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ŽUPANIJA

- akti  župana:

7.

 Na temelju članka 5.  Pravilnika o 
jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim 
oznakama stvaratelja i primatelja akata (Narodne 
novine br. 38/88 i 75/93), Župan Brodsko-posavske 
županije, donio je 

RJEŠENJE

o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih 
oznaka stvaratelja i primatelja akata na 

području Brodsko-posavske županije

Članak 1. 

Ovim Rješenjem dopunjuje se Rješenje o 
utvrđivanju brojčanih oznaka  stvaratelja i 

primatelja akata na području Brodsko-posavske 
županije,  na način da se iza Upravnog odjela za 
graditeljstvo i prostorno uređenje –Ispostava Nova 
Gradiška  (2178/1-16) dodaje nova brojčana oznaka 
koja glasi:

ŽUPANIJSKO KOMASACIJSKO 
POVJERENSTVO BRODSKO-POSAVSKE 

ŽUPANIJE 2178/1-17

Članak 2. 

� Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave 
u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“. 

KLASA:035-02/19-01/02
URBROJ: 2178/1-11-01-19-1
Slavonski Brod, 8. veljače 2019. 

ŽUPAN
dr.sc.Danijel Marušić,dr.med.vet., v.r.
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8.

 Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 
152/14,7/17 i 68/18), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 
56. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18) Župan Brodsko-posavske 
županije donio je

RJEŠENJE

o razrješenju člana Školskog odbora
Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Lužani

I.

Vinko Bartolović, razrješuje se dužnosti 
člana Školskog odbora Osnovne škole „Ljudevit 
Gaj“ Lužani.

II.

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

KLASA: 023-01/19-01/81
URBROJ: 2178/1-11-01/19-1
Slavonski Brod, 8. veljače 2019.

ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.

9.

 Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 
152/14, 7/17 i 68/18), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 
56. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13-
pročišćeni tekst i 4/18) Župan Brodsko-posavske 
županije donio je

RJEŠENJE

o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Lužani

I.

Alen Pešutić, imenuje se za člana Školskog odbora 
Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Lužani, u ime 
osnivača.

II.

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

KLASA: 023-01/19-01/82
URBROJ: 2178/1-11-01/19-1
Slavonski Brod, 8. veljače 2019.

ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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10.

 Na temelju članka 18. stavka 3. Uredbe o 
uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09) i 
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
15/13-pročišćeni tekst i 4/18), župan Brodsko-
posavske županije donosi

ODLUKU

o dopuni Plana klasifikacijskih oznaka i 
brojčanih stvaratelja i primatelja pismena 

za 2019. godinu

I.

� U članku 2. Plana klasifikacijskih oznaka i 
brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena 
županijskih upravnih tijela u Brodsko-posavskoj 
županiji za 2019. godinu („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ BR. 1/19; u daljnjem 
tekstu: Plan), u Tablici klasifikacijskih oznaka prema 
sadržaju, u dijelu koji se odnosi na prvostupanjski 
upravni postupak UP/I iza podnaslova „RAD I 
RADNI ODNOSI“,  dodaje se podnaslov:
„POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, 
VETERINARSTVO, LOVSTVO, 
RIBARSTVO, VODOPRIVREDA“, s  
klasifikacijskim oznakama:

„320-01� � 01� � poljoprivreda-općenito
  320-02� � 01� � poljoprivredno zemljište“.

II.

� U članku 3. Plana dodaje se nova brojčana 
oznaka stvaralaca i primalaca akata i to: 

2178/1-17/01 - Županijsko komasacijsko 
povjerenstvo (predsjednik),
2178/1-17/02 - Županijsko komasacijsko 
povjerenstvo (tajnik). 

III.

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

KLASA: 023-01/19-01/85
URBROJ: 2178/1-11-01/19-1
Slavonski Brod, 6. veljače 2019.

ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

1.

 Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne 
novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 
137/15-ispravak i 123/17)  i članka 33. Statuta 
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 11/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na 13. sjednici održanoj 29. 
siječanj 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

u povodu Izvješća o radu općinskog načelnika  
u razdoblju srpanj-prosinac 2018. g. 

I.

� Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
prihvaća  Izvješće općinskog načelnika o 
provedenim aktivnostima u razdoblju srpanj-
prosinac 2018. godine.

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

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

�
KLASA: 023-01/19-01/10
URBROJ:2178/03-02-19-3
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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 Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne 
novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 137/15) i članka 48. Statuta 
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 11/18), općinski načelnik 
općine Brodski Stupnik, podnosi 

IZVJEŠĆE

o radu općinskog načelnika u razdoblju 
srpanj-prosinac 2018. godine

Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12 i 137/15) općinski načelnik je u obvezi dva 
puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću izvješće o 
radu.
Temeljem zakona o područnoj samoupravi 
definirano je da Načelnik općine obavlja izvršnu 
funkciju vezano za poslove i zadatke lokalne 
samouprave, osigurava izvršenje općih akata 
Predstavničkog tijela, priprema prijedloge općih 
akata, usmjerava i kontrolira rad Upravnog odijela i 
komunalne službe u okviru njihovog djelokruga 
rada,  upravl ja  i  raspolaže nekretninama, 
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne 
samouprave, te u skladu sa zakonom gospodari 
prihodima i rashodima općine, te obavlja i druge 
poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. 
godine, a temeljem gore navedenog, općinski 
načelnik sa svojom zamjenikom uspješno je 
koordinirao i proveo niz aktivnosti na području 
općine.  Donijeto je  niz odluka bi tnih za 
funkcioniranje naše jedinice lokalne samouprave.
Statutom općine Brodski Stupnik definirano je da je 
Općinski načelnik zajedno sa svojim zamjenikom 
nositelj izvršne vlasti te da sukladno Zakonu o 
lokalnoj samoupravi obavlja izvršne poslove lokalne 
samouprave.
U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. 
godine., načelnik općine Brodski Stupnik u skladu sa 
zakonom uredno je obavljao izvršne poslove koji su 
mu povjereni, a posebice:  
- u suradnji s Upravnim odjelom utvrđivanje 

prijedloga općih akata koje donosi Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik,

- iznošenje mišljenja, sugestija, stavova i 
prijedloga bitnih za raspravljanje Općinskog 
vijeća te u konačnici donošenje odluka,

- izvršavanje općih i drugih akata Općinskog 
vijeća,

- upravljanje prihodima i rashodima općine 
Brodski Stupnik,

- utvrđivanje prijedloga programa: program 
građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, program održavanja komunalne 
infrastrukture, program održavanja objekata u 
vlasništvu općine, program gospodarstva, 
program vatrogastva i civilne zaštite, program 
javnih potreba u društvenim djelatnostima, 
socijalni program i dr.,    

- upravljanje nekretninama i pokretninama na 
području općine, 

- donošenje odluka o investicijama u skladu sa 
zakonom,

- donošenje odluka o izradi potrebite projektne 
dokumentacije te praćenje raspisanih natječaja i 
nominiranje usklađenih projekta prema 
izvorima financiranja,

- donošenje odluke o nastavku provedbe javnih 
radova na području općine,

- kvalitetna suradnja sa mjesnim odborima, s 
ciljem provođenja njihovih planova rada,

- dobra suradnja s udrugama koje djeluju na 
području općine,

- kvalitetan odnos s tijelima državne uprave, 
min i s t a r s tv ima ,  fondov ima  i  j avn im 
poduzećima,

- suradnja s drugim jedinicama lokalne 
samouprave te regionalnom samoupravnom,

- briga o sustavu zašt i te  i  spašavanja , 
protupožarnoj zaštiti i dr.,

- vođenje brige o predškolskoj i školskoj djeci,  
- učešće u aktivnostima Lokalne akcijske grupe 

„POSAVINA“,
- usmjeravanje i djelovanje na rad Upravnog 

odjela kao i na Locorum d.o.o.- vlastito 
komunalno poduzeće

� U tijeku izvještajnog razdoblja pokrenuto je ili 
nastavljeno niz aktivnosti oko izrade projektne 
dokumentacije i svih potrebnih dokumenata za 
prijavu na buduće raspisane natječaje iz nacionalnih 
i  programa EU. 
� U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 
2018. godine, a temeljem gore navedenog, općinski 
načelnik sa svojom zamjenikom uspješno je 
koordinirao i proveo niz aktivnosti na području 
općine. 
 � Potpisani su ugovori te su provedene pripremne 
aktivnosti za provedbu javne nabave sa Fondom za 
zašt i tu  okoliša i  energetsku učinkovitost 
(sufinanciranje Fonda 55%)  za projekte Energetske 
obnove zgrada:
-� Društveni dom –Stari Slatinik-ukupne 

vrijednosti 730.626,25 kn 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 164



-� Sportski dom-Stari Slatinik- ukupne vrijednosti 
710.456,25 kn 

-� Sportski dom-Brodski Stupnik- ukupne 
vrijednosti 612.944,38 kn 

   �
� Održan je sastanak sa predstavnicima BPŽ, 
CTR-a i Grada Sl.Broda na temu prijave na natječaj 
ITU UPSB projekta „Poljoprivrednog inkubatora“ u 
našoj gospodarskoj zoni, na kojima je Općina dobila 
izraženu potporu od predstavnika BPŽ te se 
poduzimaju aktivnosti provedbe studije i izmjene 
građevinske dozvole radi izbora najboljeg modela 
izgradnje istoga, a za što Općina ima osigurano 
financiranje EU sredstvima (85%).Određeni su 
tehnologijski kapaciteti inkubatora.
- � Započeli su radovi na Rekonstrukciji kolnika i 

oborinske odvodnje u Ulici Josipa Kozarca 
(ukupne vrijednosti 530.000,00 kn), koji je 
sufinanciran sa 200.000,00 kn iz Programa 
održivog razvoja lokalne zajednice MRRFEU. 
Zbog vremenskih neprilika (snijeg) radovi nisu 
završeni do kraja 2018.godine, slijedi završni 
sloj asfalta).

-� Započela je izgradnje Slavonske ulice 
financirane iz Podmjere 7.2.2. PRR RH 2014-
2020., vrijednosti 1.545.000,00 kn , za što smo 
već dobili Predujam 50% te izvršili plaćanje 
1.situacije.

Za projekt Rekonstrukcija i opremanje zgrade “Stara 
općina” u zgradu javne namjene – Igraonica i 
turističko informativni centar, u sklopu 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 
Podmjere 7.4.1. PRR RH 2014-2020., vrijednosti 
2.000.535,00 kn, proveli smo ponovljeni postupak 
javne nabave jer smo 1.poništili iz razloga što smo 
trebali odabrati ponudu koja je za gotovo milijun 
kuna bila veća od troškovničke vrijednosti.
U ponovljenom postupku, odabrana Ponuda za 
izvođenje radova je u iznosu 2.401.226,88 kn, a za 
opremanje u iznosu 249.937,50 kn, dok je nadzor 
ugovoren u iznosu 55.000,00 kn.
Ukupno je nakon provedene nabave u odnosu na 
troškovnik (rađen 2016.god.) dosšlo do povećanja 
ukupnog projekta u fin.iznosu 680.629,38 kn.
-� Izvršeni su radovi postavljanja nove rasvjete na 

prostoru Sportskog objekta u Brodskom 
Stupniku, vrijednosti (nogometno igralište).

-� Dobivene su suglasnosti susjeda za ishodovanje 
građ.dozvole za „Parkiralište 2“ („boćalište“).

-� Z a p o č e l e  s u  r a d n j e  o k o  i s h o đ e n j a 
dokumentacije za igralište kod društvenog 

doma u Krajačićima), a na prostoru pokraj 
Doma je postavljeno dječje igralište

-� U suradnji sa Zavodom za prostorno planiranje 
nastavljene su radnje oko 5.Izmjena u dopuna 
Prostornog plana općine.

Plan i program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem je zbog nepotpunih podataka koje nisu 
dostavile Hrvatske šume i Hrvatske vode vraćen  na 
dopunu te će isti biti potrebno ponovo odobriti 
Općinsko vijeće.
-� Na natječaj LAG-a je prijavljen projekt 

„ R e k o n s t r u k c i j a  d r u š t v e n o g  d o m a  i 
vatrogasnog spremišta u naselju Lovčić“ 
vrijednosti 456.000,00 kn

-� Prijavljen je projekt „Križni put i edukativna 
staza“ na Mjeru 8.5.2. iz PRR RH 2014-2020, 
vrijednosti preko 700.000,00 kn (100% 
financiranje)

-� Prijavljen je projekt „Modernizacija strojeva i 
opreme“ na Mjeru 8.6.1. iz PRR RH 2014-2020, 
vrijednosti  299.000,00 kn (50% financiranje)

-� Provedena je javna nabava za izradu Strategije 
razvoja turizma općine, za izradu koje smo 
odobreni EU financiranjem u iznosu 62.500,00 
kn kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-
2020., Podmjere 7.1.1., a ugovoren je izrađivač 
Micro projekt d.o.o. iz Splita za iznos 38.250,00 
kuna.

-� Postavljen je spomenik poginulim hrvatskim 
braniteljima u Starom Slatiniku.

-� Pro jek tom „Akt ivn i  u  za jedn ic i “  uz 
sudjelovanje udruga sa područja općine 
(Zlatnik) uređuju se učionice u PŠ Stari Slatinik, 
a općina je sufinancirala radove u iznosu 
50.000,00 kuna.

-� U suradnji sa investitorom, Hrvatskim cestama 
d.d. poduzeli smo aktivnosti pripreme 
dokumentacije za  projekt rekonstrukcije Ulice 
Ilije Martinovića u Starom Slatiniku za koji je 
i s h o d o v a n a  g r a đ e v i n s k a  d o z v o l a  z a 
rekonstrukciju građevine infrastrukturne 
namjene, prometnog sustava cestovnog 
prometa-rekonstrukcija državne cesta DC525, 
gradnja obostrano biciklističko-pješačke staze i 
oborinske odvodnje sa predmetnih površina, a 
pripremni radovi su krenuli ovih dana.

-  � Na prostoru groblja Lovčić je postavljena nova 
ograda s prednje strane te je pripremljen i 
betoniran plato i staza do crkve Sv.Martina  

-� Na prostoru igrališta u Lovčiću su postavljene 
sprave za dječje igralište    

-� Održavanje javnih površina, nerazvr. cesta, 
poljskih i brdskih puteva te kanalske mreže (III. 
i IV.reda) odvijalo se redovitim korištenjem 
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usluga našeg komunalnog poduzeća.

 Mjerom javnog rada HZZ-a je uposleno je 4 
djelatnice koje obavljaju poslove uređenja okoliša i 
javnih površina.

� U ovom izvještajnom razdoblju općina je u 
granicama svojih mogućnosti provodila socijalni 
program općine i pomogla u radu knjižnice.  
� Također, vrlo uspješno je započelo provođenje 
Programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na 
području općine koji su koristile 3 obitelji.
� Program potpora u poljoprivredi koristilo je 6 
poljoprivrednih gospodarstava sa područja naše općine 
koji su se prijavljivali na  natječaje koji se financiraju 
EU sredstvima.
- Aktivnošću TZ općine uz suradnju sa udrugama, 

uspješno je organiziran Advent u našoj Općini.

� Na kraju koristim priliku da se u ime svih 
djelatnika, svog zamjenika i sebe osobno zahvalim 
svim vijećnicima Općinskog vijeća koji su svojim 
odgovorn im radom,  poz i t ivn im ide jama  i 
konstruktivnim prijedlozima daju svoj doprinos u 
razvoju općine.

KLASA:023-01/19-01/10
URBROJ:2178/03-01-19-01
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine      

Općinski načelnik
Goran Jelinić, ing., v.r.

2.

 Na temelju članka 17. stavka 1 alineja 2. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj 82/15) i članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
11/18), Općinsko viječe općine Brodski Stupnik na 13. 
sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi 

ODLUKU
 

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje općine Brodski Stupnik koja je u prilogu ove 
Odluke i njezin je sastavni dio. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 511-11/18-01/18
URBROJ:2178/03-02-19-22
Brodski Stupnik, 29. siječnja 2019.g. 

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

3.

 Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama 
(„Narodne novine“ broj 69/17), članka 28., 30. i 31. 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne 
novine“ broj 94/13 i 73/17) te članka 33.  Statuta 
općine Brodski Stupnik  („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18). Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici održanoj 
dana 29. siječnja  2019. godine, donosi

ODLUKU

o davanju koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 

komunalnog otpada s područja općine 
Brodski Stupnik

I.

Davatelj koncesije općina Brodski Stupnik, Stjepana 
Radića 117, OIB: 92052545477, na temelju 
provedenog postupka davanja koncesije za obavljanje 
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog komunalnog otpada sa područja općine 
Brodski Stupnik  te prijedloga Stručnog povjerenstva, 
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kao najpovoljniji ponuditelj izabire se, te se 
koncesija za obavljanje poslova prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 
sa područja općine Brodski Stupnik dodjeljuje 
trgovačkom društvu Jacob Becker d.o.o. Vrbska 
ulica 16, 35207, Gornja Vrba, OIB: 61584237142.
Vrsta i predmet koncesije je koncesija za obavljanje 
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog komunalnog otpada s područja općine 
Brodski Stupnik.

III.

Priroda i opseg te mjesto, odnosno područje 
obavljanja djelatnosti koncesije utvrđuje se kako 
slijedi: Javna usluga prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada 
podrazumi jeva  p r ikup l jan je  mi ješanog  i 
biorazradivog otpada području općine Brodski 
Stupnik, odnosno naseljima Brodski Stupnik, 
Krajačići, Lovčić i Stari Slatinik; putem spremnika 
od pojedinih korisnika i prijevoz otpada do ovlaštene 
osobe za obradu ili zbrinjavanje tog otpada. Javna 
usluga koja je predmet ove koncesije u cijelosti se 
mora provoditi u skladu s odredbama Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj:  94/13. i  73/17.)  te ostalim 
podzakonskim propisima kao i u skladu s odredbama 
Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije broj: 02/18.) te sukladno Dokumentaciji za 
nadmetanje i Ugovoru o koncesiji za obavljanje 
javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog komunalnog otpada sa područja općine 
Brodski Stupnik.  

IV.

Iznos naknade za koncesiju iz točke .I ove Odluke 
utvrđuje se u iznosu 10.500,00 kuna godišnje. 
Koncesionar se obvezuje plaćati davatelju koncesije 
naknadu za koncesiju kao fiksni iznos jednom  
godišnje najkasnije do 30. studenog  za tekuću 
godinu. 

V.

Koncesija se daje na vrijeme od pet (5) godina, 
računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji. 

VI.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se općinski 

načelnik za sklapanje ugovora o koncesiji, kojim će 
se podrobno urediti prava i obveze Davatelja 
koncesije i Koncesionara. Davatelj koncesije 
ostavlja otvorenim mogućnost sklapanja dodatka 
ugovora o koncesiji sa odabranim davateljem usluge 
u okviru mogućnosti utvrđenih Zakonom o 
koncesijama, a radi izvršavanja obveza općine 
Brodski Stupnik utvrđenih člankom 35. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom.
Ugovor o koncesiji sklopit će se nakon isteka roka 
mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave ove 
Odluke ponuditelju, odnosno najkasnije u roku od 10 
dana od dana kada je odluka o davanju koncesije 
postala izvršna. 

VII.

Jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji, za slučaj 
povrede ugovornih obveza, koncesionar je dužan 
dostaviti neposredno prije potpisivanja ugovora o 
koncesiji, u obliku bjanko zadužnice ovjerene od 
javnog bilježnika  na iznos od 100.000,00 kuna, s 
rokom valjanosti za cijelo vrijeme trajanja ugovora.
Ukoliko koncesionar ne postupi na način utvrđen u 
stavku 1. ove točke, ugovor o koncesiji neće biti 
sklopljen.

VIII.

Ova Odluka s preslikom Zapisnika o pregledu i 
ocjeni ponuda, dostavlja se ponuditelju bez odgode 
osobnom dostavom.

IX.

Ova Odluka objavit će se u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave Republike Hrvatske i na internetskoj 
stranici općine Brodski Stupnik.

Obrazloženje

Općina Brodski Stupnik je na temelju odredbi 
Zakona o koncesijama putem Elektroničkog 
oglasnika javne nabave RH provela postupak 
davanja koncesije obavljanja javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada s područja općine Brodski 
Stupnik objavljivanjem  Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije za javne usluge i koncesije za 
gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra: 
Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne 
usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg 
ili drugog dobra,  broj objave: 2018/S 01K-0032982 
2, datum slanja: 23. 11. 2018., datum objave: 
26.11.2018. te Obavijesti o ispravku obavijesti o 
namjeri davanja koncesije, Broj objave: 2018/S 
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02K-0035996, datum slanja: 19. prosinca 2018., datum 
objave: 20. prosinca 2018., Evidencijski broj: K-
01/2018.
Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka 
davanja koncesije za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada s područja općine Brodski Stupnik 
je dana 7. siječnja 2019. godine izvršilo je javno 
otvaranje pristiglih ponuda. Prilikom otvaranja ponuda 
utvrđeno je da su u roku za dostavu ponuda pristigla 
jedna ponuda i to ponuda trgovačkog društva: Jacob 
Becker d.o.o. Vrbska ulica 16, 35207, Gornja Vrba, 
OIB: 61584237142. 
Sukladno odredbama članka 34.  Zakona o 
koncesijama, Stručno povjerenstvo je dana 9. siječnja  
2019. godine započelo postupak pregleda i ocjene 
pristigle ponude. Utvrđeno je da je ponuda trgovačkog 
društva  Jacob Becker d.o.o. uredna i potpuna te sadrži 
sve formalno pravne uvjete iz Obavijesti o namjeri 
davanja koncesije. Kriterij za odabir ponude bila  
ekonomski najpovoljnija ponuda odnosno najviša 
ponuđena naknada za koncesiju i najniža cijena usluge 
za krajnje korisnike stoga je nakon pregleda i ocjene 
ponuda utvrđeno da ponuda tvrtke Jacob Becker d.o.o. 
Vrbska ulica 16, 35207, Gornja Vrba, OIB: 
61584237142  p rema  navedenom k r i t e r i j u 
najpovoljnija te u potpunosti zadovoljava tražene 
uvjete natječaja. 
Temeljem navedenoga, a na prijedlog Stručnog 
povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje javne 
usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog 
komunalnog otpada sa područja općine Brodski 
Stupnik, utvrđuje se da je najpovoljniji ponuditelj 
trgovačko društvo Jacob Becker d.o.o. Vrbska ulica 16, 
35207, Gornja Vrba, OIB: 61584237142.  pa je stoga 
odlučeno kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
Žalba na ovu Odluku izjavljuje se Državnoj komisiji  
za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku i 
dostavlja neposredno na adresu Koturaška cesta 43/IV, 
10000 Zagreb, putem ovlaštenog davatelja poštanskih 
usluga.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za 
kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je sukladno 
odredbi članka 405. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi 
obvezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije 
u roku za žalbu, na dokaziv način (s pozivom na 
evidencijski broj iz Dokumentacije o nabavi na adresu 
naznačenu za dostavu ponuda u toj Dokumentaciji).
Kada je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja 
poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju 
poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj 

komisiji, odnosno davatelju koncesije.
Žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana i to od 
dana primitka Odluke o davanju koncesije u odnosu na 
postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

KLASA: 363-01/18-01/14
URBROJ: 2178/03-02-19-12
U Brodskom Stupniku, 29. siječnja 2019.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

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

4.

 Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 11/18) Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik na svojoj 13. sjednici održanoj 29.  siječnja 
2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne 
naknade i poduzetim mjerama  naplate 

potraživanja po osnovi komunalne naknade 
na dan 31.12.2018. godine    

I.

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o naplati 
komunalne naknade i poduzetim mjerama naplate 
potraživanja na dan 31.12.2018. godine sastavljen od 
strane Upravnog odjela.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel na 
daljnje poduzimanje svih mjera naplate komunalne 
naknade .     

II.

Tekst Izvješća u prilogu je Zaključka i čini 
njegov sastavni dio. 

III.

� Ovaj Zaključak  će se objaviti u «Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije».
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

KLASA: 363-03/19-01/02
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

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

5.

 Temeljem članka 95. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“  68/18) i članka 33. 
Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 11/2018), Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici 
održanoj 29. siječnja  2019. godine, donosi 

ODLUKU

o komunalnoj naknadi

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u Općini Brodski 
Stupnik u kojima se naplaćuje komunalna naknada, 
svrha komunalne naknade, područja zona u općini 
Brodski Stupnik, koeficijenti zona (Kz), koeficijenti 
namjene (Kn), rok plaćanja komunalne naknade, 
nekretnine važne za Općinu Brodski Stupnik koje se u 
potpunosti ili djelomično oslobađa od plaćanja 
komunalne naknade, obveznici i obveza plaćanja 
komunalne naknade, obračun komunalne naknade, 
uvjeti zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može 
odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze 
plaćanja komunalne naknade, te rješenje o komunalnoj 
naknadi. 

II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.

� Komunalna naknada je prihod proračuna općine 
Brodski Stupnik, a plaća se za održavanje komunalne 
infrastrukture.

� Koristi se za:
- financiranje održavanja i građenja komunalne 

infrastrukture,
- financiranje građenja i održavanja objekata 

predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog 
sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne 
namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti 
zgrada u vlasništvu općine Brodski Stupnik ako se 
time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i 
građenja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

� Komunalna naknada plaća se za:
- stambeni prostor,
- poslovni prostor
- garažni prostor
- građevinsko zemljište koje služi za obavljanje 
poslovne djelatnosti,
- neizgrađeno građevinsko zemljište

� Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje se 
nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju 
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i 
održavanja javne rasvjete i koje su opremljene 
najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom 
električnom mrežom i vodom prema mjesnim 
prilikama te čini sastavni dio infrastrukture općine 
Brodski Stupnik.

� Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi 
unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na 
kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

� Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se 
zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog 
područja na kojemu se, u skladu s propisima kojima se 
uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi 
zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu 
nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena 
građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska 
dozvola. 
� Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i 
zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade. 
� Garažni i poslovni prostor unutar vojne građevine i 
građevinsko zemljište unutar vojne lokacije ne 
smatraju se garažnim i poslovnim prostorom te 
građevinskim zemljištem koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti u smislu odredbi ovoga članka.
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III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE 
NAKNADE

Članak 4.

� Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno 
korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.

� � Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog 
članka plaća komunalnu naknadu ako:
- je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena 

pisanim ugovorom,
- nekretninu koristi bez pravnog osnova ili
- se ne može utvrdit vlasnik.

� Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje 
komunalne naknade ako je obveza plaćanje te naknade 
prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

IV. OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE 
NAKNADE

Članak 5.

� Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

- danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno 
danom početka korištenja nekretnine koja se koristi 
bez uporabne dozvole.

- danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo 
ili pravo korištenja nekretnine

- danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti 
kojim se stječe vlasništvo nekretnine

- danom početka korištenja nekretnine koja se koristi 
bez pravne  osnove.

� Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u 
roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja 
komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili 
promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje 
obveze plaćanja komunalne naknade (promjena 
obračunske površine nekretnine ili promjena namjene 
nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu, 
nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.
� Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne 
prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu 
osobe ili promjenu drugih podataka bitnih za 
utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u 
propisnom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu 
od dana nastanka obveze.

V. PODRUČJA ZONA

Članak 6.

� Područja zona u Općini Brodski Stupnik u 
kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s 
obzirom na uređenost i opremljenost područja 
komunalnom infrastrukturom.
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I. ZONA obuhvaća slijedeće dijelove naselja:

Naselje  Ulice 

BRODSKI STUPNIK 1. Stjepana Radića, 
2. Antuna Rašića, 
3. Petra Zrinskog,  
4. Vinogradska, 
5. Omladinska, 
6. Bana Jelačića, 
7. Radničko naselje 
8. Lovčanski put 
9. Slavonska  
10. Zvonimirova 
11. Posavska 

STARI SLATINIK 1. Hrvatskih branitelja,  
2. Alojzija Stepinca,  
3. Ilije Martinovića, 
4. Stjepana Radića   
5. A.G. Matoša 
6. Petra Svačića 
7. Kralja Tomislava 
8. Josipa Kozarca 

 

II. ZONA obuhvaća slijedeće dijelove naselja 

Naselje  Ulice 

KRAJAČIĆI   

 

III. ZONA obuhvaća slijedeće dijelove naselja 

Naselje  Ulice 

BRODSKI STUPNIK 1. Rižino polje, 
2. Crljenci I, 
3. Crljenci II, 
4. Crljenci III,  
5. Crljenci IV,  
6. Svetog Nikole, 
7. Jurčića dol,  
8. Vijenac, 
9. Osovinjak bare, 
10. Kapelica,  
11. Crkveni put,  
12. Budin dol 
13. Voćarska 

LOVČIĆ  

STARI SLATINIK 1. Kralja Zvonimira, 
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VI.  KOEFICIJENTI ZONA 

Članak 7.

� Utvrđuju se koeficijenti zona (Kz) u Općini 
Brodski Stupnik kako slijedi:
Koeficijent za  I. zonu iznosi: �  1,00
Koeficijent za II  zonu iznosi:  �  0,90
Koeficijent za III zonu iznosi: �  0,81
� � � � �

VII. KOEFICIJENTI NAMJENE

Članak 8.

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine 

i djelatnosti koja se obavlja, iznosi za:

Redni 
broj  

Vrsta nekretnine i djelatnost  Koeficijent  

1. Stambeni prostor  1,00  
2. Stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana  1,00  
3. Garažni prostor  1,00  
4. Poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti  1,50  
5. Poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne  1,80  
6. Građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti  0,10  
7. Neizgrađeno građevinsko zemljište  0,05  
8. Za poslovni prostor u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest 

mjeseci u kalendarskoj godini,  

1,00  

9. Za građevinsko zemljište koji služi obavljanju poslovne djelatnosti u slučaju 
kad se poslovna djelatnost ne obavlja duže od 6 mjeseci u kalendarskoj godini  

0,05  

 

VIII. ROK PLAĆANJA

Članak 9.

� Komunalna naknada se plaća tromjesečno, 
najkasnije do 20. u zadnjem mjesecu kvartala. 
Iznimno, rok plaćanja može biti drugačiji u godini 
donošenja rješenja.

� Obveznicima plaćanja komunalne naknade 
dostavljaju se nakon pravomoćnog, odnosno 
konačnog rješenja:
- četiri uplatnice za jednu kalendarsku godinu 

(fizičke osobe)
- četiri računa za jednu kalendarsku godinu 

(pravne osobe)

Članak 10.

� Kontrolu naplate komunalne naknade kao i ovrhu 
provodi Jedinstveni upravni odjel na način i po 
postupku propisanom zakonom kojim se utvrđuje 
opći odnos između poreznih obveznika i poreznih 
tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugih 
javnim davanjima, ako zakonom o komunalnom 
gospodarstvu nije propisano drugačije.

IX. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 11.

� Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti 
se oslobađaju sljedeće nekretnine:

1. koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog 
predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog 
obrazovanja, muzeja kojih je osnivač Republika 
Hrvatska i arhiva,

2. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i 
socijalne skrbi u vlasništvu države, županje i 
općine

3. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih 
službi,

4. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje 
njihove vjerske i obrazovne djelatnosti

5. građevinska zemljišta na kojima su spomen-
obilježja i spomen-područja 

6. koje su ovom odlukom utvrđene kao važne za 
Općinu Brodski Stupnik, uz uvjet da te 
nekretnine njihovi korisnice ne daju u najam, 
podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno 
korištenje. 
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Članak 12.

� Kao nekretnine iz točke 6. prethodnog članka 
utvrđuju se:
1. društveni domovi u općini Brodski Stupnik s 
pripadajućim građevinskim zemljištem ukoliko nisu 
dani u zakup za obavljanje poslovne djelatnosti,
2. sportski objekti koje općina Brodski Stupnik daje 
na korištenje, upravljanje ili održavanje vlastitim 
trgovačkim društvima odnosno sportskim 
udrugama, osim poslovnog prostora unutar tih 
objekata koji se daje u zakup ili podzakup,
3. javne prometne površine, parkovi i zelene 
površine u vlasništvu općine Brodski Stupnik. 

Članak 13.

Od obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će 
se osloboditi:

- Član obitelji poginulog i nestalog hrvatskog 
branitelja sukladno Zakonu o hrvatskim 
braniteljima iz domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji ukoliko su nositelji kućanstva,

- Korisnici zajamčene minimalne naknade,
- Akt ivn i  č l anov i  ope ra t ivne  pos t ro jbe 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva. 

Sukladno Programu mjera za poticanje ulaganja i 
zapošljavanja u nove gospodarske objekte u 
Poslovnoj zoni, koji obuhvaća sustav poticajnih 
mjera i olakšica, od obveze plaćanja komunalne 
naknade potpuno ili djelomično se mogu osloboditi :
- potpuno oslobođenje u 1. godini ulaganja i 

novog zapošljavanja 
- do 50% oslobođenje u 2. godini ulaganja i 

novog zapošljavanja
- do 25% oslobođenje u 3. godini ulaganja i 

novog zapošljavanja

Članak 14.

� Rješenje o oslobađanju od obveze plaćanja 
komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni 
odjel općine Brodski Stupnik za jednu kalendarsku 
godinu, po zahtjevu obveznika uz priložene dokaze o 
ostvarivanju tog prava sukladno odredbama ove 
Odluke. 
� Dokumentacija koja se prilaže: rješenje kojim 
dokazuju status iz članka 13. ove Odluke, uporabna 
dozvola, popis operativne postrojbe DVD-a.
� Zahtjev za ishođenje Rješenja o privremenom 
oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade 
podnosi se svake kalendarske godine posebno.

� Za objekte koji posjeduju pravovaljani energetski 
certifikat te su razvrstani u energetski razred „A“ ili 
viši, iznos komunalne naknade smanjuje se za 25%.
� Oslobođenje obveznika komunalne naknade koji 
posjeduju više nekretnina moguće je samo za jednu 
nekretninu i to onu u kojoj obveznik stanuje odnosno 
gdje ima prijavljeno mjesto prebivališta. 

X. ODLUKA O ODREĐIVANJU 
VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE 
NAKNADE

Članak 15.

� Predstavničko tijelo općine Brodski Stupnik 
odlukom utvrđuje vrijednost boda komunalne 
naknade.
� Vrijednost boda komunalne naknade određuje se 

2 
u kunama po m korisne površine stambenog prostora 
u prvoj zoni općine Brodski Stupnik, a polazište za 
utvrđivanje vrijednosti boda je procjena održavanja 
komunalne infrastrukture iz Programa održavanja 
komunalne infrastrukture uz uvažavanje i drugih 
predvidivih i raspoloživih izvora financiranja 
održavanja komunalne infrastrukture.
� Ako predstavničko tijelo općine Brodski Stupnik 
ne odredi vrijednost boda komunalne naknade do 
kraja studenog tekuće godine, za obračun 
komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj 
godini, vrijednost boda se ne mijenja. 

XI. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 16.

2� Komunalna naknada obračunava se po m  
površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza 
plaćanja komunalne naknade i to za:
- stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici 

korisne površine koja se utvrđuje na način 
propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za 
utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne 
novine“ broj 40/97)

- građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko 
zemljište po jedinici stvarne površine

� Iznos komunalne naknade po metru kvadratnom 
površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
- Koeficijenta zone (Kz)
- Koeficijenta namjene (Kn)
- Vrijednosti boda komunalne naknade (B).
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� Formula za obračun godišnjeg iznosa komunalne 
2naknade glasi: KN = B x Kz x Kn x m

XII. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 17.

� Rješenje o komunalnoj naknadi donosi 
Jedinstveni upravni odjela sukladno ovoj Odluci i 
Odluci o vrijednosti boda komunalne naknade u 
postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.
� Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka 
donosi se do 31. ožujka tekuće godine, ako se 
Odlukom predstavničkog tijela općine Brodski 
Stupnik mijenja vrijednost boda komunalne naknade 
ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na 
prethodnu godinu kao i u slučaju promjene drugih 
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 
komunalne naknade. 

� Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
1. iznos komunalne naknade po četvornom metru 

2(m ) nekretnine,
2. obračunska površina nekretnine
3. godišnji iznos komunalne naknade,
4. mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno 

iznos obroka komunalne naknade ako se 
naknada ne plaća mjesečno i 

5. rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne 
naknade, odnosno iznosa obroka komunalne 
naknade ako se naknada ne plaća mjesečno. 

Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se 
množenjem površine nekretnine za koje se utvrđuje 
obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa 

2
komunalne naknade po četvornom metru (m ) 
površine nekretnine. 

� Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje 
nema sadržaj propisan u prethodnom članku.
� Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i 
ovršava u postupku i na način propisan zakonom 
kojim se uređuje opći odnos između poreznih 
obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise 
o porezima i drugim javnim davanjima, ako 
zakonom o komunalnom gospodarstvu nije 
propisano drugačije. 
� Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja 
o njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka, 
može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo 
županije nadležno za  poslove komunalnog 
gospodarstva. 

Članak 18.

 Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj 
potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja 
komunalne naknade predviđaju se u proračunu 
općine Brodski Stupnik.

XIII.  PRIJELAZNE I ZAVŠNE ODREDBE

Članak 19.

� U objektima koji se koriste kao stambeni i kao 
poslovni prostor, naknada se obračunava posebno za 
stambeni, a posebno za poslovni prostor.

� U objektima koji se koriste kao poslovni prostor, 
naknada se obračunava posebno za proizvodni, a 
posebno za poslovni prostor za ostale namjene.

Članak 20.

� Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka 
o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 14/01 i 14/07).

Članak 21.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 363-03/19-01/01
URBROJ:2178/03-01-19-2
Brodski Stupnik, 29. siječnja 2019.

PREDSJEDNIK

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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6.

 Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ broj  68/18) i 
članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
11/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 
svojoj 13. sjednici održanoj 29. siječnja  2019. 
godine, donosi  

O D L U K U
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

� Ovom Odlukom određuje se:
- visina komunalnog doprinosa na području 

općine Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: 
Općina), 

- područja zona za plaćanje komunalnog 
doprinosa u Općini

- načini i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

3
utvrđena po m  građevine za pojedine zone

- način i rokovi zbog kojih se u pojedinačnim 
slučajevima može odobriti djelomično ili 
potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa.

Članak 2.

� Komunalni doprinos je novčano javno davanje 
koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture 
na području općine i položajne pogodnosti 
građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja 
ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom 
gospodarstvu ne propisuje drugačije.
�
        Komunalni doprinos je prihod proračuna 
općine koji se koristi samo za financiranje građenja i 
održavanja komunalne infrastrukture. 

Članak 3.

� Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na 
kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 
građevina, odnosno investitor ako je na njega 
pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja 
komunalnog doprinosa. 

� Općina ne plaća komunalni doprinos na svom 
području.

Članak 4.

� Komunalni doprinos za zgrade obračunava se 
množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je 

3
izgrađena izraženog u kubnim metrima (m ) s 
jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u 
zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena. 
       Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge 
otvorene građevine te spremnike za naftu i druge 
tekućine s pokrovom čija visina se mijenja, 
obračunava se množenjem tlocrtne površine 

2
građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m  
s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u 
zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. 
      Posebnim pravilnikom Ministar pobliže 
propisuje način utvrđivanja obujma i površine 
građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.

Članak 5.

� Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja 
nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje 
ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava 
na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji 
obujam zgrade.

� Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili 
jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne 
plaća se komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni 
upravni odjel donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne 
postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa. 
� Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način 
primjenjuju na obračun komunalnog doprinosa za 
građevine koje nisu zgrade te na obračun 
komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine. 

II. ZONE ZA PLAĆANJE 
KOMUNALNOG DOPRINOSA 

Članak 6.

� Zone se određuju s obzirom na uređenost i 
opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i 
položaj područja zone (udaljenost od središta u 
naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost 
građevina javne i društvene namjene, te opskrbe i 
usluga, prostorne i prirodne uvjete). 
�  Na području općine utvrđuje se tri zone i to:
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I. zona obuhvaća naselja sa slijedećim ulicama:  
 

Naselje Brodski Stupnik  Stjepana Radića, Antuna Rašića, Petra Zrinskog, Vinogradska,  
 Bana  Jelačića, Omladinska, Radničko naselje, Petra Zrinskog, Slavonska 

ulica, Hrvatsko proljeće, Zvonimirova, Voćarska, Crkveni put, Posavska.  
 

 
   Naselje Stari Slatinik  

Hrvatskih branitelja, Alojzija Stepinca, Ilije Martinovića, Stjepana  
Radića, A.G. Matoša, Petra Svačića i Kralja Tomislava,                                               
Drage Matkovića, Josipa Kozarca,  

 
 
II. Zona obuhvaća naselja sa slijedećim ulicama: 

 
Naselje Krajačići

  
 III. Zona obuhvaća naselja sa slijedećim ulicama:  

 Naselje Brodski Stupnik
 

Rižino polje, Crljenci I, Crljenci II, Crljencci III, Crljenci IV, Setog 
 Nikole, Jurčića Dol, Vijenac, Osovinjak bare, Kapelica, Crkveni  

 put, Budin dol,
 Naselje Lovčić

  Naselje Stari Slatinik
 

Kralja Zvonimira
 

 

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

�  Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa:

ZONA  
 

I.  II.  III.  

kn/m³

 

10,00 kn
 

7,00 kn
 

4,00 kn
 

 

Kod postupka ozakonjenja građevina (legalizacije) 
komunalni doprinos u svim zonama iznosi:
1. za s tambene,  poslovne,  gospodarsko-

proizvodne namjene, vikendice i klijeti - 
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
iznosi 2,00 kune /m³ 

2. za zgrade poljoprivredne namjene, pomoćne 
građevine (dvorišne zgrade, ljetne kuhinje, 
izdvojene garaže, nadstrešnice, drvarnice, 
natkrivene terase i slične objekte u funkciji 
stambenog objekta)- jedinična vrijednost 
komunalnog doprinosa iznosi  1,00 kn/m³

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA 
KOMUNALNOG DOPRINOSA 

Članak 8.

� Komunaln i  dopr inos  obvezn ik  p laća 

jednokratno na poslovni račun općine na temelju 
rješenja koje donosi Jedinstveni upravni odjel u roku 
od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o 
komunalnom doprinosu. 
� Potvrdu o plaćenom komunalnom doprinosu 
izdaje Jedinstveni upravni odjel.
� Komunalni doprinos u iznosu većem od 
1.000,00 kuna, obveznik može platiti obročno, do 12 
mjesečnih obroka u roku od dvije godine od dana 
izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu, uz 
uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 30% 
ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.
� U slučaju obročne otplate komunalnog 
doprinosa većeg od 100.000,00 kuna obveznici su 
dužni osigurati ovjerenu zadužnicu u visini ukupnog 
iznosa komunalnog doprinosa.
� U slučaju da obveznik ne plati uzastopno dvije 
rate naplata zadužnice se realizira u punom iznosu 
preostalog iznosa komunalnog doprinosa.
� U slučaju obročne otplate komunalnog 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 176



doprinosa manjeg od 100.000,00 kn, ukoliko 
obveznik ne plati uzastopno dvije rate, provest će se 
postupak ovrhe sukladno pravomoćnom rješenju o 
komunalnom doprinosu i na temelju njega, izdanog 
rješenja o ovrsi. 
� Obveznik može u svako doba preostali dug 
platiti odjednom. 

Članak 9.

� Izvršno tijelo općine iznimno može u 
pojedinačnim upravnim stvarima na zahtjev 
investitora posebnom odlukom odgoditi rok otplate 
preostalih 70% iznosa komunalnog doprinosa iz 
članka 8. ove Odluke, te odrediti novi rok u sljedećim 
slučajevima:

- radi poticanja poduzetništva kada se radi o 
gospodarskim ulaganjima koja će omogućiti 
zapošljavanje više od 20 osoba u objektima za 
koje je obračun komunalnog doprinosa veći od 
300.000,00 kn,

- kada su obveznici plaćanja osobe s utvrđenim 
invaliditetom preko 50 % ili za objekte koje će    
koristiti najmanje 10 osoba s utvrđenim 
invaliditetom,

- kada su obveznici plaćanja nosioci rijetke vrste 
djelatnosti od lokalnog značenja što će izvršno 
tijelo općine utvrditi u svakom konkretnom 
slučaju uz prethodno mišljenje obrtničke 
komore. 

� U slučajevima iz  prethodnog s tavka, 
Jedinstveni upravni odjel sukladno odluci izvršnog 
tijela općine donosi rješenje kojim će se utvrditi novi 
rokovi i način plaćanja komunalnog doprinosa.
� O odgođenoj obročnoj otplati komunalnog 
doprinosa skupit će se poseban ugovor kojim će se 
utvrditi kamate za vrijeme počeka te druga 
međusobna prava i obveze. 

� U slučaju iz stavka 1. alineje 1. i 3. ovog članka, 
ugovorom će se odrediti da su za razdoblje počeka 
određene obročne otplate komunalnog doprinosa 
stranke dužne platiti ugovornu kamatu čija se visina 
određuje prema Zakonu o obveznim odnosima i 
Zakonu o kamatama. 
� U slučaju da poduzetnik u roku od 60 dana od 
početka obavljanja djelatnosti ne podnese dokaze o 
ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovog članka, dužan je 
preostali iznos platiti u cijelosti u roku od 15 dana, 
uključujući ugovorne kamate. 

V. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZA POTPUNO 
ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE OD 
PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA 

Članak 10.

Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i 
ozakonjenje:
1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih 

domova 
2. vojnih građevina
3. prometne, vodne, komunikacijske i 

elektroničke komunikacije infrastrukture
4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i 

vodova
5. sportskih i dječjih igrališta
6. ograda, zidova i potpornih zidova
7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, 

cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih 
kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj 
čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru 
postojeće građevine ili na postojećoj građevini, 
koji su namijenjeni uporabi te građevine 

8. spomenika. 

Članak 11.

Plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti se 
oslobađaju:

1. Vjerske organizacije
2. Ustanove školskog obrazovanja
3. Organizacije koje se bave vatrogasnom 

djelatnošću
4. Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite
5. Udruge sa sjedištem registriranim u Općini
6. Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog i 

nestalog  hrvatskog branitelja sukladno Zakonu 
o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 
članovima njihovih obitelji

7. Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog 
rata od I. do X. skupine i članovi uže obitelji 
umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz 
Domovinskog rata s istim oštećenjem 
organizma. 

8. Mlade obitelji odnosno investitori koji po prvi 
puta rješavaju osnovno stambeno pitanje 
izgradnjom obiteljske kuće na području općine 
Brodski Stupnik, ukoliko imaju prijavljeno 
prebivalište na području općine Brodski 
Stupnik i manje od 40 godina. Zahtjevu se 
prilaže potvrda o prebivalištu obveznika 
plaćanja komunalnog doprinosa i preslika 
osobne iskaznice.

9. Gospodarski subjekti – ulagatelji u nove 
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gospodarske projekte iz proizvodno – 
prerađivačkih i proizvodno – uslužnih 
djelatnosti  u Poslovnoj zoni „Rižino polje“. 

10. Aktivni  č lanovi  operat ivne postrojbe 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva (prema 
popisu).

Plaćanja komunalnog doprinosa djelomično se 
oslobađaju:

1. Invalidi Domovinskog rata u postotku 
utvrđenje invalidnosti temeljem pravomoćnog 
rješenja o invalidnosti

2. Pravne i fizičke osobe izvan poslovne zone – 
ulagatelji u nove gospodarske projekte koje 
namjeravaju graditi proizvodno-industrijske 
objekte, objekta za uslužne djelatnosti i druge 
poslovne djelatnosti oslobađaju se u visini 50 % 
iznosa obračunatog komunalnog doprinosa

3. U visini 75 % iznosa komunalnog doprinosa 
oslobađaju se nositelji ili članovi obiteljskog 
poljoprivrednog gospodarstva za objekte 
izgrađene ili koji će se graditi u svrhu 
obavljanja isključivo poljoprivredne djelatnosti

� Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na 
prijedlog Općinskog načelnika može u potpunosti ili 
djelomično osloboditi plaćanja komunalnog 
doprinosa slijedeće investitore: 

- Brodsko-posavsku županiju i Republiku 
Hrvatsku

- Inves t i to r i  ko j i  g rade  ob jek te  i zvan 
građevinskog područja, a koji mogu osigurati 
priključak na javno prometnu površinu i sami 
financiraju izgradnju komunalne i ostale 
infrastrukture do svog objekta uz suglasnost 
općine

Općinsko vijeće općine na prijedlog izvršnog tijela i 
izvršno tijelo općine (sukladno iznosu o kojom 
prema zakonu može samostalno odlučivati) može 
osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze 
plaćanja komunalnog doprinosa investitore kada su 
to:
- Brodsko-posavsku županiju i Republiku 

Hrvatsku,
- javne ustanove ili trgovačka društva u 

vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu općine, 
Brodsko-posavske županije i Republike  
Hrvatske, a kada grade objekte od javnog 
interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo, 
socijalna skrb ili humanitarne djelatnosti),

- pravne i fizičke osobe, ako grade objekte od 
javnog interesa (sport, kultura, školstvo, 

zdravstvo, socijalna skrb ili humanitarne 
djelatnosti.)

Članak 12

� U slučajevima oslobođenja od plaćanja 
komunalnog doprinosa iz članka 11. ove odluke, 
sredstva potrebna za građenje i održavanje 
komunalne infrastrukture osigurati će se u Proračunu 
općine.

Članak 13.

� Radi poticanja gradnje energetski učinkovitih 
objekata donose se sljedeće poticajne mjere: 
� Investitor koji gradi kuće za stanovanje 
energetskog razreda „A+“ ili više, oslobađaju se od 
plaćanja komunalnog doprinosa u visini 25% 
jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja 
komunalnog doprinosa.
� Investitor koji gradi kuće za stanovanje 
energetskog razreda „A“, oslobađaju se od plaćanja 
komunalnog doprinosa u visini 15% jedinične 
vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog 
doprinosa.
� Investitor je dužan pisanim zahtjevom zatražiti 
oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog 
doprinosa s time da zahtjevu mora priložiti 
zadužnicu u visini oslobođenog dijela komunalnog 
doprinosa. 
� Kada investitor ishodi uporabnu dozvolu, 
obvezan je u roku od 15 dana, Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Brodski Stupnik, dostaviti 
dokaz da se objekt svrstava u energetski razred „A“, 
„A+“ ili više. 

� U koliko investitor ne dostavi dokaz o 
svrstavanju objekta u energetski razred, obvezuje se 
platiti razliku komunalnog doprinosa ili će se razlika 
komunalnog doprinosa naplatiti aktiviranjem 
zadužnice.
� Dokaz temeljem kojeg investitor može ostvariti 
oslobađanje od plaćanja djela komunalnog 
doprinosa je certifikat o energetskim svojstvima 
zgrade s time da sva dokumentacija mora biti u 
skladu sa pravilnikom o energetskom pregledu 
zgrade i energetskom certificiranju.

Članak 14.

� U svrhu poticanja gradnje energetski 
učinkovitih objekata i poticanja gospodarskih 
aktivnosti Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik i 
izvršno tijelo općine mogu donijeti odluku o 
oslobađanju dijela komunalnog doprinosa 
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investitore za određene slučajeve kao posebne 
mjere, ako se objekti grade sukladno Pravilniku o 
energetskom pregledu zgrade i energetskom 
certificiranju i to:
- kad investitor gradi poslovno gospodarski 

objekt u kojem će se obavljati isključivo 
proizvodnja bilo koje vrste oslobađa se 
plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 20 
% jedinične vrijednosti

- Investitor koji gradi poslovne i druge objekte, a 
koji ne služe obavljanju djelatnosti proizvodnje 
i za koje bi visina plaćanja komunalnog 
doprinosa prelazila iznos od 3.000.000,00 kn 
osloboditi će se plaćanja komunalnog 
doprinosa u iznosu 20 % od iznosa plaćanja 
komunalnog doprinosa 

� Plaćan je  komunalnog  dopr inosa  pod 
navedenim uvjetima investitor uz podnošenje 
pisanog zahtjeva, potvrđuje davanjem na uvid 
projektne dokumentacije koja je izrađena radi 
podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za 
građenje, a koja je izrađena od ovlaštenog 
projektanta i pisanom izjavom ovjerenom kod 
javnog bilježnika da će se objekt graditi i koristiti u 
skladu sa propisima koji reguliranju učinkovito 
trošenje energije.
� Kada investitor ishodi uporabnu dozvolu za 
poslovno gospodarski objekt obvezan je u roku od 15 
dana, Jedinstvenom upravnom odjelu općine 
dostaviti dokaz da se objekt svrstava u energetski 
razred „A“  ili više. Ukoliko investitor ne dostavi 
dokaz o svrstavanju objekta u energetski razred, 
obvezuje se platiti razliku komunalnog doprinosa. 

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM 
DOPRINOSU

Članak 15.

� Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem 
ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel općine 
u postupku pokrenutom po:
- službenoj dužnosti, u skladu s Odlukom o 

komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan 
pravomoćnos t i  g rađevinske  dozvole , 
pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, 
odnosno koja je na snazi na dan donošenja 
rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o 
građevini koja se prema posebnim propisima 
kojima se uređuje gradnja može graditi bez 
građevinske dozvole

- po zahtjevu stranke u skladu s Odlukom o 
komunalnom doprinosu koja je na snazi u 

vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za 
donošenje tog rješenja. 

      Ako je Općina u skladu sa Zakonom o 
prostornom uređenju sklopila ugovor kojim se 
obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti 
potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog 
doprinosa, Rješenje o komunalnom doprinosu 
donosi se i u skladu s tim ugovorom. Ugovara se 
plaćanje komunalnog doprinosa u iznosu stvarnih 
t roškova  suk ladno  odredbama Zakona  o 
komunalnom gospodarstvu. 
       Općina je dužna provesti postupak javne nabave 
sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 
� U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih 
objekata komunalne infrastrukture manji od 
utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik 
je dužan platiti njegovu razliku.
� Općinsko vijeće općine na prijedlog izvršnog 
tijela općine i izvršno tijelo općine, sukladno iznosu 
o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati, 
donose odluku o f inanciranju komunalne 
infrastrukture. 

Članak 16.

     Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži:
- podatke o obvezniku komunalnog doprinosa 
- iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je 

obveznik dužan platiti
- obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog 

doprinosa i 
- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa 

za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s 
iskazom obujma, odnosno površine građevine i 
jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

�
      Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema 
sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog članka, 
ništavo je.

Članak 17.

� Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i 
ovršava u postupku i na način propisan Općim 
poreznim zakonom, kojim se uređuje opći odnos 
između poreznih obveznika i poreznih tijela koja 
primjenjuju propise o porezima i drugim javnim 
davanj ima,  ako Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu nije propisano drukčije. 
� Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i 
rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj 
izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o 
odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog 
rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se 
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izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo 
Brodsko-posavske županije nadležno za poslove 
komunalnog gospodarstva.

Članak 18.

� Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po 
pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno 
rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja 
građevina koje se prema posebnim propisima grade 
bez građevinske dozvole nakon prijave početka 
građenja ili nakon početka građenja.
� Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka 
rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i 
građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po 
pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon 
što se je građevina te namjene počela koristiti ako se 
koristi bez uporabne dozvole.
� Uporabna dozvola za skladište ili građevinu 
namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje 
Općini.

VI. a) Izmjena ovršnog, odnosno pravomoćnog 
rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 19.

� Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi 
akt za građenje ili glavni projekt, na način koji utječe 
na obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni 
upravni  odjel će po službenoj dužnosti ili po 
zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili 
investi tora izmijeniti  će ovršno, odnosno 
pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.
� Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom 
doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka 
obračunat će se komunalni doprinos prema 
izmijenjenim podacima i odrediti plaćanje odnosno 
povrat razlike komunalnog doprinosa u skladu s 
odlukom o komunalnom doprinosu u skladu s kojom 
je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.
� Kod povrata iz prethodnog stavka ovog 
članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo 
na kamatu. 

b) Poništenje ovršnog, odnosno pravomoćnog 
rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 20.

� Jedinstveni upravni odjel općine poništiti će po 
zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili 
investitora, ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o 
komunalnom doprinosu, ako je građevinska 
dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je 

poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.
       Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno 
investitor nema pravo na kamatu za uplaćen iznos, 
niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni 
dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje 
na istom ili drugom zemljištu.
 
c) Uračunavanje kao plaćenog, dijela 
komunalnog doprinosa

Članak 21.

       Iznos komunalnog doprinosa koji je plaćen za 
građenje građevine na temelju građevinske dozvole, 
odnosno drugog akta za građenje koji je prestao 
važiti jer građenje nije započeto ili koji je poništen na 
zahtjev ili uz suglasnost investitora, Jedinstveni 
upravni odjel općine će uračunati kao plaćeni dio 
komunalnog doprinosa na istom ili drugom zemljištu 
na području općine, ako to zatraži obveznik 
komunalnog doprinosa ili investitor. 
� Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno 
investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, 
niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni 
dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje 
na istom ili drugom zemljištu. 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 16/04, 
16/08, 3/13 i 14/17) 

Članak 23.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
BRODSKI STUPNIK

KLASA: 944-10/19-01/01
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019.g.

PREDSJEDNIK

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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7.

 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 30. 
Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik 
brodsko-posavske županije“ broj 11/18) Općinsko 
vijeće Brodski Stupnik na 13. sjednici održanoj dana 
29. siječnja 2019.godine, donijelo je 

ODLUKU

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

životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
   
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način držanja 
kućnih l jubimaca, način kontrole njihova 
razmnožavanja, posebni uvjeti i način držanja pasa i 
mačaka, te način postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama na području općine Brodski 
Stupnik.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju značenje kako 
je to utvrđeno propisima o zaštiti životinja i 
komunalnom redu. 
Na kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim 
vrstama primjenjuju se i propisi o zaštiti prirode. 
Opasni psi kao kućni ljubimci drže se pod uvjetima i 
na način utvrđen posebnim propisima. 
Ova se Odluka primjenjuje ne dovodeći u pitanje 
odredbe posebnih propisa o zaštiti životinja, zdravlju 
životinja, zaštiti prirode i lovstvu te pravu vlasništva.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 
LJUBIMACA

Članak 3.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je životinju držati 
sukladno propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu, 
zaštiti prirode, javnom redu i miru, te odredbama ove 
Odluke.

Članak 4.

Držanje  kućnih l jubimaca u zajedničkim 
prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje 
kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i 
dvorištima zgrada, te čišćenje tih prostorija i prostora 
od onečišćenja koje napravi kućni ljubimac 
zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade, odnosno 
korisnici stanova uz suglasnost vlasnika. 
U slučaju sumnje od izbijanja zaraznih bolesti koje 
se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu osoba 
iz stavka 1. ovog članka provode pravne osobe koje 
obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni 
zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima 
utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

Članak 5.

Posjednik je dužan kontrolirati razmnožavanje 
kućnih ljubimaca i osigurati im odgovarajuće 
odnosno propisane uvjete držanja. 
Posjednik mora zbrinjavati mladunčad vlastitih 
kućnih ljubimaca, a u slučaju nekontroliranog 
razmnožavanja, kada ne želi sam zbrinuti 
mladunčad, snosi troškove njihova zbrinjavanja te u 
slučaju pasa i troškove trajne sterilizacije.

Članak 6.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je na javnim 
površinama, te u prostorima i prostorijama javne 
namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika 
prostora, i uz odgovarajuće uvjete, osim ako ovom 
Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 7.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na 
povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim 
igralištima, cvjetnjacima, neograđenim športskim 
terenima, gradskim grobljima, neograđenim 
dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje 
postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-
higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi te na ostalim 
javnim površinama označenima znakom s 
prekriženim likom psa: „zabranjeno dovođenje 
pasa“.

Članak 8.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove 
Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za 
pomoć osobama s invaliditetom.
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Članak 9.
   
Posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah ukloniti 
fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti javne 
površine odbacivanjem u kantu za otpatke.

Držanje pasa
Članak 10.

Posjednik psa dužan je osigurati da pas ne ometa 
kućni red i mir građana. 
U slučaju držanja više pasa posjednik je dužan držati 
pse u odgovarajućim uvjetima i na način da ne utječu 
na život susjedstva i dužan je spriječiti da lajanjem i 
zavijanjem ili na drugi način narušavaju mir 
susjedstva.                 
Zabranjeno je držanje psa u prostorima koji nemaju 
dnevni izvor svjetla ( kao što su zatvorene garaže, 
seoski štagalj, i sl.). 
Svi psi moraju biti označeni mikročipom i 
registrirani u skladu s posebnim propisima o 
veterinarstvu. 
Psi se moraju držati na način koji ne ugrožava 
zdravlje i sigurnost i ne ometa kućni red i mir 
građana.         
Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u 
prostorima za odvojeno držanje pasa bez 
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog 
prostora.
Pas se smije privremeno vezati samo ako ne postoji 
mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse. 
Pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na 
dužinu kraću od 3 m, a pas dužine veće od jednog 
metra ne smije se vezati na dužinu kraću od trostruke 
dužine životinje mjereno od vrha njuške do vrha 
repa. 
Pas ne smije biti smješten u ograđeni prostor koji je 
manji od minimalne površine utvrđene u prilogu 2., 
koji je sastavni dio ove Odluke. 
Psu je potrebno osigurati primjerenu kućicu ili 
prostor koji je zaštićen od nepovoljnih vremenskih 
uvjeta: vjetra, hladnoće, vrućine, sunca i padalina. 
Tlo, odnosno podloga prostora po kojemu se kreće 
pas koji je privremeno vezan ili smješten u ograđeni 
prostor mora biti izrađena na način da je omogućeno 
ocjeđivanje vode i drugih tekućina te se mora 
redovito čistiti od fekalija. 
Uklanjanje fekalija provodi se na način propisan 
posebnim propisom o postupanju s nusproizvodima 
životinjskog podrijetla.

Članak 11.

Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno drugom 

ograđenom prostoru, na način koji će spriječiti psa da 
izađe na javne površine 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 12.

Psa se smije izvoditi na javne površine gdje je to 
ovom Odlukom dopušteno ako je označen 
mikročipom, na povodcu i  pod nadzorom 
posjednika. 
Opasnog psa se smije izvoditi na javne površine gdje 
je to ovom Odlukom dopušteno ako je označen 
mikročipom, ima brnjicu, na povodcu je i pod 
nadzorom vlasnika.

Članak 13.

Iznimno od članka 12.st.1.ove Odluke, psi se mogu 
kretati bez povodca, uz nadzor posjednika na javnim 
površinama, i to isključivo izvan granica naselja 
počevši od zadnjeg objekta u određenom naselju 
prema nenaseljenom dijelu naselja.

Članak 14.

Ukoliko se pas drži u neodgovarajućim uvjetima, na 
prijedlog komunalnog redara, veterinarski inspektor 
može privremeno oduzeti psa.

Članak 15.

Pas koji se zatekne na javnoj površini i koji nije 
propisno označen, smatrati će se napuštenim/ 
izgubljenim psom i biti će smješten u sklonište, 
trajno steriliziran i označen, u skladu s člankom 17. 
ove Odluke. 
Ukoliko se tijekom boravka psa u skloništu utvrdi 
vlasnik, isti snosi sve troškove koji su nastali od 
trenutka smještaja psa u sklonište.
Pas koji se bez nadzora kreće javnom površinom, 
kod kojeg se očitanjem mikročipa utvrdi vlasnik, biti 
će uklonjen s javne površine i privremeno smješten u 
sklonište do dolaska vlasnika. 
Vlasnik snosi sve nastale troškove za uklanjanje i 
privremeno držanje psa u skloništu.
Iznimno od prethodnog stavka, ukoliko vlasnik dođe 
i odvede psa odmah po obavijesti o pronalasku psa 
bez nadzora na javnoj površini, pas se neće 
privremeno smjestiti u sklonište.
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Držanje mačaka
Članak 16.

Preporuča se označavanje mačaka mikročipom. 
Mačke za koje nije moguće utvrditi vlasnika i koje se 
zateknu na javnim površinama općine Brodski 
Stupnik, biti će smatrane napuštenim/izgubljenim 
životinjama te mogu biti smještene u sklonište, 
trajno sterilizirane i označene.                             
Mačke se nakon hvatanja i trajne sterilizacije mogu 
vratiti u stanište, odnosno na lokaciju na kojoj su 
uhvaćene. 
Na javnim površinama mogu se postavljati hranilišta 
za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta) tek po 
izdanom pisanom odobrenju načelnika na prijedlog 
Jedinstvenog upravnog odjela na području na koje se 
hranilište želi postaviti. 
Način, izgled, uvjeti i odgovorne osobe za 
postavljanja hranilišta propisat će se posebnom 
odlukom načelnika.
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 privatni zdravstveni radnici u suradnji s 
nadležnim tijelima utvrđenim propisima o 
veterinarskoj djelatnosti. 
Ako odgovorne osobe kojima je odobreno 
postavljanje hranilišta ne održavaju higijenu i 
čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, 
odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno 
redarstvo će ukloniti hranilište na trošak odgovornih 
osoba, a temeljem obavijesti Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Brodski Stupnik.

Kontrola razmnožavanja

Članak 17.
  
Posjednici kućnih ljubimaca moraju osigurati 
kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim 
nadzorom.
Sve napuštene ,  izgubl jene  a  neoznačene 
(mikročipirane ili tetovirane)  mačke i psi biti će 
trajno sterilizirani nakon 14 dana od smještaja u 
sklonište, osim označenih:                
- ako se radi o životinjama čiji je vlasnik uzgajivač 
kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji i ima rješenje 
o registraciji uzgoja nadležnog tijela,
- ako se radi o životinjama kod kojih zahvat 
kastracije/sterilizacije nije preporučljiv iz 
medicinskih razloga ili bi mogao ugroziti život 
životinje,
- ako se radi o čistokrvnim psima koji posjeduju 
rodovnicu priznatu od Međunarodne kinološke 
federacije (FCI).

O gornjem je posjednik dužan posjedovati valjanu 
dokumentaciju.
Ova mjera treba se provoditi na temelju preporuke, 
ukoliko ne postoji nikakav drugi način kojim bi se 
uspostavila kontrola razmnožavanja određenih 
životinja, nakon što se svaki slučaj zasebno 
razmotrio, te ako su prethodno primijenjene sve 
ostale mjere koje su propisane zakonom.

III. POSTUPANJE S NAPUŠTENIM I 
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 18.

Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i 
izgubljenih životinja, te životinja koje se kreću 
javnom površinom bez nadzora posjednika, 
osigurava se u skladu s Ugovorom kojeg Općina 
Brodski Stupnik sklapa sa skloništem za životinje i 
drugim pravnim i fizičkim osobama te sukladno 
propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu i uz 
primjenu odgovarajuće opreme.
Posjednik izgubljene životinje dužan je obavijestiti 
komunalnog redara i sklonište za životinje o 
nestanku životinje u roku od 3 dana, a nestanak psa 
nadležnoj veterinarskoj organizaciji najkasnije 14 
dana od nestanka.                                         
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u 
roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti 
komunalnog redara i sklonište, osim ako je životinju 
u tom roku vratio vlasniku. Do vraćanja životinje 
vlasniku ili do smještanja u sklonište nalaznik je 
dužan pružiti životinji odgovarajuću skrb.

Članak 19.

Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan je 
nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od 
trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina 
vraćanja posjedniku ili smještanja u sklonište. 
Posjednik napuštenog i izgubljenog psa dužan je 
nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka 
nestanka ili napuštanja do trenutka vraćanja 
posjedniku, odnosno do odjave iz upisnika pasa.

Članak 20.

U sklonište se smještaju životinje sukladno 
propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu, i to:
-  izgubljene životinje do vraćanja vlasniku,
-  napuštene životinje kojima se ne može utvrditi 

vlasnik u roku od 14 dana od prvoga dana 
smještanja u sklonište,

-  životinje koje se kreću javnim površinama bez 
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nadzora posjednika do vraćanja vlasniku,
-  životinje kojima posjednik ne može osigurati 

uvjete držanja u skladu s njihovim potrebama.

Troškove hvatanja i smještanja životinja iz stavka 1. 
alineja 1., 3. i 4. ovoga članka snosi posjednik 
životinje, a troškovi hvatanja i smještanja životinja iz 
stavka 1. alineje 2. ovoga članka podmiruju se iz 
proračuna općine Brodski Stupnik, osim ako se 
naknadno utvrdi vlasnik.
U slučaju potrebe za hvatanje i prijevoz napuštenih i 
izgubljenih domaćih i divljih životinja, osim kućnih 
ljubimaca, Općina Brodski Stupnik na prijedlog 
općinskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu 
životinja, može sklopiti ugovor s pravnim i fizičkim 
osobama u tu namjenu.
Visinu naknade za smještanje životinja u skloništu 
koje snosi vlasnik životinje utvrđuje Općina Brodski 
Stupnik posebnom odlukom Načelnika.

IV. POSTUPANJE S DIVLJIM 
ŽIVOTINJAMA I ZAŠTIĆENIM DIVLJIM 
VRSTAMA

Članak 21.

S divljim životinjama i zaštićenim divljim vrstama 
koje se zateknu na javnim površinama postupat će se 
sukladno propisima o zaštiti životinja, zaštiti 
prirode, veterinarstvu i lovstvu. U svrhu postupanja s 
divljači, Općina Brodski Stupnik donosi Program 
zaštite divljači za zemljište na kojemu se ne 
ustanovljava lovište, uz suglasnost Ministarstva 
poljoprivrede.
Divljač koja se zatekne na javnoj površini zbrinjava 
se putem lovoovlaštenika za kojeg se može smatrati 
da je divljač podrijetlom iz lovišta u njihovom 
koncesijskom području.
Divlje životinje koje se pronađu na javnoj površini 
zbrinjavaju se u skladu s osobitostima vrste u 
odgovarajuća skloništa, zoološke vrtove do kada im 
se osigurava potrebna veterinarska skrb.
Troškove zbrinjavanja divljih životinja, osim 
divljači iz stavka 3. ovoga članka, snosi Općina 
Brodski Stupnik.

V. POTICANJE ZAŠTITE ŽIVOTINJA

Članak 22.

U svrhu podizanja svijesti javnosti, a osobito mladih, 
o zaštiti životinja, Županija osniva koordinacijsku 
radnu skupinu za zaštitu životinja u skladu s 
posebnim propisom o zaštiti životinja u koju se 
imenuju: predstavnici gradova, predstavnici 

skloništa za životinje, predstavnici nevladinih 
organizacija za zaštitu životinja, predstavnici 
kinoloških udruga, predstavnici upravnog tijela 
jedinica lokalne samouprave nadležnog za 
komunalno gospodarstvo, predstavnici nadležne 
policijske uprave, veterinarske inspekcije i 
veterinara, predstavnici lovoolaštenika koji posluju 
na području općine Brodski Stupnik, a po potrebi 
mogu se uključiti i predstavnici drugih pravnih i 
fizičkih osoba. 
Koordinacijska radna skupina predlaže načelniku 
mjere za smanjenje broja napuštenih životinja na 
području općine Brodski Stupnik te ostale aktivnosti 
s ciljem odgovarajuće primjene mjera zaštite 
životinja, podizanja svijesti javnosti, unapređenje 
postojećih odredbi o držanju životinja i druge 
aktivnosti koje pozitivno utječu na ispunjenje cilja.    

VI. NADZOR
Članak 23.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi 
komunalno redarstvo općine Brodski Stupnik, osim 
kada je zakonom ili posebnim propisima određeno 
postupanje veterinarskog odnosno stočarskog 
inspektora. 
U slučaju kada komunalni redar nije ovlašten 
postupati, obavijestit će nadležnu inspekciju i druga 
ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koja bi bila 
povod za primjenu propisa o veterinarstvu, zaštiti 
životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i 
odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i 
životinja. 
U svrhu provjere označavanja pasa i očitanja 
mikročipova do 30. lipnja 2018. godine, Općina 
Brodski Stupnik može sklopiti ugovor s pravnom ili 
fizičkom osobom za tu namjenu.

VII. NOVČANE KAZNE

Članak 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 
1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba 
posjednik kućnog ljubimca ako:
1.  izvede kućnog ljubimca na javne površine i 

prostore gdje je to zabranjeno (članak 7. 
Odluke),

2.  odmah ne ukloni fekalije kojima njegov kućni 
ljubimac onečisti javne površine (članak 9. 
Odluke),

3.  postupa suprotno članku 10. Odluke,
4.  drži psa u dvorištu, vrtu, odnosno na drugom 

ograđenom prostoru, na način koji ne sprečava 
psa da izađe na javne površine bez povodca i 
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nadzora (članak 11. Odluke),
5.  krši odredbe iz članka 13. Odluke,
6.  izvede psa na javne površine bez povodca i 

nadzora (članak 15. stavak 3. Odluke).

 Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna 
kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u 
vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka 
nije navršila četrnaest godina života, ako je taj prekršaj 
u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili 
skrbnika.

Članak 25.

 Komunalni redar može naplaćivati novčanu 
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog 
naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno 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 dana od dana 
uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

� Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama te divljim životinjama „Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 11/18.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BRODSKI STUPNIK

KLASA:322-01/19-01/01
URBROJ: 2178/03-02-19-1
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019.g.� � � � � � �

Predsjednik 
Općinskog vijeća

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

8.

 Na temelju članka 57. Zakona o porezu na 
dohodak ("Narodne novine", broj 115/16 i 106/18), 
članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju 
djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u 
turizmu ("Narodne novine", broj 01/19) i članka 33. 
stavka Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 11/18), 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 13. 
sjednici održanoj 29. siječnja 2019. godine, donijelo je
 

ODLUKU

o visini paušalnog poreza za djelatnosti 
iznajmljivanja i smještaja u turizmu

 

Članak. 1.

 Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog 
poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za 
odmor i  smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp 
odmorištu koji se nalaze na području općine Brodski 
Stupnik.

Članak 2.

 Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke 
utvrđuje se na području općine Brodski Stupnik gdje se 
nalazi soba, apartman i kuća za odmor odnosno 
smještajna jedinica u kampu i/ili kamp odmorištu u 
visini 150,00 kuna.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave, a objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

 
KLASA:410-001/19-01/02 
URBROJ:2178/03-01-19-2
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019.g.

PREDSJEDNIK 
Zlatko Prskalo, bacc.admin.public., v.r.
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9.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18) Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici 
održanoj 29.  siječnja 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća komunalnog redara 
za 2018. godinu     

I.

Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o 
izvršenju poslova zajedničkog komunalnog redara u 
2018. godinu za područje općine Brodski Stupnik .

II.

Tekst Izvješća u prilogu je Zaključka i čini 
njegov sastavni dio. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

KLASA: 363-04/19-01/01
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

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

10.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik(“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18) i članka 13. stavak 2. 
Odluke o kriterijima i mjerama naplate dospjelih a ne 
naplaćenih potraživanja općine Brodski Stupnik 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
112/16) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na  
13. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, 
donijelo je

ODLUKU

o otpisu potraživanja za sufinanciranje 
izgradnje cesta 

I.

� Prihvaća se prijedlog Komisije za popis 
imovine i obveza općine Brodski Stupnik i 
Općinskog načelnika za otpis nenaplaćenih 
potraživanja evidentiranih na dan 31.12.2018. 
nastalih temeljem pristanka građana u 20%-om 
sudjelovanju sufinanciranja izgradnje cesta.

II.

� O d o b r a v a  s e  o t p i s  n e n a p l a ć e n i h 
potraživanja općine Brodski Stupnik sa stanjem 
31.12.2018.godine nastalih temeljem Odluke o 
sufinanciranju izgradnje ceste u ulicama Radničko 
naselje, Bana Jelačića i Omladinska kao osobni 
doprinos građana (20%-no učešće) u sufinanciranju  
izgradnje nerazvrstanih cesta  jer je utvrđeno da su 
potraživanja nenaplativa zbog zastare sukladno 
važećim zakonskim propisima.  
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Naknada za sufinanciranje izgradnje ceste u Omladinskoj ulici – 
obveza iz 2003. 5.650,00 kuna 

Naknada za sufinanciranje izgradnje ceste u ulici  
Bana Jelačića – obveza iz 2004. 1.000,00 kuna 

Naknada za sufinanciranje izgradnje ceste u ulici  
Radničko naselje – obveza iz 2006. 22.275,00 kuna 

SVEUKUPNO  28.925,00 kuna 
 

III.
�
� Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel 
(računovodstvena služba) za evidentiranje promjena 
u poslovnim knjigama općine Brodski Stupnik 
shodno članku II. ove Odluke.

IV.

� Sastavni dio ove Odluke su analitički 
pregledi potraživanja, koja se predlažu za otpis, po 
iznosima i obveznicama.

V.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 402-01/19-01/13
URBROJ: 2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019.g.

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

11.

 Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („NN“ 68/2018) i članka 
33. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/18) 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 
13. sjednici  održanoj 29. siječnja 2019. godine, 
donosi  

ODLUKU 
  

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 
LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik na izmjene 
Općih  uvjeta isporuke dimnjačarskih usluga za 

područje općine Brodski Stupnik  

Članak 1
.

Ovom se Odlukom daje suglasnost 
trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski 
Stupnik u 100%-om vlasništvu općine Brodski 
Stupnik na izmjene Općih uvjeta isporuke 
dimnjačarskih usluga za područje općine Brodski 
Stupnik.  

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke su Opći uvjeti 
isporuke dimnjačarskih usluga za područje općine 
Brodski Stupnik.

Članak 3. 

� Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje 
važiti Odluka o davanju suglasnosti T.D. Locorum 
d.o.o. Brodski Stupnik na Opće uvjete isporuke 
dimnjačarskih usluga za područje općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 16/18). 

Članak 4. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 363-01/19-01/01
URBROJ: 2178/03-02-19-4
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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12.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18) Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici  
održanoj 29. siječnja  2019. godine, donosi 

ODLUKU
   

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 
LOCORUM d.o.o. 

Brodski Stupnik na cjenik grobnih usluga za 
područje općine Brodski Stupnik  

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje suglasnost 
trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski 
Stupnik na cjenik o utvrđenoj visini grobnih usluga 
koje obavlja trgovačko društvo u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik za područje općine Brodski 
Stupnik.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je cjenik o 
utvrđenim visinama grobnih usluga.

Članak 3. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje 
se od 01.01.2019.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 363-01/19-01/01
URBROJ: 2178/03-02-19-5
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine

Predsjednik  
Općinskog vijeća 

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

13.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18) Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici  
održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi  

ODLUKU
   

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 
LOCORUM d.o.o. 

Brodski Stupnik na cjenik dimnjačarskih 
usluga  na području  općine Brodski Stupnik

Članak 1.

 Ovom se  Odlukom da je  sug lasnos t 
trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski 
Stupnik u 100%-om vlasništvu općine Brodski 
Stupnik na izmijenjeni cjenik dimnjačarskih usluga 
na području općine Brodski Stupnik. 

Članak 2.

 Sas t avn i  d io  ove  Odluke  j e  c j en ik 
dimnjačarskih usluga na području općine Brodski 
Stupnik. 

Članak 3. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 363-01/19-01/01
BROJ: 2178/03-02-19-6
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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14.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18) Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici  
održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi  

ODLUKU   

o imenovanju članova Nadzornog odbora 
trgovačkog društva 

LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik  

Članak 1.

 Ovom se Odlukom imenuju članovi Nadzornog 
odbora trgovačkog društva LOCORUM d.o.o. 
Brodski Stupnik u 100%-om vlasništvu općine 
Brodski Stupnik:

1. Martin Horvatović
2. Tomislava Prskalo
3. Mato Miačić  

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 023-01/19-01/11
BROJ: 2178/03-02-19-1
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

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

15.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18) Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici  
održanoj 29. siječnja 2019. godine, donosi  

ODLUKU
o imenovanju Radne skupine za izradu 

Strategije razvoja turizma
na području općine Brodski Stupnik

I.

 Ovom se Odlukom osniva i imenuje Radna 
skupina za izradu Strategije razvoja turizma na 
području općine Brodski Stupnik u sastavu:
1. Zlatko Prskalo, 
2. Maja Medved, 
3. Marko Čorak
4. Goran Blatančić
5. Tomislava Prskalo, 
6. Martin Horvatovbić
7. Mile Magdić, 
8. Josipa Gavarn Ećimović,
9. Antonija Lončarić,
10. Tomislav Lovinčić,
11. Jasna Bošković, 
12. Dražen Klisurić,
13. Alen Ključević, 
14. Članovi Turističkog vijeća Turističke  
 zajednice općine Brodski Stupnik

II.

 Zadaća članova Povjerenstva je sudjelovanje u 
izradi Strategije razvoja turizma općine Brodski 
Stupnik (prikupljanje podataka o stanju na području 
općine kako bi se definirala resursna osnova i 
potencijal za razvoj turističkog područja te analiza 
prikupljenih i obrađenih podataka (rezime stanja ) 
čime bi se ukazalo na prednosti i nedostatke kao i 
identificirali  problemi i potencijali turističkog 
područja). 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
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KLASA: 334-01/17-01/04
BROJ: 2178/03-02-19-32
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ.

16.

 Temeljem članka  33. Statuta općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 11/18) Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik na svojoj 13. sjednici održanoj 29.  siječanj 
2019. godine, donosi

ODLUKA

o izdavanju službenog glasila općine 
Brodski Stupnik

Članak 1.

 Ovom se Odlukom uređuje izdavanje službenog 
glasila općine Brodski Stupnik, način izdavanja te 
sastav i obveze uredništva .
 Riječ i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a 
koji imaju  rodni značenje, odnose jednako na muški 
ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

 Naziv službenog glasila općine Brodski Stupnik 
je „Službene novine općine Brodski Stupnik“ (u 
daljnjem tekstu „Službene novine“).

Članak 3.

 U„Službenim novinama“ objavljuju se opći akti 
koji sukladno zakonskim propisima moraju biti 
objavljenu u službenom  glasilu, odluke i drugi akti 
Općinskog vijeća i Načelnika za koje Općinsko vijeće 
ili Načelnik  odrede da se objave ostali akti čije je 
objavljivanje  obvezno  prema zakonu, podzakonskim 
aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje , sadržajnu  koncepciju  i druga 
pitanja od značenja za objavljivanje akata iz članka 3. 
ove Odluke prati, razmatra i  usmjerava uredništvo 
„Službenih novina“.

Uredništvo ima tri (3) člana, a čine ga:

· Općinski načelnik

· Pročelnik JUO

· Administrativni tajnik

Članak 5.

„Službene novine“ se obvezno izdaju nakon svake 
sjednice Općinskog vijeća. Akti koje donosi Općinsko 
vijeće objavljuju se u pravilu  u prvom narednom broju 
„Službenih novina“  koji se izdaje u roku od mjesec 
dana od dana održavanja sjednice Općinskog vijeća. 
Ostali akti objavljuju se po potrebi , a od danu objave 
odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se  u „Službenim 
novinama“ na  hrvatskom jeziku i  latiničnom pismu.

Članak 7.

„Službene novine“ se objavljuju u digitalnom obliku 
na web stranicama općine Brodski Stupnik, a 
korisnicima se dostavljaju u pisanom obliku.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje „Službenih novina“ 
osiguravaju se u proračunu općine Brodski Stupnik.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove oko objavljivanja i 
izdavanja „Službenih novina“ obavlja Općina Brodski 
Stupnik.

Članak 10.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 011-01/19-01/01
URBROJ: 2178/03-02-19-1
Brodski Stupnik, 29. siječanj 2019.

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

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 190



OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

1.

 Na temelju članka 86. Zakona o prostornom 
uređenju (“Narodne novine” br. 153/13 , 65/17 i 
114/18) i 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni glasnik Brodsko – posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13., 14/14. i 7/18.), Općinsko vijeće 
općine Donji Andrijevci na 14. sjednici održanoj 
7.2.2019. godine donosi

O D L U K U 

o izradi izmjena i dopuna (3. izmjene i dopune)
Prostornog plana uređenja općine Donji 

Andrijevci
� � � � �

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

      Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
19/02, 15/11 i 28/14) - 3. Izmjene i dopune (u 
daljnjem tekstu: Odluka). 

 

II PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I 
DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA

Članak 2.

      Izrada i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja općine Donji Andrijevci - 3. Izmjene i 
dopune (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) temelji se 
na odredbama članaka od 86. do 113.  Zakona o 
prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 
65/17 i 114/18 - u daljnjem tekstu: Zakon) i 
Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih 
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i 
standardu elaborata prostornih planova („Narodne 
novine“ br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 09/11) (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik).

III RAZLOZI DONOŠENJA PLANA� � � �

Članak 3.

       Tijekom primjene važećeg Prostornog plana 
općine Donji Andrijevci pokazala se potreba za ovim 
izmjenama i dopunama koja je proizašla iz potrebe 
omogućavanja boljeg održivog  prostornog uređenja 
općine vezano za osiguranje održivog  gospodarenja 
otpadom i manjih korekcija vezanih za sadržaje 
rekreacije, usklađenje vezano za vlasničke odnose 
kao i zatečeno stanje u prostoru. 
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IV OBUHVAT PROSTORNOG PLANA 

Članak 4.

      Obuhvat Plana je cijelo administrativno područje 
općine Donji Andrijevci u kojima je rađen i prostorni 
plan koji je predmetom izmjene i dopune.  

V  SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU  
PROSTORNOG PLANA

Članak 5.

      Po donošenju Prostornog plana uređenja općine 
Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 19/02, 15/11 i 28/14) 2002. 
god., 2011. god. izrađene su 1. Izmjene i dopune,  
kao i usklađenje Prostornog plana uređenja općine sa 
Zakonom o prostornom uređenju 2014. god., u 
segmentu definiranja neuređenog i neizgrađenog 
zemljišta, a sve u cilju omogućavanja izdavanja 
akata provođenja prostornog plana na uređenom 
neizgrađenom građevinskom zemljištu (čl. 201. 
Zakona o prostornom uređenju). 

VI CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA 
PROSTORNOG PLANA

Članak 6.

      Ciljevi i programska polazišta plana, proizašla iz 
članka 3. i 5. ove Odluke, kao i potrebe za 
omogućavanjem bolje provedbe plana kroz 
usuglašavanje i omogućavanje ishođenja dozvola i 
akata gradnje kroz izmjenu odredbi za provođenje, 
su slijedeći:           
- usklađenja Prostornog plana s izmjenama i 

dopunama Prostornog plana Brodsko-posavske 
županije (PP BPŽ „Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 04/01, 06/05, 11/07 i 
14/08 - pročišćeni tekst, 5/10 i 9/12), posebice u 
segmentu  zaštite prostora, gospodarenje s 
otpadom, obnovljivi izvori energije,  trasa 
infrastrukture; 

- usklađenje  Prostornog plana s Zakonom o 
prostornom uređenju s pratećim aktima, u 
segmentu odredbi za provođenje i kartografskih 
p r ikaza :  de f in i r an j e  i  r azg ran i čen je 
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, 163/12 , 12/18 i 
118/18) s pratećim aktima i Zakona o zaštiti 
prirode (NN 80/13 i 15/18) s pratećim aktima;

- zahtjevi i smjernica javnopravnih tijela 
određenih odlukom: usklađenje i definiranje 
cestovne infrastrukture svih razina s 
definiranjem zaštitnih pojaseva, usklađenje u 
segmentu razvoja željezničke infrastrukture, 
usklađenje u segmentu magistralnih naftovoda, 
produktovoda i plinovoda, definiranje u 
segmentu elektroničke komunikacijske 
infrastrukture, definiranje i izmjena i dopuna 
kartografskog prikaza i odredbi za provođenje u 
s e g m e n t u  z a š t i t e  k u l t u r n e  b a š t i n e , 
omogućavanje izgradnje lokalne komunalne 
infrastrukture i ostali zahtjevi;

- omogućavanja boljeg održivog  prostornog 
uređenja općine na temelju analize tijela 
općine: definiranje   i analiza trase obilaznice  i 
ostalih prometnica svih razina kako grafički 
tako i kroz odredbe za provođenje uz analizu 
širina koridora, analiza potreba zona športa i 
rekreacije, manje korekcije namjena unutar 
građevinskih područja,  omogućavanje 
izgradnje reciklažnih dvorišta, omogućavanje 
razvoja gospodarskih akt ivnost i  kroz 
definiranje sadržaja postojeće gospodarske 
zone, manje korekcije građevinskih područja 
sukladno zatečenom stanju, detaljnija analiza i 
razrada odredbi za provođenje s dopunom istih;

- manje korekcije građevinskih područja naselja 
slijedom usklađenja s digitalno katastarskom 
podlogom,  usklađenje sa zatečenim stanjem, i 
r ea ln im po t rebama nase l j a  suk ladno 
demografskim pokazateljima i trendovima; 

- omogućavanje gradnje sadržaja izvan 
građevinskog područja (sadržaji definiranih 
Zakonom o prostornom uređenju)

VII POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, 
PLANOVA  STUDIJA I DRUGIH 
DOKUMENTA PROPISANIH POSEBNIM 
ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U 
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU 
ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH 
PLANOVA 

Članak 7.

      Za izradu plana koristit će se važeći prostorni 
plan i dostupni podaci iz postojećih strategija, studija 
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i planova koji su izrađeni za prostor obuhvata Plana i 
šire, a odgovaraju razlozima i ciljevima donošenja 
Plana definiranim u čl. 3., 5. i 6. ove Odluke.
Za potrebe izrade izmjena i dopuna koristit će  
digitalne topografske podloge - osnovne državne 
karte u MJ 1: 25 000.
      Za određivanje korigiranih granica građevinskog 
područja koristit će se digitalni katastarski plan u 
mjerilu MJ 1: 5000.
Ažurne katastarsko-topografske podloge osigurat će 
nositelj izrade Plana.

VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH 
RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 8.

      Elaborat Prostornog plana izradit će stručni 
izrađivač plana. 

IX POPIS  JAVNOPRAVNIH TIJELA 
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA 
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU 
PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA 
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU 
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

O izradi Plana obavještavaju se sljedeća 
tijela i osobe određene posebnim propisima, s 
pozivom za dostavom zahtjeva u roku od 30 dana 
slijedom čl. 90. Zakona:

1. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za 
poljoprivredu i prehrambenu industriju, Ulica 
grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb;

2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, 
lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 
Zagreb;

3. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije, Miramarska cesta 22, 10 000  
Zagreb;

4. Ministarstvo državne imovine, Ul. Ivana 
Dežmana 10, 10000 Zagreb;

5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u 
Slavonskom Brodu, Starčevićeva 43, 35 000 
Slavonski Brod;

6. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 
Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 
000 Zagreb;

7. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 
Uprava vodnog gospodarstva, Radnička cesta 
80, 10 000 Zagreb;

8. Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, J.J. 
Strossmayera 11, 35 400 Nova Gradiška;

9. Hrvatske autoceste d.o.o. za upravljanje, 
održavanje i građenje autocesta, Sektor za 
planiranje i razvoj, Širolina 4, 10 000 Zagreb;

10. Hrvatske ceste - Ispostava Slavonski Brod, 
I.G. Kovačića 58. Slavonski Brod;

11. Županijska uprava za ceste, I. G. Kovačića 58. 
Slavonski Brod;

12. PLINACRO d.o.o., Savske cesta 88 a, 10 000 
Zagreb;

13. JANAF d.d., Miramarska 24, 10 000 Zagreb;
14. MUP, Policijska uprava Brodsko-posavska, I. 

Mažuranića 9, Slavonski Brod;
15. Hrvatska vodoprivreda, Slavonski Brod, 

Vodnogospodarski odjel, Vodno područje sliva 
Save, Šetalište braće Radić 22, 35 000 
Slavonski Brod;

16. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za 
mrežne djelatnosti, Ul. Roberta Frangeša 
Mihanovića 9, 10 110 Zagreb;

17. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj 
županiji, Odjel za poljoprivredu, šumarstvo, 
obnovu i stambeno zbrinjavanje, P. Krešimira 
IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod;

18. Vodovod Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25, 
35 000 Slavonski Brod;

19. PLIN PROJEKT d.o.o., Alojzija Stepinca 36, 
35400 Nova Gradiška; 

20. HOPS d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i 
izgradnju, Kupska 4, 10000 Zagreb; 

21. HOPS d.o.o., Prijenosno područje Osijek, 
Vukovarska cesta 217, 31000 Osijek;

22. HEP DP „Elektra“ Slavonski Brod, P. 
Krešimira IV br. 11, 35 000 Slavonski Brod;

23. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. 
Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod;

24. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za 
graditeljstvo i prostorno uređenje, P. 
Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod;

25.  Javna ustanovaNatura Slavonica, P. Krešimira 
IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod;

26. Općina Garčin;
27. Općina Oprisavci;
28. Općina Velika Kopanica;
29. Općina Vrpolje;
30. Općina Trnava;
31. Mjesni odbori-svi;
32. JU Zavod za prostorno uređenje Brodsko-

posavske županije, Trg pobjede 26 a, 35 000 
Slavonski Brod;
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X PLANIRANI  ROK ZA IZRADU  
PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO 
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA 
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA 

Članak 11.

      Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i 
donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana po 
fazama kako slijedi:
o Dostava prethodnih zahtjeva prema čl. 90 

Zakona (podaci, planske smjernice i propisani 
dokumenti) za izradu Plana: najviše 30 dana 
od dana zaprimanja Odluke s pozivom na 
dostavu zahtjeva

o Izrada Nacrta prijedloga Plana: 120 dana 
od dostave prethodnih zahtjeva

o Izrada Prijedloga plana po dostavi Nacrta - 
u trajanju 15 dana

o Javna rasprava s javnim uvidom: u trajanju 
15 dana

o Izrada Izvješća o javnoj raspravi: 15 dana 
od završetka javne rasprave

o Izrada Nacrta Konačnog prijedloga Plana: 
30 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi

o Izrada Konačnog prijedloga - u trajanju 15 
dana od zaključka načelnika

o Izrada Pročišćenog teksta odredbi za 
provođenje i grafičkog dijela Izmjena i 
dopuna Plana - u roku od 30 dana od dana 
stupanja na snagu Odluke o donošenju Izmjena i 
dopuna Plana.

XI IZVORI FINANCIRANJA PLANA

Članak 12.

      Izrada Prostornog plana financira se iz sredstava 
općinskog proračuna.

XII ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA 
ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA 
PROSTORNOG PLANA

Članak 13.

      Unutar obuhvata Prostornog plana za vrijeme 
trajanja izmjena i dopuna nema zabrane izdavanja 
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, 
odnosno građenje.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

 Provođenje ove Odluke povjerava se 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji 
Andrijevci nositelju izrade plana. 
      Nositelj izrade Plana obvezuje se da u roku od 15 
dana od dana objave ove Odluke:
- Sukladno čl. 88. Zakona obavijesti javnost o 

izradi Plana,
- Pisanim putem o izradi Plana obavijesti 

susjedne jedinice lokalne samouprave općine 
Garčin, Oprisavci, Velika Kopanica, Vrpolje i 
Trnava,

- Sukladno čl. 86. Zakona dostaviti ovu Odluku 
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj,

- Sukladno čl. 34. Zakona dostaviti ovu Odluku 
u Informacijski sustav prostornog uređenja 
Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja,

- Sukladno čl. 34. Zakona dostaviti ovu Odluku 
Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-
posavske županije,

- Sukladno čl. 90. Zakona dostaviti ovu Odluku 
javnopravnim tijelima iz čl. 10. ove Odluke s 
pozivom na dostavu zahtjeva za izradu Plana.

Članak 15.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:350-01/18-01/17
URBROJ:2178/04-03-19-19
Donji Andrijevci, 7.2.2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr.med., v.r.
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2.

 Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17) i članka 36. Statuta općine 
Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 2/11,3/13, 14/14 i 7/18), Općinsko 
vijeće općine Donji Andrijevci na  14. sjednici održanoj 7.2.2019. godine, donosi 

GODIŠNJI PLAN 

davanja koncesija 
općine Donji Aandrijevci za 2019. godinu
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 363-01/19-01/6
URBROJ: 2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 7.2.2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr.med., v.r.

3.

 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 
82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju 
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 29. Statuta 
općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik BPŽ“  
br. 10/09, 2/11, 3/13, 14/14 i 7/18), Općinsko vijeće 
općine Donji Andrijevci na 14. sjednici održanoj 
7.2.2019., donosi 

PLAN

razvoja sustava civilne zaštite
na području općine Donji Andrijevci 

za 2019. godinu

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, 
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti 
(preventivne, planske, organizacijske, operativne, 
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i 
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova 
sustava civilne zaštite i način povezivanja 
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika 
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu 
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i 
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od 
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 

nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma 
i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave dužne su organizirati poslove iz svog 
samoupravnog djelokruga koji se odnose na 
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 
financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave dužne su jačati i nadopunjavati 
spremnost postojećih operativnih snaga sustava 
civilne zaštite na njihovom području sukladno 
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja 
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim 
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene 
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne 
postrojbe civilne zaštite.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se 
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u 
narednoj godini te projekcija s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice 
usvajaju.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 
jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja 
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake 
četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje 
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U 
SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2019.

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja 
dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica 
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere 
i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog 
ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se 
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u 
narednoj godini te projekcija s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice 
usvajaju.
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Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se 
provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima 
uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne 
zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti 
postepeno postale prioritetima najviše razine koji će 
se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja 
rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja 
sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s 
procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i 
Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se 
revidira na temelju provedene godišnje analize 
stanja sustava civilne zaštite.

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se 
revidira na temelju provedene godišnje analize 
stanja sustava civilne zaštite.

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću 
razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

1. Izraditi Plan djelovanja sustava civilne zaštite za 
općinu. 
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, 
Jedinstveni upravni odjel.
Rok: lipanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i 
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17)

2. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu 
civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting 
d.o.o.
Rok: kontinuirano 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i 
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku 
njihovog donošenja (NN 49/17)

3. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne 
zaštite opće namjene.
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN 
konzalting d.o.o.
Rok: ožujak 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

4. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika 
civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite općine.
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN 
konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

5. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne 
zaštite opće namjene
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

6. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici:  DUZS-PU Slavonski Brod, IN 
konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

7. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za 
članove stožera CZ, članove postrojbe opće 
namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik 
stožera CZ
Rok: ožujak 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

8. Ugovoriti police osiguranja od posljedica 
nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove 
postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik 
stožera CZ
Rok: ožujak 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

9. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju 
pripadnika operativnih snaga sustava civilne 
zaštite, te informacijskih baza podataka o 
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operativnim snagama.
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni 
odjel
Rok: kontinuirano 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija 
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije 
i informacijskih baza podataka o operativnim 
snagama, materijalnim sredstvima i opremi 
operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)

10. Uspostaviti komunikaciju s građanima, pravnim 
osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih 
križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, Područnim 
uredom za Civilnu zaštitu oko pravovremenog 
izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te 

poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih 
nesreća i katastrofa.
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2019.g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 810-01/19-01/4
URBROJ: 2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 7.2.2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2019. – 2021.

Red  
broj  

OPIS POZICIJE  
201 9. 
(u kn)  

2020 . 
(u kn)  

2021. 
(u kn)  

1. 

STOŽER CIVILNE ZAŠ TITE  I POSTROJBE  CIVILNE ZAŠTITE  

Stožer civilne zaštite  5.000,00  5.000,00  5.000,00  

Tim  civilne zaštite  opće namjene  6.000,00  6.000,00  6.000,00  

Poslovi civilne zaštite  – izrada 

procjena i planova  
23.000,00  23.000,00  23.000,00  

Vježba snaga civilne z aštite  3.000 ,00 3.000 ,00 3.000 ,00 

Smotriranje tima civilne zaštite  1.000,00  1.000,00  1.000,00  

Redovito tekuće ažuriranje 
dokumenata iz sustava CZ  

12.000,00  12.000,00  12.000,00  

UKUPNO:  50.000,00  50.000,00  50.000,00  

2. 

VATROGASTVO  

DVD Donji Andrijev ci - redovna 
djelatnost  

294 .715 ,00 294 .715 ,00 294 .715 ,00 

UKUPNO:  294 .715 ,00 294 .715 ,00 294 .715 ,00 

3. 

HGSS (Stanica Slavonski Brod)  

HGSS – redovna djelatnost  5.000,00  5.000,00  5.000,00  

UKUPNO:  5.000,00  5.000,00  5.000,00  

SVEUKUPNO  
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

349.715,00  349.715,00  349.715,00  

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 200



4.

 Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. 
Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ 
broj 82/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i 
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 
10/09, 2/11, 3/13, 14/14 i 7/18), Općinsko vijeće 
općine Donji Andrijevci na 14. sjednici održanoj 
7.2.2019. godine, donosi

ODLUKU

 o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za područje općine Donji Andrijevci 

 Članak 1.

 Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća 
za područje općine Donji Andrijevci.
                                                         

Članak 2.

 Sastavni dio ove Odluke čini i dokument 
Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Donji Andrijevci.
 Dokument iz prethodnog stavka se ne 
objavljuje u službenom glasilu, već se izvornik 
dokumenta čuva u nadležnom upravnom odjelu.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 810-01/19-01/2
URBROJ: 2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 7.2.2019.

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr. med., v.r.

                                                                                                                                      

OBRAZLOŽENJE
                                                                                                                                                   
Pravni temelj za donošenje Procjene rizika od 
velikih nesreća za područje općine Donji Andrijevci 
je članak 17. stavak 1. podstavak 2. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), 
članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članak 29. Statuta 
općine Donji Andrijevci (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br. 10/09, 2/11, 3/13, 
14/14 i 7/18).

Procjenom rizika utvrđuju se rizici i prijetnje koje 
mogu zadesiti područje općine Donji Andrijevci  i 
analizirati postojeće snage sustava civilne zaštite kao 
mogući odgovor na utvrđene rizike i prijetnje.

Procjenu rizika je potrebno donijeti jer je ona 
temeljni dokument za niz akata kojima se utvrđuju 
snage  c iv i lne  zaš t i te  u  kvant i ta t ivnom i 
kvalitativnom smislu poput odluke o osnivanju 
postrojbi civilne zaštite, odluke o određivanju 
pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i 
odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite, plan djelovanja civilne zaštite i 
plan vježbi civilne zaštite.

Za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Donji Andrijevci donesena je 
Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Donji Andrijevci (KLASA: 810-
03/18-1/10, URBROJ: 2178/04-03-18-1 od 
10.9.2018), Odluka o osnivanju Radne skupine za 
izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Donji Andrijevci (KLASA: 810-03/18-1/10, 
URBROJ: 2178/04-03-18-2 od 10.9.2018) i 
Rješenje o imenovanju članova Radne skupine za 
izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Donji Andrijevci (KLASA: 810-03/18-1/10, 
URBROJ: 2178/04-03-18-3 od 10.9.2018). Voditelj 
radne skupine za izradu procjene rizika dana 
31.1.2019. donio je Zaključak o utvrđivanju 
Prijedloga procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Donji Andrijevci (KLASA: 810-
03/19-1/01, URBROJ: 2178/04-03-18-3 od 
31.1.2019).

Predlaže se Općinskom vijeću donošenje Procjena 
rizika od velikih nesreća za područje općine Donji 
Andrijevci.
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5.

 Na temelju članka 17. stavka 1.  Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i 
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci (Službeni 
vjesnik 10/09, 2/11, 3/13, 14/14 i 7/18), a na 
prijedlog načelnika Općine Donji Andrijevci, 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 14. 
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 7.2.2019. 
donosi

ANALIZU 

stanja sustava civilne zaštite 
na području općine Donji Andrijevci 

za 2018. godinu

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, 
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti 
(preventivne, planske, organizacijske, operativne, 
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i 
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova 
sustava civilne zaštite i način povezivanja 
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika 
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu 
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i 
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od 
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma 
i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem 
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava 
civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo 
humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela 
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: 
načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo 
kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave dužne su organizirati poslove iz svog 
samoupravnog djelokruga koji se odnose na 

planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 
financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave dužne su jačati i nadopunjavati 
spremnost postojećih operativnih snaga sustava 
civilne zaštite na njihovom području sukladno 
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja 
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim 
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene 
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne 
postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod 
velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje 
volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog 
Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
organizira volontere u provođenju određenih mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno 
odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

a) � stožeri civilne zaštite
b) � operativne snage vatrogastva
c) � operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) � operativne snage Hrvatske gorske službe 

spašavanja
e) � udruge
f) � postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) � koordinatori na lokaciji
h) � pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela 
jedinice  lokalne i  područne (regionalne) 
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– � u postupku donošenja proračuna razmatra i 

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice 
za organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– � donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– � donosi odluku o određivanju pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite
– � donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne 

zaštite
– � osigurava financijska sredstva za izvršavanje 

odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 
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velikoj nesreći i katastrofi prema načelu 
solidarnosti.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava 
sljedeće zadaće:
– � donosi plan djelovanja civilne zaštite
– � donosi plan vježbi civilne zaštite
– � priprema i dostavlja predstavničkom tijelu 

prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke 
o osnivanju postrojbi civilne zaštite

– � kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan 
uključuje materijalna sredstva i opremu snaga 
civilne zaštite

– � donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga 
radi osiguravanja materijalnih, financijskih i 
drugih uvjeta za financiranje i opremanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite

– � odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, 
opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje 
opera t ivnih  snaga sukladno usvojenim 
smjernicama i planu razvoja sustava civilne 
zaštite

– � izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu 
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i 
redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja 
civilne zaštite

– � osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, 
evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u 
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i 
spašavanju građana, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša

– � osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u 
postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite 
te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika

– � osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze 
podataka o pripadnicima, sposobnostima i 
resursima operativnih snaga sustava civilne 
zaštite

– � uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u 
velikim nesrećama i katastrofama.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga 
sustava civilne zaštite osnovanih za područje te 
jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu 
potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se 

osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u 

roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema 

programu osposobljavanja koji provodi Državna 

uprava.

ZAKONSKE ODREDBE

r.br.  ZAKONI –  PRAVILNICI -  UREDBE  NN  
1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  82/15  

2. 

Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj 
hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i 
katastrofi   

37/16  

3. 

Ř  Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  
Ř  Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  

37/16  
47/16  

4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112  37/16  

5. 
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom 
broju za hitne službe 112   

38/16  
6.

 
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite

  
49/16

 
7.

 
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih 
poslova u području planiranja civilne zaštite 

 
57/16

 
8.

 
Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja

  
57/16

 
9.

 

Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za 
ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite

  

57/16
 

10.
 

Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
  

61/16
 

11.
 

Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 
područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

65/16
 

12.
 

Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
  

69/16
 13.

 
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva 

 
69/16
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14. 
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite   

69/16  

15. 
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u 
sustavu civilne zaštite   

69/16  

16. 
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje  

75/16  

17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite  75/16  

18. 

Ř  Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati 
pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za 
imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika   
Ř  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih 
sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za 
raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog 
zamjenika

 

98/16  
67/17  

19.
 

Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i 
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje

 
99/16

 

20.
 

Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o 
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava 
civilne zaštite

 

99/16
 

21.
 

Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
 

27/17
 

22.
 

Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika 
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite 

 
 

33/17)
 

23.
 

Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 

 

49/17
 

24.
 

Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja 
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama

 

53/17
 

25.
 

Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne 
opasnosti te davanju uputa stanovništvu

 

67/17
 

 

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U 2018. godini poduzeto je sljedeće:

Ř Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja i Plan 

civilne zaštite,

Ř Izvršeno je usklađivanje pripadnika Tima CZ sa 

evidencijom ureda za obranu,

Ř Usvojena je Analiza stanja sustava CZ na 

području općine za 2017. godinu,

Ř Prihvaćen je Plan razvoja sustava CZ na 

području općine za 2018. godinu,

Ř Donesena je Odluka o izradi Procjene rizika od 

velikih nesreća za područje općine Donji 

Andrijevci  (KLASA: 810-03/18-1/10, 

URBROJ: 2178/04-03-18-1 od 10.9.2018), 

Ř Donesena je Odluka o osnivanju Radne skupine 

za izradu procjene rizika od velikih nesreća za 

područje općine Donji Andrijevci (KLASA: 

810-03/18-1/10, URBROJ: 2178/04-03-18-2 

od 10.9.2018) 

Ř Doneseno je Rješenje o imenovanju članova 

Radne skupine za izradu procjene rizika od 

velikih nesreća za područje općine Donji 

Andrijevci  (KLASA: 810-03/18-1/10, 

URBROJ: 2178/04-03-18-3 od 10.9.2018)

Ř Izrađen je nacrt Procjene rizika od velikih 

nesreća za područje Općine Donji Andrijevci

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i 

spašavanja, tim CZ opće namjene)
Održana je jedna sjednica stožera zaštite i spašavanja   
na kojima se raspravljalo o stanju sustava zaštite i 
spašavanja na području općine.

2.1. Tim civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i 
spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim 
civilne zaštite opće namjene koji broji 29 
(dvadestidevet) obveznika.
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Određeno 4 (četiri) teklića za poslove mobilizacije 
snaga civilne zaštite.

Izvršeno je usklađivanje pripadnika sa evidencijom 
ureda za obranu. 

2.2. Povjerenici civilne zaštite

Predviđeni su povjerenici civilne zaštite za  4 (četiri) 
mjesna odbora sukladno planu civilne zaštite, ali 
nisu provedeni u Područnom uredu za zaštitu i 
spašavanje.

3. PREVENTIVA

Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan 
civilne zaštite.

3.1. Plan zaštite i spašavanja

Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po 
mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog 
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava 
usklađeno djelovanje operativnih snaga u 
aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom 
području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije 
aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja, 
preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti 
ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih 
sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do 
otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planovi se sastoje od:

1.  Upozoravanja,
2.  Pripravnosti, mobilizacije 
(aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3.  Mjera zaštite i spašavanja.

Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju 
za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati 
katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
- poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana, 
- potres,
- opasnosti od prirodnih uzroka, 
- tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s 

opasnim tvarima u stacionarnim objektima u 
gospodarstvu i u prometu, 

- nuklearne i radiološke nesreće, 
- epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na 

odlagalištima otpada te asanacija.

3.2. Plan civilne zaštite

Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja 
civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – 
tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i 
sljedeće mjere civilne zaštite:
a)  Mjera sklanjanja,
b)  Mjera evakuacije,
c)  Mjera zbrinjavanja

4. VATROGASTVO

Za financiranje redovne djelatnosti DVD-a Donji 
Andrijevci, sukladno članku 45. Zakona o 
vatrogastvu, u proračunu za 2018. godinu doznačena 
su sredstva u iznosu od 222.000,00 kn. Sredstva su 
utrošena za kupnju osobne i zaštitne opreme 
pripadnika vatrogasne postrojbe, osposobljavanja i 
usavršavanja vatrogasca, registraciju, tehničke 
preglede i premije osiguranja za 3 vatrogasna vozila i 
dr. 

5. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA 
SKLANJANJE 

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti 
za sklanjanje evidentirani su u Planu zaštite i 
spašavanja.

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 
ZAŠTITU I   SPAŠAVANJE 

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal 
Općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one 
segmente sustava zaštite i spašavanja obzirom na 
područje rada za koje su osnovani. Udruge koje 
funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im 
potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju 
se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u 
organizaciji i dr.
Udruge građana:
1.  Športsko- ribolovna udruga „Štuka“ , J. 

Kozarca 7, D. Andrijevci
2.  Lovna jedinica „Jastreb“, Zagrebačka 182, D. 

Andrijevci
3.  Lovna jedinica „Vepar“, J. Kaštelana 35, Novo 

Topolje
4.  Lovna jedinica „Srna“, I. L. Ribara 22, Staro 

Topolje

7. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA 
CIVILNE ZAŠTITE

6.1. Operativne snage zaštite i spašavanja 

1.  Općinski stožer civilne zaštite
2.  Tim civilne zaštite opće namjene
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3. Povjerenici civilne zaštite 
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevci

6.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima 
od značaja za zaštitu i spašavanje na području 
općine

Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od 
značaja za zaštitu i spašavanje na području općine 
navedene su u Planu zaštite i spašavanja.

ZAKLJUČAK

Temeljem analize sustava civilne zaštite može se 
zaključiti da je stanje sustava civilne zaštite 
zadovoljavajuće. 
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje 
sustava civilne zaštite, izvršena su smotriranja i 
popuna Tima civilne zaštite, nositelji zadaća i 
aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su 

sa planskim dokumentima, a stožer civilne zaštite 
aktivno je uključen u provođenje mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite. 
U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti 
na edukaciji i uvježbavanju snaga civilne zaštite kroz 
provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun 
osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju 
navedenih zadaća.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 810-01/19-01/3� � �     
URBROJ: 2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 7.2.2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Kuduz, dr. med.

IZVOD IZ REALIZACIJE PRORAČUNA OPĆINE
o visini planiranih i ostvarenih sredstava

za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite u 2018. godini

NAZIV POZICIJE PLANIRANO OSTVARENO 

Stožer Civilne zaštite 5.000,00 2.750,00 

Tim Civilne zaštite opće namjene 6.000,00 0,00 

Vježbe snaga civilne zaštite 3.000,00 0,00 

Smotriranje Tima Civilne zaštite 1.000,00 0,00 

Smotriranje postrojbe opće namjene i vježba 0,00 0,00 

Redovito tekuće ažurir obveznih dokumenata iz 
sustava Civilne zaštite 12.000,00 12.000,00 

Poslovi civilne zaštite – izrada procjena i planova 23.000,00 16.250,00 

DVD Donji Andrijevci 222.000,00 222.000,00 
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Slav. 
Brod 5.000,00 5.000,00  

UKUPNO: 277.000,00 258.000,00 
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6.

 Na temelju članka 20. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13. 
i 73/17.) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13., 14/14. i 7/18.) Općinsko vijeće 
općine Donji Andrijevci na 14. sjednici održanoj 
7.2.2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

I

      Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci za 
2018. godinu.
      Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće iz točke 
I.

II

      Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 
dana njegove objave, a objavit će se u «Službenom 
vjesniku Brodsko – posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:363-01/19-01/10
URBROJ:2178/04-03-19-2
Donji Andrijevci, 7.2.2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.

7.

IZVJEŠĆE 

o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

1. UVOD

Općina Donji Andrijevci je jedinica lokalne 
samouprave na području utvrđenom Zakonom o 
područjima županija, gradova i općina u Republici 
Hrvatskoj, a obuhvaća područja naselja: Donji 
Andrijevci, Staro Topolje, Novo Topolje i Sredanci. 
Općina Donji Andrijevci smještena je u istočnom 
ravničarskom dijelu Brodsko – posavske županije. 
Općina ima površinu od 57km2 a prostire se od njene 
sjeverne granice s Osječko – baranjskom županijom 
do njene južne granice koju tvori rijeka Sava. Od 
rijeke Save odvaja ju uski pojas općine Oprisavci. U 
okviru županije općina graniči na zapadu s općinom 
Garčin, na jugu s općinom Oprisavci, a na istoku s 
općinama Vrpolje i Velika Kopanica.

Na području općine Donji Andrijevci prema 
posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u 
četiri naselja (Donji Andrijevci, Staro Topolje, Novo 
Topolje i Sredanci) ima 1301 kućanstvo u kojima 
živi ukupno 3709 stanovnika.
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Naselje Broj stanovnika 

Donji Andrijevci 2.496 
Sredanci 322 
Staro Topolje 736 
Novo Topolje 155 
UKUPNO 3.709 

 

Odvoz miješanog komunalnog otpada (ključni broj 
otpada: 200301) temeljem koncesijskog ugovora 
obavlja tvrtka „Runolist“ d.o.o. Vrpolje. U 2018. 
godini na području općine Donji Andrijevci 
prikupljeno je 559,60t miješanog komunalnog 
otpada koji se odlaže na odlagalište kojim upravlja 
tvrtka Univerzal d.o.o. Đakovo.

Na području općine Donji Andrijevci ne postoji 
oformljeno, registrirano i uređeno odlagalište 
komunalnog otpada. Odlagalište Alabarica sanirano 
je i zatvoreno u rujnu 2016. godine u postupku 
projekta ''Sanacija odlagališta komunalnog otpada 
''Alabarica'' u Donjim Andrijevcima'' koji je 
financiran iz Europskog kohezijskg fond 85% i 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
15%.

Plan gospodarenje otpadom općine Donji Andrijevci 
za razdoblje od 2017. do 2022. godine usvojen je 
29.5.2018. i objavljen u Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije br. 11/18. 

1. OBVEZE JEDINICE LOKALNE 
SAMOUPRAVE

Prema Zakonu jedinice lokalne samouprave dužne 
su na svom području osigurati:
§ javnu us lugu pr ikupl janja  mi ješanog 

komunalnog otpada,  i  biorazgradivog 
komunalnog otpada,

§ odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, 
s takla ,  plast ike i  tekst i la  te  krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada,

§ sprječavanje odbacivanja otpada na način 
suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog 
otpada,

§ donošenje i provedbu Plana gospodarenjem 
otpadom jedinice lokalne samouprave,

§ provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti 
na svom području,

§ mogućnost provedbe akcija prikupljanja 
otpada.

Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati 
provedbu navedenih obveza na kvalitetan, postojan i 

ekonomski način u skladu sa načelima održivog 
razvoja, zaštite okoliša i održivog gospodarenja 
otpadom osiguravajućim pri tome javnost rada.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno 
osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, 
te su dužne sudjelovati u sustavima sakupljanja 
posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim 
se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom 
otpada.

Općina Donji Andrijevci nema sporazumno 
uspostavljene obveze gospodarenja otpadom sa 
ostalim jedinicama lokalne samouprave, nego sve 
obavlja samostalno.

2. DOKUMENTI PROSTORNOG 
UREĐENJA OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Prostorni plan uređenja općine Donji Andrijevci 
objavljen je u Službenom vjesniku Brodsko - 
posavske županije (19/2002 i 15/2011) i mrežnim 
stranicama Zavoda za prostorno uređenje Brodsko - 
posavske županije.

U navedenom Prostornom planu označena je 
odlagalište ''Alabarica'' ukupne površine 5,5ha koja 
se nalazi jugoistočno od naselja Donji Andrijevci, te 
se navodi da je isto predviđeno za sanaciju kao i 
daljnju namjenu npr. reciklažno dvorište. 

Odlagalište ''Albarica'' je bilo neaktivno, neuređeno 
odlagalište otpada. Na odlagalištu se odlagao 
komunalni i industrijski otpad sličnih svojstava 
komunalnom otpadu u periodu od 1992. do 2005. 
godine kada je odlagalište zatvoreno. Prema 
projektnoj dokumentaciji, procjenjuje se da je na 
predmetnom odlagalištu odloženo 21.600 m3 
otpada. Lokacija odlagališta otpada "Alabarica" 
nalazi se u K.O. Donji Andrijevci,  k.č. 1529/1 dok je 
dio otpada odlagan i na susjedne parcele koje se 
nalaze na k.č. 1530/1, 1530/2 i 1531/1. Odlagalište je 
smješteno unutar poljoprivrednog područja, cca 1 
km jugo-istočno od naselja Donji Andrijevci uz 
autoput A5 Sredanci – Osijek. Do odlagališta se 
dolazi asfaltiranom cestom Divoševci – Donji 
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Andrijevci uz koju se nalazi i samo odlagalište. 
Najbliži vodotok odlagalištu je kanal "Biđ" koji se 
nalazi cca 450m južno od odlagališta. Odlagalište se ne 
nalazi unutar zaštićenih zona prirodne i kulturne 
baštine, niti ima utjecaj na najbliže zaštićene objekte ili 
područja. Projektom ''Sanacija odlagališta komu-
nalnog otpada ''Alabarica'' u Donjim Andrijevcima'' 
poduzete su sljedeće aktivnosti s ciljem sprječavanja 
daljnjih negativnih učinka na okoliš uzrokovane 
odloženim otpadom:

§ Tijelo saniranog odlagališta (sakupljanje, iskop i 
premještanje rasutog otpada (cca 9000 m3), 
formiranje tijela odlagališta s pokosima nagiba 
1:3, sabijanje otpada i prekrivanje završnim 
prekrivnim sustavom),

§ Sustav za otplinjavanje (6 odzračnika),
§ Sustav za sakupljanje procjednih voda (sustava za 

sakupljanje i recirkulaciju procjednih voda sa 
sabirnim bazenom)

§ Sustav za sakupljanje oborinskih voda
§ Ograda i ulaz u odlagalište
§ Prometno-manipulativne površine (vatrogasni 

pristup)
§ K r a j o b r a z n o  u r e đ e n j e  o d l a g a l i š t a 

(zatravnjavanje, sadnja stablašica i grmlja)

Detaljnije o samom projektu na www.alabarica.info, 
a u nastavku nekoliko fotografija saniranog 
odlagališta.

Općina Donji Andrijevci u 2018. godini pristupila 
izmjenama i dopunama Prostornog plana kojim će se 
odrediti nova lokacija za izgradnju reciklažnog 
dvorišta (na Gospodarskoj zoni IV u Donjim 
Andrijevcima), ali i druge potrebe vezane uz 
gospodarenje otpadom.

1. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM 
općine DONJI ANDRIJEVCI

Plan gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci 
za razdoblje 2017. - 2022. godine sadrži:�
1. Polazne osnove
2. Analiza, ocjena stanja i potreba u gospodarenju 

otpadom
3. Mjere za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili 

sprječavanja nastanka otpada, izobrazno-
informativne aktivnosti i akcije prikupljanja 
otpada

4. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim 

otpadom i posebnim kategorijama otpada
5. M j e r e  p r i k u p l j a n j a  m i j e š a n o g  i 

biorazgradivog komunalnog otpada
6. Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog 

papira, metala, stakla i plastike te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada

7. Popis projekata važnih za provedbu odredbi 
plana gospodarenja otpadom RH

8. Organizacijski aspekti, izvori i visina 
financijskih sredstava za provedbu mjera 
gospodarenja otpadom

Plan gospodarenje otpadom općine Donji Andrijevci 
za razdoblje 2017. do 2022. izrađen je sukladno 
članku članka 21. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom (NN 94/13, 73/17).

Osnovna svrha i cilj Plana gospodarenja otpadom je 
uspostava cjelovitog i učinkovitog sustava 
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gospodarenja otpadom za područje općine Donji 
Andrijevci temeljenog na ciljevima Plana 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17) i važećim 
zakonskim odredbama iz područja gospodarenja 
otpadom. Gospodarenje otpadom mora se provoditi 
na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje 
i okoliš, a načela održivosti osobito moraju biti 
usmjerena na očuvanje prirodnih resursa i 
sprječavanje od onečišćenja svih sastavnica okoliša.
Mjere za ostvarivanje ciljeva:

§ U okviru reciklažnog dvorišta osigurati 
odvojeni dio za ponovnu uporabu proizvoda 
(npr. „kutak ponovne uporabe proizvoda“),

§ U v o đ e n j e  k u ć n o g  k o m p o s t i r a n j a  - 
kompostiranje u vlastitim komposterima ili u 
vlastitom vrtu

§ Izrada edukacijsko-informativnih materijala i 
organizacija promidžbenih aktivnosti i 
radionica na temu kućnog kompostiranja, 
odvojenog prikupljanja otpada i sprečavanja 
nastanka otpada

§ U sklopu internet portala općine Donji 
Andrijevci redovito objavljivati informacije o 
gospodarenju otpadom na području općine - 
redovno obavještavati kućanstva o lokacijama i 
radnim vremenima reciklažnih dvorišta, usluzi 
prijevoza krupnog komunalnog otpada, 
informacije o odvojenom prikupljanju otpada 
itd.

§ Uspostava informativno-obrazovnog plana sa 
jasno definiranim ciljevima, porukama i 
ciljanim skupinama,

§ Poticati provedbe akcija čišćenja okoliša,
§ Intenzivirati provođenje akcija prikupljanja 

otpada.

O provedbi Plana gospodarenja otpadom Općina 
Donji Andrijevci obvezan je dostaviti godišnje 
izvješće do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu 
godinu te ga objaviti u svom službenom glasilu.

9. ANALIZA, OCJENA STANJA I 
POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM 
NA PODRUČJU općine DONJI ANDRIJEVCI, 
UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Odvoz miješanog komunalnog otpada (ključni broj 
otpada: 200301) temeljem koncesijskog ugovora 
obavlja tvrtka „Runolist“ d.o.o. Vrpolje koji se 
odlaže na odlagalište kojim upravlja tvrtka 
Univerzal d.o.o. Đakovo. Osim otpada iz 
kućanstava, prikuplja se i otpad gospodarskih 
subjekata, ugostitelja i drugo.

Planom gospodarenja otpadom za razdoblje od 
2017. do 2022. predviđeno odvojeno sakupljanje 
otpada postavljanjem zelenih otoka. Sakupljanje 
korisnog otpada se vrši putem zelenog otoka . Na 
području općine Donji Andrijevci je postavljen jedan 
zeleni otok na kojem se odvojeno sakuplja papir, 
staklo, plastika/metal i  tekstil  (spremnici 
zapremnine 1.100 L), i također postoji spremnik za 
otpadne baterije od 120L.

Novim Planom gospodarenja otpadom općine Donji 
Andrijevci za razdoblje 2017 – 2022. godine na 
području općine predviđena je izgradnja jednog 
reciklažnog dvorišta, a lokacija će se utvrditi 
naknadno, a do izgradnje reciklažnog dvorišta otpad 
će se prikupljati putem mobilnog reciklažnog 
dvorišta. Izgradnji reciklažnog dvorišta će se 
pristupit nakon izmjena i dopuna Prostornog plana 
općine Donji Andrijevci te izrade projektno-tehničke 
dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole. 
Kako Općina Donji Andrijevci nije u mogućnosti 
sama osigurati sredstva za izgradnju reciklažnog 
dvorišta, nastojat će sredstva za sufinanciranje 
osigurati iz europskih i nacionalnih fondova. 

Općina Donji Andrijevci putem davatelja usluge 
izvršava obvezu odvojenog prikupljanja krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada na način da je 
osigurana usluga prijevoza tog otpada dva puta 
godišnje bez naknade. 

U 2018. godini općina Donji Andrijevci provodila je 
informiranje stanovništva putem web stranice 
općine, na način da je postavljena obavijest za 
zaprimanje nepropisno odbačenog otpada s 
obrascem koji se može preuzeti i dostaviti na e-mail 
općine.

10. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA 
PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO 
SAKUPLJANJE OTPADA, ODLAGANJU 
KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 
OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA 
PODRUČJU općine DONJI ANDRIJEVCI

U 2018. godini količina miješanog komunalnog 
otpada je u donosu na 2017. godinu povećana. 
Provedena je djelomično edukacija stanovništva 
putem nekoliko članaka na web stranici općine Donji 
Andrijevci o nepropisnom odlaganju otpada i 
obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada. 
Zelenim otokom omogućeno je  odvojeno 
sakupljanje posebnog otpada.
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Tvrtka ili 
naziv 

Područje s 
kojeg je otpad 

skupljen 

Broj 
stanovnika 
obuhvaćen 

sakupljanjem 

Ključni 
broj 

otpada 
Naziv otpada 

Ukupno 
sakupljeno 
u tonama 
u 2018. 
godini 

Runolist 
d.o.o. 

Općina 
Donji 
Andrijevci 

3.709 200301 
Miješani 
komunalni otpad 

559,60t 

 

11. PODACI O POSTOJEĆIM I 
PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I 
UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM, TE STATUS SANACIJE 
NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I 
LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

� 11.1. PODACI O ODLAGALIŠTU

Na području općine Donji Andrijevci nema 
odlagalište otpada.

� 11.2. PODACI O LOKACIJAMA 
ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM 
UKLANJANJU

Na području općine Donji Andrijevci u 2018. godini 
evidentirano je jedno divlje odlagalište.
S obzirom na sve češće nepropisno odlaganje otpada 
na navedenim lokacijama te kanalima uz ceste izvan 
naselja, Općina planira izobrazno-informativnim 
aktivnostima, te sankcioniranjem vlasnika 
nekretnina koji odjave spremnike za prikupljanje 
otpada upozoriti mještane na posljedice nepropisnog 
odlaganja i postići smanjenje odlaganje otpada u 
okoliš.

12. MJERE POTREBNE ZA 
OSTVARIVANJE CILJEVA SMANJIVANJA 
ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, 
UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-
INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE 
PRIKUPLJANJA OTPADA
 
U 2018. godini općina Donji Andrijevci provodila je 
informiranje stanovništva putem web stranice 
općine, na način da je postavljena obavijest za 
zaprimanje nepropisno odbačenog otpada s 
obrascem koji se može preuzeti i dostaviti na e-mail 
općine. Obavijest o mogućnosti angažiranja tvrtke 

za otkup elektroničkog otpada informirano je 
stanovništvu o elektroničkom otpadu putem Internet 
stranice.

13. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE 
O T PA D O M ,  O PA S N I M  O T PA D O M  I 
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Na području općine Donji Andrijevci nema opasnog 
otpada. Posebne kategorije otpada kao što su
otpadni tekstil i obuća, otpadne baterije i 
akumulatori se prikupljaju putem zelenog otoka u 
naselju Donji Andrijevci, a otpadni električni i 
elektronički uređaji i oprema prikupljaju se u 
suradnji s ovlašteno pravnom osobom koja jednom 
godišnje na prijavu mještana preuzima navedeni 
otpad na kućnom pragu.

14. MJERE PRIKUPLJANJA MJEŠANOG 
KOMUNALNOG OTPADA I 
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG 
OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG 
PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, 
METALA, STAKLA I PLASTIKE TE 
KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA

Miješani komunalni otpad prikuplja jednom tjedno, 
što je omogućeno time što svako kućanstvo, i pravna 
osoba imaju vlastitu posudu za otpad. 

Općina Donji Andrijevci putem davatelja usluge 
izvršava obvezu odvojenog prikupljanja krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada na način da je 
osigurana usluga prijevoza tog otpada dva puta 
godišnje bez naknade. 

U naselju Donji Andrijevci nalazi se zeleni otok za 
odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla i 
baterija.

Na području općine Donji Andrijevci nema odlagalište otpada.
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15. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA 
PROVEDBU ODREDBI PLANA, 
ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I 
VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA 
PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA 
OTPADOM

U proteklog godini nije bilo važnijih projekta za 
provedbu odredbi plana, organizacijske aspekte, 
izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu 
mjera gospodarenja otpadom, no prijavljen je projekt 

''Vastum separat'' koji je odobren u listopadu u iznosu 
od gotovo 500.000,00 kuna, a provodit će se na 
području 6 općina s područja LAG-a ''Slavonska 
ravnica''.

Općina Donji Andrijevci u 2018. godini prijavila je 
projekt nabavke kompostera. Pozitivnu odluku smo 
primili no zbog ograničenog broja sredstava Fond za 
zaštitu okoliša donio je odluku o nefinanciranju 
nabavke komposter.

16.    ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Redni broj Predviđeno PGO za 2018. godinu 
Izvršeno 

(da, ne, djelomično) 

1. 
Izrada novog Plana gospodarenja otpadom 2017.- 
2022. 

DA 

2. Smanjenje miješanog otpada DA 
3. Zeleni otok DA 
4. Edukacija stanovništva DJELOMIČNO 
5. Reciklažno dvorište NE 

 

17. ZAKLJUČAK

Općina Donji Andrijevci nastoji poduzeti sve 
moguće mjere kako bi se smanjila količina 
miješanog komunalnog otpada, te kako bi se što više 
otpada odvojilo i recikliralo i broj nepropisnog 
odlaganja otpada smanjio. Praćenjem provedbe Plan 
gospodarenja otpadom za razdoblje utvrđeno je ta da 
velike napore u sljedećim godinama moramo 
usmjeriti na edukaciju stanovništva o gospodarenju 
otpadom, izraditi sve potrebne akte radi izgradnje 

reciklažnog dvorišta i novog ugovora o koncesiji 
kako bi koncesionar mogao ispuniti sve mjere koje 
se planiraju poduzeti radi ostvarivanja ciljeva novog 
Plana gospodarenja otpadom općine Donji 
Andrijevci za razdoblje od 2017.do 2022. godine. 
Osim navedenog, Općina Donji Andrijevci planira 
prijaviti se na najavljene natječaje vezane za 
gospodarenje otpadom.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.
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8.

 Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br. 19/13 – pročišćeni tekst 135/15 i 123/17) 
i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13., 14/14. i 7/18.) Općinsko vijeće 
općine Donji Andrijevci na 14. sjednici održanoj 
7.2.2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog 
načelnika općine Donji Andrijevci za razdoblje 

od 1. srpanja do 31. prosinca 2018. godine

I

� Prihvaća se Izvješće o radu općinskog 
načelnika općine Donji Andrijevci za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2018. godine. 
� Sastavni dio ovog Zaključka je i Izvješće iz 
stavka 1. ovog članka.

II

� Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 
dana objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije».

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 023-01/19-01/3
Urbroj:2178/04-03-19-2
Donji Andrijevci, 7.2.2019. godine

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr. med., v.r.

9.

 Sukladno članku 35.b Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br. br. 19/13 – pročišćeni tekst 135/15 i 
123/17) i članku 38. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09., 2/11., 3/13., 14/14. i 7/18.), Općinski 
načelnik općine Donji Andrijevci, podnosi

IZVJEŠĆE

o radu općinskog načelnika općine Donji 
Andrijevci za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2018. godine

I. UVODNI DIO

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik 
obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, 
priprema prijedloge općih akata, izvršava ili 
osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog 
tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice 
lokalne samouprave u obavljanju poslova iz 
njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire 
njihov rad; upravlja i raspolaže nekretninama i 
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne 
samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, 
u skladu sa zakonom i Statutom te obavlja i druge 
poslove utvrđene Statutom.

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG 
NAČELNIKA

U ovom izvještajnom razdoblju održao sam i 
sudjelovao na nizu sastanaka i koordinacija na 
kojima su razmatrani prijedlozi i donijeti zaključci 
kojima se rješavaju pitanja od interesa za općinu 
Donji Andrijevci. Tijekom izvještajnog razdoblja 
održao sam i nekoliko sastanaka s udrugama, ali i 
razgovora s mještanima s ciljem rješavanja problema 
lokalne zajednice. 

Sukladno ovlaštenjima iz Statuta, Općinskom vijeću 
podnoseni su prijedlozi akata kojima se rješavaju 
pitanja iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, 
godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 
2018.godinu te drugi obvezni akti.
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Nastavljeno je sudjelovanje službenika Jedinstve-
nog upravnog odijela na brojnim edukativnim 
radionicama i prezentacijama te smatram da 
stečenim znanjima i iskustvom možemo odgovoriti 
novim izazovima i mogućnostima koje su pred 
nama.

U nastavku izvješća, po područjima, detaljnije je 
navedeno što je učinjeno tijekom izvještajnog 
razdoblja:

Uređenje naselja i stanovanje:

· proveden projekt ''Izgradnja kolnika i oborinske 
odvodnje u Dalmatinskoj ulici''
· nastavljeno redovno održavanje javnih 
površina, parkova i groblja
· staro vatrogasno spremište renovirano i 
opremljeno namještajem potrebnim za rad udruga 
kojeg su udruge preuzele u listopadu 2018.
· proveden program ''Mještani za lokalnu 
zajednicu'' za revitalizaciju javnih površina na mjeru 
''Javni radovi'' Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
zaposleno 8 ljudi
· proveden projekt ''Kanalizacijski radovi u 
Dalmatinskoj i Grobljanskoj ulici''

Prostorno i urbanističko planiranje:

· predan zahtjev za  izdavanje građevinske 
dozvole za javnu rasvjetu u Novom Topolju
· u izvještajnom razdoblju pristupljeno je 3. 
Izmjenama i dopunama Prostornog plana općine 
Donji Andrijevci, u postupku je postupak ocjena o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš pri kraju
· u izradi je Program raspolaganja poljo-
privrednim zemljištem
· započeta izrada Prometnog elaborata općine 
Donji Andrijevci
· završena procjena imovine u vlasništvu općine 
Donji Andrijevci

Komunalno gospodarstvo:

· sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu 
usklađena Odluka o komunalnoj naknadi i Odluka o 
vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u 
općini Donji Andrijevci
· prijavljena nabava 266 kompostera na natječaj 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 
projekt nije odobren zbog financijski ograničenih 
sredstava
· potpisan ugovor za projekt ''Vastum separata'', a 

koji se odnosi na izobrazno-informativne aktivnosti 
građana o održivom gospodarenju otpadom

Briga o djeci:

· pravo na jednokratnu pomoć novorođenčadi 
· sufinanciran rad udruge za cjelovit i skladan 
razvoj djece
· udruga Leptir potpisala je ugovor s Agencijom 
za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 
razvoju za projekt ''Rekonstrukcija i opremanje 
prostora javne namjene u dječju igraonicu Mrav u 
Donjim Andrijevcima' ' ,  sukladno projektu 
pripremljen je natječaj za financiranje obveznog 
doprinosa udruge u provedbi projekta te je započeto 
s radovima
· financiranje predškolskog odgoja

Socijalna skrb:

· novčana pomoć socijalno ugroženim i 
nemoćnim osobama
· jednokratna pomoć djeci s teškoćama u razvoju 
za jedanaestero djece u iznosu od 3.000 kuna
· isplaćeno 87 bonova umirovljenicima za Božić 
u iznosu od 200 kuna

Primarna zdravstvena zaštita:

· nastavljena suradnja s Domom zdravlja 
Slavonski Brod koji provodi primarnu zdravstvenu 
zaštitu na području općine Donji Andrijevci
· obavljena deratizacija i dezinsekcija svih 
naselja općine

Odgoj i obrazovanje:

· nastavljeno je sa sufinanciranjem prijevoza 
učenika srednje škole
· nastavljeno je isplaćivanje jednokratnih 
pomoći za redovite student
· izvršena nabavka udžbenika za učenike 1. 
razreda osnovne škole i radnih bilježnica za učenike 
viših razreda osnovne škole

Kultura i sport:

· su/financirani programi udruga od interesa za 
opće dobro koje djeluju na području općine Donji 
Andrijevci
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Promet:

· dovršen projekt ''Izgradnja kolnika i oborinske 
odvodn je  u  Da lma t in sko j  u l i c i  u  Don j im 
Andrijevcima''
· ugovorena izrada Prometnog elaborate općine 
Donji Andrijevci

Protupožarna i civilna zaštita:

· rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji 
Andrijevci financiran je sukladno odredbama Zakona 
o vatrogastvu

Realizirani i započeti projekti:

· započeta provedba ''Izrada projektno-tehničke 
dokumentacije za izgradnju biciklističkih staza u 
naseljima Sredanci i Staro Topolje'' sufinanciran od 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u 
iznosu od 130.000,00 kuna
· završen projekt ' 'Kanalizacijski radovi u 
Dalmatinskoj i Grobljanskoj ulici u naselju Donji 
Andrijevci'' u iznosu od 92.000,00 kuna
· započet projekt LAG-a Slavonska Ravnica na 
program ''Zaželi'' kojim je predviđeno zapošljavanje 5 
žena s područja općine Donji Andrijevci
· započet projekt ''Vastum separata''
· odobren projekt ''Mi vas trebamo'' na natječaj 
''Širenje mreže socijalnih usluga, faza I''
· partneri na projektu ''Zajedno do oporavka'' s 
Općinom Trnava u sklopu natječaja ''Širenje mreže 
socijalnih usluga, faza I'' koji je prošao administrativnu 
provjeru

Postupanje po nalazu Državnog ureda za reviziju iz 
2017. godine:

· pojedine radnje kojima smo započeli otklanjati 
nedostatke i pogreške još su u tijeku provedbe kao što 
je Registar imovine te financijsko poslovanje
· druge radnje kojima se ispravljaju nedostaci i 
pogreške – donošenje odluka, vođenje evidencija i 
slično

III. ZAKLJUČAK

U ovom izvještajnom razdoblju bilo je potrebno 
pristupiti izraditi programa i donošenja mnogih odluka 
sukladno važećim zakonskim odredbama. Pojedine 
programe i odluke odradili su službenici Jedinstvenog 
upravnog odjela a pojedine smo povjerili stručnim 
osobama. Smatram da smo uspješno odgovorili 

izazovima u ovom izvještajnom razdoblju, no i dalje 
moramo uložiti velike napore kako bi uspješno 
odgovorili na sve izazove koji su pred nama. Što se tiče 
postupanja po nalazu revizije uloženi su veliki napori 
za ispravak, no pojedina postupanja iziskuju određeno 
vrijeme.

KLASA: 023-01/19-01/3
URBROJ: 2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 30.1.2019.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

10.

 Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” 
br. 94/13. I 73/17.) i članka 29. Statuta općine Donji 
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09., 2/11., 3/13., 14/14. 7/18.) 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 14. 
sjednici održanoj 7.2.2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama 

odbačenog otpada na području općine Donji 
Andrijevci u 2018. godini

I

      Prihvaća se Izvješće o lokacijama i količinama 
odbačenog otpada na području općine Donji 
Andrijevci za 2018. godinu.
      Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće iz točke I.

II

      Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana 
njegove objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko – posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:363-01/19-01/11
URBROJ:2178/04-03-19-2
Donji Andrijevci, 7.2.2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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11.

 Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 36. Statuta 
općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 10/09., 2/11., 3/13., 
14/14. i 7/18.) Općinski načelnik općine Donji 
Andrijevci podnosi

IZVJEŠĆE

o lokacijama i količinama odbačenog otpada 

na području općine Donji Andrijevci 

u 2018. godini

I. UVOD

Temeljem članka 36. stavka 9. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom, ("Narodne novine" broj: 

94/13 i 73/17), izvršno tijelo jedinice lokalne 

samouprave dužno je izvješće o lokacijama i 

količinama odbačenog otpada, troškovima 

uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera 

podnijeti predstavničkom tijelu te jedinice do 31. 

ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 

godinu.

II. POSTOJEĆE STANJE

� Na području općine Donji Andrijevci 

utvrđena je sljedeće lokacije na kojoj je odbačen 

otpad:

1. neposredno uz željezničku prugu kod km 

196+300/400 – lijeva strana pruge

2. neposredno uz cestu u Sredancima, k.č. 

III. TROŠKOVI UKLANJANJA 

ODBAČENOG OTPADA U 2018. 

Iz Proračuna općine Donji Andrijevci za troškove 

uklanjanja  odbačenog o tpada  na  d iv l j im 

odlagalištima utrošen je iznos od 50.000,00 kuna, a 

odnosi se na uklanjanje i iskop otpada.

�  

IV. ZAKLJUČAK

Unatoč zakonski uređenom sustavu gospodarenja 

otpadom prisutno je neodgovorno odlaganje otpada 

na lokacijama koje za to nisu predviđene kao što su 

kanali uz cestu, šume i drugo, što za posljedicu ima 

nepovoljan učinak na okoliš i financijski teret za 

proračun općine. 

Tijekom 2018. godine komunalni redar je u okviru 

redovitih obilazaka terena provodilo nadzor nad 

divljim odlagalištima, te prema dojavi građana.

U 2017. godini je započeto uspostavljenje sustava za 

zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom 

otpadu kao i sustava evidentiranja lokacija 

odbačenog otpada u skladu s odredbama članka 36. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

("Narodne novine" broj 94/13 i 73/17).

KLASA: 363-01/19-01/11
URBROJ: 2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 30.1.2019.

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

12.

 Na temelju članka 61.a Zakon o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi pročišćeni tekst 
zakona (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17) i 29. članka Statuta općine Donji 
Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije» br. 10/09., 2/11., 3/13., 14/14. i 7/18.), 
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 14. 
sjednici održanoj dana 7.2.2019. godine donosi

ODLUKU

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora na području općine Donji Andrijevci

Članak. 1. 

� Raspisuju se izbori za članove vijeća 
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mjesnih odbora na području općine Donji Andrijevci i 
to:

1. Mjesni odbor DONJI ANDRIJEVCI
2. Mjesni odbor STARO TOPOLJE
3. Mjesni odbor SREDANCI
4. Mjesni odbor NOVO TOOPOLJE

Članak 2. 

� Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 
31.3.2019. godine u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.

Članak 3.

� Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje 
mandat članovim vijeća mjesnih odbora na području 
općine Donji Andrijevci.

Članak 4.

� Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
objave u ”Službenim vjesniku Brodsko – posavske 
županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 013-01/19-01/1
URBROJ:2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 7.2.2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr.med., v.r.

13.

 Na temelju članka 57. Zakona o porezu na 
dohodak (“Narodne novine” broj 115/16 i 106/18) i 29. 
članka Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni 
vjesnik Brodsko – posavske županije» br. 10/09., 2/11., 
3/13., 14/14. i 7/18.), Općinsko vijeće općine Donji 
Andrijevci na 14. sjednici održanoj dana 7.2.2019. 
godine donosi

ODLUKU

o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno
po smještajnoj jedinici u kampu

na području općine Donji Andrijevci

Članak. 1. 

� Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog 
poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili 
kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za 
robinzonski smještaj koji se nalaze na području općine 
Donji Andrijevci.

Članak 2. 

� Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove 
Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu ili 
smještajnoj jedinici u svim naseljima općine Donji 
Andri jevci  u  koj ima se  obavl ja  d je la tnost 
iznajmljivanja i smještaja u turizmu. 

Članak 3.

� Ova odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u ”Službenim vjesniku Brodsko – 
posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:335-01/19-01/1
URBROJ:2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 7.2.2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr.med., v.r.
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14.

 Na temelju članka 78. i članka 133. stavak 2.  
Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne 
novine«, br. 68/18. i 110/18.) i članka 29. Statuta 
općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, br. 10/09., 2/11., 3/13., 
14/14. i 7/18.), Općinsko vijeće općine Donji 
Andrijevci na 14. sjednici održanoj 7.2.2019. 
godine, donosi

O D L U K U

o komunalnom doprinosu općine 
Donji Andrijevci

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, način, mjerila i 
rokovi za plaćanje komunalnog doprinosa po vrsti 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
područja zona, jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa, način i rokovi plaćanja, uvjeti i razlozi za 
djelomično ili potpuno oslobođenje obveze plaćanja 
komunalnog doprinosa.

Članak 2.

� Komunalni doprinos je novčano javno davanje 
koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture 
na području cijele jedinice lokalne samouprave i 
položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u 
naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, 
osim ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu 
nije propisano drukčije.

Članak 3.

Komunalni doprinos je prihod proračuna općine 
Donji Andrijevci koji se koristi samo za financiranje 
građenja i održavanja komunalne infrastrukture i to:

· javnih površina,

· nerazvrstanih cesta,

· javne rasvjete,

· groblja.
Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne 
čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju 
troškova izgradnje objekata i uređenja komunalne 
infrastrukture utvrđenih Programom gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji 
Općinsko vijeće donosi za svaku kalendarsku 
godinu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i 
pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i 
uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog 
članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, 
premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih 
instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Članak 4.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na 
kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 
građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim 
ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog 
doprinosa.
U slučaju kada je građevna čestica iz stavka 1. ovog 
članka u suvlasništvu, odnosno, ako je više 
investitora, komunalni doprinos plaćaju u jednakim 
dijelovima, osim ako pisanim sporazumom ili 
iz javom ne dogovore  drugači je .  Svakom 
suinvestitoru izdaje se rješenje o komunalnom 
doprinosu za pripadajući obujam građevine za koji 
se izjasnio da je obveznik plaćanja i za pripadajući 
dio zajedničkih dijelova građevine.

Članak 5.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu 
općina Donji Andrijevci ne plaća komunalni 
doprinos na svom području.
Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i 
ozakonjenje:
1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova,
2. vojnih građevina,
3.prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke 
komunikacijske infrastrukture,
4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova,
5. sportskih i dječjih igrališta,
6. ograda, zidova i potpornih zidova,
7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna 
na vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, 
fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili 
obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili 
na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi 
te građevine,
8. spomenika.

Članak 6.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se 
množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je 

3
izgrađena izraženog u kubnim metrima (m ) s 
jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u 
zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.
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Članak 7.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove 
zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili 
nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na 
razliku obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam 
zgrade.
Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak 
obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se 
komunalni doprinos, a o čemu Općina donosi rješenje 
kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja 
komunalnog doprinosa

Članak 8.

Ministar  u či jem je djelokrugu komunalno 
gospodarstvo pravilnikom pobliže propisuje način 
utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu 
obračuna komunalnog doprinosa.

Članak 9.

Iznimno, komunalni doprinos za otvorene bazene i 
druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge 
tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava 
se množenjem tlocrtne površine građevine koja se 
gradi ili je izgrađena izražene u četvornim metrima 

2
(m ) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa 
u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 10.

� Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
određuje se za pojedine zone u jedinici lokalne 
samouprave tako da je ta vrijednost najviša za prvu 
zonu, a manja za svaku iduću zonu.
Područje općine Donji Andrijevci dijeli se, ovisno o 
položaju, stupnju uređenosti i opremljenosti zone 
komunalnom infrastrukturom, pogodnosti i stupnju 
dostupnosti građevina opskrbe, usluga, javne i 
društvene namjene na četiri zone i to:
I ZONU čini dio naselja Donji Andrijevci južno od 
željezničke pruge,
II ZONU čini dio naselja Donji Andrijevci sjeverno od 
željezničke pruge i naselje Staro Topolje,
III ZONU čini naselje Sredanci i
IV ZONU čini naselje Novo Topolje.

Članak 11.

Utvrđuju se sljedeće jedinične vrijednosti komunalnog 
doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne 

3 
infrastrukture iskazane u kunama po m građevine:

Zona 
Vrsta  

građevine  

Ukupna 
vrijednost 

komunalnog 
doprinosa  u 

kn/m3  

Jedinična vrijednost po vrsti  objekata  
i uređaja komunalne infrastrukture  

Javne 
površine  

Nerazvrstane 
ceste  

Javna 
rasvjeta  

Groblja  

I 

Stambene i poslovne  građevine  8,00  2,00  2,00  2,00  2,00  
Pomoćne građevine , građevine 
poljoprivredne namjene  i sve ostale 
nespomenute građevine.  

2,00  0,50  0,50  0,50  0,50  

II 

Stambene i poslovne građevine  7,00  2,00  2,00  2,00  1,00  
Pomoćne građevine , građevine 
poljoprivredne namjene  i sve ostale 
nespomenute građevine.  

2,00  0,50  0,50  0,50  0,50  

III 

Stambene i poslovne građevine  5,00  1,00  2,00  1,00  1,00  
Pomoćne građevine , građevine 
poljoprivredne namjene  i sve ostale 
nespomenute građevine.  

2,00  0,50  0,50  0,50  0,50  

IV
 

Stambene i poslovne građevine  4,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
Pomoćne građevine ,  građevine 
poljoprivredne namjene  i sve ostale 
nespomenute građevine

 

2,00
 

0,50
 

0,50
 

0,50
 

0,50
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Članak 12.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi 
Jedinstveni upravni odjel općine Donji Andrijevci u 
skladu s odlukom o komunalnom doprinosu u 
postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po 
zahtjevu stranke.
Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku 
pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s 
odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u 
vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje 
tog rješenja.
Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku 
pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u 
skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je 
na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, 
pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno 
koja je na snazi na dan donošenja rješenja o 
komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja 
se prema posebnim propisima kojima se uređuje 
gradnja može graditi bez građevinske dozvole.
                                                             

Članak 13.

Rješenje iz stavka 12. ove Odluke obvezno sadrži:
1.  podatke o obvezniku komunalnog doprinosa,
2.  iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je 

obveznik dužan platiti,
3.  obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog 

doprinosa,
4.  prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa 

za građevinu koja se gradi ili je   izgrađena s 
iskazom obujma odnosno površine građevine i 
jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

� Ništavno je rješenje o komunalnom doprinosu 
koje nema sadržaj propisan stavkom 1. ovoga 
članka.
                                                              

Članak 14.

� Obveza plaćanja komunalnog doprinosa 
dospijeva u roku od 15 dana od dana izvršnosti 
rješenja o komunalnom doprinosu.
� Protiv rješenja o obvezi plaćanja komunalnog 
doprinosa može se izjaviti žalba upravnom tijelu 
Brodsko-posavske županije nadležnom za poslove 
komunalnog gospodarstva.

Članak 15.

Komunalni doprinos plaća se jednokratno ili 
obročno.
Kod jednokratne uplate obvezniku se odobrava 
popust od 15% obračunatog komunalnog doprinosa.
Na zahtjev obveznika može se odobriti obročna 
otplata ukoliko je ukupni iznos komunalnog 

doprinosa veći od 1.500,00 kuna. Najduži rok 
obročne otplate je 6 mjeseci.
Prvi obrok dospijeva u roku od 15 dana od dana 
izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Članak 16.

Plaćanje komunalnog doprinosa u postupcima 
izdavanja rješenja o izvedenom stanju u postupku 
ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade, rješenjem 
o komunalnom doprinosu odobrava se odgoda 
plaćanja, odnosno odgoda početka njegova plaćanja 
u slučaju obročne otplate, za godinu dana od dana 
izvršnosti rješenja, ako to pisanim zahtjevom zatraži 
podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade koja se 
ozakonjuje.
Za plaćanje komunalnog doprinosa u slučajevima iz 
prethodno stavka može se odobriti obročna otplata 
na način i pod uvjetima iz članka 15. ove Odluke.

Članak 17.

Od obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
oslobođeni su:

-	 Općina Donji Andrijevci,

-	 ustanove ili trgovačka društva, čiji je osnivač ili 

suvlasnik općina Donji  Andrijevci i l i 

Republika Hrvatska, ako grade objekte 

komunalne ili energetske infrastrukture od 

javnog interesa,

-	 udruge građana sa sjedištem na području općine 

Donji Andrijevci,

-	 hrvatski branitelji kojima općina daruje 

građevno zemljište u svrhu stambenog 

zbrinjavanja,

-	 supruge, djeca i roditelji poginuloga, umrloga i 

zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja i

-	 vjerske organizacije.

Članak 18.

Pravo na popust pri plaćanju komunalnog doprinosa 
kao jednokratno pravo imaju:

1. HRVI Domovinskog rata u postotku oštećenja 

organizma

2. Hrvatski branitelj koji je u obrani suvereniteta 

Republike Hrvatske proveo:

-  od 3 do 6 mjeseci – 10%

-  od 6 do 12 mjeseci – 20%

-  od 12 do 24 mjeseca – 30%

-  više od 24 mjeseca – 50%.
�
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Pravo na popust iz točke 1. i 2. prethodnog stavka 
međusobno se isključuju, tj. primjenit će se samo 
jedan popust, i to onaj koji je povoljniji za obveznika 
plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 19.

Pravo na popust pri plaćanju komunalnog doprinosa 
u visini 75% kao jednokratno pravo imaju mlade 
obitelji koji namjeravaju graditi, dograđuju ili su 
ozakonili obiteljsku kuću na području općine Donji 
Andrijevci.
Pod pojmom mlade obitelji u smislu ove odluke 
razumijeva se obitelj kod koje je jedan od bračnih 
drugova mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja 
zahtjeva za izdavanje rješenja o komunalnom 
doprinosu.
U slučajevima kada se obiteljska kuća sastoji od 
stambenog i poslovnog dijela popust se primjenjuje 
samo na stambeni dio objekta.
Pravo na popust iz članka 18. i ovog članka 
međusobno se isključuju. 
U slučajevima kada obveznik komunalnog 
doprinosa ima pravo na popust iz članka 18. i ovog 
članka, primjenit će se samo jedan popust, i to onaj 
koji je povoljniji za obveznika.

Članak 20.

Pravo na popust pri plaćanju komunalnog doprinosa 
u visini 80% kao jednokratno pravo imaju 
poduzetnici koji namjeravaju graditi proizvodne 
objekte (proizvodne hale, radionice i sl.) u 
gospodarskim zonama utvrđenim prostorno – 
planskom dokumentacijom općine Donji Andrijevci.
Poduzetnici  koji  u gospodarskim zonama 
namjeravaju graditi objekte uslužne djelatnosti 
ostvaruju pravo na popust pri plaćanju komunalnog 
doprinosa u visini od 60%.
Pravo na popust pri plaćanju komunalnog doprinosa 
u visini 50% kao jednokratno pravo imaju 
poduzetnici koji namjeravaju graditi proizvodne i/ili 
uslužne objekte izvan granica gospodarskih zona.
U slučajevima kada se proizvodni i/ili uslužni objekt 
sastoji od stambenog i poslovnog dijela popust se 
primjenjuje samo na poslovni dio objekta.
                                                             

Članak 21.

Radi poticanja gradnje energetski učinkovitih 
objekata donose se sljedeće poticajne mjere:

1. Investitor koji gradi kuće za stanovanje 
energetskog razreda ''A+'' ili više, ima 
jednokratno pravo na popust u visini 25% od 

iznosa plaćanja komunalnog doprinosa za sve 
zone.

2.  Investitor koji gradi kuće za stanovanje 
energetskog razreda ''A'' ima jednokratno pravo 
na popust u visini 15% od iznosa plaćanja 
komunalnog doprinosa za sve zone.

Kada investitor ishodi uporabnu dozvolu, obvezan je 
u roku od 15 dana dostaviti dokaz da se objekt 
svrstava u energetski razred ''A'', ''A+'' ili više 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji 
Andrijevci.
Pravo na popust poticanja gradnje energetski 
učinkovitih objekata ne isključuje pravo na druge 
popuste.

Članak 22.

U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalnog doprinosa, sredstva potrebna 
za izgradnju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, namirit će se iz poreznih prihoda 
općine Donji Andrijevci.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti 
Odluka o komunalnom doprinosu općine Donji 
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske 
županije“ br. 1/13 ).

Članak 24.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:363-01/19-01/12
URBROJ:2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 7.2.2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Robert Kuduz, dr.med., v.r.
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15.

 Na temelju članka 6. i 39. Zakona o proračunu („ Narodne novine br.87/08,136/12 i 15/15) članka 35. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17- pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta općine Donji 
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 2/11,3/13, 14/14 i 7/18), Općinsko vijeće 
općine Donji Andrijevci na  14. sjednici održanoj 7.2.2019. godine, donosi 

ODLUKU

o 1. izmjenama i dopunama Odluke o
Proračunu općine Donji Andrijevci za 2019. godinu

I OPĆI DIO

                                                                           Članak 1.

      Proračun općine Donji Andrijevci za 2019. godinu sastoji se od:

  A .  RAČUNA PRIHODA I RASHODA
         1. PRIHODI (klasa 6)                                                                    8.607.015,00 kn
         2. PRIHODI OD NEFINANC.
              IMOVINE (klasa 7)                                                                     300.000,00 kn
             UKUPNO PRIHODI                                                                 8.907.015,00 kn

         3. RASHODI (klasa 3)                                                                  5.604.515,00 kn
         4. RASHODI ZA NEFINANC.�
              IMOVINU (klasa 4)                                                                 3.302.500,00 kn
              UKUPNO RASHODI                                                              8.907.015,00 kn
                                              

          5. RAZLIKA (višak, manjak)                                                                    0,00kn

  B.  RAČUN ZADUZIVANJA /FINANCIRANJA 
        NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                                                 0,00kn

   C.  IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU�
        VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA              0,00kn

Članak 2.

      Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 2019. godinu, koja je sastavni dio ove 
Odluke.

II POSEBNI DIO
Članak 3.

      Posebni dio proračuna sadrži prikaz izdataka po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama i sastojak je 
ove odluke.
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III ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

KLASA:400-01/19-01/2
URBROJ:2178/04-03-19-1
Donji Andrijevci, 7.2.2019. godine

PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr. med., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 223



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 224

16.



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 225



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 226



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 227



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 228



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 229



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 230



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 231



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 232



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 233



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 234



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 235



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 236



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 237



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 238



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 239



OPĆINA  OPRISAVCI

1.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 
144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko 
vijeće općine Oprisavci na svojoj 11. sjednici 
održanoj dana  31. siječnja  2019. godine, donosi:

ODLUKU

naknadi troškova prijevoza 
mrtvozornicima, koji obavljaju 

mrtvozorstvo na području općine 
Oprisavci

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravo na naknadu 
troškova prijevoza imenovanim mrtvozornicima, 
koji obavljaju mrtvozorstvo na području općine 
Oprisavci u naseljima: Trnjanski Kuti, Poljanci, 
Oprisavci, Svilaj, Stružani, Zoljani,  Prnjavor i Novi 
Grad.

Članak 2.

� Mrtvozorniku  se nadoknađuju troškovi 
prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta 
obavljanja mrtvozorstva i natrag  u visini 2,00 kn / 
km .

Članak 3.

� Naknada se isplaćuje na temelju dostavljenih 
zamolbi/izvještaja svaka tri mjeseca, a kao dokaz 
prilaže se preslika očevidnika umrlih osoba ili 
potvrda o smrti.

Članak 4. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/19-01/04
URBROJ: 2178/14-01-19-1
Oprisavci, 31. siječnja 2019.g. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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2.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  9 5 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18), članka 
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 
123/17), te članka 30. Statuta općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
3/18) Općinsko vijeće općine Oprisavci na 11. 
sjednici održanoj dana 31. siječnja 2019. godine 
donijelo je

ODLUKU

o komunalnoj naknadi

I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)
Ovom odlukom utvrđuju se:

1. naselja u općini Oprisavci u kojima se naplaćuje 
komunalna naknada,

2. područja zona
3. koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,
4. koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i 

građevno zemljište koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti,

5. rokovi plaćanja komunalne naknade,
6. nekretnine koje se u potpunosti ili djelomično 

oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
7. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim 

slučajevima može odobriti potpuno ili 
djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne 
naknade,

8. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za 
slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

(1)
 Komunalna naknada je novčano javno davanje 

ko je  se  p laća  za  održavan je  komuna lne 
infrastrukture.
(2) Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice 
lokalne samouprave koji se koristi za financiranje 
održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a 
može se na temelju odluke predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave koristiti i za 
financiranje građenja i održavanja objekata 
predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog 
sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne 

namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti 
zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, 
ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost 
održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

II.
OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE 

NAKNADE

Članak 3.

(1)Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno 
korisnici:
1. stambenog prostora,
2. prostora za obavljanje poslovnih djelatnosti
3. garažnog prostora,
4. građevinskog zemljišta koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti.

(2)Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno 
korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka.
(3)Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća 
komunalnu naknadu:
1.  ako je na njega obveza plaćanja te naknade 

prenesena pisanim ugovorom,
2.  ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili,
3.  ako se ne može utvrditi vlasnik.
(

4)Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje 
komunalne naknade ako je obveza plaćanja te 
naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim 
ugovorom.

Članak 4.

(1)Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz 
članka 3. ove Odluke koje se nalaze unutar 
građevinskog područja naselja, kao i za stambeni i 
poslovni prostor izvan građevinskog područja 
naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne 
djelatnosti iz članka 2. točke 2., 3., i 5. ove odluke, a 
koje su opremljene najmanje pristupnom cestom i 
objektima za opskrbu električnom energijom, te čine 
sastavni dio infrastrukture općine Oprisavci.
(2)Građevnim zemljištem u smislu ove Odluke smatra 
se zemljište koje se nalazi unutar granica 
građevinskoga područja naselja, a na kojemu se, u 
skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine 
za stambene, poslovne, športske ili druge namjene.
(3)Neizgrađenim građevinskim zemljištem u smislu 
ove Odluke smatra se zemljište iz stavka 2. ovog 
članka na kojemu nije izgrađena nikakva građevina 
ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju 
izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 241



Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i 
zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje 
građevine.

Članak 5.

(1)Obveznik plaćanja komunalne naknade iz članka 3. 
ove odluke (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku 
od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene 
osobe obveznika, istu prijaviti Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Oprisavci.
(2)

U Jedinstvenom upravnom odjelu ustrojava se 
evidencija obveznika komunalne naknade. Podaci iz 
prijave obveznika komunalne naknade mogu se 
provjeriti i nadopunjavati uvidom u zemljišne knjige 
i uviđajem na terenu. 
(3)

Obveznik komunalne naknade koji nije izvršio 
prijavu dužan je komunalnom redaru omogućiti 
pristup nekretninama radi utvrđivanja podataka za 
donošenje rješenja o obvezi plaćanja komunalne 
naknade.

Članak 6.

(1)Visina komunalne naknade utvrđuje se rješenjem.
(2)

Rješenje o komunalnoj naknadi može se donijeti na 
neodređeno vrijeme. 
(3)

Rješenje se mijenja po zahtjevu stranke ili po 
službenoj dužnosti, ako se izmijeni obveznik ili se na 
osnovi odluke Općinskog vijeća mijenja visina 
komunalne naknade u odnosu na prethodnu godinu, 
a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.
(4)

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
- � iznos komunalne naknade po četvornome metru 

2
(m ) nekretnine, 
- � obračunska površina nekretnine, 
- � godišnji iznos komunalne naknade, 
- � mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno 
iznos obroka komunalne naknade ako se ista ne plaća 
u mjesečnim anuitetima,
 - � rok za plaćanje komunalne naknade.

(5)Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se 
izjaviti žalba u roku od 30 dana od dana primitka 
rješenja, upravnom tijelu Brodsko-posavske 
županije nadležnom za poslove komunalnog 
gospodarstva.
(6)Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
1. � danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno 

danom početka korištenja nekretnine koja se 
koristi bez uporabne dozvole

2. � danom sklapanja ugovora kojim se stječe 
vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

3. � danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti 
kojim se stječe vlasništvo nekretnine

4. � danom početka korištenja nekretnine koja se 
koristi bez pravne osnove.

Članak 7.

(1) Komunalna naknada za fizičke osobe plaća se u tri 
jednaka obroka (3 obračunska razdoblja po 4 
mjeseca) s rokom dospijeća plaćanja do 30. travnja 
za prvo obračunsko razdoblje, 31. kolovoza za 
drugo, odnosno 31. prosinca tekuće godine za treće 
obračunsko razdoblje.
(2)

 Komunalna naknada za pravne osobe plaća se u 
dvanaest mjesečnih obroka s rokom dospijeća do 
zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.
(3)

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi, a izvršno 
rješenje izvršava Jedinstveni upravni odjel općine 
Oprisavci, u skraćenom upravnom postupku. 
Izvršno rješenje izvršava se u postupku i na način 
određen propisima o prisilnoj naplati poreza na 
dohodak, odnosno poreza na dobit.
(4)Glede utvrđivanja, naplate, žalbenog postupka i 
zastare primjenjuju se odredbe Općeg poreznog 
zakona. Obveznik komunalne naknade snosi i 
troškove prisilne naplate.

Članak 8.

(1)
Komunalna naknada ne plaća se za:

1. zgrade i zemljišta u vlasništvu općine 
Oprisavci, odnosno za djelatnosti koje se 
pretežnim dijelom financiraju iz Općinskog 
proračuna (arhivi, muzeji, nekretnine udruga, 
mjesna groblja, deponije otpada, prostori za 
obavljanje sportskih djelatnosti, društveni 
domovi i dobrovoljna vatrogasna društva),

2. gospodarske zgrade koje služe kao spremišta 
poljoprivrednih proizvoda i alata,

3. staje, svinjce, peradarnike, i druge životinjske 
nastambe,

4. objekte za koje Općinski načelnik utvrdi da su 
od posebne važnosti za Općinu Oprisavci,

5. objekte predškolskog i školskog obrazovanja s 
pripadajućim građevinskim zemljištem,

6. objekte zdravstvene i socijalne zaštite s 
pripadajućim građevinskim zemljištem,

7. objekte koje služe vjerskim zajednicama za 
obavljanje njihove vjerske i obrazovne 
djelatnosti, s pripadajućim građevinskim 
zemljištem,

8. objekte (stanove) predstavnika vjerskih 
zajednica koji se njima privremeno koriste.

Članak 9.

(1)Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, 
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potpuno ili djelomično, na određeno ili neodređeno 
vrijeme, osloboditi će se plaćanja komunalne 
naknade:
1. osoba odnosno obitelj korisnik stalne novčane 

pomoći Centra za socijalnu skrb, 
2. obitelj smrtno stradalog Hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata,
3. obitelj sa četvero i više malodobne djece,
4. obitelj sa članom obitelji koji boluje od teške i 

neizlječive bolesti čiji mjesečni prihod po članu 
domaćinstva ne prelazi 2.000,00 kn,

5. samohrani roditelj sa dvoje ili više malodobne 
djece, ako u domaćinstvu nema drugih članova 
sposobnih za privređivanje, a mjesečni prihod 
po članu domaćinstva u prethodnoj godini ne 
prelazi 1.500,00 kn,

6. staračko domaćinstvo kojeg je nositelj 
domaćinstva stariji od 65 godina a živi sam ili sa 
suprugom odnosno članovima koje uzdržava, 
ako prihod po članu domaćinstva ne prelazi 
800,00 kn mjesečno, uz uvjet da u svom 
domaćinstvu nema radno sposobnih članova, 
n i t i  i m a  n a s l j e d n i k a  k o j i  s u  s e  o 
njemu/njoj/njima dužni skrbiti, te nema 
imovinu danu u zakup,

7. HRVI uz uvjet da je vlasnik i korisnik 
stambenog prostora, odnosno da ima stalno 
mjesto prebivališta u stambenom prostoru za 
koji traži oslobađanje, da nema u vlasništvu 
drugi stan ili kuću na području općine 
Oprisavci, i da je stambeni prostor za koji traži 
oslobađanje izgradio/uredio temeljem prava za 
stambeno zbrinjavanje prema odredbama 
Zakona o pravima HRVI.

8. osoba ili obitelj kojoj je na nekretnini uslijed 
elementarne nepogode ili druge nezgode 
uzrokovane višom silom nastala šteta koja 
višestruko premašuje iznos komunalne 
naknade,

9. Općinski načelnik može posebnom odlukom 
odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od 
plaćanja komunalne naknade vlasnika, 
odnosno korisnika nekretnine, ako ocijeni da je 
isti u nemogućnosti platiti komunalnu naknadu 
iz razloga koji nisu navedeni točkom 1., 2., 3., 
4., 5., 6., 7. i 8. ovog članka, a o tome je dužan 
izvijestiti Općinsko vijeće najkasnije do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(2)Općinsko vijeće može posebnom odlukom utvrditi 
ostale kriterije i načine za oslobađanje plaćanja 
komunalne naknade.
(3)Nesposobnim za rad u smislu stavka 1. točke 5. i 6. 
ovog članka smatraju se djeca do navršenih 18. 
godina starosti odnosno dok se nalaze na redovnom 

školovanju, osobe starije od 65 godina, i ostale osobe 
koje imaju valjano uvjerenje odnosno rješenje 
mjerodavne institucije o nesposobnosti za rad.
(4)Odbit će se zahtjev za oslobođenjem obveze 
plaćanja komunalne naknade ako se tijekom 
postupka utvrdi da je stvarno stanje kućanstva (broj 
članova, visina prihoda i dr.) bitno drugačije od 
priložene dokumentacije odnosno izjave.
(5)Privremeno rješenje o oslobođenju plaćanja 
komunalne naknade vrijedi za tekuću godinu, a 
zahtjevi se podnose u periodu od 1. siječnja do 28. 
veljače svake godine iznova.
 

Članak 10.

(1)
Za slučajeve potpunog ili djelomičnog oslobađanja 

od plaćanja komunalne naknade iz članka 8. i 9. ove 
Odluke,  sredstva će se namiriti iz proračuna općine 
Oprisavci.

Članak 11.

( 1 ) Rješenje  o  pr ivremenom, potpunom i l i 
djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne 
naknade iz članka 9. stavka 1. donosi Jedinstveni 
upravni odjel općine Oprisavci na temelju 
pozitivnog mišljenja Općinskog načelnika.
(2)Plaćanja komunalne naknade iz članka 9. ove 
Odluke, mogu se osloboditi samo obveznici koji 
podnesu pisani zahtjev, uz koji su dužni priložiti sve 
potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za 
oslobađanje.
(3)

Dokazom u smislu prethodnog stavka smatra se; 
rješenje Centra za socijalnu skrb, Izjava o broju 
članova domaćinstva, te drugi dokazi prema 
zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Oprisavci.

Članak 12.

(1)Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje 
služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u 
slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 
6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene 
se umanjuje za 50%, ali ne može biti manji od 
koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno 
neizgrađeno građevinsko zemljište.
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III.
NASELJA I ZONE U KOJIMA SE UTVRÐUJE OBVEZA

PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 13.

(1)Na području općine Oprisavci utvrđuje se 3 (tri) zone za obračun i naplatu komunalne naknade i to:

ZONA  PODRUČJE / NASELJA  

I 
centar naselja Oprisavci odnosno zona Trg Svetog Križa , i područje Poduzetničke 

zone „STRUŽANI - KRČ“  

II 

naselje Oprisavci - Ulica hrvatskih velikana , Ulica hrvatskih branitelja  i Savska 

ulica , naselje Trnjanski Kuti , naselje Poljanci , naselje Svilaj , naselje Prnjavor , 

naselje Novi Grad  

III  naselje Stružani  i naselje Zoljani  

(2)Općinski načelnik može naknadno, temeljem uvida 
na terenu, ili po promjeni stanja opremljenosti 
komunalne infrastrukture, pojedina naselja 
prekategorizirati u višu ili nižu zonu.

IV.
MJERILA ZA UTVRÐIVANJE VISINE 

KOMUNALNE NAKNADE I NAČIN 
OBRAČUNA

Članak 14.
(1)� Visina komunalne naknade određuje se ovisno 
o:
- � lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se 
nalazi nekretnina
- � vrsti nekretnine
(2)� Komunalna naknada obračunava se po 
četvornom metru (m²) površine i to za stambeni, 
poslovni i garažni prostor po jedinici korisne 
površine koja se utvrđuje na način propisan 
Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje 
zaštićene najamnine (Narodne novine br. 40/97), a za 
građevno zemljište po jedinici stvarne površine.
(3) � Iznos godišnjeg iznosa komunalne naknade 
utvrđuje se množenjem površine, koeficijenta zone 
(KZ), koeficijenta namjene (KN) i vrijednosti boda 
komunalne naknade (B).
(4)�

Formula za izračun godišnjeg iznosa 
2komunalne naknade je = m  x KZ x KN x B

Članak 15.

 (1)� Vrijednost boda (B) određuje posebnom 
odlukom Općinsko vijeće općine Oprisavci do kraja 
studenog tekuće godine, a primjenjuje se od 1. 
siječnja iduće godine. 

(2) � Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka 
jednaka je godišnjoj visini komunalne naknade po 

2četvornome metru (m ) korisne površine stambenog 
prostora u prvoj zoni iz članka 13. ove Odluke.
(3)� Ako Općinsko vijeće općine Oprisavci ne 
odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka 
najkasnije do kraja studenog tekuće godine, za 
obračun komunalne  naknade  u  s l jedećoj 
kalendarskoj godini vrijednost boda ostaje 
nepromijenjena.

Članak 16.

(1)�
Koeficijenti zona (Kz)  u općini Oprisavci 

utvrđuju se na način kako slijedi:
- za I. zonu koeficijent je 1,00
- za II. zonu koeficijent je 0,85
- za III. zonu koeficijent je 0,75

Članak 17.

(1 )  Koeficijenti namjene (Kn) ovisno o vrsti 
nekretnine su:
- za stambeni prostor i prostor koji koriste 

neprofitne organizacije; 1,00
- za garažni prostor; 1,00
- za neizgrađeno građevinsko zemljište; 0,05
- za građevinsko zemljište koje služi u svrhu 

obavljanja poslovne djelatnosti 0,10
- za poslovni prostor površine do 100 m² koji 

služi za proizvodne djelatnosti ; 2,00
- za poslovni prostor površine od 101 do 500 m² 

koji služi za proizvodne djelatnosti ; 1,25
- za poslovni prostor površine veće od 500 m² 

koji služi za proizvodne djelatnosti ; 1,00
- za poslovni prostor površine do 100 m² koji 
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služi za ostale djelatnosti; 2,50
- za poslovni prostor površine od 101 do 500 m² 

koji služi za ostale djelatnosti; 1,75
- za poslovni prostor površine veće od 500 m²  

koji služi za ostale djelatnosti; 1,00
- za poslovni prostor koji služi u svrhu obavljanja 

poslovne djelatnosti u slučaju kad se poslovna 
djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u 
kalendarskoj godini; 1,00

- za građevinsko zemljište koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad se 
poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci 
u kalendarskoj godini; 0,05

V.
KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

(1)�
Fizička ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak 

obveze ili promjenu osobe obveznika, sukladno 
članku 5. stavak 1. ove Odluke, kaznit će se 
novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne 
naknade. 
(2)�

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka pokreće Jedinstveni 
upravni odjel općine Oprisavci.
(3)� Novčane kazne naplaćene prema ovoj Odluci 
prihod su Proračuna općine Oprisavci.

VI.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1)
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o komunalnoj naknadi na području 
općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 15/11, 6/15 i 10/15).

Članak 20.

(1)
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”, a primjenjuje se od  1. siječnja 2019. 
godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/19-01/03
URBROJ: 2178/14-01-19-01
Oprisavci, 31. siječnja 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

3.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  7 8 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 68/18), članka 
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samopupravi („NN“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15 i 123/17), te članka 30. Statuta općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 3/18) Općinsko vijeće općine 
Oprisavci na svojoj 11. sjednici održanoj dana 31. 
siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU 
   o komunalnom doprinosu

I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

� Ovom odlukom određuju se:
-  visina komunalnog doprinosa na području 

općine Oprisavci,
-  područja zona za plaćanje komunalnog 

doprinosa na području općine Oprisavci, 
-  jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

3
utvrđena po m  građevine za pojedine zone,

-  način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
-  uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim 

slučajevima može odobriti djelomično ili 
potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa.

 
Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje 
se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na 
području općine Oprisavci i položajne pogodnosti 
građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja 
ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom 
gospodarstvu ne propisuje drugačije.
� Komunalni doprinos je prihod proračuna 
općine Oprisavci koji se koristi samo za financiranje 
građenja i održavanja komunalne infrastrukture. 

Članak 3.

� Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na 
kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 
građevina, odnosno investitor ako je na njega 
pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja 
komunalnog doprinosa. 
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Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se 
množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je 
izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću 
komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili 
je izgrađena. 
Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge  
otvorene građevine te spremnike za naftu i druge  
tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava  
se množenjem tlocrtne površine građevine koja se 
gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom 
vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se 
građevina gradi ili je izgrađena. 
Posebnim pravilnikom Ministar pobliže propisuje  
način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu 
obračuna komunalnog doprinosa. 

Članak 5.

� Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja 
nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili 

nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na 
razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam 
zgrade.
Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak 
obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se 
komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi 
rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza 
plaćanja komunalnog doprinosa.
� Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način 
primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za 
građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog 
doprinosa za ozakonjene građevine.

II.
ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG 

DOPRINOSA

Članak 6.

U općini Oprisavci određuju se 3 (tri) položajne zone i 
to: 

ZONA PODRUČJE / NASELJA 

I Područje Poduzetničke zone „STRUŽANI - KRČ“ sukladno PPU općine Oprisavci 

II Centar naselja Oprisavci, odnosno Trg Svetog Križa  

III 
Naselja: Oprisavci - Savska ulica, Ulica hrvatskih velikana i Ulica hrvatskih branitelja, 
naselje Trnjanski Kuti, naselje Poljanci, naselje Svilaj, naselje Stružani, naselje 
Zoljani, naselje Prnjavor i naselje Novi Grad 

Za naselja koja unutar svojih građevinskih područja 
temeljem prostornog plana nemaju razgraničene 
radno-gospodarske od ostalih zona, u slučajevima 
kada se radi o izgradnji građevina na prostorima koji 
imaju karakter radno-gospodarskih zona, Općinski 
načelnik može donijeti zaključak da se u tim 
slučajevima za obračun plaćanja komunalnog 
doprinosa primjeni jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa I. zone.
Odredba iz prethodnog stavka može se primjenjivati 
do donošenja odgovarajućih prostornih planova za 
pojedina naselja.

III.
JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG 

DOPRINOSA

Članak 7.

Utvrđuje se jedinična vrijednost 
komunalnog doprinosa na način kako slijedi:

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 2Strana: 246



 

VRSTE GRAĐEVINA I II III 

STAMBENE I POSLOVNE GRAĐEVINE (kn/m3) 20,00 3,00 2,50 

POMOĆNE I GOSPODARSKE GRAĐEVINE (kn/m3) 10,00 2,00 1,50 

IV.
NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA 
KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8. 

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno ili 
obročno na poslovni račun općine Oprisavci na 
temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni 
odjel u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o 
komunalnom doprinosu. Potvrdu o uplaćenom 
komunalnom doprinosu izdaje Jedinstveni upravni 
odjel općine Oprisavci.
Obročna otplata komunalnog doprinosa odobrava se 
rješenjem o komunalnom doprinosu na zahtjev 
obveznika komunalnog doprinosa, ukoliko je iznos 
utvrđenog komunalnog doprinosa veći od 2.000,00 
kuna, s time da pojedini obrok ne može biti manji od 
500,00 kuna, a ukupan broj obroka plaćanja ne može 
biti veći od 12.
Kod obročne otplate komunalnog doprinosa, prvi 
obrok dospijeva u roku od 15 dana od dana izvršnosti 
rješenja o komunalnom doprinosu, a ostali obroci 
nastavno dospijevaju svakih 30 dana nakon roka 
dospijeća plaćanja prvog obroka.

Ako obveznik komunalnog doprinosa ne podnese 
zahtjev za obročnu otplatu, odnosno ako je iznos 
utvrđenog komunalnog doprinosa manji od 2.000,00 
kuna, Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje s 
jednokratnim plaćanjem.

V.
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 
KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i 
ozakonjenje: 
- komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
- vojnih građevina
- prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke 

komunikacijske infrastrukture
- nadzemnih i podzemnih produktovoda i 

vodova

- sportskih i dječjih igrališta
- ograda, zidova i potpornih zidova
- parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, 

cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih 
kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj 
čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće 
građevine ili na postojećoj građevini, koji su 
namijenjeni uporabi te građevine

- spomenika.

Članak 10.

Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se u 
potpunosti: 
1. Općina Oprisavci,
2. građevine koje služe za vatrogasnu djelatnost,
3.  rgovačka društva i ustanove kojih je Općina 

Oprisavci osnivač ili većinski vlasnik u slučaju 
izgradnje građevina koje služe obavljanju 
povjerene im djelatnosti, a koje su u javnom 
interesu, 

4.  kada je investitor država ili jedinica lokalne 
(područne) samouprave koji grade objekte za 
javnu kulturnu djelatnost, muzeje, dječje vrtiće, 
bazene, objekte socijalne zaštite i zdravstva, 
doma za starije i nemoćne osobe, 

5.  kada je investitor država ili vjerska zajednica za 
objekte za humanitarno-karitativnu djelatnost,

6.  za građevine koje se grade sukladno Zakonu o 
društveno poticanoj stanogradnji,  

7. osobe na način i u iznosu predviđenom u 
posebnom zakonu kojim se uređuju prava 
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji,  

8.  kod ozakonjenja  ( legal izaci je)  zgrada 
oslobađaju se hrvatski branitelji koji su 
sudjelovali u Domovinskom ratu 12 mjeseci i 
više, invalidi Domovinskog rata s 30% 
invaliditeta i više te supružnici i djeca poginulih, 
umrlih i nestalih hrvatskih branitelja.

Osnova za oslobađanje plaćanja iz točaka 7. i 8. 
stavka 1. ovog članka je isprava nadležnog tijela 
Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih 
poslova ili Ministarstva branitelja, te dokaz da je 
podnositelj zahtjeva vlasnik nekretnine, odnosno 
supružnik vlasnika nekretnine, koja se ozakonjuje. 
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Podnositelj zahtjeva za oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa u slučajevima iz 
točaka 7. i 8. stavka 1. ovog članka, dužan je priložiti 
dokaze o ispunjavanju uvjeta za oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 11.

Privatni investitori mogu biti oslobođeni 
plaćanja komunalnog doprinosa kod izgradnje 
građevina koje su od javnog interesa. Općinsko 
vijeće donosi odluku na temelju prijedloga 
Općinskog načelnika. 

Članak 12.

Općinsko vi jeće može od plaćanja 
komunalnog doprinosa djelomično ili u potpunosti 
na osobni zahtjev osloboditi: 
1.  korisnike stalne socijalne pomoći s 
prebivalištem na području općine Oprisavci za 
objekt individualne stambene izgradnje za vlastite 

3
stambene potrebe ukupne zapremnine do 400 m , 
ovo pravo može se ostvariti samo jedanput, 
2.  staračka domaćinstva (starija od 65 godina i 
ako nemaju djece koja se mogu skrbiti o njima) ako u 
domaćinstvu nema članova sposobnih za 
privređivanje, 
3.  investitore gradnje poslovnih prostora za 
proizvodne djelatnosti u poljoprivredi, kao i 
investitore gradnje farmi za uzgoj stoke i peradi te 
farmi za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju u 
visini do najviše 50% do potpunog oslobađanja 
utvrđenog komunalnog doprinosa, 

Da bi korisnik ostvario jedno od prava 
navedenih u stavku 1. ovog članka, potrebito je da 
podnese zahtjev za djelomično ili potpuno 
osolobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 
Općinskom vijeću općine Oprisavci.

Članak 13.

U cilju poticanja poduzetništva i novog 
zapošljavanja Općinsko vijeće općine Oprisavci 
može posebnom odlukom utvrditi  i  druge 
povoljnosti za djelomično ili potpuno oslobađanje 
od plaćanja komunalnog doprinosa pravnih ili 
fizičkih osoba. 

Članak 14.

Obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
oslobađaju se djelomično ili u potpunosti pravne i 
fizičke osobe koje to pravo ostvaruju na temelju i u 

smislu odredbi posebnih zakona kojima im je takovo 
pravo priznato. 

Članak 15.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa 
može koristiti samo jednu od mogućnosti, odnosno 
prava iz članka 12., 13. i 14. ove Odluke na 
umanjenje iznosa komunalnog doprinosa. Sredstva 
za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalnog doprinosa namiriti će se iz 
ostalih prihoda općinskog proračuna koji nisu 
namjenski. Rješenje o oslobađanju od potpunog ili 
djelomičnog plaćanja komunalnog doprinosa donosi 
Jedinstveni upravni odjel na temelju odluke 
Općinskog vijeća.

Članak 16. 

Smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 
50% investitorima koji će zaposliti 10 ili više novih 
radnika na neodređeno vrijeme i to u roku od 6 
mjeseci od dana dobivanja uporabne dozvole, o 
čemu moraju dostaviti dokaz, a ukoliko dokaz ne 
dostave obvezni su platiti komunalni doprinos u 
cijelosti.  

Smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 
30% investitorima koji dograđuju postojeće objekte 
u svrhu proširenja proizvodnje.

VI.
RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 17.

� Rješenje o komunalnom doprinosu, 
temeljem ove Odluke donosi Jedinstveni upravni 
odjel općine Oprisavci u postupku pokrenutom po 
službenoj dužnosti (u skladu s Odlukom o 
komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan 
pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti 
rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na 
snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom 
doprinosu ako se radi o građevini koja se prema 
Zakonu o gradnji može graditi bez građevinske 
dozvole).

Članak 18.

Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke 
sadrži:

-  odatke o obvezniku komunalnog doprinosa,
-  iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je 

obveznik dužan platiti,
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-  obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog 
doprinosa i

-  prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa 
za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s 
iskazom obujma, odnosno površine građevine i 
jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

�
 Rješenje o komunalnom doprinosu koje 
nema sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog 
članka, ništavo je.

Članak 19.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi 
se i ovršava u postupku i na način propisan Općim 
poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu nije propisano drugačije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i 
rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj 
izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o 
odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog 
rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se 
izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo 
Brodsko-posavske županije nadležno za poslove 
komunalnog gospodarstva.

Članak 20.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi 
se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno 
rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja 
građevina koje se prema posebnim propisima grade 
bez građevinske dozvole nakon prijave početka 
građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka 
rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i 
građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po 
pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon 
što se je građevina te namjene počela koristiti ako se 
koristi bez uporabne dozvole.

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog 
rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 21.

� Ako je izmijenjena građevinska dozvola, 
drugi akt za građenje ili glavni projekat, na način koji 
utječe na obračun komunalnog doprinosa, 
Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci po 
službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika 
komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će 
ovršno ,  odnosno  pravomoćno r ješen je  o 
komunalnom doprinosu.ž

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom 
doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, 
obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni 
te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog 
doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, 
po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu 
doneseno.
� Kod povrata iz prethodnog stavka ovog 
članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo 
na kamatu.

Poništenje ovršnog odnosno pravomočnog 
rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 22.

� Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci 
poništiti će po zahtjevu obveznika komunalnog 
doprinosa ili investitora, ovršno, odnosno 
pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako 
je građevinska dozvola, drugi akt za građenje 
oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili 
suglasnosti investitora.
� Rješenjem o poništenju Rješenja o 
komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog 
članka, odrediti će se i povrat komunalnog doprinosa 
u roku maksimalno do dvije godine od dana 
izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.

Kod povrata iz prethodnog stavka ovog 
članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo 
na kamatu.

Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog 
doprinosa

Članak 23.

� Komunalni doprinos je plaćen za građenje 
građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno 
drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer 
građenje nije započeto ili koji je poništen na zahtjev 
ili uz suglasnost investitora, pa će s toga Jedinstveni 
upravni odjel općine Oprisavci uračunati komunalni 
doprinos kao plaćeni dio komunalnog doprinosa na 
istom ili drugom zemljištu na području općine 
Oprisavci, ako to zatraži obveznik komunalnog 
doprinosa ili investitor.
� Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno 
investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, 
niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni 
dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje 
na istom ili drugom zemljištu.
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VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

� Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o komunalnom doprinosu općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
24/04, 12/11).

Članak 25.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/19-01/02
URBROJ: 2178/14-01-19-01
Oprisavci, 31. siječnja 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

4.

 Na temelju članka 57. Zakona o porezu na 
dohodak (“Narodne novine” broj 115/16 i 106/18) i 
članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 
11.sjednici održanoj dana 31. siječnja siječnja 2019., 
donijelo je

ODLUKU

o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno
smještajnoj jedinici u kampu
na području općine Oprisavci

Članak. 1. 

� Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog 
poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za 
odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp 
odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za 
robinzonski smještaj koji se nalaze na području općine 
Oprisavci.                             

Članak 2. 

� Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove 
Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu 
ili smještajnoj jedinici u svim naseljima općine 
Oprisavci   u  koj ima se  obavl ja  djelatnost 
iznajmljivanja i smještaja u turizmu. 

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/19-01/01
URBROJ:2178/14-01-19-1
Oprisavci, 31. siječnja 2019.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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OPĆINA  SIKIREVCI

2.

 Na  temel ju  č lanka  78 .  «Zakona  o 
komunalnom gospodarstvu» (“NN” br.68/18), - 
članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15 i 123/17), te članka 30. Statuta općine 
Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br.01/18 ), Općinsko vijeće općine 
Sikirevci na svojoj 14. sjednici  održanoj 
04.02.2019.god., donosi :

ODLUKU
 

   o komunalnom doprinosu

I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

� Ovom odlukom određuju se:
- � visina komunalnog doprinosa na području 

Općine Sikirevci,
- � područja zona za plaćanje komunalnog 

doprinosa na području općine Sikirevci, 

- � jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
3

utvrđena po m  građevine za pojedine zone,
- � način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
- � uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim 

slučajevima može odobriti djelomično ili 
potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa.

 
Članak 2.

� Komunalni doprinos je novčano javno davanje 
koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture 
na području općine Sikirevci i položajne pogodnosti 
građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja 
ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom 
gospodarstvu ne propisuje drugačije.
� Komunalni doprinos je prihod proračuna 
Općine Sikirevci koji se koristi samo za financiranje 
građenja i održavanja komunalne infrastrukture. 

Članak 3.

� Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na 
kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 
građevina, odnosno investitor ako je na njega 
pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja 
komunalnog doprinosa. 
�
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Članak 4.

� Komunalni doprinos za zgrade obračunava se 
množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je 
izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću 
komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili 
je izgrađena. 
Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge  
otvorene građevine te spremnike za naftu i druge  
tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava  
se množenjem tlocrtne površine građevine koja se 
gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom 
vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se 
građevina gradi ili je izgrađena. 
Posebnim pravilnikom Ministar pobliže propisuje  
način utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu 
obračuna komunalnog doprinosa. 

Članak 5.
� Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja 
nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili 
nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na 
razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam 
zgrade.
Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak 

obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se 
komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo donosi 
rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza 
plaćanja komunalnog doprinosa.
� Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način 
primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za 
građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog 
doprinosa za ozakonjene građevine.

II.
ZONA ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG 

DOPRINOSA

Članak 6.

Ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i 
stupnju opremljenosti objektima i uređajima 
komunalne infrastrukture na području općine Sikirevci 
utvrđuje se 1 ( jedna ) zona u naselju Sikirevci i naselju 
Jaruge.
Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa po m3 građevine po vrsti uređaja komunalne 
infrastrukture i po I. Zoni, određena u kunama po 
prostornom metru ( km/ m3) građevine koja se gradi 
kako slijedi:

ZONA PODRUČJE / NASELJA 

I Područje Općine Sikirevci; naselje Sikirevci, naselje Jaruge  

 

Za naselja koja unutar svojih građevinskih područja 
temeljem prostornog plana nemaju razgraničene 
radno-gospodarske od ostalih zona, u slučajevima 
kada se radi o izgradnji građevina na prostorima koji 
imaju karakter radno-gospodarskih zona, Općinski 
načelnik može donijeti zaključak da se u tim 
slučajevima za obračun plaćanja komunalnog 
doprinosa primjeni jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa I. zone.

Odredba iz prethodnog stavka može se primjenjivati 

do donošenja odgovarajućih prostornih planova za 
pojedina naselja.

III.
JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG 

DOPRINOSA

Članak 7.

( 1 )Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog 
doprinosa na način kako slijedi:

 

VRSTE GRAĐEVINA –  IZGRADNJA NOVA  I  

IZNOS 
KOMUNALNOG 
DOPRINOSA PO 

M3 U KN  

STAMBENE GRAĐEVINE (kn/m 3)  1.  
1 kn  

POSLOVNE  GRAĐEVINE  (kn/m3)  1.  
1kn  

POMOĆNE GRAĐEVINE (kn/m3)  1.  
1 kn  

POLJOPRIVREDNE  GRAĐEVINE  (kn/m3)  1.  
1 kn  
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 ( 2 )Za nezakonito izgrađene zgrade za koje je 
pokrenut postupak za donošenje rješenja o 
izvedenom stanju jedinična vrijednost doprinosa po 

I. zoni iz članka 6. ove Odluke određuje se u kunama 
po m3 građevine i iznosi:

VRSTA OBJEKTA  – 
NEZAKONITO IZGRAĐENE 

GRAĐEVINE 

ZONA IZNOS KOMUNALNOG 
DOPRINOSA PO M3 U KN 

STAMBENI PROSTOR  1. 1 kn 
POSLOVNI PROSTOR 1. 1 kn 

 

IV.
NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA 
KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8. 

Obveznik komunalnog doprinosa dužan je 
cjelokupni  iznos komunalnog doprinosa platiti 
odjednom na poslovni račun Općine Sikirevci na 
temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni 
odjel. Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu 
izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci.

V.
OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 
KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Komunalni doprinos se ne plaća za građenje i 
ozakonjenje: 
- komunalne infrastrukture i vatrogasnih 

domova
- vojnih građevina
- p r o m e t n e ,  v o d n e ,  k o m u n i k a c i j s k e  i 

elektroničke komunikacijske infrastrukture
- nadzemnih i podzemnih produktovoda i 

vodova
- sportskih i dječjih igrališta
- ograda, zidova i potpornih zidova
- parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, 

cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih 
kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj 
čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće 
građevine ili na postojećoj građevini, koji su 
namijenjeni uporabi te građevine

- spomenika.

Članak 10.

( 1) Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju 
se u potpunosti: 
1. Općina Sikirevci,
2. građevine koje služe za vatrogasnu djelatnost,

3.   trgovačka društva i ustanove kojih je Općina 
Sikirevci osnivač ili većinski vlasnik u slučaju 
izgradnje građevina koje služe obavljanju 
povjerene im djelatnosti, a koje su u javnom 
interesu, 

4.   kada je investitor država ili jedinica lokalne 
(područne) samouprave koji grade objekte za 
javnu kulturnu djelatnost, muzeje, dječje vrtiće, 
bazene, objekte socijalne zaštite i zdravstva, 
doma za starije i nemoćne osobe, 

5. � kada je investitor država ili vjerska zajednica za 
objekte za humanitarno-karitativnu djelatnost,

( 2 ) Od plaćanja komunalnog doprinosa djelomično 
se oslobađaju:
1. kod ozakonjenja (legalizacije) zgrada i građenja 
novih zgrada oslobađaju se hrvatski branitelji koji su    
sudjelovali u ratu do :
-  do 6 mjeseci……………. 10 %
-  od 6 do 12 mjeseci……..  20%
-  od 12 i više mjeseci …….30 %
2. invalidi Domovinskog rata u postotku utvrđene 
invalidnosti, supružnici i djeca poginulih, umrlih i 
nestalih branitelja.
            3. u visini od 50% obračunatog komunalnog 
doprinosa oslobađaju se pravne i fizičke osobe koje 
namjeravaju graditi proizvodno-industrijske 
objekte, objekte za uslužne djelatnosti i druge 
poslovne djelatnosti,
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 
2. točka 1 i točka 2. ovog članka uz zahtjev stranke za 
djelomično oslobađanje mora podnijeti dokaz o 
invalidnosti (pravomoćno rješenje) ili potvrdu 
nadležnog Ureda za obranu o vremenu provedenom 
u Hrvatskoj vojsci.

Članak 11.

Privatni investitori mogu biti oslobođeni plaćanja 
komunalnog doprinosa kod izgradnje građevina koje 
su od javnog interesa. Općinsko vijeće donosi 
odluku na temelju prijedloga općinskog načelnika. 
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Članak 12.

Općinsko vijeće može od plaćanja komunalnog 
doprinosa djelomično ili u potpunosti na osobni 
zahtjev osloboditi: 
1. investitore gradnje poslovnih prostora za 
proizvodne djelatnosti u poljoprivredi, kao i 
investitore gradnje farmi za uzgoj stoke i peradi te 
farmi za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju u 
visini do najviše 50% do potpunog oslobađanja 
utvrđenog komunalnog doprinosa, 
Da bi korisnik ostvario pravo ovog članka, potrebito 
je da podnese zahtjev za djelomično ili potpuno 
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 
Općinskom vijeću Općine Sikirevci.

Članak 13.

U ci l ju  pot icanja  poduzetniš tva  i  novog 
zapošljavanja Općinsko vijeće Općine Sikirevci 
može posebnom odlukom utvrditi  i  druge 
povoljnosti za djelomično ili potpuno oslobađanje 
od plaćanja komunalnog doprinosa pravnih ili 
fizičkih osoba. 

Članak 14.

Obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju 
se djelomično ili u potpunosti pravne i fizičke osobe 
koje to pravo ostvaruju na temelju i u smislu odredbi 
posebnih zakona kojima im je takovo pravo priznato. 

Članak 15.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može 
koristiti samo jednu od mogućnosti, odnosno prava 
iz članka 12., 13. i 14. ove Odluke na umanjenje 
iznosa komunalnog doprinosa. Sredstva za slučaj 
potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja 
komunalnog doprinosa namiriti će se iz ostalih 
prihoda općinskog proračuna koji nisu namjenski. 
Rješenje o oslobađanju od potpunog ili djelomičnog 
plaćanja komunalnog doprinosa donosi Jedinstveni 
upravni odjel na temelju odluke Općinskog vijeća.

Članak 16. 

Smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 50% 
investitorima koji će zaposliti 10 ili više novih 
radnika na neodređeno vrijeme i to u roku od 6 
mjeseci od dana dobivanja uporabne dozvole, o 
čemu moraju dostaviti dokaz, a ukoliko dokaz ne 
dostave obvezni su platiti komunalni doprinos u 
cijelosti.  

Smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za 50% 
investitorima koji dograđuju postojeće objekte u 
svrhu proširenja proizvodnje.

VI.
RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 17.
� Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem 
ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel Općine 
Sikirevci u postupku pokrenutom po službenoj 
dužnosti (u skladu s Odlukom o komunalnom 
doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti 
građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o 
izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan 
donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se 
radi o građevini koja se prema Zakonu o gradnji 
može graditi bez građevinske dozvole).

Članak 18.

Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži:
- � podatke o obvezniku komunalnog doprinosa,
- � iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je 

obveznik dužan platiti,
- � obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog 

doprinosa i
- � prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa 

za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s 
iskazom obujma, odnosno površine građevine i 
jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

� Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema 
sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog članka, 
ništavo je.

Članak 19.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i 
ovršava u postupku i na način propisan Općim 
poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu nije propisano drugačije.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o 
njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, 
ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili 
odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te 
rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o 
kojoj odlučuje upravno tijelo Brodsko-posavske 
županije nadležno za poslove komunalnog 
gospodarstva.

Članak 20.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po 
pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno 
rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja 
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građevina koje se prema posebnim propisima grade 
bez građevinske dozvole nakon prijave početka 
građenja ili nakon početka građenja.
Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje 
o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu 
n a m i j e n j e n u  p r o i z v o d n j i  d o n o s i  s e  p o 
pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon 
što se je građevina te namjene počela koristiti ako se 
koristi bez uporabne dozvole.

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog 
rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 21.

� Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi 
akt za građenje ili glavni projekat, na način koji 
utječe na obračun komunalnog doprinosa, 
Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci po 
službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika 
komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će 
ovršno ,  odnosno  pravomoćno r ješen je  o 
komunalnom doprinosu.
� Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom 
doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, 
obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni 
te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog 
doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, 
po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu 
doneseno.
� Kod povrata iz prethodnog stavka ovog 
članka, obveznik, odnosno investitor nemaju pravo 
na kamatu.

Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog 
rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 22.

� Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci 
poništiti će po zahtjevu obveznika komunalnog 
doprinosa ili investitora, ovršno, odnosno 
pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako 
je građevinska dozvola, drugi akt za građenje 
oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili 
suglasnosti investitora.
� R j e š e n j e m  o  p o n i š t e n j u  R j e š e n j a  o 
komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog 
članka, odrediti će se i povrat komunalnog doprinosa 
u roku maksimalno do dvije godine od dana 
izvršnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.
Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, 
obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na 
kamatu.

Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog 
doprinosa

Članak 23.

� Komunalni doprinos je plaćen za građenje 
građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno 
drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer 
građenje nije započeto ili koji je poništen na zahtjev 
ili uz suglasnost investitora, pa će s toga Jedinstveni 
upravni odjel Općine Sikirevci uračunati komunalni 
doprinos kao plaćeni dio komunalnog doprinosa na 
istom ili drugom zemljištu na području Općine 
Sikirevci, ako to zatraži obveznik komunalnog 
doprinosa ili investitor.
� Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno 
investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, 
niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni 
dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje 
na istom ili drugom zemljištu.

VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

� Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o komunalnom doprinosu Općine Sikirevci, 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 
doprinosu (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije 12/11, 03/13).

Članak 25.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu prvog 
dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 021-05/19-02/1
URBROJ: 2178/26-02-19-1
Sikirevci, 04.veljače 2019.god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE SIKIREVCI
Josip Matić, v.r.
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3.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  9 5 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18), članka 
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 
123/17), te članka 30. Statuta općine  („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18) 
Općinsko vijeće općine Sikirevci na 14 .sjednici 
održanoj dana 04.02.2019. godine donijelo je

ODLUKU

o komunalnoj naknadi

I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)
Ovom odlukom utvrđuju se:

1. naselja u općini Sikirevci u kojima se naplaćuje 
komunalna naknada,

2. područja zona
3. koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,
4. koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i 

građevno zemljište koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti,

5. rokovi plaćanja komunalne naknade,
6. nekretnine koje se u potpunosti ili djelomično 

oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
7. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim 

slučajevima može odobriti potpuno ili 
djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne 
naknade,

8. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za 
slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

(1)
Komunalna naknada je novčano javno davanje 

ko je  se  p laća  za  održavan je  komuna lne 
infrastrukture.
(2)Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice 
lokalne samouprave koji se koristi za financiranje 
održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a 
može se na temelju odluke predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave koristiti i za 
financiranje građenja i održavanja objekata 
predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog 
sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne 

namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti 
zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, 
ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost 
održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

II.
OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE 

NAKNADE

Članak 3.

(1)
Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno 

korisnici:
1. stambenog prostora,
2. prostora za obavljanje poslovnih djelatnosti
3. garažnog prostora,
4. građevinskog zemljišta koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti.
(2)

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno 
korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka.
(3)Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća 
komunalnu naknadu:
1.  ako je na njega obveza plaćanja te naknade 
prenesena pisanim ugovorom,
2.  ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili,
3.  ako se ne može utvrditi vlasnik.
(4)Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje 
komunalne naknade ako je obveza plaćanja te 
naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim 
ugovorom.

Članak 4.

(1)Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz 
članka 3. ove Odluke koje se nalaze unutar 
građevinskog područja naselja,kao i za stambeni i 
poslovni prostor izvan građevinskog područja 
naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne 
djelatnosti iz članka 2. točke 2., 3., i 5. ove odluke, a 
koje su opremljene najmanje pristupnom cestom i 
objektima za opskrbu električnom energijom, te čine 
sastavni dio infrastrukture općine Sikirevci.
(2)Građevnim zemljištem u smislu ove Odluke smatra 
se zemljište koje se nalazi unutar granica 
građevinskoga područja naselja, a na kojemu se, u 
skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine 
za stambene, poslovne, športske ili druge namjene.
(3)Neizgrađenim građevinskim zemljištem u smislu 
ove Odluke smatra se zemljište iz stavka 2. ovog 
članka na kojemu nije izgrađena nikakva građevina 
ili na kojemu postoji privremena građevina za čiju 
izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. 
Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i 
zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje 
građevine.
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Članak 5.

(1)
Obveznik plaćanja komunalne naknade iz članka 3. 

ove odluke (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku 
od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene 
osobe obveznika, istu prijaviti Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Sikirevci.
(2)

U Jedinstvenom upravnom odjelu ustrojava se 
evidencija obveznika komunalne naknade. Podaci iz 
prijave obveznika komunalne naknade mogu se 
provjeriti i nadopunjavati uvidom u zemljišne knjige 
i uviđajem na terenu. 
(3)Obveznik komunalne naknade koji nije izvršio 
prijavu dužan je komunalnom redaru omogućiti 
pristup nekretninama radi utvrđivanja podataka za 
donošenje rješenja o obvezi plaćanja komunalne 
naknade.

Članak 6.

(1)Visina komunalne naknade utvrđuje se rješenjem.
(2)

Rješenje o komunalnoj naknadi može se donijeti na 
neodređeno vrijeme. 
(3)

Rješenje se mijenja po zahtjevu stranke ili po 
službenoj dužnosti, ako se izmijeni obveznik ili se na 
osnovi odluke Općinskog vijeća mijenja visina 
komunalne naknade u odnosu na prethodnu godinu, 
a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.
(4)

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
-  iznos komunalne naknade po četvornome metru 

2
(m ) nekretnine, 
-  obračunska površina nekretnine, 
-  godišnji iznos komunalne naknade, 
-  mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno 
iznos obroka komunalne naknade ako se ista ne plaća 
u mjesečnim anuitetima,
 -  rok za plaćanje komunalne naknade.
(5)

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se 
izjaviti žalba u roku od 30 dana od dana primitka 
rješenja, upravnom tijelu Brodsko-posavske 
županije nadležnom za poslove komunalnog 
gospodarstva.
(6)Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno 
danom početka korištenja nekretnine koja se koristi 
bez uporabne dozvole
2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe 
vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine
3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti 
kojim se stječe vlasništvo nekretnine
4. danom početka korištenja nekretnine koja se 
koristi bez pravne osnove.

Članak 7.

(1)
Komunalna naknada za fizičke osobe plaća se u tri 

jednaka obroka (3 obračunska razdoblja po 4 
mjeseca)s rokom dospijeća plaćanja do 30.travnja za 
prvo obračunsko razdoblje, 31.kolovoza za drugo, 
odnosno 31. prosinca tekuće godine za treće 
obračunsko razdoblje.
(2)Komunalna naknada za pravne osobe plaća se u 
dvanaest mjesečnih obroka s rokom dospijeća do 
zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.
(3)

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi, a izvršno 
rješenje izvršava Jedinstveni upravni odjel općine 
Sikirevci, u skraćenom upravnom postupku. Izvršno 
rješenje izvršava se u postupku i na način određen 
propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, 
odnosno poreza na dobit.
(4)Glede utvrđivanja, naplate, žalbenog postupka i 
zastare primjenjuju se odredbe Općeg poreznog 
zakona. Obveznik komunalne naknade snosi i 
troškove prisilne naplate.

Članak 8.

(1)Komunalna naknada ne plaća se za:
1. zgrade i zemljišta u vlasništvu općine Sikirevci, 

odnosno za djelatnosti koje se pretežnim 
dijelom financiraju iz Općinskog proračuna 
(arhivi, muzeji, nekretnine udruga, mjesna 
groblja, deponije otpada, prostori za obavljanje 
sportskih djelatnosti, društveni domovi i 
dobrovoljna vatrogasna društva),

2. gospodarske zgrade koje služe kao spremišta 
poljoprivrednih proizvoda i alata,

3. staje, svinjce, peradarnike, i druge životinjske 
nastambe,

4. objekte za koje Općinski načelnik utvrdi da su 
od posebne važnosti za Općinu Sikirevci,

5. objekte predškolskog i školskog obrazovanja s 
pripadajućim građevinskim zemljištem,

6. objekte zdravstvene i socijalne zaštite s 
pripadajućim građevinskim zemljištem,

7. objekte koje služe vjerskim zajednicama za 
obavljanje njihove vjerske i obrazovne 
djelatnosti, s pripadajućim građevinskim 
zemljištem,

8. objekte (stanove) predstavnika vjerskih 
zajednica koji se njima privremeno koriste.

Članak 9.

(1)
Na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, 

potpuno ili djelomično, na određeno ili neodređeno 
vrijeme, osloboditi će se plaćanja komunalne 
naknade:

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 2 Strana: 257



1. osoba odnosno obitelj korisnik stalne novčane 
pomoći Centra za socijalnu skrb,

2. osoba ili obitelj kojoj je na nekretnini uslijed 
elementarne nepogode ili druge nezgode 
uzrokovane višom silom nastala šteta koja 
višestruko premašuje iznos komunalne naknade,

3. Pravne ili fizičke osobe koje u protekloj godini 
zaposle najmanje pet radnika na neodređeno 
vrijeme s područja općine Sikirevci.

4. Općinski načelnik može posebnom odlukom 
odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od 
plaćanja komunalne naknade vlasnika, odnosno 
korisnika nekretnine, ako ocijeni da je isti u 
nemogućnosti platiti komunalnu naknadu iz 
razloga koji nisu navedeni točkom 1., 2., i 3.  ovog 
članka, a o tome je dužan izvijestiti Općinsko 
vijeće najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za 
prethodnu godinu.

(2)
Općinsko vijeće može posebnom odlukom utvrditi 

ostale kriterije i načine za oslobađanje plaćanja 
komunalne naknade.
 

Članak 10.

(1)Za slučajeve potpunog ili djelomičnog oslobađanja 
od plaćanja komunalne naknade iz članka 8. i 9. ove 
Odluke,  sredstva će se namiriti iz proračuna općine 
Sikirevci.

Članak 11.

(1)Rješenje o privremenom, potpunom ili djelomičnom 

oslobađanju od plaćanja komunalne naknade iz članka 
9. stavka 1. donosi Jedinstveni upravni odjel općine 
Sikirevci na temelju pozitivnog mišljenja Općinskog 
načelnika.
(2)

Plaćanja komunalne naknade iz članka 9. ove 
Odluke, mogu se osloboditi samo obveznici koji 
podnesu pisani zahtjev, uz koji su dužni priložiti sve 
potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za oslobađanje.
(3)Dokazom u smislu prethodnog stavka smatra se; 
rješenje Centra za socijalnu skrb, te drugi dokazi prema 
zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Sikirevci.

Članak 12.

(1)Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi 
u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad 
se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u 
kalendarskoj godini, koeficijent namjene se umanjuje 
za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene 
za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko 
zemljište.

III.
NASELJA I ZONA U KOJOJ SE UTVRÐUJE 

OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE 
NAKNADE

Članak 13.
(1)

Na području općine Sikirevci utvrđuje se 1 (jedna) 

zona za obračun i naplatu komunalne naknade 

ZONA  PODRUČJE / NASELJA  

I Područje  općine  Sikirevci ; naselje Sikirevci, naselje Jaruge  
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IV.
MJERILA ZA UTVRÐIVANJE VISINE 

KOMUNALNE NAKNADE I NAČIN 
OBRAČUNA

Članak 14.

(1)
Visina komunalne naknade određuje se ovisno o:

- � lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se 
nalazi nekretnina iz članka 15. ove Odluke i vrsti
nekretnine.
(2)

Komunalna naknada obračunava se po četvornom 
metru (m²) površine i to za stambeni, poslovni i 
garažni prostor po jedinici korisne površine koja se 
utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i 
mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine 
(Narodne novine br. 40/97), a za građevno zemljište 
po jedinici stvarne površine.
(3)

Iznos godišnjeg iznosa komunalne naknade 
utvrđuje se množenjem površine, koeficijenta zone 
(KZ), koeficijenta namjene (KN) i vrijednosti boda 
komunalne naknade (B).
(4)Formula za izračun godišnjeg iznosa komunalne 

2
naknade je =m  x KZ x KN x B

Članak 15.

(1)
Vrijednost boda (B) određuje posebnom odlukom 

Općinsko vijeće općine Sikirevci do kraja studenog 
tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja iduće 
godine. 
(2)Vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka jednaka je 
godišnjoj visini komunalne naknade početvornome 

2metru (m ) korisne površine stambenog prostora u 
prvoj zoni iz članka 16. ove Odluke.
(3)

Ako Općinsko vijeće općine Sikirevci ne odredi 
vrijednost boda iz stavka 1. ovog članka najkasnije 
do kraja studenog tekuće godine, za obračun 
komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini 
vrijednost boda ostaje nepromijenjena.

Članak 16.

(1     )Koeficijenti zona (Kz) su
- za I. zonu koeficijent je 1,00

Članak 17.

( 1 )Koeficijenti namjene (Kn) ovisno o vrsti 
nekretnine su:
- za stambeni prostor i prostor koji koriste 
neprofitne organizacije; 1,00
- za garažni prostor; 1,00
- za neizgrađeno građevinsko zemljište; 0,05

- za građevinsko zemljište koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti 0,20
- za poslovni prostor koji služi za proizvodne 
djelatnosti 2,00
- za poslovni prostor koji služi za ostale 
djelatnosti 3,00
- za poslovni prostor koji služi u svrhu obavljanja 
poslovne djelatnosti u slučaju kad se poslovna 
djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u 
kalendarskoj godini; 1,00
- za građevinsko zemljište koje služi u svrhu 
obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad se 
poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u 
kalendarskoj godini; 0,05

V.
KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

(1)Fizička ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak 
obveze ili promjenu osobe obveznika, sukladno 
članku 5. stavak 1. ove Odluke, kaznit će se 
novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne 
naknade. 
(2)

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka pokreće Jedinstveni 
upravni odjel općine Sikirevci.
(3)

Novčane kazne naplaćene prema ovoj Odluci 
prihod su Proračuna općine Sikirevci.

VI.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1)Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o komunalnoj naknadi na području 
općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 16/04 ).

Članak 20.
(1)Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 021-05/19-02/2
URBROJ:2178/26-02-19-1
Sikirevci, 4. veljače 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Josip Matić, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

3.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  9 5 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
68/18) i članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
02/18), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na 
svojoj 14. sjednici održanoj 04. veljače 2019. godine 
donijelo je � � � � � � � � �

  ODLUKU

o komunalnoj naknadi

I.  OPĆE ODREDBE
Članak 1.

(1)  Ovom Odlukom utvrđuju se područja zona u 
općini Slavonski Šamac u kojima se naplaćuje 
komunalna naknada, koeficijenti zona (Kz), 
koeficijenti namjene za nekretnine za koje se plaća 
komunalna naknada (Kn), rok plaćanja komunalne 
naknade, nekretnine važne za općinu Slavonski 
Šamac koje se u potpunosti ili djelomično 
oslobađaju od plaćanja komunalne naknade te uvjeti 
zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može 
odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od 
obveze plaćanja komunalne naknade. 

Članak 2.

(1) Komunalna naknada prihod je proračuna 
općine Slavonski Šamac koji se koristi za 
financiranje održavanja i građenja komunalne 
infrastrukture.

Članak 3. 

(1) Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje 
se nalaze na području na kojem se najmanje 
obavljaju komunalne djelatnosti održavanja 
nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete i koje 
su opremljene najmanje pristupnom cestom, 
niskonaponskom električnom mrežom i vodom 
prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio 
infrastrukture općine Slavonski Šamac i to za:
- stambeni prostor,
- poslovni prostor, 
- garažni prostor, 
- građevinsko zemljište koje služi za obavljanje 
poslovne djelatnosti,
- neizgrađeno građevinsko zemljište.   
(2) Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se 
nalazi unutar ili izvan granica građevinskog 
područja, a na kojemu se obavlja poslovna 
djelatnost. 
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(3) Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra 
se zemljište koje se nalazi unutar granica 
građevinskog područja na kojemu se u skladu s 
propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i 
gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne 
namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na 
kojemu postoji privremena građevina za čiju 
izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. 
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i 
zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.  

Članak 4.

(1) Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno 
korisnik nekretnine iz članka 2. ove Odluke. 
(2) Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog 
članka plaća komunalnu naknadu ako: 
- je na njega obveza plaćanja te naknade 
prenesena pisanim ugovorom;
- nekretninu koristi bez pravnog osnova ili  
- se ne može utvrditi vlasnik. 
(3) Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje 
komunalne naknade ako je obveza plaćanja te 
naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim 
ugovorom.

Članak 5.

(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:  
- danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno 
danom početka korištenja nekretnine koja se koristi 
bez uporabne dozvole;
- danom sklapanja ugovora kojim se stječe 
vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine; 
- danom pravomoćnosti odluke tijela javne 
vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine; 
- danom početka korištenja nekretnine koja se 
koristi bez pravne osnove. 
(2) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan 
je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze 
plaćanja komunalne naknade, promjene osobe 
obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za 
utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade 
(promjena obračunske površine nekretnine ili 
p romjena  namjene  nekre tn ine) ,  p r i j av i t i 
Jedinstvenom upravnom odjelu nastanak te obveze 
odnosno promjenu tih podataka.   
(3) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne 
prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, 
promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih 
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 
komunalne naknade u propisanom roku, dužan je 
platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze. 

II. PODRUČJA ZONA
Članak 6. 

(1) Područja zona u općini Slavonski Šamac u 
kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se 
s obzirom na uređenost i opremljenost područja 
komunalnom infrastrukturom. 
(2) Na području općine Slavonski Šamac utvrđuju 
se ukupno 2 sljedeće zone:
I. zona �  
II. zona 

Članak 7. 

� U smislu čl. 6. ove Odluke I. zona obuhvaća 
slijedeće dijelove naselja u općini:
a) u naselju Slavonski Šamac: sve ulice i ulica I. 
Kozarca do kbr. 18;
b) u naselju Kruševica: sve ulice osim ulice P. 
Preradovića.
� U smislu čl. 6. ove Odluke II. zona obuhvaća 
slijedeće dijelove naselja u općini:
a) u naselju Slavonski Šamac: ulica I. Kozarca od 
kbr. 20 do kraja;
b) u naselju Kruševica: ulica P. Preradovića.

Mjerodavan plan za određivanje zona iz ove Odluke 
je važeći Prostorni plan uređenja općine Slavonski 
Šamac.                                  

III. KOEFICIJENTI ZONA
Članak 8.

(1) Koeficijenti zona (Kz) iznose :�
I. � zona� 1,00
II.� zona� 0,75

IV. KOEFICIJENTI NAMJENE
Članak 9.

(1)  Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti   
nekretnine i djelatnosti koja se obavlja, iznosi: 
1. za stambeni prostor 1,00 
2. za stambeni i poslovni prostor koji koriste 
neprofitne udruge građana 1,00; 
3. garažni prostor = 1,00; 
4. poslovni prostor koji služi za proizvodne 
djelatnosti =  1,5; 
5. za poslovni prostor koji služi za neproizvodne 
djelatnosti = 2,00;  
6. građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti 5% koeficijenta namjene koji   
    je određen za poslovni prostor;
7. neizgrađeno građevinsko zemljište = 0,05.  
(2)  Za poslovni se prostor i građevinsko zemljište 
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koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju 
kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest 
mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene 
umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od 
koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno za 
neizgrađeno građevinsko zemljište. 
(3)  U slučaju iz stavka 2. ovog članka obveznik 
komunalne naknade može zatražiti izmjenu rješenja 
o komunalnoj naknadi najkasnije do 15. siječnja 
tekuće godine. 
(4) Prilikom podnošenja zahtjeva za izmjenu 
rješenja o komunalnoj naknadi obveznik komunalne 
naknade dužan je dostavit i  odgovarajuću 
dokumentaciju kojom dokazuje da poslovnu 
djelatnost nije obavljao više od šest mjeseci u 
kalendarskoj godini. 

V. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE I 
ROK PLAĆANJA

Članak 10. 

(1) Komunalna naknada obračunava se po metru 
kvadratnom (m²) površine nekretnine za koju se 
utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i to za: 
1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici 
korisne površine koja se utvrđuje na način propisan 
Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje 
zaštićene najamnine (Narodne novine, broj 40/97).
2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko 
zemljište po jedinici stvarne površine. 
(2) Iznos komunalne naknade po metru kvadratnom 
(m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem 
koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i 
vrijednosti boda komunalne naknade (B).
(3) Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se 
množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje 
obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa 
komunalne naknade po metru kvadratnom (m²) 
površine nekretnine.

Članak 11.

(1) Komunalna naknada plaća se u 3 (tri) jednaka 
obroka za kalendarsku godinu i to s rokom dospijeća:
- I. obrok -  do 20. travnja;
- II. obrok – do 20. kolovoza;
- III. obrok – do 20. prosinca.

Članak 12.

(1) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi i 
ovršava Jedinstveni upravni odjel u postupku i  na 
način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos 

između poreznih obveznika i poreznih tijela koja 
primjenjuju propise o porezima i drugih javnim 
davanj ima,  ako Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu nije propisano drukčije. 

VI. OSLOBAĐAENJE OD PLAĆANJA 
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 13. 

(1)  Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se 
oslobađaju nekretnine koje:
1.  se koriste za obavljanje djelatnosti osnovnog 
obrazovanja; 
2.  se koriste za obavljanje djelatnosti zdravstvene 
zaštite;
3.  služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove 
vjerske djelatnosti;
(2)  Od plaćanja komunalne naknade oslobađa se 
Općina Slavonski Šamac u svim slučajevima u 
kojima bi kao vlasnik nekretnina bila  neposredni 
obveznik plaćanja komunalne naknade.

 
Članak 14.

(1) Od plaćanja komunalne naknade privremeno se 
mogu osloboditi pravne i fizičke osobe koje na 
području općine Slavonski Šamac počinju s 
obavljanjem poslovne djelatnosti i to: 
- 100% godišnjeg iznosa komunalne naknade u prvoj 
godini obavljanja djelatnosti,
- 50% godišnjeg iznosa komunalne naknade u drugoj 
i trećoj godini obavljanja djelatnosti. 
(2)  Privremeno oslobađanje iz stavka 1. ovog članka 
može se odobriti samo za nekretninu u kojoj 
obveznik obavlja poslovnu djelatnost.  

Članak 15.

(1) U pojedinačnim slučajevima može se odobriti 
privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne 
naknade obveznicima:
1. koji su korisnici zajamčene minimalne 
naknade;

(2)Privremeno oslobađanje iz stavka 1. ovog članka 
može se odobriti samo za nekretninu u kojoj 
obveznik stanuje.  

Članak 16.

(1)  Rješenje o privremenom oslobađanju od obveze 
plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni 
upravni odjel za jednu kalendarsku godinu. 
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(2)  Zahtjev za privremeno oslobađanje s dokazima o 
ispunjavanju uvjeta za oslobađanje od obveze plaćanja 
komunalne naknade podnosi se Jedinstvenom 
upravnom odjelu za svaku kalendarsku godinu 
najkasnije do  01. ožujka tekuće godine.   

Članak 17.

(1)O posebnim oslobođenjima od plaćanja komunalne 
naknade, koja nisu definirana u člancima 13., 14., 15. i 
16. ove Odluke, a koja se odnose na privredne subjekte 
koji svoju djelatnost obavljaju na području općine 
Slavonski Šamac, odlučuje Općinsko vijeće zasebno 
za svaki zahtjev.

   
VII.      PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/01, 7/04 i 
18/04.)

Članak 19.

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

KLASA: 363-03/19-01/1
URBROJ: 2178/09-02-19-1
U Slavonskom Šamcu,  04. veljače 2019. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.

4.

 Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18) i članka 
32. Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» br. 02/18), Općinsko 
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 14. sjednici 
održanoj 04. veljače 2019. godine donijelo je 

ODLUKU

o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom određuje se: zone u Općini 
Slavonski Šamac za plaćanje komunalnog doprinosa, 
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po 
pojedinim zonama, način i  rokovi plaćanja 
komunalnog doprinosa te opći uvjeti i razlozi zbog 
kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti 
djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja 
komunalnog doprinosa. 

Članak 2.

(1) Komunalni doprinos je prihod Proračuna općine 
Slavonski Šamac koji se koristi samo za financiranje 
građenja i održavanja komunalne infrastrukture.
(2) Komunalni doprinos je novčano javno davanje 
koje  se plaća za korištenje komunalne infrastrukture i 
položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju 
prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Članak 3.

(1) Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na 
kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 
građevina odnosno investitor, ako je na njega pisanim 
ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog 
doprinosa,  osim za građenje i ozakonjenje građevina 
određenih Zakonom o komunalnom gospodarstvu. 

Članak 4.

(1) Komunalni doprinos za zgrade obračunava se 
množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je 

3
izgrađena izraženog u kubnim metrima (m ) s 
jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni 
u kojoj  se zgrada gradi ili je izgrađena. 
(2) Za otvorene bazene i druge otvorene građevine te 
spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija 
visina se mijenja komunalni se doprinos obračunava 
množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi 

2
ili je izgrađena izražene u četvornim metrima (m ) s 
jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni 
u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.
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II.  ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG 
DOPRINOSA

Članak 5.

(1) Područja zona  za plaćanje komunalnog 
doprinosa određuju se s obzirom na uređenost i 
opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i 
položaj područja zone u općini Slavonski Šamac. 
(2) U Općini Slavonski Šamac utvrđuju se sljedeće 
zone:
I. ZONA obuhvaća:  Trg Stjepana Radića: k.č.br.: 
172, 173, 174, 175/1 i 175/2 u k.o. Kruševica
II. ZONA obuhvaća: Ulica kralja Zvonimira: 
k.č.br.: 122, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1 i 
126/2 u k.o. Slavonski Šamac;
III.       ZONA obuhvaća: ostatak područja općine 
Slavonski Šamac, odnosno sve ostale k.o.Kruševica 
i k.o. Slavonski Šamac. 
(3) Mjerodavan plan za određivanje zona iz ove 
Odluke je važeći Prostorni plan uređenja općine 
Slavonski Šamac.                                  

III.  JEDINIČNA VRIJEDNOST 
KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

(1)  Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
određuje se za pojedine zone kako slijedi:

3I. ZONA � 9,00 kn/m  
3

II. ZONA � 8,00 kn/m  
3III. ZONA� 3,00 kn/m  

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA 
KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

(1) Komunalni doprinos plaća se jednokratno u 
roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o 
komunalnom doprinosu. 
(2) Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi 
Jedinstveni upravni odjel u postupku pokrenutom po 
službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke .

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 
KOMUNALNOG DOPRINOSA 

Članak 8.

Pravo na potpuno oslobođenje od plaćanja 
komunalnog doprinosa definirani su Zakonom o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 
članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 
121/17).

Članak 9. 

� Plaćanja komunalnog doprinosa u visini 50%  
utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa oslobađaju 
se vlasnici zemljišta na kojem se grade ili se nalaze 
ozakonjene građevine gospodarske namjene, 
poljoprivredne ili druge namjene (sve građevine koje 
nisu stambene namjene) 

Članka 10.

Obveznicima  plaćanja komunalnog doprinosa koji 
komunalni doprinos plaćaju na temelju čl. 22. 
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 
zgradama («Narodne novine», br. 86/12 i 143/13) i 
na temelju čl. 122. Zakona o gradnji («Narodne 
novine», br. 153/2013), kod jednokratnog plaćanja 
komunalnog doprinosa odobrava se popust od 25% 
na visinu komunalnog doprinosa utvrđenog 
izračunom u skladu s odredbama ove Odluke.  
Visina komunalnog doprinosa bez popusta i iznos 
komunalnog doprinosa s popustom utvrđuje se u 
svakom rješenju za komunalni doprinos s 
jednokratnim plaćanjem komunalnog doprinosa.
Jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa, 
smatra se plaćanje cjelokupnog iznosa komunalnog 
doprinosa utvrđenog Rješenjem o komunalnom 
doprinosu, putem jedne ili više uplata, koja obveza 
se utvrđuje u roku 30 dana od dana izvršnosti 
Rješenja za komunalni doprinos.
Ako se podnositelj pismeno ne izjasni o načinu 
plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno ako je 
utvrđeni komunalni doprinos 1.000,00 kn ili manje, 
Jedinstveni upravni odjel izdaje Rješenje s 
jednokratnim plaćanjem.

Članak 11.

Na temelju pismenog zahtjeva investitora, odnosno 
vlasnika građevne čestice na kojoj se gradi, pravo na 
djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog 
doprinosa, kao jednokratno pravo imaju:
a) HRVI Domovinskog rata u postotku oštećenja 
organizma,
b) Hrvatski branitelji koji su u obrani suvereniteta 
RH proveli:

- do 6 mjeseci                                                10%
- od 6 do 12 mjeseci                                      20%
- od 12 do 24 mjeseca                                   30%
- više od 24 mjeseca                                      50%
c) Hrvatski branitelji koji prema Zakonu o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji ostvaruju pravo na 
stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“ 121/17), 
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a za odgovarajuću stambenu površinu, kako slijedi:

2- samac     35 m
2

- dvočlana obitelj  45 m
2- tročlana obitelj   60 m
2

- četveročlana obitelj  70 m
2- peteročlana obitelj  80 m

2
- za svakog slijedećeg člana obitelji dodatnih 10 m

Pravo iz točke a., b. i  c. prethodnog stavka međusobno 
se isključuju.
Djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog 
doprinosa utvrđuje se rješenjem iz čl. 11., Odluke. 
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. 
Ovog članka uz zahtjev  za djelomično oslobođenje 
mora podnijeti dokaz o invaliditetu (pravomoćno 
rješenje) ili potvrdu ovlaštenog Ureda za obranu o 
vremenu provedenom u Hrvatskoj vojsci.

Članak 12.

Rješenje o djelomičnom ili potpunom oslobađanju od 
plaćanja komunalnog doprinosa donosi  Jedinstveni 
upravni odjel po zahtjevu stranke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.22/15).  

Članak 14.

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

KLASA:944-10/19-01/1
URBROJ: 2178/09-02-19-1
U Slavonskom Šamcu, 04. veljače 2019. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.

5.

 Na temelju članka 57., stavka 3. Zakona o porezu 
na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18) i 
članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 02/18), 
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac, na 14. 
sjednici održanoj 04. veljače 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj 
jedinici u kampu na području općine 

Slavonski Šamac

Članak 1.

� Ovom Odlukom određuje se  visina paušalnog 
poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za 
odmor i smještajnoj jedinici u kampu koje se nalaze na 
području općine Slavonski Šamac. 

Članak 2.

Visina paušalog poreza iz članka I. ove Odluke 
određuje se u iznosu od 150,00 kn/godišnje po krevetu 
ili smještajnoj jedinici u kampu koje se nalaze na 
području općine Slavonski Šamac u kojima se obavlja 
djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

                                                              
Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA: 410-01/19-01/9
URBROJ: 2178/09-02-19-1
U Slavonskom Šamcu, 04. 02. 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tatjana Jakšić, v.r.
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6.

 Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 
27/13., 2/14., 96/16. i 70/17.), članka 32. alineje 22. 
Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije 2/18.), Općinsko vijeće 
općine Slavonski Šamac na 14. sjednici održanoj 
dana  04. veljače 2019. godine, donosi

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava političkim 
strankama u Općinskom vijeću općine 

Slavonski Šamac u 2019. godini 

Članak 1.

Ovom se Odlukom  određuje način 
raspoređivanja sredstava iz Proračuna općine 
Slavonski Šamac za 2019.godinu za financiranje 
političkih stranaka  koje imaju najmanje jednog 
vijećnika u Općinskom vijeću općine Slavonski 

Šamac (u nastavku teksta: Općinsko vijeće) za 2019. 
godinu u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz točke 1. ove Odluke raspoređuju 
se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog 
vijećnika i da pojedinoj političkoj stranci pripadaju 
sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u 
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. 
Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog 
spola (žene) pripada i pravo na dodatnu naknadu u 
visini od 10% iznosa predviđenog za svakog 
vijećnika. 

Članak 3.

Prema kriterijima iz točke 1. i 2. ove Odluke 
utvrđuje se jednaki iznos sredstava za svakog 
pojedinog vijećnika u iznosu od 1.739,13 kn.

Iznos dodatne naknade za podzastupljeni 
spol (žene) iznosi 173,91 kn.

Sredstva se raspoređuju poli t ičkim 
strankama kako slijedi:

Red. 
broj 

Politička stranka Broj 
vijećnika 

Od toga  
Podzastupljeni 
 spol 

Koeficijent Ukupni Iznos u 
kunama za 2019. 
godinu 

1. HDZ 5 2 5,2   9.043,48 kn 
2. HNS 3 2 3,2 5.565,22 kn 
3. SDP 1 0 1 1.739,13 kn 
4. HSS 2 1 2,1 3.652,17 kn 
 UKUPNO 11 5  20.000,00 kn 

 

Članak 4.

Sredstva iz točke 3. ove Odluke doznačuju 
se političkim strankama na njihove račune sukladno 
odredbama Zakona o financiranju političkih 
aktivnosti i izborne promidžbe. Financijska sredstva 
iz članka 3. ove Odluke političke stranke mogu 
koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih 
programom i statutom političke stranke.

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća 
nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane 
članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva 
koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke 
ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog 
vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog 
vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više 
političkih stranaka, financijska sredstva koja se 
raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke 
pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik 
političkih stranaka koje su udruživanjem prestale 
postojati.

Članak 5.

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

KLASA:402-01/19-01/6
URBROJ:2178/09-02-19-1
Slavonski Šamac, 04. veljače 2019. godine.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tatjana Jakšić, v.r.

7.

 Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima, 
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u 

vlasništvu općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije», br. 03/15) i čl. 32. Statuta 
općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije», br. 02/18), Općinsko vijeće općine 
Slavonski Šamac na svojoj 14. sjednici, održanoj 04. 
veljače 2019. godine donosi 

ODLUKU 

o zamjeni nekretnina općine Slavonski Šamac 
i fizičke osobe

Članak 1.

Temeljem dostavljene dokumentacije Đure 
Božića (OIB: 66043584462) iz Slavonskog Šamca, 
Kralja Zvonimira 16, a uzevši u obzir poseban interes 
općine Slavonski Šamac – gospodarski i socijalni 
napredak njezinih građana, donosi se odluka o zamjeni 
nekretnina i to:

I. nekretnine u vlasništvu općine SLAVONSK I ŠAMAC 
ZK.UL.BR. 

 
KATAST.  
ČESTICA 

KATASTARSKA  
OPĆINA 

OZNAKA 
ZEMLJIŠTA 

POVRŠINA 
(m2) 

374 110 SLAVONSKI ŠAMAC KUĆA I DVORIŠTE 
U SELU 

788 

374 111/1 SLAVONSKI ŠAMAC ORANICA U SELU 543 
 
II. nekretnine u vlasništvu FIZIČKE OSOBE 

ZK.UL.BR. 
 

KATAST.  
ČESTICA 

KATASTARSKA  
OPĆINA 

OZNAKA 
ZEMLJIŠTA 

POVRŠINA 
(m2) 

623 181 SLAVONSKI ŠAMAC MLIN U SELU 967 
517 182 SLAVONSKI ŠAMAC ZGRADA, 

NADSTREŠNICA I 
EKONOMSKO 
DVORIŠTE 

 
1439 

 

Članak 2.

(1) Odluka o zamjeni nekretnina navedenih u čl. 1. 
ove Odluke donosi se uvažavajući poseban interes 
općine Slavonski Šamac - gospodarski i socijalni 
napredak njezinih građana, a kojeg Općina 
Slavonski Šamac ima zbog izrade projektne 
dokumentacije i izgradnje nove zgrade općine na 
nekretninama koje su u vlasništvu Božić Đure.

Članak 3. 

Između općine Slavonski Šamac i fizičke osobe iz čl. 
1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o zamjeni 
nekretnina.

Članak 4.

(1.) Općina Slavonski Šamac kao vlasnik nekretnina 
na k.č.br. 110 i k.č.br. 111/1 za razliku u vrijednosti 
nekretnina, koja će se pojaviti zbog evidentno veće 
tržišne vrijednosti nekretnina koje su u vlasništvu 
fizičke osobe, fizičkoj osobi će nadoknaditi iznos ne 
veći  od 225.000,00 kn za zamijenjene nekretnine 
fizičkoj osobi iz čl. 1. ove Odluke u roku od 30 dana 
od dana potpisivanja Ugovora o zamjeni nekretnina i 
to na slijedeći način:

a)  nakon potpisivanja Ugovora o zamjeni Općina 
Slavonski Šamac dužna je nadoknaditi fizičkoj osobi 
iz čl. 1. ove Odluke minimalno 60% ugovorenog 
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iznosa (I. rata), na način i po uvjetima definiranim 
Ugovorom o zamjeni nekretnina. Nakon uplate prve 
rate ugovorne stranke dužne su regulirati vlasništvo na 
zamijenjenim nekretninama.
Razlika iznosa iz čl. 3. ove Odluke i uplaćene prve rate 
Općina Slavonski Šamac fizičkoj osobi nadoknadit će 
u rokovima definiranim u Ugovoru o zamjeni 
nekretnina.
 b) fizička osoba iz čl. 1. ove Odluke ima obvezu do 31. 
12. 2019. godine, urediti i očistiti zemljište na 
predmetnim kat.česticama  koje su predmetom 
zamjene, na način da ukloni sve zgrade koje se nalaze 
na istim.

Članak 5.

Ovlašćuje se općinski načelnik općine Slavonski 
Šamac da s vlasnikom k.č.br. 181 i 182, sve u k.o. 
Slavonski Šamac, sklopi Ugovor o zamjeni sukladno 
ovoj Odluci, kojim će se regulirati međusobna prava i 
obveze.

Članak  6.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:940-01/19-01/4
URBROJ:2178/09-02-19-2
U Slavonskom Šamcu,  04. veljače 2019. godine

POTPREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivana Ević, dipl.iur., v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

1.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  9 5 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
68/18) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 
14/14, i 1/18), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 
svojoj 20. sjednici održanoj 18. siječnja 2019. 
godine, donijelo je

ODLUKU 
o komunalnoj naknadi 

na području općine Vrpolje 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u općini Vrpolje 
u kojima se naplaćuje komunalna naknada, svrha 
komunalne naknade, područja zona u općini Vrpolje, 
koeficijent zona (Kz), koeficijenti namjene (Kn), rok 
plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za 
općinu Vrpolje koje se u potpunosti ili djelomično 
oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, 
obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade, 
obračun komunalne naknade, uvjeti zbog kojih se u 
pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili 
djelomično oslobađanje od obveze plaćanja 
komunalne naknade, rješenje o komunalnoj naknadi.  

II. NASELJA U OPĆINI VRPOLJE U 
KOJIMA SE PLAĆA KOMUNALNA 
NAKNADA

Članak 2.

Naselja u općini Vrpolje u kojima se naplaćuje 
komunalna naknada su: Vrpolje, Čajkovci i Stari 
Perkovci.

III. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE  

Članak 3.

� Komunalna naknada je prihod Proračuna 
općine Vrpolje, a plaća se za održavanje komunalne 
infrastrukture.
� Prihod od komunalne naknade koristi se za 
sljedeće:
- financiranje održavanja i građenja komunalne 

infrastrukture,
- financiranje građenja i održavanja objekata 

predškolskog, školskog, zdravstvenog i 
socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i 
kulturne namjene te poboljšanje energetske 
učinkovitosti zgrada u vlasništvu općine 
Vrpolje ako se time ne dovodi u pitanje 
mogućnost održavanja i građenja komunalne 
infrastrukture. 
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Članak 4.

Komunalna naknada plaća se za:
- stambeni prostor,
- poslovni prostor,
- garažni prostor,
- građevinsko zemljište koje služi za obavljanje 

poslovne djelatnosti,
- neizgrađeno građevinsko zemljište.
           
� Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz 
stavka 1. ovog članka koje se nalaze na području na 
kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti 
održavanja nerazvrstanih cesta, održavanje javne 
rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom 
cestom, niskonaponskom električnom mrežom i 
vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio 
infrastrukture općine Vrpolje.
 Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se 
nalazi  unutar ili izvan granice građevinskog 
područja, a na kojemu se obavlja poslova djelatnost.
 Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra 
se zemljište koje se nalazi unutar granica 
građevinskog područja na kojemu se u skladu s 
propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i 
gradnja mogu graditi zgrade stambene ili poslovne 
namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na 
kojemu postoji privremena građevina za čiju 
izgradnju nije potrebna građevinska dozvola. 
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i 
zemljište na kojemu se nalazi ruševna zgrada.

IV. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE 
NAKNADE

Članak 5.

� Komunalnu naknadu plaća vlasnik, odnosno 
korisnik nekretnine iz članka 4. ove Odluke.
Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog 
članka plaća komunalnu naknadu ako:
- � je na njega obveza plaćanja komunalne naknade 

prenesena pisanim ugovorom,
- � nekretninu koristi bez pravnog osnova ili 
- � se ne može utvrditi vlasnik.  

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje 
komunalne naknade ako je obveza plaćanja te 
naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim 
ugovorom. 

V. OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE 
NAKNADE 

Članak 6.

� Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje :
- danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno 

danom početka korištenja nekretnine koja se 
koristi bez uporabne dozvole

- danom sklapanja ugovora kojim se stječe 
vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine

- danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti 
kojim se stječe vlasništvo nekretnine

- danom početka korištenja nekretnine koja se 
koristi bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u 
roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja 
komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili 
promjene drugih bitnih podataka za utvrđivanje 
obveze plaćanja komunalne naknade (promjena 
obračunske površine nekretnine ili promjena 
namjena nekretnine), prijaviti Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Vrpolje, nastanak te 
obveze, odnosno promjenu tih podataka. 
        Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne 
prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, 
promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih 
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 
komunalne naknade u propisanom roku, dužan je 
platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

VI. PODRUČJA ZONA I KOEFICIJENT 
ZONA 

Članak 7.

U Općini Vrpolje određuje se jedna zona za sva 
naselja, odnosno I. zona i koeficijent I. zone (Kz) 
iznosi 1,00. 

VII. KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 8.

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i 
djelatnosti koja se obavlja, iznosi za:
1. Stambeni prostor – koeficijent 1,00
2. Stambeni i poslovni prostor koje koriste 

neprofitne udruge građana – koeficijent 1,00
3. Garažni prostor – koeficijent 1,00
4. Poslovni prostor koji služi za proizvodne 

djelatnosti (tvorničke hale i ostale hale  i 
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prostori koji služe za proizvodnu djelatnost) – 
koeficijent 1,50

5. Poslovni prostori koji služe za obavljanje 
ostalih djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, 
obrtničke usluge, banke, pošte, agencije, 
uredske prostorije i slično) – koeficijent  2,00 

6. Građevinsko zemljište koje služi za obavljanje 
poslovne i poduzetničke djelatnosti (otvorena 
skladišta i slično) – koeficijent 0,20

7. Neizgrađeno građevinsko zemlj iš te  – 
koeficijent 0,05.

VIII. ROK PLAĆANJA

Članak 9.

  Dospijeće plaćanja za komunalnu naknadu je 
31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca tekuće 
godine. 
 Obveznicima plaćanja komunalne naknade 
dostavljaju se:
- četiri uplatnice za jednu kalendarsku godinu 

(fizičke osobe)
- četiri računa za jednu kalendarsku godinu 

(pravne osobe). 

Članak 10.

� Kontrolu naplate komunalne naknade kao i 
ovrhu provodi Jedinstveni upravni odjel općine 
Vrpolje na način i po postupku propisanom zakonom 
kojim se utvrđuje opći odnos između poreznih 
obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise 
o porezima i drugim javnim davanjima, ako 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije 
propisano drugačije.

IX. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA 
KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 11.

� Od obveza plaćanja komunalne naknade u 
potpunosti se oslobađaju sljedeće nekretnine:
1. koje se upotrebljavaju za djelatnosti javnog 

predškolskog i osnovnog obrazovanja, muzej i 
knjižnica – čitaonica čiji je osnivač Brodsko-
posavska županija i Općina Vrpolje

2. koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i 
socijalne skrbi u vlasništvu Brodsko-posavske 
županije i općine Vrpolje, a da nisu u zakupu

3. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih 
službi

4. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje 
vjerskih djelatnosti

5. građevinska zemljišta na kojima su spomen – 
obilježja 

6. koje su važne za Općinu Vrpolje jer se njihovo 
održavanje financira iz Proračuna općine 
Vrpolje (zgrade, društveni domovi i dr.)

7. koje Općina Vrpolje daje na korištenje 
upravljanje ili održavanje udrugama koje se 
financiraju iz Proračuna općine Vrpolje.  

8. javne prometne površine, parkovi, zelene 
površine i groblja u vlasništvu općine Vrpolje.

Članak 12.

� Od oslobađanja plaćanja komunalne naknade u 
pojedinačnim slučajevima Općinsko vijeće općine 
Vrpolje može donijeti odluku kada je to od posebnog 
značaja i interesa za Općinu Vrpolje, a vezano je za 
gospodarski razvoj općine Vrpolje.
 Od potpune ili djelomične obveze plaćanja 
komunalne naknade temeljem posebne odluke 
Općinskog načelnika mogu se osloboditi obveznici 
komunalne naknade za stambeni prostor koji su 
korisnici socijalne skrbi ili su socijalno, zdravstveno 
i materijalno ugroženi odnosno nisu u financijskoj 
mogućnosti izvršiti plaćanje komunalne naknade.
 Obveznici iz prethodnog stavka podnose pisani 
zahtjev za potpuno ili djelomično oslobađanje 
p laćanja  komunalne  naknade uz  dos tavu 
odgovarajuće dokumentacije kojom se može utvrditi 
da isti nisu u mogućnosti platiti komunalnu naknadu.
� Rješenje o privremenom oslobađanju od 
obveza plaćanja komunalne naknade donosi 
Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje za jednu 
kalendarsku godinu po zahtjevu obveznika uz 
priložene dokaze o ostvarivanju toga prava sukladno 
odluci Općinskog vijeća općine Vrpolje ili 
općinskog načelnika.
                  
X. ODLUKA O ODREĐIVANJU 
VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE 
NAKNADE

Članak 13.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje odlukom 
utvrđuje vrijednost boda „B“ komunalne naknade do 
kraja studenog tekuće godine koja se primjenjuje od 
01. siječnja iduće godine.
 Vrijednost boda „B“ komunalne naknade 
određuje se u kunama po m2 korisne površine 
stambenog prostora u prvoj zoni općine Vrpolje, a 
polazište za utvrđivanje vrijednosti boda procjena 
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održavanja komunalne infrastrukture iz Programa 
održavanja komunalne infrastrukture uz uvažavanje 
i drugih predvidivih i raspoloživih izvora 
financiranja održavanja komunalne infrastrukture.
 Ako Općinsko vijeće općine Vrpolje ne odredi 
vrijednost boda „B“ komunalne naknade do kraja 
studenog tekuće godine, za obračun komunalne 
naknade u sljedećoj kalendarskoj godini, vrijednost 
boda „B“ se ne mijenja.

XI. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE    

Članak 14.

� Komunalna naknada obračunava se po m2 
površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza 
plaćanja komunalne naknade i to za:
- stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici 
korisne površine koja se utvrđuje na način propisan 
Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje 
zaštićene najamnine („NN“ broj40/97 i  117/05)
- građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko 
zemljište po jedinici stvarne površine.
Iznos komunalne naknade po metru kvadratnom 
(m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
- koeficijenta zone (Kz),
- koeficijenta namjene (Kn) i 
- i vrijednosti boda komunalne naknade (B).
Formula za obračun godišnjeg iznosa komunalne 
naknade glasi: KN = B x Kz x Kn x m2.

XII. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI 

Članak 15.

� Rješenje o komunalnoj naknadi donosi 
Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje sukladno 
ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda „B“ 
komunalne naknade u postupku pokrenutom po 
službenoj dužnosti.
 Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka 
donosi se do 31. ožujka tekuće godine ako se           
Odlukom Općinskog vijeća općine Vrpolje mijenja 
vrijednost boda „B“ komunalne naknade ili drugi 
podatak bitan za njezin izračun u odnosu na 
prethodnu godinu kao i u slučaju promjene drugih 
bitnih podataka bitnih za utvrđivanje obveze 
plaćanja komunalne naknade.

Članak 16.

� Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se :
- iznos komunalne naknade po m2 nekretnine,
- obračunska površina nekretnine,

- godišnji iznos komunalne naknade,
- mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno 

iznos obroka komunalne naknade ako se 
naknada ne plaća mjesečno i 

- rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne 
naknade, odnosno iznosa obroka komunalne 
naknade ako se naknada ne plaća mjesečno.

 
 Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se 
množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje 
obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa 
komunalne naknade po m2 površine nekretnine.
 Ništavno je rješenje o komunalnoj naknadi koje 
nema propisan sadržaj.
 Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i 
ovršava u postupku i na način propisan zakonom 
kojim se uređuje opći odnos između poreznih 
obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise 
o porezima i drugim javnim davanjima, ako 
Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije 
propisano drugačije. 

Članak 17.
             
 Protiv Rješenja o komunalnoj naknadi i 
Rješenja o njegovoj ovrsi te Rješenja o obustavi 
postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje 
Upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog 
gospodarstva  Brodsko-posavske županije.
    
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 18.

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 15/01, 
23/12 i 21/16.).

Članak 19.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/01
Ur. broj: 2178/11-01/19-1
Vrpolje, 18. siječanj 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

općine Vrpolje
Tomislav Šimundić, v.r.
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2.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  7 8 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
68/18) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 
14/14, i 1/18), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 
svojoj 20. sjednici održanoj 18.sijećnja 2019. 
godine, donijelo je

ODLUKU 

o komunalnom doprinosu na području općine 
Vrpolje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o komunalnom doprinosu određuje 
se:
- područja zona za plaćanje komunalnog 

doprinosa u općini Vrpolje
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

utvrđena po m3 građevine za pojedine zone
- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
- uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim 

slučajevima može odobriti djelomično ili 
potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje 
se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na 
području općine Vrpolje i položajne pogodnosti 
građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja 
ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom 
gospodarstvu ne prepisuje drugačije.
Komunalni doprinos je prihod Proračuna općine 
Vrpolje koji se koristi samo za financiranje građenja i 
održavanja komunalne infrastrukture. 

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na 
kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena 
građevina, odnosno investitor ako je na njega 
pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja 
komunalnog doprinosa. 
Općina Vrpolje ne plaća komunalni doprinos na 
svom području. 

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se 
množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je 
izgrađena izraženog u m3 s jediničnom vrijednošću 
komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi 
ili je izgrađena.
Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge 
otvorene građevine te spremnike za naftu i druge 
tekućine s pokrovom čija visina se mijenja 
obračunava se množenjem tlocrtne površine 
građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m2 
s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u 
zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena. 

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove 
zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili 
nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na 
razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji 
obujam zgrade.
Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak 
obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se 
komunalni doprinos, a o čemu Jedinstveni upravni 
odjel općine Vrpolje donosi rješenje kojim se 
utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog 
doprinosa.
Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način 
primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za 
građevine koje nisu zgrade te na obračun 
komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine. 

II. ZONE PLAĆANJA KOMUNALNOG 
DOPRINOSA

Članak 6.

Zone se određuju s obzirom na pogodnosti položaja 
određenog područja i stupnju opremljenosti 
objektima i uređajima komunalne infrastrukture na 
području općine Vrpolje. Temeljem navedenog 
utvrđuju se tri zone i to:

I (PRVA) ZONA

a) obuhvaća ulice u naselju Vrpolje

- Trg dr. Franje Tuđmana
- Ulica J. Bana Jelačića
- Ulica Ante Starčevića
- Ulica Ivana Meštrovića
- Ulica J.J. Strossmayera
- Šamačka ulica
- Pavićeva ulica
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- Ulica Stjepana Radića
- Ulica Hrvatskih Branitelja 
- Ulica Matije Gupca
- Ulica Josipa Wallingera
- Ulica Ive Kneževića
- Ulica Zdenka Kneževića
- Ulica Josipa Gola
- Ulica Ivana Wolfarta
- Ulica Matije Nikolina
- Ulica Josipa Matasovića
- Posavska ulica

b) obuhvaća ulice u naselju Čajkovci
 - Trg dr. Franje Tuđmana
 - Ulica Braće Radića
 - Ulica Hrvatskih branitelja
 - Ulica Matije Gupca
 - Ulica 108. brigade
 - Ulica Grobljanska
 - Ulica Matakova
 - Ulica Mantek

c) obuhvaća ulice u naselju Stari Perkovci
 - Trg dr. Franje Tuđmana
 - Kolodvorska ulica
 - Ulica Stjepana Radića
 - Ulica Luke Klaića
 - Ulica Vladimira Nazora
 - Ulica Matije Gupca
 - Dragotinska ulica
 - Ulica Josipa i Franje Zmaića
 - Đakovačka ulica
 - Stadionska ulica 
 - Ulica Dobrevo
 - Hercegovačka ulica 
 - Ulica Dudinjak

 - Ulica Grobljanska

II (DRUGA) ZONA

a) obuhvaća ulice u naselju Vrpolje

 - Perkovačka ulica
 - Ulica Karašica
 - Ulica Gaj
 - Ulica Rimski drum
 - Ulica Goć 1
 - Ulica Goć 2
 - Ulica Goć 3
 - Ulica Goć 4
 - Ulica Močilno

b) obuhvaća ulice u naselju Čajkovci
 - Ulica Ciglana
 - Ulica Gušće 

III ( TREĆA ) ZONA

Obuhvaća područja industrijsko gospodarskih-
poslovnih zona na području općine Vrpolje 
(Vašarište, Trnjače, Rodinjak, Močilno i druge 
zone). 

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST 
KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7. 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 
utvrđuje se po zonama iz članka 6. ove Odluke 
izraženo u kunama po m3 (prostornom metru) 
građevine koja se gradi ili ozakonjuje i to:

ZONA  Kn/m3  
I (prva)  10,00  

II (druga)  7,00  
III (treća)  5,00  
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I. NAČINI I ROKOVI PLAĆANJA 
KOMUNALNOG DOPRINOSA 

Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno ili 
obročno na poslovni račun općine Vrpolje na temelju 
rješenja kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel 
općine Vrpolje u roku od 15 dana od dana izvršnosti 
rješenja o komunalnom doprinosu. 
Kod jednokratnog plaćanja obvezniku plaćanja 
komunalnog doprinosa odobrava se popust od 20% 
za svaku vrstu građevine. 
Pravo na popust od 25% pri plaćanju komunalnog 
doprinosa kod jednokratnog plaćanja imaju hrvatski 
branitelji iz Domovinskog rata čiji je status utvrđen 
sukladno zakonskim propisima o pravima hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih 
obitelji te da je sudjelovao u obrani Republike 
Hrvatske najmanje 90 dana. 
Kod obračunavanja popusta na jednokratno plaćanje 
komunalnog doprinosa iznos komunalnog doprinosa 
ne može biti manji od 300 kuna po građevini.
Na zahtjev obveznika može se odobriti obročna 
otplata ukoliko je ukupni iznos komunalnog 
doprinosa veći od 1.000,00 kuna s tim da prvi obrok 
ne može biti manji od 300,00 kuna , a ostali obroci ne 
mogu biti manji od 200,00 kuna.
Mjesečni anuiteti plaćaju se do 20-tog dana u 
mjesecu za tekući mjesec.
Na dospjeli neplaćeni obročni iznos komunalnog 
doprinosa plaća se zakonska zatezna kamatna, a 
ukoliko obveznik ne plati uzastopno tri rate, provest 
će se postupak ovrhe sukladno pravomoćnom 
rješenju o komunalnom doprinosu i na temelju istog 
izdat rješenje o ovrsi. 
Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje 
Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje.

�
II. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA 
KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 9.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje ili 
ozakonjenje:
- komunalne infrastrukture i vatrogasnih 

domova
- vojnih građevina 
- prometne, vodne, komunikacijske i 

elektroničke komunikacijske infrastrukture
- nadzemnih i podzemnih produktovoda i 

vodova

- sportskih i dječjih igrališta
- ograda, zidova i potpornih zidova
- parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, 

cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih 
kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj 
čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru 
postojeće građevine ili na postojećoj 
građevini, koji su namijenjeni uporabi te 
građevine

- spomenika.

Članak 10.

� Oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa 
investitori kada su to:
- Općina Vrpolje,
- Brodsko-posavska županija 
- Republika Hrvatska
- Vjerske zajednice
- Javne ustanove ili trgovačka društva u 

vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu općine 
Vrpolje

- Investitori koji grade objekte izvan 
građevinskog područja, a koji mogu osigurati 
priključak na javno prometnu površinu i sami 
financiraju izgradnju komunalne i ostale 
infrastrukture do svog objekta uz suglasnost 
općine Vrpolje. 

- Registrirane udruge građana sa sjedištem na 
području općine Vrpolje

Članak 11.

Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se 
osobe koje su u smislu odredbi članka 83. stavka 4. 
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 
rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 
broj 121/17), a ostvaruju pravo na stambeno 
zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita.

Članak 12.

 Od plaćanja komunalnog doprinosa djelomično se 
mogu osloboditi pravne i fizičke osobe na temelju 
posebne Odluke Općinskog vijeća, a prema zamolbi 
investitora, ako Općinsko vijeće ocijeni da je objekt 
koji se gradi od posebnog interesa za općinu Vrpolje 
u smislu gospodarskog i društvenog razvoja i prema 
broju novih radnih mjesta vezano za investiciju.
Odobrava se djelomično oslobođenje od plaćanja 
komunalnog doprinosa fizičkim osobama za 
poslovne građevine 50%, za pomoćne građevine 
80% i za poljoprivredne građevine 90%. 
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III. RJEŠENJE O KOMUNALNOM 
DOPRINOSU 

Članak 13.

Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove 
Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel općine 
Vrpolje u skladu s Odlukom o komunalnom 
doprinosu na području općine Vrpolje u postupku 
pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu 
stranke.

Članak 14.

Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku 
pokrenutom po zahtjevu stranke donosi se u skladu s 
odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u 
vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje 
tog rješenja.
Rješenje o komunalnom doprinosu u postupku 
pokrenutom po službenoj dužnosti donosi se u 
skladu s odlukom o komunalnom doprinosu koja je 
na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, 
pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju odnosno 
koja je na snazi na dan donošenja rješenja o 
komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja 
se prema posebnim propisima kojima se uređuje 
gradnja može graditi bez građevinske dozvole. 

Članak 15.

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:
- podatke o obvezniku komunalnog doprinosa 
- iznos sredstava komunalnog doprinosa koje je 

obveznik dužan platiti
- obvezu, način, i rokove plaćanja komunalnog 

doprinosa
- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa 

za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s 
iskazom obujma, odnosno površine građevine i 
jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema 
sadržaj propisan prethodnim stavkom ovoga članka, 
ništavno je.

Članak 16.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i 
ovršava u postupku i na način propisan oOpćim 
poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu nije propisano drugačije.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i Rješenja o 
njegovoj ovrsi, Rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, 
ukidanju ili poništenju, Rješenja o odbijanju ili 

odbacivanju zahtjeva za donošenje toga rješenja te 
Rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba 
o kojoj odlučuje upravno tijelo Brodsko-posavske 
županije nadležno za poslove komunalnog 
gospodarstva.

Članak 17.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po 
pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno 
rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja 
građevina koje se prema posebnim propisima grade 
bez građevinske dozvole nakon prijave početka 
građenja ili nakon početka građenja.
Iznimno od prethodnog stavka ovog članka rješenje 
o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu 
namijenjenu proizvodnji donosi se po  pravomoćno-
sti uporabne dozvole, odnosno nakon što se 
građevina te namjene počela koristiti ako se koristi 
bez uporabne dozvole.
Uporabna dozvola za skladište ili građevinu 
namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje 
općini Vrpolje kao području na kojem se nalazi 
skladište odnosno građevina. 

Izmjena ovršnog, odnosno pravomoćnog 
rješenja o komunalnom doprinosu 

Članak 18.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za 
građenje ili glavni projekat, na način koji utječe na 
obračun komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni 
odjel općine Vrpolje po službenoj dužnosti ili po 
zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili 
investitora izmijenit će ovršno ,  odnosno 
pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu. 
Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom 
doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, 
obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni 
te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog 
doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, 
po kojoj je Rješenje o komunalnom doprinosu 
doneseno. 
Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, 
obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na 
kamatu.

Poništenje ovršnog, odnosno pravomoćnog 
rješenja o komunalnom doprinosu 

Članak 19.

Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje poništit će 
po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili 
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investitora, ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o 
komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, 
drugi akt za građenje oglašen ništavnim ili je poništen 
bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.
Rješenjem o poništenju Rješenja o komunalnom 
doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, odredit će 
se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno 
do dvije godine od dana izvršnosti Rješenja o 
komunalnom doprinosu.
Kod povrata iz prethodnog stavka ovog članka, 
obveznik, odnosno investitor nemaju pravo na kamatu. 

Uračunavanje kao plaćenog dijela komunalnog 
doprinosa

Članak 20.

Komunalni doprinos je plaćen za građenje građevine 
na temelju građevinske dozvole, odnosno drugog akta 
za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije 
započeto ili koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost 
investitora pa će s toga Jedinstveni upravni odjel 
općine Vrpolje uračunat komunalni doprinos kao 
plaćeni dio komunalnog doprinosa na istom ili drugom 
zemljištu na području općine Vrpolje, ako to zatraži 
obveznik komunalnog doprinosa ili investitor.
Obveznik komunalnog doprinosa, odnosno investitor 
nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos, niti na 
kamatu za iznos koji se obračunava kao plaćeni dio 
komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na 
istom ili drugom zemljištu. 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Postupci donošenja Rješenja započeti po Odluci o 
komunalnom doprinosu na području općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 
17/11, 23/12, 5/13 i 10/15), do dana stupanja na snagu 
ove Odluke dovršit će se prema odredbama dosadašnje 
Odluke.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 
o komunalnom doprinosu na području općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 
17/11, 23/12, 5/13 i 10/15).

Članak 23. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/01
Urbroj: 2178/11-01/19-3
Vrpolje, 18. siječnja 2019. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

općine Vrpolje
Tomislav Šimundić, v.r.

3.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
9/09.,5/13.,14/14. i 1/18.) Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 20. sjednici održanoj 18. siječnja 
2019. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite 
na području općine Vrpolje

za 2018. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 
Analizu stanja sustava civilne zaštite na području 
općine Vrpolje za 2018. godinu koja je sastavni dio 
ovog Zaključka.

Članak 2.

� Ovaj Zaključak zajedno sa Analizom stanja 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/01
Urbroj: 2178/11-01/19-4
Vrpolje, 18. siječnja 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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4.

 Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15. i 
118/18.), članka 58. Pravilnika o nositeljima, 
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u 
postupku njihovog donošenja (Narodne novine br.  
49/17 i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“  br. 9/09., 
5/13., 14/14. i 1/18.), a na prijedlog općinske 
načelnice općine Vrpolje, Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 20. sjednici Općinskog vijeća 
održanoj  18. siječnja 2019. godine donijelo je

ANALIZU 

stanja sustava civilne zaštite na području 
općinu Vrpolje  za 2018. godinu

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, 
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti 
(preventivne, planske, organizacijske, operativne, 
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i 
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova 
sustava civilne zaštite i način povezivanja 
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika 
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu 
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i 
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša na teritoriju općine Vrpolje od posljedica 
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i 
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih 
razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem 
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja 
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava 
civilne zaštite.

Općina Vrpolje dužna je organizirati poslove iz svog 
samoupravnog djelokruga koji se odnose na 
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 
financiranje sustava civilne zaštite.

Općina Vrpolje dužna je jačati i nadopunjavati 
spremnost postojećih operativnih snaga sustava 

civilne zaštite na njihovom području sukladno 
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja 
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim 
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene 
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne 
postrojbe civilne zaštite.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite�
b) operativne snage vatrogastva�
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa�
d) operativne snage Hrvatske gorske službe �
spašavanja
e) udruge�
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite�
g) koordinatori na lokaciji�
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.�

Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog  
načelnika, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i �

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice 
za organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća�
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od �

interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne �

zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje �

odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu 
solidarnosti.

Općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće: 
– donosi plan djelovanja civilne zaštite�
– donosi plan vježbi civilne zaštite�
– priprema i dostavlja Općinskom vijeću �

prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog 
odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite

– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan �
uključuje materijalna sredstva i opremu snaga 
civilne zaštite

– donosi  odluke iz svog samoupravnog �
djelokruga radi osiguravanja materijalnih, 
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i 
opremanje operativnih snaga sustava civilne 
zaštite

– odgovorno  je  za  osn ivan je ,  razvoj  i �
financiranje, opremanje, osposobljavanje i 
uvježbavanje operativnih snaga sukladno 
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usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava 
civilne zaštite

– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu �
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i 
redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja 
civilne zaštite

– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, �
evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u 
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i 
spašavanju građana, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša

– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u �
postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite 
te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika

– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze �

podataka o pripadnicima, sposobnostima i 
resursima operativnih snaga sustava civilne 
zaštite

– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u �
velikim nesrećama i katastrofama.

Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih 
snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te 
jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu 
potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Općinski načelnik dužan se osposobiti za obavljanje 
poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od 
stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja 
koji provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

ZAKONSKE ODREDBE

r.br.  ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE NN 

1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  
82/15 i 
118/18 

2. 
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj 
hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i 
katastrofi   

37/16 

3. 

Ř Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  
Ř Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  

37/16 
47/16 

4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112  37/16 

5. 
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom 
broju za hitne službe 112  

38/16 

6. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite  49/16 

7. 
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih 
poslova u području planiranja civilne zaštite  

57/16 

8. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja  57/16 

9. 
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za 
ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite  

57/16 

10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje  61/16 

11. 
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 
područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

65/16 

12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva  69/16 
13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva  69/16 

14. 
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite  

69/16 

15. 
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u 
sustavu civilne zaštite  

69/16 

16. 
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje 

75/16 

17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75/16 
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18. 

Ř Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati 
pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za 
imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika   
Ř Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih 
sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za 
raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog 
zamjenika 

98/16  
67/17  

19. 
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i 
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje  

99/16  

20. 
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o 
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava 
civilne zaštite 

99/16  

21. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite  27/17  

22. 
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika 
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite  

33/17  

23. 
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja  

49/17  

24. 
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja 
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama  

53/17  

25. 
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne 
opasnosti te davanju uputa stanovništvu  

67/17  

 

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2018.g. poduzeto je sljedeće:
- Donesen je Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Vrpolje za 2017. 

godinu i Analiza stanja civilne zaštite na području općine Vrpolje za 2017. godinu
- Donesen je Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje općine Vrpolje za 2018. – 2020. godine i Godišnji plan
- Donesena je Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Vrpolje
- Donesena je Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

općine Vrpolje
- Doneseno je Rješenje o imenovanju članova Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje općine Vrpolje
- Donesen je Plan vježbi civilne zaštite općine Vrpolje za 2018. godinu
- Donesen je Program financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine 

Vrpolje za 2019. godinu
- Donesena je Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Vrpolje i imenovanje načelnika, zamjenika 

načelnika i članova Stožera civilne zaštite općine Vrpolje
- Donesen je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite općine Vrpolje 
- Donesena je Odluka o imenovanju Povjerenika civilne zaštite općine Vrpolje
- Sklopili smo Ugovor sa IN-konzalting d.o.o. Slavonski Brod za izvršenje stručnih poslova u području 

planiranja civilne zaštite – konzultantsko savjetnički poslovi
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2.    CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite,  tim CZ opće namjene)

FUNKCIJA  
IME I 
PREZIME  

ADRESA  
TELEFON  TELEFON  

24 SATA  
 

E-  mail adresa  POSAO  STAN  
Načelnik Stožera  Željko 

Lukačević  

B. J. Jelačića 
43, 35210 
Vrpolje

 

035/439-
109  

035/439-
432  

098/174-
0675  

zlukacevic@yahoo.com  

Zamjenik 
načelnika

 

Josip Čivić
 
Stjepana 
Radića 17, 
Vrpolje

 

 
035/439-
529

 

098/179-
4549

 

-
 

Član Stožera za 
protupožarnu 
zaštitu

 

Željko 
Kucjenić

 

M. Gupca 17,

 Stari Perkovci

 
 

035/483-
364

 

091/488-
2819

 

-

 

Član stožera za 
komunalne 
djelatnosti

 

Josip 
Abramović

 

J.J. 
Strossmayera 
34, 35210 
Vrpolje

 

035/439-
267

 

035/439-
267

 

098/340-
082

 

-

 

Predstavnik 
Policijske postaje

 

Tomislav 
Sudić

 

Ivana 
Filipovića 130, 
Velika 
Kopanica

 

 

035/477-
029

 

099/857-
7725

 

tsudic@mup.hr

 

Predstavnik 
Područnog ureda 
za zaštitu i 
spašavanje

 

Pavo Baričić

 

Augusta 
Cesarca 76D, 
Slavonski 
Brod

 

035/416-
703

 

411-310

 

091/112-
1162

 

pavo.baricic@duzs.hr

 

Član Stožera za 
medicinsko 
zbrinjavanje

 

dr. Predrag 
Vučković

 

Augustina 
Cesarca 76, 

 

35000 Sl. Brod

 

035/439-
110

 

035/448-
982

 

098/263-
692

 

-

 Član Stožera za 
veterinarsko 
zbrinjavanje i 
asanaciju

 

Josip 
Ostrogonac, 
dr. vet. med.

 

B. J. Jelačića 
185, 35210 
Vrpolje

 

035/439-
147

 

035/439-
160

 

091/543-
2103

 

-

 
Član Stožera za 
zbrinjavanje 
stanovništva i  
evakuaciju

 

Nada 
Funarić

 

S. Radića 26,

 

Stari Perkovci

 

035/439-
109

 

035/483-
271

 

099/574-
3622

 

-

 Član –

 

zapovjednik 
postrojbe CZ

 

Danko 
Tunuković

 

Vrpolje, Bana 
Jelačića 

 

157a

 

035/439-
267

 
 

098/211-
420

 

-

 

 

- Održana je jedna sjednica Stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava civilne zaštite na 
području općine Vrpolje.

2.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite ustrojena je postrojba civilne 
zaštite opće namjene koja broji 29 obveznika.
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2.2. Povjerenici civilne zaštite

Postojećem Odlukom je imenovano su 6 povjerenika. Slijedeći članak 21. spomenute Uredbe za prostor 
općine potrebno je imenovati  10  povjerenika i  10 zamjenika.  

Tablica 1: Pregled potrebnih povjerenika/zamjenika za prostor općine Vrpolje

Naselje  Broj  
stanovnika  

Povjerenici  Zamjenici 
povjerenika  

Ukupno  

1. Vrpolje  
 

1 759  
5  5  10  

     
2. Čajkovci  639  2  2  4  
     
3.

 
Stari Perkovci

 
1123

 
3

 
3

 
6

 
 

3. PREVENTIVA

3.1. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite

3.1.1. Za područje preventive

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području preventive 
donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti provođenje preventivnih mjera. Kategorije u području 
preventive su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.
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Tablica 2: Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje preventive, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje 
preventive 

Brojčana ocjena Ocjena 

strategija, normativno uređenje i planovi Visoka spremnost 2 
sustav javnog uzbunjivanja Visoka spremnost 2 
stanje svijesti o prioritetnim rizicima Vrlo niska 

spremnost 
4 

prostorno planiranje i legalizacija građevina Vrlo niska 
spremnost 

4 

ocjena fiskalne situacije i njene perspektive Niska spremnost 3 
ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja 
reagiranja 

Visoka spremnost 2 

Ukupna ocjena Niska spremnost 3 
 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih 
kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U 
skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti 
općine u području preventive je 3 – niska 
spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području 
preventive potrebno je provoditi ili dodatno 
unaprjeđivati njegove sastavnice koje se ocjenjene 
ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i 3 (niska 
spremnost). U ovom slučaju to su sastavnice sustava 
koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim 
rizicima i stanje fiskalne situacije i njene 
perspektive.
Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na stanje 
svijesti o prioritetnim rizicima i stanja fiskalne 
situacije unaprijedila potrebno je: 

- sazivati Stožer CZ i onda kada povod nije 

nekakav štetni događaj u cilju upoznavanja 

članova o utvrđenim prijetnjama i mjerama 

odgovora na iste, štetama izazvanim u 

proteklom periodu te mjerama kako su se one 

mogle spriječiti ili bar ublažit,

- predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim 

p r i j e t n j a m a ,  p o d r u č j u  u g r o ž a v a n j a , 

posljedicama, načinu preventivne zaštite, 

potrebnim troškovima za podizanje svijesti 

ugroženog stanovništva, provedbi obrane od 

prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja 

posljedica i sanacije stanja ugroženog područja,

- u ugroženim naseljima organizirane javne 

tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama 

neželjenog događaja, te načinu samozaštite 

ugroženog stanovništva,

- jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije 

godine  organizirati vježbe sklanjanja, 

evakuacije i spašavanja stanovništva iz 

ugroženih područja,

- planirati financijska sredstva za provedbu mjera 

reagiranja u slučaju prijetnje velikom nesrećom 

i sredstva za povrat u funkciju ugroženog 

područja.

3.1.2. Za područje reagiranja

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji 
određuju spremnost sustava civilne zaštite u 
području preventive donosi se konačna ocjena u 
pogledu sposobnosti reagiranja. Kategorije u 
području reagiranja su ocijenjene kako je prikazano 
u narednoj tablici.
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Tablica 3: Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje reagiranja, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite, područje 
reagiranja  

Brojčana ocjena  Ocjena  

spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta  Visoka spremnost  2  
spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite  Visoka spremnost  2  
stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne 
zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta  

Vrlo niska spremnost  4  

Ukupna ocjena  Niska spremnost  3  

 

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih 
kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U 
skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti 
općine u području reagiranja je 3 – niska 
spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području 
reagiranja potrebno je provoditi ili dodatno 
unaprjeđivati njegove sastavnice koja je ocjenjena 
ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i ocjenom 3 (niska 
spremnost). U ovom slučaju to je sastavnica sustava 
koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih 
kapaciteta sustava civilne zaštite i  stanja 
komunikacijskih kapaciteta .
Da bi se sastavnica sustava koja se odnosi na stanje 
mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne 
zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta 
unaprijedila potrebno je:

- izvršiti analizu potreba vlastitih operativnih 
snaga za satelitskim mobilnim telefonima i 
mobilnim radio uređajima i planirati financijska 
sredstva za njegovu nabavu,

- obzirom da Općina Vrpolje nema vlastita 
prijevozna sredstva, kojima bi osigurala 
mobilnost vlastitih operativnih snaga niti bi bilo 
racionalno da ih ima, potrebno je u planskim 
dokumentima točno definirati potrebe i ista 
osigurati izuzimanjem od građana općine.

3.1.3. Za područje sustava civilne zaštite jedinice 
lokalne samouprave u cjelini

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji 
određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini 
(preventiva i reagiranje) donosi se konačna ocjena 
kako je prikazano u narednoj tablici.

Tablica 4: Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Sastavnice/aktivnosti  sustava civilne zaštite  Brojčana ocjena  Ocjena  
Područje preventive  Niska spremnost  3  
Područje reagiranja  Niska spremnost  3  
Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite  Niska spremnost  3  

 
Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih 
kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U 
skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti 
općine u području spremnosti civilne zaštite u 
cjelini je 3 - niska spremnost.

1. VATROGASTVO

Za DVD Vrpolje, sukladno njihovim vlastitim 
programima i razvojnim projektima, u Proračunu 
osigurati sredstva za 
- nabavku vatrogasne opreme i vozila; 
- razvoj kadrovskih kapaciteta 

- troškove održavanja vozila i imovine

- sustav organizacije i djelovanja vatrogastva – 

redovan rad prema programima i razvojnim 

projektima

2. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 
SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal 
općine Vrpolje. Članove udruga je potrebno uključiti 
u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na 
područje rada za koje su osnovani. Udruge koje 
funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im 
potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju 
se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u 
organizaciji i dr.
Udruge građana:
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1. Lovačka udruga „Jarebica“ Vrpolje
2. Lovačka udruga „Golub“ Čajkovci
3. Lovačka udruga „Srndač“ Stari Perkovci
4. ŠRU“Štuka“ Vrpolje
5. Konjogojska udruga „Stari Perkovci“
6. Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje

3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

6.1. Operativne snage sustava civilne zaštite

1. Stožer civilne zaštite

2. Postrojba CZ

3. Povjerenici CZ

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Vrpolje“ 

6.2. Pravne osobe  od interesa za sustav civilne zaštite

1. VZO Vrpolje

2. DVD Vrpolje

3. DVD Čajkovci

4. DVD Stari Perkovci

5. Lovačka udruga „Srna“ Čajkovci, Vrpolje, stari 

Perkovci

6. Športsko ribolovna udruga „Štuka“ Vrpolje

7. Konjogojska udruga „Stari Perkovci“

8. Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje

U 2018. godini na području općine Vrpolje nije bilo 

izvanrednih događaja u kojima bi bile angažirane 

operativne snage civilne zaštite i pravne osobe od 

interesa za zaštitu i spašavanje na području općine 

Vrpolje.

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2018. godini

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
REALIZIRANO 
u 2018. god. (kn) 

PLANIRANO 
u 2019. god. (kn) 

1.  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene) 
Redovno tekuće ažuriranje priloga i 
dokumentacije 

10.000,00 12.000,00 

Edukacija Stožera, postrojbi  i povjerenika   3.000,00 
Procjena rizika od velikih nesreća  15.000,00 
Osiguranje za operativne snage  3.000,00 
Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga 
(odore, zaštitna oprema) 

 10.000,00 

Ostalo  2.000,00 
UKUPNO: 10.000,00 45.000,00 

2.  

VATROGASTVO  
Tekuće donacije (VZO i vatrogasna društva) 141.000,00 120.000,00 
Kapitalne donacije (vatrogasna društva) 50.000,00 60.000,00 
UKUPNO: 191.000,00 180.000,00 

3. 

UDRUGE GRAĐANA (lovne udruge, ribička udruga, konjogojske udruge) 
Tekuće donacije 12.000,00 15.000,00 
Kapitalne donacije 90.000,00 70.000,00 
UKUPNO: 102.000,00 85.000,00 

 
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)  
Crveni križ Slavonski Brod 15.000,00 20.000,00 
HGSS Stanica Slavonski Brod 5.000,00 5.000,00 

 UKUPNO: 20.000,00 25.000,00 
SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

323.000,00 335.000,00 

 

Klasa:0� 21-05/19-01/01
Urbroj:  2178/11-01/19-5
Vrpolje,   18. siječnja  2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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5.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
9/09.,5/13.,14/14. i 1/18.) Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 20. sjednici održanoj 18. siječnja 
2019. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava 
civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje općine Vrpolje za 

2019. – 2021.g.

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 
općine Vrpolje za 2019. – 2021. godinu koji je 
sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 2.

� Ovaj Zaključak zajedno sa Godišnjim 
planom razvoja sustava civilne zaštite objavit će se 
u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/01
Urbroj: 2178/11-01/19-7
Vrpolje, 18. siječnja 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

6.

 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 
82/15. I 118/18.), članka 59. Pravilnika o 
nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih 
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja 
javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)  
i članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 
14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 
svojoj 20. sjednici održanoj 18. siječnja 2019. 
godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje 

za 2019. – 2021.g.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, 
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti 
(preventivne, planske, organizacijske, operativne, 
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i 
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova 
sustava civilne zaštite i način povezivanja 
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika 
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu 
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i 
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša na teritoriju općine Vrpolje od posljedica 
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i 
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih 
razaranja.

Općina Vrpolje dužna je organizirati poslove iz svog 
samoupravnog djelokruga koji se odnose na 
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 
financiranje sustava civilne zaštite.

Općina Vrpolje dužna je jačati i nadopunjavati 
spremnost postojećih operativnih snaga sustava 
civilne zaštite na njihovom području sukladno 
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja 
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim 
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene 
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procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne 
postrojbe civilne zaštite.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se 
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u 
narednoj godini te projekcija s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice 
usvajaju.

Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog 
načelnika, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja 
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake 
četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje 
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U 
SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2019.G.

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja 
dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica 
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere 
i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog 
ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se 
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u 
narednoj godini te projekcija s financijskim 
učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do 
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice 
usvajaju.

Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se 
provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima 
uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne 
zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti 
postepeno postale prioritetima najviše razine koji će 
se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja 
rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja 
sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s 
procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i 
Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se 
revidira na temelju provedene godišnje analize 
stanja sustava civilne zaštite.

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću 
razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

1.Izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća za 
Općinu Vrpolje
Nositelj: općinska načelnica
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Radna 
skupina po Odluci općinske načelnice
Rok: ožujak 2019.g.

2. Izraditi Plan djelovanja sustava civilne zaštite 
za općinu. 
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, 
Jedinstveni upravni odjel.
Rok: lipanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju 
i postupcima izrade planskih dokumenata u 
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u 
postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

3. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu 
civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN 
konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju 
i postupcima izrade planskih dokumenata u 
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u 
postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

4. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe 
civilne zaštite opće namjene.
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni 
odjel
Suradnici: :  Jedinstveni upravni odjel, IN 
konzalting d.o.o.
Rok: ožujak 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

5. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika 
civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite općine.
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni 
odjel
Suradnici: :  Jedinstveni upravni odjel, IN 
konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite (NN 69/16)

6. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne 
zaštite opće namjene
Nositelj: načelnik stožera
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Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

7. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika 
povjerenika civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod, IN konzalting 
d.o.o.
Rok: srpanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

8. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za 
članove stožera CZ, članove postrojbe opće 
namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinska načelnica 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik 
stožera CZ
Rok: ožujak 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

9. Ugovoriti police osiguranja od posljedica 
nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove 
postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinska načelnica 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik 
stožera CZ

Rok: siječanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima 
i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite (NN 69/16)

10. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju 
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, 
te informacijskih baza podataka o operativnim 
snagama.
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni 
odjel
Rok: kontinuirano 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija 
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 
(NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene 
evidencije i informacijskih baza podataka o 
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i 
opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 
99/16)

11. Uspostaviti komunikacija s građanima, 
pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, 
Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, 
DUZS oko pravovremenog izvještavanja o 
nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera 
u otklanjanju posljedica velikih nesreća i 
katastrofa.
Nositelj: načelnik stožera 
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2019.g.
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PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Red  
broj  

OPIS POZICIJE  2019.g.  2020.g.  2021.g.  

1.
 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE  
Redovno tekuće ažuriranje priloga i 
dokumentacije  

12.000,00  12.000,00  12.000,00  

Edukacija Stožera, postrojbi i povjerenika  3.000,00  1.000,00  1.000,00  
Procjena rizika od velikih nesreća  15.000,00    
Plan djelovanja sustava Civilne zaštite

  
10.000,00

  
Procjena ugroženosti od požara, Plan 
zaštite od požara

 
 

10.000,00
  

Osiguranje za operativne snage 
 

3.000,00
 

3.000,00
 

2.000,00
 Materijalna i tehnička oprema operativnih 

snaga (odore, zaštitne oprema i dr.)
 

10.000,00
 

4.000,00
 

10.000,00
 

Ostalo
 

2.000,00
 

2.000,00
 

5.000,00
 UKUPNO:

 
45.000,00

 
42.000,00

 
30.000,00

 

2.

 

VATROGAST VO
 Tekuće donacije (VZO i vatrogasna 

društva)

 

120.000,00

 
130.000,00

 
140.000,00

 Kapitalne donacije (vatrogasna društva)

 

60.000,00

 

100.000,00

 

100.000,00

 UKUPNO:

 

180.000,00

 

230.000,00

 

240.000,00

 

3.

 

UDRUGE GRAĐANA (lovne udruge, ribička udruga, konjogoj ske udruge)

 Tekuće donacije

 

15.000,00

 

20.000,00

 

25.000,00

 Kapitalne donacije

 

70.000,00

 

60.000,00

 

60.000,00

 
UKUPNO:

 

85.000,00

 

80.000,00

 

85.000,00

 
4.

 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)

 
Crveni križ Slavonski Brod

 

20.000,00

 

20.000,00

 

20.000,00

 
HGSS Stanica Slavonski Brod

 

5.000,00

 

5.000,00

 

5.000,00

 
UKUPNO:

 

25.000,00

 

25.000,00

 

25.000,00

 
SVEUKUPNO

 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

 

335.000,00

 

377.000,00

 

380.000,00

 

 KLASA: 021-05/19-01/01
URBROJ: 2178/11-01/19-6
Vrpolje, 18. siječnja 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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7.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 20. sjednici održanoj 18. siječnja 
2019. godine donijelo je 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih 
mjera i mjera za uređivanje  i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području općine 
Vrpolje za 2018. godinu

Članak 1.

 Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 
području općine Vrpolje za 2018. godinu koje je 
sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 2.

 Ovaj Zaključak dostaviti će se nadležnim 
institucijama i objaviti u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/01
Urbroj: 2178/11-01/19-8
Vrpolje, 18. siječnja 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća: 

Tomislav Šimundić, v.r.

8.

 Na temelju članka 10. stavka 2. i članka 12. 
stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(„Narodne novine“ br. 20/18.  i 115/18.) i članka 31. 
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14. i1/18.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 20. 
sjednici održanoj 18. siječnja 2019. godine donijelo 
je 

IZVJEŠĆE

o primjeni agrotehničkih mjera za uređivanje 
i održavanje poljoprivrednih rudina na 

području općine Vrpolje za 2018. godinu

Članak 1. 

� Općinsko vijeće općine Vrpolje donijelo je 30. 
travnja 2018. godine Odluku o agrotehničkim 
mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina na području općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/18).

Članak 2.

� U  s k l a d u  s  o d r e d b a m a  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu u obvezi smo dostaviti 
Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za 
poljoprivredu i hranu Izvješće o primjeni propisanih 
agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina do 31. ožujka 
svake godine za prethodnu godinu.

Članak 3.

 Odlukom iz članka 1. ovog Izvješća propisane 
su sljedeće mjere:

I. AGROTEHNIČKE MJERE:

1. ograničenje il i  potpuna zabrana sječe 
dugogodišnj ih  nasada ,  os im s ječe  iz 
agrotehničkih razloga 

2. ograničavanje ili iskorištavanja pašnjaka 
propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i 
način ispaše

3. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i 
neobrađenih površina na strmim zemljištima te 
njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim 
kulturama
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4. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog 
sloja poljoprivrednog zemljišta

5. određivanje obveznog zatravljivanja strmog 
zemljišta

6. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura 
odnosno obaveza sadnje dugogodišnjih nasada i 
višegodišnjih kultura 

7. sprječavanje erozije 
8. sprječavanje zakorovljenosti  (osobito 

ambrozije)
9. zabrana odnosno obaveza uzgoja pojedinih 

vrsta bilja na određenom području
10. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika
11. korištenje i uništavanje biljnih ostataka.

II.  MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 
POLJOPRIVREDNIH RUDINA

1.  održavanje živica i međa,
2.  održavanje poljskih putova,
3.  uređivanje i održavanje kanala oborinske 

odvodnje,
4.  sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te 

sadnju i održavanje vjetrobranskih pojaseva

Članak 4.

� Općina Vrpolje  je  objavila  Odluku o 
agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina na području 
općine Vrpolje putem službene stranice i na Oglasnoj 
ploči kako bi upoznali vlasnike, odnosno posjednike 
poljoprivrednog zemljišta o istome.

Članak 5.

� Po pitanju agrotehničkih mjera možemo 
konstatirati da su se vlasnici i posjednici 
poljoprivrednog zemljišta na području općine 
Vrpolje uglavnom, odnosno većinom pridržavali 
svih odredbi naše Odluke tako da su obrađivali i 
održavali poljoprivredno zemljište, sprječavali 
zakorovljenost i obrastanje raslinja. 
� Budući  u  općinskoj  zgradi  ima ured 
Savjetodavne službe, vlasnici i posjednici 
poljoprivrednog zemljišta su u suradnji s 
djelatnicima ureda provodili postupke suzbijanja 
biljnih bolesti i štetnika prema propisima struke.
� Poljoprivredno zemljište održavalo se 
upotrebom mehanizacije kojom raspolažu vlasnici i 
posjednici prema potrebama obrade, sjetve i 
skidanja usjeva i mogućnosti vremenskih uvjeta.

Članak 6.

� Po pitanju mjera za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina možemo konstatirati da je 
Općina Vrpolje u prošloj godini uredila mnoge 
poljske putove nasipanjem kamena tucanika te 
iskopali neophodne kanale. Pojedini vlasnici i 
korisnici poljoprivrednog zemljišta koji posjeduju 
potrebitu mehanizaciju izvršili su na pojedinim 
dijelovima malčiranje živica na poljskim putovima i 
kanalima.
� Vezano za sprječavanje zasjenjivanja susjednih 
parcela, vlasnici i posjednici su se uglavnom 
pridržavali tako da nisu sadili visoko raslinje 
neposredno uz među što im je i poznato jer se bave 
poljoprivredom dugi niz godina.

Članak 7.

� Za zaključiti je da je područje općine Vrpolje 
pokrito poljoprivrednim površinama oko 80% koje 
su i obradive i dijelom šumskim površinama preko 
10% koje su neke dijelom zapuštene, a dijelom 
održavane. 
� Kao i do sada provodit ćemo aktivnosti i poticati 
vlasnike i posjednike poljoprivrednog zemljišta da 
obrađuju zemljište sukladno zakonskim propisima i 
aktima općine Vrpolje i u 2019. godini objavit ćemo 
na našim službenim stranicama i na oglasnim 
pločama da je obveza redovito održavanje 
poljoprivrednog zemljišta te ćemo ih upozoriti da u 
slučaju ne izvršavanja odredbi općinske Odluke 
slijede novčane kazne i druge nepotrebne posljedice.

Članak 8.

� Ovo Izvješće dostaviti će se nadležnim 
institucijama i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/01
Urbroj: 2178/11-01/19-9
Vrpolje, 18. siječnja 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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9.

 Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o 
zaštiti okoliša („N.N.“ broj 80/13., 153/13., 78/15., 
12/18. i 18/18.) i članka 29. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja strategije, plana i programa na 
okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) i članka 46. 
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), 
općinska načelnica općine Vrpolje donosi:

ODLUKU

o započinjanju postupka Ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš 

Plana gospodarenja otpadom općine Vrpolje za 
razdoblje 2018.-2023. godine

Članak 1.

� Na temelju mišljenja Upravnog odjela za 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-
posavske županije, Klasa: 351-02/18-01/44, Urbroj: 
2178/1-03-18-2 za Plan gospodarenja otpadom 
općine Vrpolje za razdoblje 2018. – 2023. godine 
potrebno je provesti postupak u kojem se odlučuje o 
potrebi provedbe strateške procjene (postupak 
ocjene) utjecaja na okoliš.
� Donošenjem ove Odluke započinje postupak 
Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom općine Vrpolje za razdoblje 
2018.-2023. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

� Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 
Plana, prema ovoj Odluci provodi Općina Vrpolje  u 
suradnji sa Upravnim odjelom za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske 
županije.

Članak 3.

� Donošenje Plana iz članka 1. ove Odluke 
propisano je člankom 28. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 
94/13., 73/17. i 14/19.).
� Sukladno navedenom članku Zakona, Planom 
se određuje i usmjerava gospodarenje otpadom te se 
na temelju analize postojećeg stanja na području 
gospodarenja otpadom kao i ciljeva gospodarenja 
otpadom, određuju mjere za unapređenje postupka 
pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i drugih 

postupaka zbrinjavanja otpadom na području općine 
Vrpolje.

Članak 4.

Osnovni ciljevi Plana su: 
- analizirati postojeće stanje gospodarenja 

otpadom u Općini Vrpolje, te utvrditi i ostale 
ciljeve, mjere i projekte usmjerene održivom 
gospodarenju otpadom;

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim 
otpadom;

- smanjiti ukupnu količinu proizvedenog 
komunalnog otpada na način da se odvojeno 
prikupljaju pojedine vrste otpada (papir, 
plastika, staklo);

- unaprijediti sustav gospodarenja posebnih 
kategorija otpada (građevinskog otpada, 
automobilskih guma, ambalažnog otpada, 
elektroničkog i električnog otpada, otpadnog 
tekstila, odjeće i obuće i sl.);

- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim 
otpadom izdvajanjem biorazgradivog 
komunalnog otpada iz miješanog komunalnog 
otpada;

- kontinuirano provoditi izobrazno-informativne 
aktivnosti;

- utvrditi lokacije divljih odlagališta i iste 
sanirati;

- unaprijediti nadzor nad gospodarenjem 
otpadom.

Članak 5.

� Radnje koje će se provesti u postupku Ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana 
provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti 
okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13., 
78/15. i 12/18.), Zakona o zaštiti prirode (80/13., 
15/18. i 14/19.) i Uredbe  strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš („Narodne 
novine“ broj 03/17.) i to redoslijedom navedenom u 
PRILOGU  I ove Odluke.

Članak 6.

� U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš Plana, prema ovoj Odluci, 
sudjelovati će tijela i osobe određene posebnim 
propisima od kojih će se tražiti mišljenje, a navedene 
su u PRILOGU  II ove Odluke.

Članak 7.

� Općina Vrpolje će o ovoj Odluci informirati 
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javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 
i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša („Narodne novine“ broj 64/08). 

Članak 8.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“ i na službenim stranicama 
općine Vrpolje www.vrpolje.hr.

Klasa: 363-01/19-02/09
Urbroj: 2178/11-01-19-1
Vrpolje,  14. veljača 2019.g.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA:

Ankica Zmaić, v.r.

PRILOG  I: Redoslijed radnji koje će se provesti u 
postupku Ocjene,
PRILOG II: Popis tijela i osoba po posebnim 
propisima koje će sudjelovati u postupku Ocjene

PRILOG  I

� Redoslijed radnji koje će se provesti u postupku 
Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš Plana gospodarenja otpadom općine Vrpolje 
za razdoblje 2018. – 2023. godine:
1. Općina Vrpolje donošenjem ove Odluke 

započinje postupak Ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja 
otpadom općine Vrpolje.

2. Općina Vrpolje će sukladno članku 29. Uredbe 
o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plan i 
programa na okoliš, zatražiti mišljenje tijela i/ili 
osoba određenih posebnim propisima te 
tijelima jedinica lokalne samouprave i 
regionalne (područne) samouprave i drugih 
tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama 
planiranog dokumenta; tijela i osobe navedene 
u Prilogu II

3. U svrhu pribavljanja mišljenja o potrebi 
strateške procjene Općina Vrpolje će u roku 8 
dana od dana donošenja ove Odluke tijelima i 
osobama iz Priloga II dostaviti Zahtjev za 
davanjem mišljenja o potrebi strateške 
procjene.

4. Tijela i osobe iz Priloga II ove Odluke obvezni 
su svoje mišljenje dostaviti općini Vrpolje u 
roku 30 dana od dana primitka Zahtjeva.

5. Zahtjev za davanjem mišljenja obvezno će se 
dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i 
energetike, Upravi za zaštitu prirode, Zagreb, 
Radnička cesta 80, radi utvrđivanja mogućih 
značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, 
sukladno zakonu o zaštiti prirode („Narodne 
novine“ broj 80/13., 15/18. i 14/19).

6. Sukladno Uredbi sadržaj Zahtjeva za davanje 
mišljenja sadrži:

-� Odluku o izradi predmetnog Plana,
-� Programska polazišta i ciljeve predmetnog 

Plana,
- � Odluku o započinjanju postupka Ocjene,
-� Popunjeni obrazac iz Priloga II. Uredbe o 

strateškoj procjeni.
7. Ovisno o potrebi, nadležno tijelo osigurava 

dodatna pojašnjenja od tijela i/ili osoba koje su 
dostavile mišljenje.

8. Prije donošenja Odluke o postupku Ocjene, 
nadležno tijelo općine Vrpolje dužno je o 
provedenom postupku pribaviti mišljenje 
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 
zaštiti okoliša BPŽ.

Upravnom odjelu se dostavlja:
- prijedlog teksta Odluke koja će se donijeti o 

potrebi strateške procjene ili ne,
- zahtjev za davanje mišljenja,
- cjelovita dokumentacija iz postupka Ocjene 

(kopije svih dopisa),
- te popunjeni Obrazac o ocjeni o potrebi 

strateške procjene utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš iz Priloga II. Uredbe.

9. Temeljem rezultata provedene Ocjene u 
predmetnom postupku donosi se odluka o 
obvezi provedbe strateške procjene, odnosno 
odluka da nije potrebno provesti postupak 
strateške procjene.

� Postupak strateške procjene se provodi 
t emel jem Zakona  o  zaš t i t i  oko l i ša  i 
podzakonskih propisa kojima se uređuje 
postupak strateške procjene.

� Ako se u postupku Ocjene, utvrdi da Plan ima 
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se 
odluka o obvezi provedbe postupka strateške 
procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih 
je utvrđena potrebna provedba strateške 
procjene sukladno kriterijima iz Priloga III. 
Uredbe.

� Ako se u postupku Ocjene, utvrdi da Plan nema 
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se 
odluka da nije potrebno provesti postupak 
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strateške procjene. U tom slučaju,odluka osobito 
sadrži osnovne podatke o Planu, te obrazloženje 
razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno 
provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima 
iz Priloga III. Uredbe.

10. O Odluci u postupku informira se javnost 
sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o 
informiranju  i  sudje lovanju  javnos t i  i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

PRILOG  II

� Popis tijela i osoba određenih posebnim 
propisima koje će sudjelovati u postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom općine Vrpolje za razdoblje 
2018.-2023. godine.

1. Brodsko-posavska županija Upravni odjel za 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P. 
Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod,

2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava 
za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 
Zagreb,

3. Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 
35221 Velika Kopanica,

4. Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 
5, 35214 Donji Andrijevci,

5. Općina Strizivojna, B. Radića 172, 31410 
Strizivojna,

6. Općina Trnava, Ivana Meštrovića 2, 31411 
Trnava,

7. Grad Đakovo, Ulica Ivana Pavla II 7, 31400 
Đakovo

10.

 Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama 
(„Narodne novine“ br. 69/17.) i članka 31. Statuta 
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18), Općinsko 
vijeće općine Vrpolje na svojoj 20. sjednici održanoj 
18. siječnja 2019.godine donijelo je 

GODIŠNJI PLAN 

davanja koncesija iz područja komunalnih 
djelatnosti za 2019.godinu

na području općine Vrpolje

Članak 1
.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje utvrđuje Godišnji 
plan davanja koncesija iz područja komunalnih 
djelatnosti za 2019.godinu na području općine Vrpolje 
koji sadrži vrstu koncesija, broj koncesija, rok na koji 
se pojedine koncesije planiraju dati, planiranu godišnju 
naknadu za pojedine koncesije te pravnu osobu za 
davanje koncesije.

Članak 2.

� Sukladno važećim ugovorima o obavljanju 
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora o koncesiji 
utvrđuje se Godišnji plan davanja koncesija iz područja 
komunalnih djelatnosti za 2019.godinu na području 
općine Vrpolje kako slijedi:
�
1.DIMNJAČARSKI POSLOVI

-  planirani broj koncesija: 1
-  rok davanja koncesija: 5 godina
-  planirana godišnja naknada za koncesiju: 

2.500,00 kuna
-  razdoblje i godina davanja koncesije: 1. kvartal  

2019. godine
�
2. POSLOVI SAKUPLJANJA I ODVOZA 
KOMUNALNOG OTPADA

-  planirani broj koncesija: 1
-  rok davanja koncesije: 10 godina
-  planirana godišnja naknada za koncesije: 

25.000,00 kuna
-  razdoblje i godina davanja koncesije: 1. kvartal  

2019. godine
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Članak 3.

� Pravna osnova za davanje koncesija temelji se 
člankom 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
člankom 5. Zakona o koncesijama i Odluci o 
komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na 
temelju ugovora o koncesiji na području općine 
Vrpolje.

Članak 4.

� Ovaj Godišnji plan davanja koncesija iz područja 
komunalnih djelatnosti za 2019. godinu na području 
općine Vrpolje stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/01
Urbroj: 2178/11-01/19-10
Vrpolje, 18. siječanj  2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 37,  Slavonski  Brod
Telefon:  035 / 443 - 664
List  izlazi  po  potrebi.
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