte, objekte koji su 
namijenjeni za javne priredbe, sajmišta, 
kolodvore i slične prostore).
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DIO DRUGI
UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 

LJUBIMACA

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca
Članak 3.

Posjednik je dužan osigurati kućnim ljubimcima 
uvjete držanja u skladu s njihovim potrebama 
sukladno Zakonu o zaštiti životinja (dalje u tekst: 
Zakon) i ovoj Odluci.
Uvjete i način držanja opasnih pasa pravilnikom 
propisuje ministar nadležan za poslove veterinar-
stva, a nadzor provode veterinarski inspektori 
sukladno propisima o veterinarstvu.

Smještaj i uvjeti držanja kućnih ljubimaca
Članak 4.

Posjednik je dužan kućnim ljubimcima osigurati 
smještaj koji odgovara njihovim potrebama i 
veličini, za obitavanje na adresi prebivališta ili 
boravišta posjednika, te provjeru stanja kućnog 
ljubimca najmanje jednom dnevno, a po potrebi i 
češće.
Posjednik je dužan držati kućnog ljubimca na način 
koji onemogućava njegov bijeg iz prostorije, 
nastambe ili prostora u kojem je smješten.
Kućni ljubimac se može držati i u stanu ili kući ako 
se na taj način mogu osigurati osnovne potrebe 
životinjske vrste koja se drži kao kućni ljubimac.
Ako posjednik kao kućnog ljubimca drži životinjsku 
vrstu kojoj se ne mogu osigurati osnovne potrebe 
životinjske vrste u stanu ili kući, dužan joj je 
osigurati nastambu u dvorištu primjerene veličine 
(Prilog 1.), od materijala koji ne smiju biti opasni za 
kućnog ljubimca i djelovati štetno na njihovo 
zdravlje, te koji se lako čiste, peru, a po potrebi i 
dezinficiraju, izvedenu bez oštrih dijelova na kojima 
bi se kućni ljubimci mogli ozlijediti.
Posjednik kućnog ljubimca iz stavka 4. ovog članka 
dužan je kućnom ljubimcu osigurati uz nastambu i 
ograđeni otvoreni prostor za kretanje, zaštićen od 
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za 
obitavanje.

Članak 5. 

Držanje kućnih ljubimaca u zgradama, zajedničkim 
prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje 
kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i 
dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i 
prostora koje onečiste kućni ljubimci sporazumno 
utvrđuju suvlasnici zgrade odlukom o kućnom redu. 
� Protiv suvlasnika koji se ne pridržava odredbi 
odluke o kućnom redu, ostali suvlasnici imaju pravo 

pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.
� Posjednik je dužan osigurati držanje kućnog 
ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće 
na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, 
poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.
� Protiv vlasnika ili posjednika susjednih 
nekretnina koji se ne pridržavaju propisa o 
vlasništvu, ostali vlasnici ili posjednici susjednih 
nekretnina imaju pravo pokrenuti postupak pred 
nadležnim sudom.

Ishrana kućnih ljubimaca
Članak 6. 

Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu 
redovitu ishranu koja je po vrsti, kakvoći i količini u 
skladu s vrstom, dobi i fiziološkim potrebama 
kućnog ljubimca.
� Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu 
pristup dovoljnim količinama vode za piće 
odgovarajuće kakvoće u skladu s njihovim 
potrebama.
� Prostorije u kojima se životinja hrani i napaja 
kao i opremu za hranjenje i napajanje potrebno je 
održavati čistima, a oprema za napajanje i hranjenje 
mora biti izvedena tako da životinje mogu uzimati 
hranu i vodu na način primjeren njihovoj vrsti, stanju 
i dobi.

Kretanje kućnih ljubimaca
Članak 7.

Posjednik je dužan osigurati nesmetano kretanje 
kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na 
životinjsku vrstu, te na način koji ne ugrožava 
zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.

Članak 8.

Radi sigurnosti građana i sigurnosti drugih životinja 
kućni ljubimci mogu se kretati javnim površinama i 
prostorima pod nadzorom posjednika, na povodcu 
ili uz primjenu druge opreme koja onemogućava 
nekontrolirano kretanje kućnih ljubimaca javnim 
površinama, samo ako su označeni mikročipom i 
cijepljeni.

Članak 9. 

Radi sigurnosti građana, sigurnosti u prometu, 
sigurnosti drugih životinja te u svrhu prevencije 
nekontroliranog razmnožavanja zabranjeno je 
puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću 
javnim površinama bez prisutnosti i nadzora 
posjednika.
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Kretanje kućnih ljubimaca zabranjeno je na dječjim 
igralištima, cvjetnjacima, sportskim terenima, 
dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje 
postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-
higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja 
vlasnika ili korisnika prostora. 
� Kretanje kućnih ljubimaca na grobljima i 
tržnicama uređuje se posebnim propisima.

Članak 10. 

U objekte javne namjene kućni ljubimci mogu se 
uvoditi i kretati na način i pod uvjetima koje odredi 
vlasnik, korisnik odnosno upravitelj objekta ili 
prostora javne namjene.
� Nadzor nad kretanjem kućnih ljubimaca u 
objektima iz stavka 1. ovog članka osigurava 
vlasnik, korisnik odnosno upravitelj objekta ili 
prostora.

Članak 11. 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju 
kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za 
čišćenje i očistiti javnu površinu od izmeta koju 
njegov kućni ljubimac onečisti. 

Članak 12. 

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove 
odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za 
pomoć osobama s invaliditetom. 

Kontrola razmnožavanja pasa i mačaka
Članak 13.

Posjednik je dužan držati  pod kontrolom 
razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako 
neregistrirano razmnožavanje.�
� Posjednik je dužan odmah, a najkasnije u roku 
od deset (10) dana, po udomljenju ili kupnji psa ili 
mačke provesti njihovo označavanje mikročipom i 
cijepljenje te prijaviti psa ili mačku u upisnik kućnih 
ljubimaca, a o upisu dostavi obavijest nadležnom 
upravnom tijelu.
� Posjednik postojećeg psa ili mačke dužan je 
postupiti prema stavku 3. ovog članka ukoliko 
njegov pas ili mačka nisu označeni mikročipom, 
cijepljeni i evidentirani u upisniku kućnih 
ljubimaca.
� Općina Oriovac provodi kontrolu evidentiranja 
i označavanja pasa mikročipom sukladno članku 76. 
Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17)  a nadležni ,
veterinarski inspektor obvezu cijepljenja pasa i 
mačaka.

Držanje i kretanje pasa
Članak 14.

Posjednik ne smije držati pse trajno vezanim ili ih 
trajno držati u nastambama ili dijelu dvorišta bez 
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog 
prostora, osim kada drži psa u neograđenom 
dvorištu.
� Ako se pas mora povremeno vezati, ne smije se 
vezati na dužinu povodca kraću od trostruke dužine 
psa mjereno od vrška repa do vrha njuške, ali ne 
kraću od tri metra. Sredstvo vezanja i ogrlica moraju 
biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili 
ozljede te da se sredstvo vezanja ne može omotati i 
samim time skratiti na dužinu manju od tri metra. 
Pas se može smještati u ograđeni prostor kojemu je 
natkriveno najmanje 1/4 površine .� Ako se  pas 
trajno smješta u dvorištu, vrtu ili drugom ograđenom 
otvorenom prostoru, psu se mora osigurati kućica 
koja je primjerena veličini psa tako da pas u njoj 
može ležati, stajati uspravno, okrenuti se i njegovati 
te u njoj mora biti zaštićen od nepovoljnih 
vremenskih utjecaja.

Članak 15.

Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno drugom 
ograđenom prostoru, na način koji će spriječiti psa 
da izađe na javnu površinu bez povodca i nadzora.
� Posjednik koji drži psa na način utvrđen u 
stavku 1. ovog članka mora na vidljivom mjestu, 
staviti oznaku koja upozorava na psa, te mora imati 
ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim 
vratima.

Članak 16.

Posjednik smije izvoditi pse na javnu površinu ako 
su označeni mikročipom, redovno cijepljeni, na 
povodcu i pod njegovim stalnim nadzorom.  
� Psi se mogu kretati bez povodca, samo uz 
nadzor posjednika i odgovornost posjednika i to 
isključivo izvan granica naselja počevši od zadnjeg 
objekta u određenom naselju prema nenaseljenom 
dijelu naselja.�

Postupanje s opasnim psima
Članak 17.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere 
propisane Pravilnikom o opasnim psima. 
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Držanje slobodno živućih mačaka
Članak 18.

Na javnim površinama mogu se postavljati hranilišta 
za slobodno živuće mačke (u daljnjem tekstu: 
hranilišta).
� Hranilišta se postavljaju nakon provedenog 
javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za 
podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta. 
Poziv raspisuje načelnik općine Oriovac. (u 
daljnjem tekstu: načelnik).
� Postavljanje hranilišta odobrava načelnik na 
prijedlog  jedinstvenog upravnog odjela i vijeća 
mjesnog odbora na području kojeg se hranilište želi 
postaviti.
� U slučaju da upravno tijelo nadležno za 
komunalne poslove, odnosno vijeće mjesnog odbora 
daju negativno mišljenje za traženu lokaciju 
hranilišta, obvezni su predložiti najbližu moguću 
alternativnu lokaciju za hranilište.
� Način, izgled i uvjete postavljanja hranilišta 
dužne su predložiti udruge u podnijetom zahtjevu  za 
postavljanje hranilišta sukladno pozivu načelnika.
� Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je 
odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu 
i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, 
odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno 
redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge, a 
temeljem obavijesti Jedinstvenog upravnog tijela 
općine Oriovac.
� U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti 
koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu 
građana provode pravne osobe koje obavljaju 
zdravstvenu djelatnost i službe javnog zdravstva u 
suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o 
veterinarskoj djelatnosti.

DIO TREĆI
NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I 

NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

Postupanje s izgubljenim životinjama 
Članak 19.

Skupljanje, prijevoz i smještaj izgubljenih životinja, 
životinja koje se kreću javnom površinom bez 
nadzora posjednika i privremeno oduzetih životinja, 
osigurava pružatelj higijeničarskih usluga 
(sklonište) temeljem posebnog ugovora potpisanog 
sa Općinom Oriovac, sukladno propisima o zaštiti 
životinja i veterinarstvu, podzakonskim propisima i 
uz primjenu odgovarajuće opreme.
� Kontakt informacije o skloništu s kojim općina 
ima potpisan ugovor Općina Oriovac  dužna je 
objaviti na službenoj internetskoj stranici.

Članak 20.

Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri (3) 
dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti 
njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 
četrnaest (14) dana od dana gubitka životinje 
veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske 
prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih 
ljubimaca. 
� Sklonište nakon zaprimanja podataka o 
izgubljenim životinjama te podatke evidentira u 
jedinstveni informacijski centar i javno objavljuje na 
web stranici skloništa.
� Ako se u roku od četrnaest (14) dana od dana 
objave podataka vlasnik/posjednik ne utvrdi ili ako 
je poznat, a ne dostavi zahtjev skloništu za vraćanje 
životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te ju 
može udomiti. 
� Sve izgubljene životinje se u skloništu trajno 
steriliziraju, bez obzira ostaju li u skloništu, 
udomljavaju se ili vraćaju posjedniku.
� Poznati posjednik izgubljene životinje dužan je 
nadoknaditi sve troškove skloništu kao i svaku štetu 
koju počini životinja od trenutka nestanka do 
trenutka vraćanja posjedniku odnosno udomlja-
vanju, a ako posjednik nije poznat troškove snosi 
jedinica lokalne samouprave.

Postupanje s napuštenim životinjama 
Članak 21.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u 
najkraćem roku, a najkasnije u roku od tri (3) dana od 
nalaska životinje obavijestiti sklonište za napuštene 
životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio 
posjedniku. 
� Nalaznik napuštene životinje mora pružiti 
životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku 
ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje.
� Ukoliko nalaznik ne može životinji pružiti 
odgovarajuću skrb, do isteka roka iz stavka
1. ovog članka, sklonište je dužno osigurati smještaj 
napuštene ili izgubljene životinje u vlastitom 
skloništu ili kod osobe koja drži životinje u svrhu 
udomljavanja i ima sklopljen ugovor sa skloništem. 
� Sve napuštene životinje se u skloništu trajno 
steriliziraju, bez obzira ostaju li u skloništu, 
udomljavaju se ili vraćaju poznatom posjedniku. 
� Životinja se neće smjestiti u sklonište ako se po 
nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se 
životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako 
vlasnik odmah ne može doći po životinju. 
� Sve troškove skloništa za primljenu životinju 
financira jedinica lokalne samouprave, osim ako se 
utvrdi posjednik napuštene životinje koji je tada 
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dužan nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu 
koju počini životinja od trenutka napuštanja do 
trenutka vraćanja posjedniku. 

Postupanje s ozlijeđenim životinjama i 
zbrinjavanje životinja

Članak 22.

Svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti 
potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam 
učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.
Ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju 
općina mora organizirati pružanje potrebne pomoći 
ozlijeđenim životinjama na teret proračuna.
Nalaznik ozlijeđene životinje mora odmah 
obavijestiti higijeničara (sklonište) ili komunalnog 
redara o nalasku radi osiguranja potrebne 
veterinarske skrbi.
Djelatnik higijeničarske službe će kod preuzimanja 
životinje od nalaznika utvrditi da li je životinji 
potrebna veterinarska skrb koju može pružiti 
veterinarska služba skloništa ili je životinju 
potrebno smjestiti u veterinarsku bolnicu ili kliniku. 
Ukoliko se utvrdi vlasnik ozlijeđene životinje, 
životinja se nakon pružanja veterinarske skrbi vraća 
vlasniku, a troškove skrbi snosi vlasnik.
Ukoliko se ne utvrdi vlasnik životinje životinja se 
nakon pružanja veterinarske skrbi smješta u 
sklonište ili kod osobe koja drži životinje u svrhu 
udomljavanja i ima sklopljen ugovor sa skloništem, 
a troškovi skrbi podmiruju se iz proračuna općine 
Oriovac do udomljavanja.

Članak 23.

U skloništu se smještaju životinje do udomljenja ili 
vraćanja posjedniku, sukladno propisima o zaštiti 
životinja i veterinarstvu i to:
• izgubljene životinje do vraćanja posjedniku,
• napuštene životinje kojima se ne može utvrditi 
posjednik,
• privremeno oduzete životinje.
Troškove hvatanja, smještanja, skrbi, sterilizacije, 
označavanja i veterinarske zaštite životinja iz stavka 
1. alineja 1. i 3. ovoga članka snosi posjednik 
životinje, a troškovi hvatanja i smještanja životinja 
iz stavka 1. alineje 2. ovoga članka podmiruju se iz 
proračuna općine Oriovac, osim ako se posjednik 
naknadno ne utvrdi. Visinu naknade za smještanje 
životinja u skloništu koje snosi posjednik životinje 
utvrđuje sklonište.

Članak 24.

Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan je 
nadoknaditi štetu koju počini kućni ljubimac, bilo 

koje vrste, od trenutka nestanka ili napuštanja do 
trenutka njezina vraćanja posjedniku ili smještanja u 
sklonište, odnosno do odjave iz Upisnika kućnih 
ljubimaca ako se radi o kućnim ljubimcima psu ili 
mački.

DIO ČETVRTI
NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM 

ŽIVOTINJAMA

Divljač i zaštićene divlje vrste 
Članak 25. 

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama 
koje se zateknu na javnim površinama naselja 
općine Oriovac, dakle izvan prirodnog staništa, 
sklonište ili nadležno lovište skupljat će takve 
životinje i vraćati u prirodno stanište ako je to 
moguće, sukladno drugim propisima o zaštiti 
životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu. 
Ako sklonište divlju životinju nije u mogućnosti 
vratiti u prirodno stanište životinja, poziva i 
obvezuje najbližeg lovoovlaštenika u skladu s 
posebnim propisima o lovstvu da zbrine životinju, 
Ako divlju životinju nije moguće vratiti u prirodno 
stanište ili lovište životinja se može usmrtiti, kao i u 
situaciji ugroze ljudi i domaćih životinja od divlje 
životinje.
Divlje životinje koje su navedene kao divljač, a 
obitavaju na površinama izvan lovišta štite se 
sukladno propisima o lovstvu.

DIO PETI
ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Poticanje zaštite životinja 
Članak 26.

Općina Oriovac  će prema obvezi utvrđenoj 
Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti 
svojih sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti 
životinja. 

Korištenje životinja u komercijalne svrhe 
Članak 27.

Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje 
donacija, te izlagati ih na javnim površinama, 
sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo 
korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti 
nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave. 
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Članak 28.

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim 
površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim 
prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju 
kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima 
kojima moraju udovoljavati trgovine kućnim 
ljubimcima.  

DIO ŠESTI
NADZOR

Ovlasti komunalnog redara 
Članak 29.

Nadzor nad provedbom ove odluke provode 
komunalni redari, osim za postupanja prema članku 
3. stavka 2. i članka 16. stavka 5., glede držanja 
opasnih pasa i obveze cijepljenja pasa, kada nadzor 
provodi veterinarska inspekcija sukladno propisima 
o zaštiti životinja te poljoprivredni inspektori prema 
propisima o poljoprivredi.
Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti 
kada uoči postupanje protivno Odluci te prema 
prijavi fizičkih ili pravnih osoba. 

� U svom postupanju, komunalni redar je 
ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika 
ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja 
rješenja opravdano očekuje pružanje otpora. 
Policija, prema svojim ovlastima, pruža pomoć 
sukladno posebnim propisima.

Članak 30.

U provedbi nadzora komunalni redar je ovlašten: 
1. pregledati isprave na temelju kojih se može 

utvrditi identitet posjednika i drugih osoba 
nazočnih nadzoru,

2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni 
ljubimci,

3. uzimati izjave posjednika i drugih osoba,
4. zatražiti od posjednika i drugih stranaka 

podatke i dokumentaciju,
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi 

odgovarajući način,
6. očitati mikročip,
7. donijeti rješenje kojim nalaže fizičkim i 

pravnim osobama promjenu uvjeta u skladu s 
odlukom općine pod prijetnjom pokretanja 
prekršajnog postupka ili naplate kazne,

8. izdati obvezni prekršajni nalog,
9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom 

Odlukom, 
10. podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog 

nadležnom sudu,

11. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom 
nadzora.

 � O postupanju koje je protivno odredbama ove 
Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni 
redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje. 
�
U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara 
predviđenih ovom Odlukom komunalni redar može, 
kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno 
rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te kasnije 
dostaviti pisano rješenje.

� Komunalni redar dužan je podnijeti prijavu 
veterinarskoj inspekciji kada:
1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac 

nalazi u stanju na temelju kojega se može 
zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki 
strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina 
života u istim uvjetima bio povezan s 
neotklonjivom boli, patnjom ili velikim 
strahom,

2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku 
predviđenom Zakonom o veterinarstvu, 
odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te 
dao na uvid dokumentaciju kojom to može 
potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca),

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu 
uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, 
patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da 
bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca 
bila nužna intervencija veterinarske inspekcije,

4. posjednik drži više od devet (9) životinja 
s ta r i j ih  od  šes t  (6)  mjesec i  u  svrhu 
udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo na 
skrb, niti sa skloništem ima ugovor o 
zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima 
više od dvadeset (20) životinja starijih od šest 
(6) mjeseci u svrhu udomljavanja, a nema 
rješenje veterinarske inspekcije kojim je 
odobreno držanje životinja i potvrđeno da su 
zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim 
propisima za sklonište,

5. posjednik nije ispunio uvjete propisane 
pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog 
psa,

6. pos j edn ik  n i j e  p r avodobno  za t r až io 
veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i 
odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog 
kućnog ljubimca,

7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o 
zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog 
ministarstva,

8. posjednik nije u roku od tri (3) dana prijavio 
nestanak kućnog ljubimca,

9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je 
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napustio kućnog ljubimca ili  njegovu 
mladunčad,

10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te 
u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti iz 
čl.26. ove odluke.

 � U svim slučajevima u kojima komunalni redar 
tijekom nadzora uoči postupanje protivno Zakonu, 
Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije 
nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o 
zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te 
stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.
� Komunalni redar dužan je bez odgode 
obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada 
uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje 
životinja te kada utvrdi situaciju u kojoj postoji 
opasnost da odgoda u postupanju ugrožava zdravlje i 
sigurnost ljudi ili životinja te sigurnost imovine. 

Žalba protiv rješenja komunalnog redara 
Članak 31.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti 
žalba u roku od petnaest (15) dana od dana dostave 
rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog 
redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne 
samouprave nadležno za poslove komunalnog 
gospodarstva.
 

DIO SEDMI
NOVČANE KAZNE

Članak 32.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu 
na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog 
naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno Prekršajnom 
zakonu i ovoj Odluci.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu 
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se 
obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu 
kaznu mora platiti u
roku od osam (8) dana od dana uručenja, odnosno 
dostave prekršajnog naloga i da o tome dostavi 
dokaz jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Oriovac.
Sredstva naplaćena u skladu s ovom odlukom prihod 
su općine Oriovac i koriste se za potrebe 
zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba posjednik 
kućnog ljubimca i odgovorna osoba u pravnoj osobi 
ako:

1. ne osigura držanje i smještaj kućnog ljubimca u 
skladu s njihovim potrebama, za obitavanje na 
adresi prebivališta ili boravišta posjednika, te 
provjeru stanja kućnog ljubimca najmanje 
jednom dnevno, prema  članku 4. Odluke,  

2. ne osigura držanje kućnog ljubimca na način da 
se poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina, 
prema članku 5. stavku 3. Odluke,   

3. ne osigura kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu 
ishranu u skladu s njegovim potrebama te ne 
omogući mu trajni pristup svježoj pitkoj vodi 
sukladno članku 6. stavku 1. i 2. Odluke,

4. dopusti kućnom ljubimcu da se kreće javnim 
površinama i prostorima protivno odredbi 
članka 9. Odluke,

5. dopusti kućnom ljubimcu da se kreće na 
površinama i prostorima iz članka 10. stavka 1. 
Odluke bez dopuštenja vlasnika ili korisnika 
prostora, 

6. ne postupi prema članku 11. Odluke i odmah ne 
očisti javnu ili drugu površinu od izmeta koju je 
njegov kućni ljubimac onečistio, 

7. psa ili mačku ne označi mikročipom i ne cijepi 
te ne prijavi u upisnik kućnih ljubimaca prema 
odredbi članka 13. stavku 2. i 3. Odluke,  � 

8. drži psa trajno vezanim, osim privremeno u 
iznimnim situacijama, protivno odredbi članka 
14 stavka 2. Odluke, . 

9. drži psa trajno u ograđenom prostoru protivno 
odredbi članka 14 stavka 3. Odluke,   

10. za držanje psa u dvorištu, vrtu ili drugom 
ograđenom prostoru ne provede mjere utvrđene 
odredbom članka 15. Odluke,

11. nestanak kućnog ljubimca ne prijavi skloništu 
ili veterinarskoj organizaciji prema odredbi 
članka 20. stavka 1. Odluke,   

12. koristiti životinje za sakupljanje donacija, za 
izlaganje na javnim površinama, sajmovima, 
tržnicama i sl., kao i u zabavne ili druge svrhe, 
bez suglasnosti nadležnog tijela općine Oriovac 
protivno odredbi članka 26. Odluke, 

13. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, 
sajmovima,  t ržnicama i  svim drugim 
prostorima protivno odredbi članka 28. Odluke,

14. ne dopusti komunalnom redaru provedbu 
nadzora prema članku 30. Odluke.

� Na maloljetne počinitelje prekršaja na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
Prekršajnog zakona kojima se uređuje postupak 
prema maloljetnim počiniteljima prekršaja.

� Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja 
samostalnu djelatnost.
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� Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 
kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka 
pravna osoba.

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 
5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba 
ako:
1. ne osigura skupljanje, prevoženje i smještaj 
napuštenih i izgubljenih životinja, životinja koje se 
kreću javnom površinom bez nadzora posjednika te 
privremeno oduzetih životinja, osoba iz članka 19. 
stavak 1. Odluke,
2. ne osigura skupljanje i smještanje divljih 
životinja pronađenih u naseljenom području općine 
Oriovac izvan prirodnog staništa prema odredbi 
članka 25. Odluke.

� Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 
1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna 
osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog 
članka.�

Članak 35.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba nalaznik 
napuštene ili izgubljene životinje ako:
1. u roku od tri (3) dana od dana nalaska životinje 
ne obavijesti sklonište, životinju ne vrati posjedniku 
u istom roku ili joj ne pruži odgovarajuću skrb prema 
odredbi članka 21. stavka 1. i 2. Odluke,
2. ako ozlijeđenoj životinji ne pruži ili ne osigura 
pružanje potrebne pomoći prema članku 22. stavku 
1. Odluke,
3. ako o nalasku ozlijeđene životinje ne obavijesti 
sklonište ili komunalnog redara prema članku 22. 
stavku 2. Odluke.

DIO OSMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obveze i stupanje Odluke na snagu
Članak 36.

� Nadzor obveznog mikročipiranja pasa kod 
posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik 
kućnih ljubimaca provest će upravni odjel nadležan 
za komunalne poslove putem komunalnih redara do 
30. lipnja 2018.godine.
�

Članak 37.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“. 
KLASA: 022-01/18-01/35
URBROJ: 2178/10-01-18-1
Oriovac, 07.06.2018.godine.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Josip Jagodar, mag. edu., v.r
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PRILOG 1. 

Minimalna površina ograđenih prostora za pse: 

MASA PASA  
MINIMALNA 

POVRŠINA (m²) 

MINIMALNA VISINA 

(na tkriveni, m)  

MINIMALNA ŠIRINA 

(m)  

do 24 kg  6,0  1,8  2,0  

25 -28 kg  7,0  1,8  2,0  

29 -32 kg  8,0  1,8  2,0  

od 32 kg i više  8,5  1,8  2,0  

 
Minimalna površina ograđenih prostora (m2) u kojim boravi veći broj pasa 

Broj pasa u 

prostoru  

Min. površina  za ps e 

težine do 16 kg  

Min. površina  za ps e  

težine od 17 do 28 kg  

Min. pov rš ina  za ps e 

tež e od 28 kg  

2 7,5  10  13  

3 10,0  13  17  

4 12,0  15  20  

5 14,0  18  24  

6 16 ,0 20  27  

7 17,5  22  29  

8 19,5  24  32  

9 21  26  35  

10  23  28  37  

 
U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja
za 15% od propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.
 
Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm 

Veličina psa - visina ple ća u cm  Veličina kućice  

do 55 cm  100 x 60 x 55  

od 56 do 65 cm  150 x 100 x 70  

od 65 cm i više  170 -180 x 120 x 85  
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PRILOG 2. 

POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA 

 

1.  SISAVCI (Mammalia)   

1.1  OPOSUMI  
(Didelphiomorphia) 

-sjevernoamerički oposum (Didelphis virginiana)  

1.2  ZVJEROLIKI TOBOLČARI 
(Dasyuromorphia)  

-porodica: tobolčarske mačke (Dasyuridae) 

1.3  DVOSJEKUTIĆNJACI (Diprotodontia)  -veliki crveni klokan (Macropus rufus)  
-istočni sivi klokan(Macropus giganteus) 

 
-zapadni sivi klokan (Macropusfuliginosus) 

 
-Macropus robustus 

 

1.4
  

KREZUBICE (Xenarthra) 
 

-porodica: ljenivci (Bradypodidae) 
 -porodica: mravojedi (Myrmecophagidae) 

 
1.5

  
MAJMUNI (Primates) 

 
-potporodica: majmuni urlikavci (Alouattinae) 

 -potporodica: majmuni hvataši i vunasti majmuni (Atelinae) 
 -rod: kapucini (Cebidae) 

 -porodica: psoglavi majmuni (Cercopithecidae) 
 -porodica: giboni (Hylobatidae) 

 -porodica: čovjekoliki majmuni (Hominidae ili Pongidae) 
 

1.6

  
ZVIJERI (Carnivora)

 
-porodica: psi (Canidae) -izuzev domaćeg psa 

 -porodica: mačke (Felidae) -ne uključuje

 

domaću mačku 

 -gepard (Acinonyx jubatus) 

 -pustinjski ris (Caracal caracal) 

 -serval (Leptailurus serval) 

 -rod: risevi (Lynx) 

 -zlatna mačka (Profelisaurata) 

 -puma

 

(Puma concolor) 

 
-oblačasti leopard (Neofelisnebulosa) 

 
-rod: Panthera 

 
-snježni leopard (Uncia uncia) 

 
-porodica: hijene (Hyaenidae) 

 
-porodica: kune (Mustelidae) 

 
-medojed (Mellivora capensis) 

 
-potporodica: smrdljivci (Mephitinae) 

 
-žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo) 

 
-porodica: rakuni (Procyonidae) 

 
-porodica: medvjedi (Ursidae) 

 1.7

  

SLONOVI (Proboscidea) 

 

 

-sve vrste 

 
1.8

  

NEPARNOPRSTAŠI (Perissodactyla)

 

-sve vrste osim domaćih konja, domaćih magaraca i njihovih 
križanaca

 1.9

  

PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla) 

 

-porodica: svinje (Suidae),

 

osim

 

patuljastih

 

pasmina svinje 

 

-porodica: pekariji (Tayassuidae) 

 

-porodica: vodenkonji (Hippopotamidae) 

 

-porodica: deve (Camelidae) 

 

-porodica: žirafe (Giraffidae) 

 

-porodica: jeleni (Cervidae) 

 

-porodica: šupljorošci (Bovidae) -izuzev domaćih ovaca,

 

domaćih 

  
 

koza i domaćih goveda 
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1.  PTICE (Aves)   

1.1  Struthioniformes  -noj (Struthio camelus)  
-emu (Dromaius novaehollandiae)  
-rod: nandui (Rhea) 

 
-rod: kazuari (Casuarius) 

 

1.2
  

RODARICE (Ciconiiformes) 
 

-divovska čaplja (Ardea goliath) 
 -rod: Ephippiorhynchus 

 -rod: marabui (Leptoptilos)
 

1.3

  
ŽDRALOVKE (Gruiformes) 

 
-sve vrste 

 
1.4

  

SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE 
(Falconiformes) 

 

-porodica: Cathartidae 

 -porodica: kostoberine (Pandionidae) 

 -porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) -izuzev treniranih ptica 

 
 

koje se koriste za sokolarenje 

 
1.5

  

SOVE (Strigiformes) 

 

-rod: ušare (Bubo) 

 
-rod: Ketupa 

 
-snježna sova (Nyctea scandiaca) 

 
-rod: Scotopelia 

 
-rod: Strix 

 
-rod: Ninox 

 1.6

  

SMRDOVRANE (Coraciiformes) 

 

-rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus) 

 

   

2.

  

GMAZOVI (Reptilia) 

  
2.1

  

TUATARE ili PILASTI

 

PREMOSNICI 
(Rhynchocephalia) 

 

-sve vrste 

 2.2

  

KROKODILI (Crocodylia) 

 

-sve vrste 

 

2.3

  

KORNJAČE 

 

(Chelonia ili Testudines) 

 

-papagajska kornjača (Macrochelys ili Macroclemmys temmincki) 

 

-nasrtljiva kornjača (Chelydra serpentina) 

 

2.4

  

LJUSKAVCI (Squamata) 

 

ZMIJE (Serpentes ili Ophidia) 

 

-porodica: boe i pitoni (Boidae) -sve vrste koje

 

mogu narasti dulje 

 
 

od

 

150cm 

 

-porodica: guževi (Colubridae) -samo otrovne vrste 

 

-porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae) 

 

-porodica: ljutice (Viperidae) 

 

-porodica: morske zmije (Hydrophiidae) 

 

-porodica: jamičarke (Crotalidae) 

 
 

GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia) 

 

-porodica: otrovni bradavičari (Helodermatidae) 

 

-porodica: varani (Varanidae) -samo vrste koje

 

mogu

 

narasti dulje

  
 

od

 

100cm 

 

   

3.

 

VODOZEMCI (Amphibia)

  

3.1

  

REPAŠI (Urodela ili Caudata) 

 

-porodica: divovski daždevnjaci (Cryptobranchidae)

 

3.2

  

ŽABE I GUBAVICE (Anura) 

 

-porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae) 

 

-afrička bikovska žaba (Pyxicephalusadspersus) 

 

-porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica (Bufo 
marinus) 
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1.  BESKRALJEŠNJACI   

1.1   MEKUŠCI (Mollusca)  -plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)  

1.2   KUKCI (Insecta)  -sve vrste mrava i termita  

1.3
  

STONOGE (Chilopoda) 
 

-porodica: Scolopendridae 
 

1.4
  

PAUČNJACI (Arachnida)
 

-sve otrovne vrste 
 

40.

 Na temelju čl.18. st.1. Zakona o grobljima 
1(„Narodne novine'  br. 19/98,50/12 i 89/17) i či. 32. 

Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko - 
posavske županije" br. 10/09 i 07/13.) Općinsko 
vijeće općine Oriovac na svojoj 9. sjednici održanoj 
07.06.2018.godine, donosi

ODLUKU

o grobljima na području općine Oriovac

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju uvjeti i način izgradnje, 
korištenje i upravljanje grobljima koja su u 
vlasništvu općine Oriovac a posebice:

- upravljanje grobljima,

- mjerila i način dodjeljivanja ili ustupanja 
grobnih mjesta na korištenje,

- vremenski razmaci ukopa i popunjavanja 
grobnih mjesta,

- način ukopa nepoznatih osoba,

- održavanje i uređivanje groblja te uklanjanje 
otpada,

- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod 
dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za 
korištenje grobnog mjesta,

- način i uvjeti korištenja groblja,

- pravila ponašanja na groblju.

Članak 2.

Groblja na području općine Oriovac su:

- mjesno groblje u Radovanju,

- mjesno groblje u Oriovcu,

- mjesno groblje u Kujniku,

- mjesno groblje u Lužanima,
- mjesno groblje u Slav.Kobašu,
- mjesno groblje u Cigleniku

Članak 3.

Grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za 
ukop umrlih osoba.

Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je grobno 
mjesto, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom, 
dodijeljeno na korištenje, odnosno ustupljeno, a 
nakon smrti tih osoba, njihovi nasljednici.

Članak 4.

Groblje je komunalni objekt u vlasništvu općine 
Oriovac kojega čini ograničeni prostor zemljišta na 
kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevina i 
komunalna infrastruktura.

Pratećim objektima smatraju se mrtvačnica, 
krematorij, dvorana za izlaganje na odru, prostorija 
za ispraćaj umrlih i si.

Članak 5.

Groblja na području općine Oriovac uređuju se i 
održavaju na temelju programa uređenja groblja koji 
se odnosi na vremensko razdoblje od 30 godina, a u 
skladu s dokumentacijom prostornog uređenja, 
sanitarnim propisima, ovom Odlukom, te 
zakonskim i drugim propisima.
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II. NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA 
GROBLJEM

Članak 6.

Poslove upravljanja grobljima na području općine 
Oriovac obavlja Vlastiti pogon za obavljanje 
komunalnih djelatnosti općine Oriovac (dalje u 
tekstu: Vlastiti pogon), a sve u skladu sa Zakonom o 
komunalnom gospodarstvu na način koji odgovara 
tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba 
voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o 
krajobraznim i estetskim vrijednostima.
Osim navedenih poslova, pod upravljanje groblja, 
podrazumijeva se i:
- poslovi naplaćivanja godišnje naknade za 

korištenje groblja
- poslovi vođenja grobnih očevidnika i registra 

umrlih osoba, kao i drugih propisanih 
evidencija sukladno Zakonu,

- nadziranje korištenja objekata na grobljima,
- obavljanje ukopa,
- izrada, vođenje katastra groblja i vođenje 

evidencije o korisnicima grobnih mjesta
- predlaganje i planiranje razvoja i uređenja 

groblja na području općine Oriovac
- i drugi poslovi propisani Zakonom i ovom 

Odlukom

Članak 7.

Poslove naplaćivanja naknade za dodijeljeno grobno 
mjesto, izdavanje potrebnih uvjerenja o korištenju 
grobnih mjesta te propisivanje uvjeta i izdavanje 
dozvole korisnicima za zahvate na izgradnji i 
rekonstrukciji nadgrobnih spomenika ili grobnica 
obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac.

Članak 8.

Vlastiti pogon dužan je voditi grobni očevidnik i 
registar umrlih osoba u skladu sa odredbama 
Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra 
umrlih osoba.

Članak 9.

Vlastiti pogon  dužan je upravljati grobljem 
pažnjom dobrog gospodara i na način kojim se 
iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje u 
groblju počivaju. Vlastiti pogon mora osigurati 
održavanje i uređenje groblja kao komunalnog 
objekta u stanju funkcionalne sposobnosti i na način 
da se ne narušava pijetet prema umrlim osobama.

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta 
dužni su brinuti se korisnici. 

IlI. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I 
USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA 
KORIŠTENJE

Članak 10. 

Za ukop umrlih osoba na grobljima su predviđena 
grobna mjesta (zemljište) koja se uređuju kao 
grobovi ili grobnice i grobovi i grobnice za 
polaganje urni. Na grobljima se mora osigurati 
prostor za zajedničku grobnicu koja će služiti za 
smještaj posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih 
mjesta.

Članak 11.

Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski za ukop 
dvaju ili više pokojnika ili pojedinačni grob, 
obiteljski grob i grobnica za pokop više pokojnika.
Unutar jednog grobnog mjesta koje se uređuje kao 
grob smije se ukopati samo jedan pokojnik, iznimno 
je dozvoljeno unutar jednog grobnog mjesta ukapati 
majku s djecom do 5 godina starosti. Izuzetno se u 
jedan grob može ukopati još jedan pokojnik uz 
suglasnost korisnika grobnog mjesta ili njegovog 
nasljednika ukoliko je grob kod prvog (prethodnog) 
ukopa produbljen.

Članak 12.

Prostor grobnog mjesta mora iznositi 2,50 m u 
dužini, 1,50 m u širini, 1,20 m u dubini, a razmak 
grobnih mjesta mora iznositi najmanje 25 cm.
Iznimno, dužina grobnog mjesta za dijete do 10 
godina starosti može iznositi 2,00 m, a širina 1,00 m.

Članak 13.

Grobovi mogu biti izgrađeni i kao grobnice.
Grobnice se izgrađuju od čvrstog materijala i 
namijenjene su pokopu dviju i više osoba.
Dužina grobnice mora iznositi najmanje 2,50 m, 
širina prema potrebi, dubina 1,60 m, a visina iznad 
površine zemlje najviše do 0,40 m.

Članak 14.

Grobna mjesta se dodjeljuju prema raspoloživim 
mjestima prema Planu rasporeda i korištenja 
grobnih mjesta za svako groblje posebno 
redoslijedom prema brojevima raspoloživih grobnih 
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mjesta označenih u Položajnom planu groblja, na 
način da se u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje 
korisnika.
Vlastiti pogon može dodjeljivati na korištenje nova 
grobna mjesta tj. mjesta na kojima nisu obavljani 
ukopi, grobna mjesta za koje je utvrdila da su ih 
korisnici napustili i grobna mjesta koja su korisnici 
vratili odnosno ustupili Općini Oriovac kao vlasniku 
groblja.

Članak 15.

Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev osobe koja 
prijavljuje ukop, kao i osobe zainteresirane za 
budući ukop (osiguranje grobnog mjesta za života).
Osoba koja prijavljuje ukop, dužna je u prijavi 
naznačiti tko će biti budući korisnik grobnog mjesta.

Članak 16.

Jedinstveni upravni odjel  daje grobno mjesto na 
korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o 
tome donosi Rješenje, kao upravni akt.
Rješenje o dodjeli grobnog mjesta mora sadržavati:
- Podatke o korisniku grobnog mjesta (ime i 

prezime, očevo ime, datum rođenja, oib, 
prebivalište i adresu stanovanja),

- Podatke o grobnom mjestu (grobno polje i broj 
grobnog mjesta),

- Iznos i obvezu plaćanja naknade za dodijeljeno 
grobno mjesto,

- Uvjete gubitka grobnog mjesta, odnosno prava 
korištenja grobnog mjesta (uvjete gubitka 
ukoliko ne plaća godišnju naknadu za grobno 
mjesto),

- Po potrebni druge podatke

Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali podaci iz 
rješenja unose se u grobne evidencije, a rješenje o 
dodjeli grobnog mjesta čuva se u arhivi. Protiv 
rješenja iz stavka 1. ovog članka korisnik i 
zainteresirana osoba kojem je izdano rješenje može 
izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Oriovac.

Članak 17.

Pravo ukopa na grobno mjesto ima osoba kojoj je 
dano pravo na korištenje (u nastavku teksta: korisnik 
groba) i članovi njegove obitelji ukoliko korisnik 
grobnog mjesta da suglasnost.
Članovi obitelji korisnika groba, u smislu ove 
Odluke, smatraju se supružnik korisnika, 
izvanbračni supružnik, potomci i posvojena djeca i 

njihovi supružnici te roditelji korisnika groba.
Korisnik groba može pisanom izjavom dopustiti 
privremeni ukop i drugim osobama na način 
propisan Zakonom.
Pravo korištenja grobnog mjesta između korisnika 
grobnog mjesta i treće osobe ustupa se Ugovorom 
(kupoprodajnim ugovorom ili darovnim ugovorom 
ovjerenim kod javnog bilježnika).
Ovjereni Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se 
dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u 
grobni očevidnik.
Da bi se mogao izvršiti prijenos prava korištenja 
grobnog mjesta trećoj osobi, za predmetni grob treba 
podmiriti sve nepodmirene financijske obveze za 
predmetan grob (nepodmireni dug za dodjelu 
grobnog mjesta na korištenje i/ili nepodmireni dug 
nastao neplaćanjem obveze plaćanja održavanja 
groblja).

Članak 18.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 
10 godina smatra se napuštenim i može se ponovno 
dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 
godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon 
proteka 30 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu.
Jedinstveni upravni odjel objavit će na oglasnoj 
ploči groblja poziv prijašnjem korisniku grobnog 
mjesta, koje se smatra napuštenim, da preuzme 
opremu i uređaje groba (nadgrobnu ploču, 
nadgrobni spomenik, znakove, ogradu groba i si.) uz 
uvjet da prethodno uplati dužni iznos grobne 
naknade za zakonskim zateznim kamatama. 
Prijašnji korisnik može preuzeti opremu i uređaje 
groba uz uvjet iz stavka 2. ovog Članka u roku od 90 
dana od dana objave.
Ukoliko se prijašnji korisnik ni nakon 90 dana od 
objave na oglasnoj ploči ne pojavi, Vlastiti pogon 
može grobno mjesto urediti kao slobodno mjesto 
(ukloniti obilježja, ukloniti eventualne ostatke 
grobnog okvira i si.) i pripremiti ga za eventualnu 
dodjelu novom korisniku.

Članak 19.

Nakon smrti korisnika groba, korištenje grobnog 
mjesta stječu njegovi nasljednici temeljem 
pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, međusobnim 
očitovanjem između nasljednika, ugovorom o 
ustupanju zaključenim s korisnikom za vrijeme 
korisnikova života, te osobe koje su od ranije 
upisane kao korisnici u očevidnik grobnih mjesta.
Nasljednik grobnog mjesta dužan je Vlastitom 
pogonu dokazati da je grobno mjesto naslijedio. Na 
temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 15Strana: 3014



nasljednik je dužan kod Vlastitog pogona  zatražiti 
prijenos prava korištenja grobnog mjesta u grobnim 
knjigama. Ukoliko pravo korištenja grobnog mjesta 
nije dodijeljeno rješenjem o nasljeđivanju nekom od 
nasljednika navedenih u tom rješenju, nasljednici 
navedeni u rješenju dužni su međusobnim 
očitovanjem ovjerenim kod javnog bilježnika riješiti 
pitanje korisnika grobnog mjesta. Korisnikom 
grobnog mjesta postaje se danom upisa u očevidnik 
grobnih mjesta.

Članak 20.

Vlastiti pogon dužan je uskratiti promjenu korisnika 
grobnog mjesta u grobnom očevidniku ukoliko 
dosadašnji korisnik nije podmirio svoju obvezu za 
zakup grobnog mjesta ili plaćanja godišnje grobne 
naknade.

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U 
POPUNJENA GROBNA MJESTA

Članak 21.

Ukop u popunjeni grob može se obaviti po proteku 
najmanje 15 godina od zadnjeg ukopa.
U napuštena grobna mjesta ukop se može obaviti 
nakon 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, 
odnosno nakon proteka od 30 godina od dana ukopa 
u grobnicu.

Članak 22.

Vlastiti pogon  će prije dodjele napuštenog grobnog 
mjesta drugom korisniku premjestiti ostatke 
preminulog iz napuštenog grobnog mjesta u 
zajedničko grobno mjesto izrađeno za tu namjenu 
sukladno članku 10. ove Odluke.

V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 23.

Nepoznate osobe ukapat će se na groblju na način 
uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri 
tome dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, 
spol, datum smrti) na odgovarajući način.
Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu groblja 
označenom Planom i rasporedom korištenja grobnih 
mjesta kojeg odredi Vlastiti pogon ili u zajedničku 
grobnicu.
Ukop nepoznate osobe u smislu stavka 1. i 2. ovog 
članka obaviti će se nakon što nadležna državna 
tijela obave odgovarajuće radnje i izdaju 
odgovarajuća odobrenja prema mjesnim običajima, 

uz iskazivanje odgovarajućeg poštovanja prema 
umrlome.

VI. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE 
GROBLJA TE UKLANJANJE OTPADA

Članak 24.

Groblja održava Vlastiti pogon.
Pod održavanjem groblja smatra se održavanje i 
čišćenje zemljišta i putova na groblju, održavanje 
prostora i građevina za smještaj umrlih do ukopa i za 
ispraćaj umrlih te uzgoj i održavanje zelenila.
Pod otpadom u smislu stavka 2. ovog članka 
smatraju se svi materijali koji na bilo koji način 
dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju 
groblju, te ostaci vijenaca, cvijeća i svijeća na 
grobovima koji zbog proteka vremena narušavaju 
izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih 
propustili ukloniti.

Članak 25.

Redovno održavanje groblja Vlastiti pogon obavlja 
u skladu s godišnjim programom održavanja a 
naročito obuhvaća sljedeće:
- Održavanje građevina-mrtvačnice, spremišta, 

ograde (poslovi Čišćenja)
- Obrezivanje stabala i tuja, kao i dosađivanje 

novim nasadima
- Košnja travnatih površina - Košnja i uređivanje 

zakorovljenih površina
- Održavanje putova, staza i prostora ispred 

mrtvačnice od snijega
- Skupljanje i odlaganje otpada do mjesta za 

predviđenih za to na groblju (kontejnera)

Redovito održavanje iz stavka 1. Ovog članka 
financira se iz sredstava godišnje naknade za 
korištenje grobnih mjesta i iz Proračuna općine 
Oriovac sukladno potrebama iskazanim u 
godišnjem Programu održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture općine Oriovac.

Članak 26.

Vlastiti pogon dužna je radnje iz članka 25. ove 
Odluke obavljati kontinuirano na način da groblje 
bude uredno, a prostori, građevine i oprema u 
funkcionalnom smislu ispravni, uredni i čisti.
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Članak 27.

O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova i 
grobnica) dužni su brinuti se korisnici o svom 
trošku.
Vlastiti pogon dužna je nadzirati uređenje i 
održavanje grobnih mjesta od strane korisnika.

Članak 28.

Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna mjesta 
koja koriste uređivati na primjeren način te održavati 
red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna 
mjesta, a otpad odložiti na za to uređeno mjesto.
Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i 
čistoću grobnog mjesta, Vlastiti pogon  dužan je 
pismeno obavijestiti korisnika, a ukoliko korisnik ne 
postupi po opomeni, Vlastiti pogon izvršiti će 
čišćenje na trošak korisnika.

Članak 29.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu 
uređenja grobnog mjesta pridržavajući se Plana 
uređenja groblja i rasporeda i korištenja grobnih 
mjesta te ove Odluke.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od 
materijala trajne vrijednosti, moraju po obliku i 
načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim 
običajima.
Prije izgradnje nadgrobnog spomenika ili grobnica 
korisnik groba mora ishoditi odobrenje od  općine 
Oriovac glede oblika i načina izvedbe istog.

Članak 30.

O uklanjanju otpada s groblja brine Vlastiti pogon.
Vlastiti pogon dužan je na podesnim mjestima na 
groblju osigurati prostor za pravilno odlaganje 
smeća, otpadaka, ostataka vijenaca i slično, te odvoz 
i uklanjanje istog.

VII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE 
NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH 
MJSTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA 
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 31.

Za korištenje grobnih mjesta i pružanje grobnih 
usluga plaća se naknada.
Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na 
korištenje, dužan je općini Oriovac
uplatiti;

- naknadu za dodjelu grobnog mjesta na 
korištenje po donošenju rješenja o dodjeli, 
jednokratnom uplatom Korisnik kojemu je 
dodijeljeno grobno mjesto na korištenje:

- godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta, 
jedanput godišnje za tekuću kalendarsku 
godinu, po ispostavljenoj uplatnici s rokom 
dospijeća.

Obračun naknade, dostavu računa korisnicima, 
kontrolu i evidenciju naplate vrši općina Oriovac.

Članak 32.

Visinu naknade za korištenje grobnih mjesta na 
neodređeno vrijeme i visinu godišnje grobne 
naknade utvrđuje Općinsko vijeće općine Oriovac 
posebnom odlukom.
Visina naknade za korištenje grobnih mjesta i 
godišnja grobna naknada utvrđuje se prema broju 
ukopnih mjesta, bez obzira na to da li je netko 
ukopan ili ne.

Članak 33.

Općina Oriovac donosi rješenje o plaćanju godišnje 
grobne naknade kao upravni akt s relevantnim 
podacima o korisniku, grobnom mjestu i visini 
naknade.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka korisnik i 
zainteresirana osoba kojem je izdano rješenje može 
izjaviti žalbu.
Naknada za korištenje grobnog mjesta na 
neodređeno vrijeme plaća se prilikom dodjele istog 
korisniku.
Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje i 
to do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 34.

Za umrle ratne vojne i invalide iz Domovinskog rata 
i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, 
ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji nemaju 
na korištenje grobno mjesto i ako nisu ustupili na 
korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 
rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 
121/2017), daje se na korištenje grobno mjesto uz 
naplatu polovice predviđenog iznosa utvrđenog 
Odlukom o visini naknade za dodjelu grobnog 
mjesta na neodređeno vrijeme (KLASA: 022-01/18-
01/39, URBROJ: 2178/10-01-18-1 od 07. 06. 2018. 
godine).
Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta ne 
plaća se za grobno mjesto na kojem su ukopane 
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osobe iz st.1. ovog članka.

VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA 
GROBLJA

Članak 35.

Umrle osobe se u mrtvačnicu prenosi u zatvorenom 
lijesu. Lijes može biti drveni ili od drugog 
materijala, čvrst i nepropustan.
Lijes u kojem se pokojnik pokapa u izgrađenu 
grobnicu mora biti dvostruk, unutarnji limeni i 
vanjski drveni.
Prijevoz pokojnika u mrtvačnicu ili na groblje 
obavlja se specijalnim vozilom. Prijenos pokojnika, 
nakon obreda, od mrtvačnice do grobnog mjesta vrši 
se na uobičajeni način (nošenjem lijesa ili 
prijevozom na kolicima).
Zabranjeno je obavljati posmrtni obred nad 
otvorenim lijesom. Za prijenos umrlog od zaraznih 
bolesti primjenjuju se posebni propisi.

Članak 36.

Umrli može biti izložen u mrtvačnici samo u lijesu i 
odjeven. Niti jedan umrli ne smije biti pokopan bez 
dozvole za ukop izdane od mrtvozornika ili nadležne 
zdravstvene ustanove. Dozvola za ukop mora biti 
uručena predstavniku  Vlastitog pogona prigodom 
predaje, odnosno preuzimanja umrlog za pokop. 
Umrli se može sahraniti najmanje 24 sata nakon 
smrti, u skladu s propisima o službi pregleda 
pokojnika. Odobrenje za skraćenje ili produljenje 
izlaganja pokojnika u mrtvačnici izdaje sanitarna 
inspekcija. Poslije izvršene sahrane unose se 
utvrđeni podaci u grobni očevidnik i registar umrlih. 
Za svako grobno mjesto, u registar grobova, kao 
nositelj prava korištenja može biti upisana samo 
jedna fizička ili pravna osoba.

Članak 37.

Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba 
koja je uz predočenje i predaju dozvole za ukop, a po 
potrebi i drugih isprava, prijavila ukop.

Članak 38.

Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti 
obavljanje ukopa posebnom pismenom prijavom, u 
kojoj mora naznačiti slijedeće podatke:
- osobne podatke o podnositelju prijave
- naručitelju ukopa
- osobne podatke o pokojniku

- o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop
- o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj godišnjoj 

grobnoj naknadi
- ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta 

podatke o nasljednicima.

Ako pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici 
grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev naručitelja 
za dodjelu grobnog mjesta.

Članak 39.

Nakon podnošenja prijave Vlastiti pogon dužan je 
provjeriti podatke navedene u prijavi, te ukoliko su 
ispunjeni uvjeti propisani zakonom i ovom 
Odlukom odobrava ukop na određenom grobnom 
mjestu.
Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog mjesta, 
Općina Oriovac naručitelju izdaje rješenje o 
korištenju grobnog mjesta.

Članak 40.

Vlastiti pogon nema pravo uskratiti ukop na 
određenom grobnom mjestu, ukoliko u postupku 
odobravanja pokopa utvrdi da pokojnik, kao bivši 
korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao korisnik 
grobnog mjesta, nisu platili godišnje grobne 
naknade. U slučaju iz stavka 1. Uprava groblja 
izvršiti će obračun zaostalih grobnih naknada, 
predložiti naručitelju da ih odmah plati, a ako 
naručitelj nije u mogućnosti odmah platiti, dužan je 
dati posebnu izjavu kojom se obvezuje izvršiti 
plaćanje zaostalih grobnih naknada.

Članak 41.

Obrtničke radove na izgradnji grobnica, nadgrobnih 
spomenika i uređaja na grobovima mogu izvoditi 
fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje te 
djelatnosti.
Izvođenje obrtničkih radova mora se prethodno 
pismeno prijaviti Vlastitom pogonu.
U prijavi se osobito mora naznačiti:
- korisnika grobnog mjesta, odnosno naručitelja 

radova
- grobno mjesto na kojem će se radovi obavljati
- izvođač radova
- opis i vrsta radova koji će se izvoditi

Vlastiti pogon  dužna je u roku od osam dana 
odobriti, odnosno ne odobriti, izvođenje prijavljenih 
radova.
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S izvođenjem radova može se započeti nakon što je 
Vlastiti pogon  izdao suglasnost za izvođenje radova 
korisniku grobnog mjesta, a po izvršenoj uplati 
naknade koja se plaća kod izvođenja radova.

Obveznik uplate naknade za izvođenje radova je 
korisnik grobnog mjesta koji je ujedno i obveznik 
grobne naknade.

Visinu naknade koja se plaća za izvođenje radova 
utvrđuje općina Oriovac uz suglasnost Općinskog 
vijeća općine Oriovac posebnom odlukom.

Članak 42.

Pri izvođenju radova iz prethodnog članka izvršitelji 
su dužni pridržavati se odredaba o radu na groblju a 
naročito:
- radovi se moraju izvoditi na način da se do 

najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na 
groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, 
u ljetnim mjesecima od 6-20 sati, a u zimskim 
mjesecima od 7-15 sati, nikako za vrijeme 
sprovoda, nedjeljom ili na dane vjerskih 
blagdana.

- građevni materija) (opeka, kamen, šljunak, 
pijesak, cement, vapno i dr.) može se držati na 
groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno 
za izvršenje radova i na način da se time ne 
ometaju ostali korisnici.

- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova 
završetka izvoditelj je dužan bez odlaganja 
radilište dovesti u prijašnje stanje.

- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje 
radova na groblju, mogu se koristiti samo oni 
putovi i staze koje odredi Vlastiti pogon.

Vlastiti pogon zabraniti će rad onom izvoditelju 
radova koji započne s radom bez prethodne prijave 
te koji se ne pridržava utvrđene lokacije i drugih 
uvjeta za uređenje i izgradnju grobnih mjesta.

IX. KAZNENEN ODREDBRE

Članak 43.

Novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 kn kaznit 
će se za prekršaj korisnik ako krši odredbe članka 28. 
i 29. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit 
će se za prekršaj pravne i fizičke osobe ako krše 
odredbe članka 41. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kn 
kaznit će se za prekršaj pravne i fizičke osobe koje se 
ne pridržavaju odredbi iz čl. 12. i 13. ove Odluke.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za 
navedene prekršaje ovlaštena je pokretati Uprava 
groblja i svaka fizička i pravna osoba koja ima 
pravni interes.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o groblju („Službeni vjesnik Brodsko - 
posavske županije" broj 10/09).

Članak 45.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske 
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/18-01/36
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine. 
 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.
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41.

 Na temelju članka 29.st.2. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18) i članka 
32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 7/13), 
Općinsko vijeće općine Oriovac na 9.sjednici 
održanoj 7.6.2018.godine donijelo je

ODLUKU

o donošenju Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 

općinu Oriovac

I.

 Donosi se Program raspolaganja poljo-
privrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za općinu Oriovac, koji je sastavni dio ove 
Odluke.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/18-01/23
URBROJ: 2178/10-01-18-2
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.
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42.

PROGRAM 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Oriovac

SADRŽAJ PROGRAMA

1. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine ORIOVAC, iznosi: 

2103.0542 ha

2. Podaci o dosadašnjem raspolaganju

T-1 Prikaz dosadašnjeg raspolaganja po svim oblicima - površina u ha

3. Sumarni pregled površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema oblicima raspolaganja

T-2 Prikaz ukupnih površina po oblicima raspolaganja

R.br.  
OBLIK RASPOLAGANJA  

( skraćeni naziv iz ugovora)  

Ukupan broj 

ugovora  

Ukupna površina 

po ugovorima  

 zakup  32  374.4429  

 dugog odišnji zakup  3 863.3393  

 koncesija    

 privremeno korištenje    

 prodaja (neotplaćeno)  7 142.4014  

 prodaja (otplaćeno)    

 

OBLIK RASPOLAGANJA  
Površina  

u ha  

NAPOMENA  

(minirano, višegodišnji nasadi i sustavi 

odvodnje i navodnjavanja)  

površine određene za povrat  20, 8167   

površine određene za prodaju    

- jednokratno, maksimalno  

 do 25%  

498.1972   

površine o dređene za zakup  
712,9809  Planirano navodnjavanje  

površine određene za zakup za 

ribnjake  
871,0594   

površine određene za zakup 

zajedničkih pašnjaka  
  

površine određene za ostale 

namjene  

- jednokratno, maksimalno  

do 5%  
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MAKSIMALNA POVRŠINA ZA ZAKUP iznosi: 50 ha.

NAPOMENA/OBRAZLOŽENJE (određene specifičnosti za područje jedinice lokalne samouprave): 

1. PODACI O OPĆINI ORIOVAC

Općina Oriovac smještena je u središnjem djelu Brodsko- posavske županije, na pola puta između gradova 

Slavonski Brod i Nova Gradiška. Općina na sjeveru graniči sa Požeško- slavonskom županijom odnosno 

Općinom Pleternica dok južnu granicu općine čini rijeka Sava koja je ujedno i državna granica sa Republikom 

Bosnom i Hercegovinom. Sa istočne strane općina graniči sa Općinom Brodski Stupnik, a sa zapadne sa Općinom 

Nova Kapela.

Općina se prostire na 99 km2, a sastoji se od 10 katastarskih općina i to: Bečic, Ciglenik (sjeverno uz Orljavu), 

Kujnik, Lužani, Malino, Oriovac, Radovanje (na glavnoj županijskoj cesti) te Pričac, Slavonski Kobaš i Živike 

(južno na Savi) kako je prikazano na slici 1.

Slika 1. Općina Oriovac sa prikazanim katastarskim općinama
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2. RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE ZA OPĆINU ORIOVAC

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) , (u daljnjem tekstu: Zakon) poljoprivredno 

zemljište je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem u 

smislu ovoga Zakona smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: 

oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište 

koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovoga Zakona predstavlja: zakup i zakup 

za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno korištenje, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, 

davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i 

osnivanje prava služnosti.

3. UKUPNA POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE 

HRVATSKE

Prema službenim podacima dostavljenim od Državne geodetske uprave ukupna površina poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je upisano u katastarskom operatu nadležnog Područnog ureda za 

katastar Slavonski Brod, kao poljoprivredno zemljište iznosi 2103,0542 ha.

Na području općine Oriovac postoje područja koja se nalaze u području ekološke mreže (Natura 2000)- prikaz 
slika 2; i to dio k.č. br. 3029 te k.č. br. 3021/1, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3114, 3116, 3117, 3118, 
3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 
3161, 3162, 3163, 3168, 3169, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3183, 3184, 3185, 3186 u 
k.o. Oriovac;
k.č. br. 3, 4, 8/1, 8/2, 10/2, 10/3, 12/1, 12/5, 13/11- dio, 13/15, 32, 35/2, 61, 62, 82/2, 90/5, 90/8, 91/1, 91/4, 455/1, 
455/2, 455/4, 565/4 i 565/11 u k.o. Pričac;
k.č. br. 801, 802, 803, 804/1, 832, 834, 835 i 836 u k.o. Radovanje;
k.č. br. 112, 127/1- dio, 845/4, 845/5, 846, 848/5, 848/7, 935/2, 970, 1008/2, 1022, 1024/2, 1025/1, 1025/2 i 1045/2 
u k.o. Živike

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 15Strana: 3022



Slika 2. Zaštićena područja (Natura 2000)

4. PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac raspolaže se temeljem 
sljedećih oblika raspolaganja prikazanih u tablici 4.

Prikaz dosadašnjeg plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

R.br.  
OBLIK RASPOLAGANJA  

( skraćeni naziv iz ugovora)  

Ukupna površina 

po prethodnom 

programu  

1 zakup  374.4429  ha  

2 dugogodišnj i zakup  863.3393  ha  

3 prodaja  142.4014  ha  

 UKUPNO:  1.380.1836 ha  
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Prikaz dosadašnjeg raspolaganja je izrađen na temelju prethodnog Programa raspolaganja dostavljenog od Općine 
Oriovac i službenih podataka dostavljenih od Državne geodetske uprave sa podlogom digitalne ortofoto karte 
preuzete sa Geoportala Državne geodetske uprave što je vidljivo na sljedećoj slici.

Slika 3: Prikaz dosadašnjeg plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
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5. PODACI O PREDVIĐENOM RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U 

VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Slika 4: Prikaz predviđenog plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
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5.1. POVRŠINE PREDVIĐENE ZA ZAKUP

Maksimalna površina koja se na području općine Oriovac može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi 

iznosi 50,00 ha.

Na području općine Oriovac predviđene površine za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske iznose 712,9809  ha.

Poljoprivredno zemljište određeno za zakup prema katastarskim općinama

Naziv katastarske općine  Površina (ha)  

Bečic  
0,00  

Ciglenik  
30,5613  

Kujnik  
1,1513  

Lužani  
106,3928  

Malino  
38,2502  

Oriovac  
80,2024  

Pričac  
16,3742  

Radovanje  
1,3213  

Slavonski Kobaš  
397,7363  

Živike  
40,9911  

Ukupno  712,9809  
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5.2. POVRŠINE PREDVIĐENE ZA PRODAJU

Na području općine Oriovac površine koje su predviđene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske iznose 498,1972 ha.

Poljoprivredno zemljište određeno za prodaju prema katastarskim općinama

Naziv katastarske općine  Površina (ha)  

Bečic  
29,8587  

Ciglenik  
43,4138  

Kujnik  
5,7865  

Lužani  
39,8337  

Malino  
14,2086  

Oriovac  
37,7834  

Pričac  
53,1697  

Radovanje  
22,5570  

Slavonski Kobaš  
119,8193  

Živike  

131,7665  

Ukupno  498,1972  

5.3. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT 

Na području općine Oriovac  predviđene  površine za povrat poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske iznose 20,8167 ha.

Poljoprivredno zemljište određeno za povrat prema katastarskim općinama

Naziv katastarske općine  Površina (ha)  

Slavonski Kobaš  
20, 8167  

Ukupno  20,8167  
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5.4. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZA RIBNJAKE

Na području općine Oriovac predviđene površine za zakup za ribnjake poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske  iznose  871,0594 ha.

Poljoprivredno zemljište određeno za zakup za ribnjake prema katastarskim općinama

Naziv katastarske općine  Površina (ha)  

Oriovac  
853,3425  

Radovanje  
17,7169  

Ukupno  871,0594  

5.3. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA
Na području općine Oriovac nisu predviđene površine za zakup zajedničkih pašnjaka poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske.

5.4. POVRŠINE ODREĐENE ZA OSTALE NAMJENE
Na području općine Oriovac nisu predviđene površine za ostale namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske.

PRILOZI:

1. Dokumentacija sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (NN 27/2018):

– Zemljišnoknjižni izvadci, Posjedovni listovi, (digitalno)

– Uvjerenje Upravnog tijela županije, nadležnog za prostorno uređenje nalaze li se predmetne čestice izvan 
granica građevinskog područja,

– Očitovanje Ureda državne uprave u županiji o podnesenim zahtjevima za povrat oduzete imovine,

– Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o.,

– Očitovanje Hrvatskih voda,

– Uvjerenje Upravnog tijela županije, nadležnog za prostorno uređenje jesu li predmetne čestice u obuhvatu 
postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja,

– Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje.

2. Popis priloga iz detaljne razrade Programa

1. PRILOG 1: Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje ulaze u Program 

raspolaganja sa naznačenim oblikom raspolaganja i drugim specifičnostima

2. PRILOG KKP-2: Kopije katastarskih planova - sa označenim oblikom raspolaganja katastarskih čestica 

koje ulaze u Program raspolaganja

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/18-01/23
URBROJ: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  7.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.
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43.

 Na temelju članka 35. Odluke o uvjetima i načinu korištenja groblja („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 10/09 i 07/13) i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 9.sjednici održanoj  07.06.2018.godine donosi

ODLUKU
o visini komunalne usluge za obavljanje pogrebnih poslova 

na području općine Oriovac

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina komunalne usluge za obavljanje pogrebnih poslova na mjesnim grobljima na 
području općine Oriovac.

Članak 2.

Pod obavljanjem pogrebnih poslova razumijeva se prijevoz iz mrtvačnice i ukop umrle osobe na grobno mjesto.

Članak 3.

Usluga za obavljanje pogreba plaća se općini Oriovac na dan obavijesti o smrtnom slučaju.
    Cijena usluge obavljanja pogreba za pokojnike iz općine Oriovac: 
- ukop pokojnika do 15,00 sati …………………………….           600,00 kuna
- ukop pokojnika od 15,00 sati  i dalje  ………………………       900,00 kuna
- ukop pokojnika subotom …………………………………..         900,00 kuna

    Cijena usluge obavljanja pogreba za pokojnike izvan općine Oriovac:
- ukop pokojnika do 15,00 sati …………………………….           1.200,00 kuna
- ukop pokojnika od 15,00 sati  i dalje  ………………………       1.800,00 kuna
- ukop pokojnika subotom …………………………………..         1.800,00 kuna

Ukop pokojnika ne obavlja se nedjeljom i praznikom.

Članak 4.

Sredstva za pogrebne usluge uplaćuju se u Proračun općine Oriovac i mogu se koristiti isključivo za uređenje i 
održavanje groblja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini Komunalne usluge za obavljanje pogrebnih 
poslova na području općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09  i  07/13).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/18-01/38
URBROJ: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.
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44.

 Na temelju članka 13. Zakona o grobljima 
(N.N. br. 19/98, 50/12, 89/17) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 9.sjednici održanoj  
07.06.2018.godine donosi

ODLUKU

o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na 
neodređeno vrijeme

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za 
dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme na 
mjesnim grobljima na području općine Oriovac.

Članak 2.

Utvrđuje se visina naknade iz članka 1. ove Odluke 
kako slijedi:
- za korisnike koji imaju prebivalište na 
području općine Oriovac za jedno grobno mjesto
grob za ukop jedne osobe 2,50 x 1,50 = 3,70 m2 – 
naknada iznosi 500,00 kuna
-  za korisnike koji imaju prebivalište izvan 
općine Oriovac za jedno grobno mjesto
grob za ukop jedne osobe 2,50 x 1,50 = 3,70 m2 -  
naknada iznosi 3.000,00  kuna 
        

Članak 3.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje 
plaća se u roku od osma dana od dana rezervacije 
grobnog mjesta, odnosno primitka Rješenja.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se 
jednokratno.

Članak 4.

Za umrle ratne vojne i invalide iz Domovinskog rata 
i za umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata , 
ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji nemaju 
na korištenje grobno mjesto i ako nisu ustupili na 
korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 
rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 
121/2017), daje se na korištenje grobno mjesto uz 
naplatu polovice predviđenog iznosa utvrđenog u 
članku 2. ove Odluke.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/18-01/39
URBROJ: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.

45.

 Temeljem članka 32. Statuta općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 9. 
sjednici održanoj   07.06.2018.godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području općine Oriovac za projekt

Dogradnja objekta Dječjeg vrtića „Ivančica 
Oriovac“

Članak 1.

 Općinsko vijeće općine Oriovac daje 
suglasnost korisniku: općini Oriovac, Trg hrvatskog 
preporoda1, Oriovac, OIB 67632922243, za 
provedbu ulaganja u projekt pod nazivom  
Dogradnja objekta Dječjeg vrtića „Ivančica 
Oriovac“

Članak 2.

Prilog 1.  Dogradnja objekta Dječjeg vrtića 
„Ivančica Oriovac“ sastoji se od slijedećih 
sadržaja:
- Naziv projekta
- Naziv korisnika
- Kratki opis projekta
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- Opis društvene opravdanosti projekta i opis 
krajnjih korisnika

- Opis financijskog kapaciteta korisnika s 
prikazom izvora sredstava i analize troškova za 
provedbu projekta

- Opis ljudskih kapaciteta korisnika za provedbu 
projekta

- Opis načina održavanja i upravljanja projektom
- Opis aktivnosti projekta sa strateškim 

razvojnim programom općine Oriovac
- Opis usklađenosti projekta sa prostornim 

planom za projekt za koji se ne zahtjeva 
pravomoćna građevinska dozvola.

Članak 3.

Utvrđuje se da naselje Oriovac, prema zadnjem 
popisu stanovništva iz 2011.godine, ima 1841  
stanovnika.

Članak 4.

Projekt se planira implementirati  na području 
naselja Oriovac.

Članak 5.

Korisnik posjeduje projektnu dokumentaciju – 
glavni projekt i pravomoćnu građevinsku dozvolu.

Članak 6.

Projekt će biti implementiran u 1 (jednoj) fazi i u 
vremenskom razdoblju  2018. - 2019.godine.

Članak 7.

U slučaju dobivanja Odluke o prihvatljivosti, 
sklapanja Ugovora o financiranju s odgovornim 
formalno pravnim tijelom,  te dobivanja Odluke o 
dodjeli sredstava, korisnik općina Oriovac će 
osigurati da ulaganje bude u funkciji, odnosno 
spremno za upotrebu najkasnije do podnošenja 
konačnog Zahtjeva za isplatu, te pod upravljanjem 
općine Oriovac.

Članak 8.

Projekt i nastali rezultati po projektu namijenjeni su 
javnoj upotrebi i korištenju i bit će javno dostupni 
različitim pojedincima, društvenim i interesnim 
skupinama.

Članak 9.

Projekt je usmjeren na djecu, rane i predškolske 
dobi.
Projekt je usmjeren na podizanje kvalitete života 
lokalnog stanovništva kroz stvaranje nove dodatne 
vrijednosti u lokalnoj zajednici. 

Članak 10.

Projekt  Dogradnja objekta Dječjeg vrtića „Ivančica 
Oriovac“ usklađen je strateškim razvojnim 
programom općine Oriovac i to:

- Cilj 3. razvoj ljudskih potencijala i unapređenje 
kvalitete života

- Prioritet 3.1.  – Razvoj i izgradnja odgojno 
obrazovne infrastrukture

- Mjera 3.1.1. – Unapređenje odgojno obrazovne 
infrastrukture

- Aktivnosti – Obnova Dječjeg vrtića

Članak 11.

Sukladno naprijed navedenim člancima, Općinsko 
vijeće općine Oriovac je suglasno da se projekt 
Dogradnja objekta Dječjeg vrtića „Ivančica 
Oriovac“, provede na području naselja Oriovac.

Članak 12.

U ime korisnika Izjavu o dostupnosti ulaganja i 
javnom korištenju rezultata projekta, potpisuje 
Načelnik općine Oriovac, a što Općinsko vijeće 
ovom Odlukom potvrđuje. 

Članak 13.

Korisnik općina Oriovac osigurao je adekvatne 
ljudske kapacitete potrebne za pravovremenu i 
efektivnu implementaciju projektnih aktivnosti.

Članak 14.

Općinsko vijeće općine Oriovac ovom odlukom 
potvrđuje da je projekt  Dogradnja objekta Dječjeg 
vrtića „Ivančica Oriovac“ od posebnog interesa za 
lokalno stanovništvo.
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Članak 15.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/18-01/40
URBROJ: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.

46.

 Na temelju odredbe članka 35. stavak 2. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12, 152/14) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09, 7/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac 
na  9 . s jedn ic i  Opć inskog  v i jeća  održane 
07.06.2018.godine donosi slijedeću

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi na dijelu nerazvrstane ceste

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na 
dijelu nerazvrstane ceste zemljišnoknjižne oznake 
k.č.br. 2323/5, dvorište, Trg hrvatskog preporoda, 
K.O. Oriovac, površine 576 m2 u dijelu označenom 
u Geodetskom projektu KLASA: 932-06/16-
02/267, URBROJ: 541-21-02/1-16 izrađenom od 
ovlaštenog inženjera geodezije Željka Koporčića, a 
sve to obzirom da je trajno prestala potreba 
korištenja tog dijela nekretnine kao nerazvrstane 
ceste.

Članak 2.

Ova će se Odluka dostaviti Općinskom sudu u 
Slavonskom Brodu, Zemljišnoknjižni odjel 
Slavonski Brod radi provedbe brisanja statusa 
javnog dobra u općoj uporabi, na dijelu nerazvrstane 
ceste iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/18-01/43
URBROJ: 2178/10-01-18-1
Oriovac,  07.06.2018.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. edu., v.r.

47.

 Temeljem članka 32. Statuta općine 
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na 9. sjednici održanoj 07.06.2018. donijelo 
je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području općine Oriovac za projekt 

„Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog 
doma Oriovac“

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Oriovac daje suglasnost 
korisniku: Dobrovoljnom vatrogasnom društvu 
Oriovac, Trg hrvatskog preporoda 6, Oriovac, OIB 
50697520828, za provedbu ulaganja u projekt pod 
nazivom „Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog 
doma Oriovac“, koji je detaljno opisan u prilogu 1.
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Članak 2.

Prilog 1. „Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog 
doma Oriovac“ sastoji se od slijedećih sadržaja:
- Naziv projekta
- Naziv korisnika 
- Kratki opis projekta
- Opis društvene opravdanosti projekta i opis 

krajnjih korisnika
- Opis financijskog kapaciteta korisnika s 

prikazom izvora sredstava i analize troškova 
za provedbu projekta

- Opis ljudskih kapaciteta korisnika za 
provedbu projekta

- Opis načina održavanja i upravljanja 
projektom

- Opis aktivnosti projekta sa strateškim 
razvojnim programom općine Oriovac

- Opis usklađenosti projekta sa prostornim 
planom za projekt za koji se ne zahtjeva 
pravomoćna građevinska dozvola.

Članak 3.

Utvrđuje se da naselje Oriovac, prema zadnjem 
popisu stanovništva iz 2011. godine, ima 1841 
stanovnika.

Članak 4.

Projekt se planira implementirati na području: 
naselja – Oriovac. 

Članak 5.

Korisnik posjeduje projektnu dokumentaciju – 
glavni projekt i pravomoćnu građevinsku dozvolu.

Članak 6.

Projekt će biti implementiran u 1 (jednoj) fazi i u 
vremenskom razdoblju do kraja 2020. godine.

Članak 7.

U slučaju dobivanja odluke o prihvatljivosti, 
sklapanja Ugovora o financiranju s odgovornim 
formalno pravnim tijelom, te dobivanja Odluke o 
dodjeli sredstava, korisnik Dobrovoljno vatrogasno 

društvo Oriovac će osigurati da ulaganje bude u 
funkciji, odnosno spremno za upotrebu najkasnije 
do podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu, te pod 
upravljanjem Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Oriovac. 

Članak 8.

Projekt i nastali rezultati po projektu namijenjeni su 
javnoj upotrebi i korištenju i bit će javno dostupni 
različitim pojedincima, društvenim i interesnim 
skupinama.

Članak 9.

Projekt je usmjeren na sve društvene skupine, djecu, 
mlade, osobe srednje i starije dobi tj. na sve 
stanovnike općine Oriovac te šire okolice. 
Projekt je usmjeren na podizanje kvalitete života 
lokalnog stanovništvo kroz stvaranje nove dodatne 
vrijednosti u lokalnoj zajednici, a što je razvidno iz 
Priloga 1. „Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog 
doma Oriovac“, pod stavkom:
- Opis društvene opravdanosti projekta te opis 
krajnjih korisnika.

Članak 10.

Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog 
doma Oriovac“ usklađen je strateškim razvojnim 
programom općine Oriovac i to:
- Cilj 3.  razvoj l judskih potencijala i 

unapređenje kvalitete života
- Projekt 3.3. – poboljšanje kvalitete života 

kroz razvoj sportske i društvene infrastrukture
- Mjera 3.3.2. – unapređenje ponude društvenih 

sadržaja na području općine Oriovac
- Aktivnosti – rekonstrukcija i dogradnja 

Vatrogasnog doma Oriovac

Članak 11.

Sukladno naprijed navedenim člancima, Općinsko 
vijeće Oriovac je suglasno da se projekt 
„Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog doma 
Oriovac“, provede na području naselja Oriovac.
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Članak 12.

Korisnik projekta Dobrovoljno vatrogasno društvo 
Oriovac će osigurati vlastita potrebna sredstva za 
realizaciju projekta, čime će se zatvoriti financijska 
konstrukcija projekta.

Članak 13.

U ime korisnika Izjavu o dostupnosti ulaganja i 
javnom korištenju rezultata projekta, potpisuje 
Predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Oriovac, a što Općinsko vijeće ovom Odlukom 
potvrđuje.
Tekst Izjave (Prilog 12) iz st.1. ovog članka je 
sastavni dio ove Odluke.

Članak 14.

Korisnik Dobrovoljno vatrogasno društvo Oriovac 
osigurao je adekvatne ljudske kapacitete potrebne za 
pravovremenu i efektivnu implementaciju 
projektnih aktivnost, a što je razvidno iz Priloga 1. 
„Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog doma 
Oriovac“ pod stavkom:
- Opis ljudskih kapaciteta korisnika za 
provedbu projekta.

Članak 15.

Općinsko vijeće općine Oriovac ovom Odlukom 
potvrđuje da je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja 
Vatrogasnog doma Oriovac“ od posebnog interesa 
za lokalno stanovništvo.

Članak 16.

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

Klasa: 022-01/18-01/41
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac, 07.06.2018. godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag. Edu., v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

59.

 Na temelju članka 101. Zakona o cestama 
(„Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 
i 92/14) i članka 46. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), općinska načelnica 
općine Vrpolje dana 9. srpnja 2018. godine donijela 
je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju cesta 
u naselju Stari Perkovci, Općina Vrpolje

Članak 1.

� U Odluci o razvrstavanju cesta u naselju Stari 
Perkovci, općina Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 3/15) u članku 1. 
iza točke 11. dodaje se točka 12., 13., 14. i 15. koje 
glase:
� 12. Cesta „ Ulica Đakovačka“ kojoj 
pripadaju k.č.br. 654 i 642/1
� 13. Cesta „Ulica Stjepana Radića“ kojoj 
pripada k.č.br. 1126

� 14. Cesta „Ulica Kolodvorska“ kojoj 
pripada k.č.br. 1126
� 15. Cesta „Ulica Hercegovačka“ kojoj 
pripada k.č.br. 2042/3

Članak 2.

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

OPĆINSKA NAČELNICA 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 340-01/18-04/14
Ur.broj:2178/11-01/18-1
Vrpolje, 09.srpnja 2018. godine

OPĆINA VRPOLJE         
OPĆINSKA NAČELNICA

ANKICA ZMAIĆ, v.r.
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60.

 Na temelju članka 8., 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), općinska načelnica općine 
Vrpolje dana 31. srpnja 2018. godine donijela je 

PLAN

prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel 
općine Vrpolje u 2018. godini

Članak 1.  

� Ovim Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje u 2018. godini ( u daljnjem 
tekstu Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Vrpolje te potreba za prijemom službenika i namještenika u službu ili rad na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Vrpolje u 2018. godini.

Članak 2.

� Pojmovi i izrazi u ovome Planu  koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, a 
neovisno u kojem rodu su navedeni.

Članak 3.

� U skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Vrpolje vodeći računa o 
potrebama upravnog tijela, popunjavanje radnih mjesta provodit će se sukladno osiguranim financijskim 
sredstvima  za plaće zaposlenika u Izmjenama i dopunama Proračuna općine Vrpolje za 2018. godinu i 
projekcijama za 2019. i 2020. godinu. 

Članak 4.

� Stvarno stanje popunjenih radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vrpolje je sljedeće: 

JEDINSTVENI 
UPRAVNI ODJEL  
OPĆINE VRPOLJE 

BROJ 
SISTEMATIZIRANIH 

RADNIH MJESTA  

BROJ 
POPUNJENIH 

RADNIH MJESTA  

BROJ 
NEPOPUNJENIH 

RADNIH MJESTA  

Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela  

 
1 

 
0 

 
1 

Administrativni 
referent  

1 1 0 

Samostalni upravni 
referent – Komunalni 
redar  

1 0 1 

Spremač  1 0 1 
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Članak 5.

� U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vrpolje planira se prijem u službu na neodređeno vrijeme u 
2018. godini kako slijedi:

Članak 6.

� U 2018. godini u službu se na planira prijam vježbenika.

Članak 7. 

� Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“ i na službenim stranicama općine Vrpolje, .www.vrpolje.hr

Klasa: 023-01/18-02/37
Ur.broj:2178/11-01/18-1
Vrpolje, 31. srpnja 2018. godine

OPĆINA VRPOLJE         
OPĆINSKA NAČELNICA

ANKICA ZMAIĆ, v.r.

NAZIV TIJELA  NAZIV RADNOG 
MJESTA  

STUPANJ I VRSTA 
OBRAZOVANJA  

BROJ 
IZVRŠITELJA  

Jedinstveni upravni 
odjel  općine  Vrpolje  

Samostalni upravni 
referent -Komunalni 
redar  

Magistar ili stručni 
specijalist ekonomske 
ili građevinske struke 
ili stručni specijalist 
građevinske ili 
geografske struke  

 
1 
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61.

 Temeljem članka 37.  Uredbe (EU) 
2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih 
podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka) i 46. 
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), 
Općinska načelnica općine Vrpolje dana 2. srpnja 
2018. godine donijela je 

ODLUKU

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih 
podataka

Članak 1.

� Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 
35210 Vrpolje, OIB: 23975357666 je voditelj zbirke 
osobnih podataka.

Članak 2.

� Ovom Odlukom imenuje se Nada Funarić, 
administrativni referent u Jedinstvenom upravnom 
odjelu općine Vrpolje, službenikom za zaštitu 
osobnih podataka općine Vrpolje.

Članak 3. 

� Zadaće službenika za zaštitu podataka 
propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti 
podataka:
a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade 

ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji 
obavljaju obradu o njihovim obvezama iz ove 
Uredbe te odredbama Unije ili države članice 
o zaštiti podataka;

b) praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih 
odredaba Unije ili države članice o zaštiti 
podataka i politika voditelja obrade ili 
izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih 
p o d a t a k a ,  u k l j u č u j u ć i  r a s p o d j e l u 
o d g o v o r n o s t i ,  p o d i z a n j e  s v i j e s t i  i 
osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u 
postupcima obrade te povezane revizije;

c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo u 
pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i 
praćenja njezina izvršenja u skladu s člankom 
35.;

d) suradnja s nadzornim tijelom;
e) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno 

tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što 
uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 
36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim 
drugim pitanjima.  

Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih 
zadaća vodi računa o riziku povezanom s 
postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, 
kontekst i svrhe obrade.

Članak 4.

Službenik za zaštiti osobnih podataka dužan je 
čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje 
sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obaveza 
traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti 
službenika za zaštitu osobnih podataka. 

Članak 5.

Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu 
osobnih podataka općine Vrpolje su:
- ime i prezime: Nada Funarić,
- adresa Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 

Vrpolje,
- e-mail:  opcina.vrpolje@gmail.com,
- službeni telefonski broj: 035/439-109,
- službeni telefaks broj: 035/439-109.

Članak 6.

� O imenovanju službenika za zaštitu osobnih 
podataka Općina Vrpolje obavijestit će Agenciju o 
zaštiti osobnih podataka i to najkasnije u roku 30 
(trideset) dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 7.

� Službene kontakt podatke službenika za 
zaštitu osobnih podataka iz članka 5. ove Odluke, 
općina Vrpolje objavit će na svojim službenim 
stranicama općine Vrpolje.

Članak 8.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“ i na službenim stranicama 
općine Vrpolje, .www.vrpolje.hr
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Klasa: 023-01/18-02/36 
Ur.broj:2178/11-01/18-1
Vrpolje, 02. srpnja 2018. godine

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA

ANKICA ZMAIĆ, v.r.

62.

 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 86/08,61/11. i 4/18.) članka 46. Statuta 
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14. i 1/18), te 
članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» br. 74/10, i 125/14) i članka 3. 
Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 9/10.), općinska načelnica 
općine Vrpolje dana 26. lipnja 2018. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE 

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela
općine Vrpolje

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu  Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Vrpolje  Klasa: 023-01/10-
01/52; Urbroj: 2178/11-01/10-1 od 15 . rujna 
2010.g. mijenja se naziv poglavlja IV na način da isti 
glasi:
„ IV PRIJEM U SLUŽBU I RASPORED NA 
RADNA MJESTA „

Članak 2.

Mijenja se članak 7. na način da se dodaju  novi 
stavci  i to stavak br. 1. i stavak br.2 
koji glase : 
stavak br. 1 :
„ Službenici se primaju u službu i raspoređuju na 
radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete, a propisan 
je Zakona o službenicima i namještenicima u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“
Stavak br.2.
„Na prijem namještenika, prava, obveze i 
odgovornosti namještenika odgovarajuće se 
primjenjuju odredbe  Zakona o prijemu službenika  
osim odredaba o vježbeničkom stažu i obvezi 
polaganja državnog stručnog ispita, te odredaba o 
raspolaganju .“

Dosadašnji stavci 1. 2.  i 3  postaju stavci 3.4.i 5.

Članak 3.

U dijelu Pravilnika o unutarnjem redu  Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Vrpolje koji glasi: 
„SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA  općine 
VRPOLJE - mijenja se točka redni broj  3. na način 
da  glasi :
(prilaže se tablični dio točke 3. )

Članak 4.

� U preostalom dijelu  Pravilnik o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Vrpolje 
ostaje  nepromijenjen .

Članak 5.

� Ove Izmjene i dopune  Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Vrpolje stupaju na snagu prvog dana od dana 
objave na oglasnoj ploči općine Vrpolje i službenim 
stranicama općine Vrpolje . te će se www.vrpolje.hr
objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

Klasa: 023-01/18-02/35
Urbroj: 2178/11-01/18-1
U Vrpolju, 26. lipnja 2018.g.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE:

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

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

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