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OPĆINA  BUKOVLJE

23.

 Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15)  i 
članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („Narodne novine“ broj 24/13) i 
članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18), Općinsko 
vijeće općine Bukovlje na svojoj 15. sjednici održanoj 15. svibnja 2019. godine donosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o izvršenju Proračuna općine Bukovlje
za razdoblje 1.1. - 31.12.2018. godine

OPĆI DIO

� I.

� Godišnjim obračunom proračuna Općine Bukovlje za  razdoblje 1.1.-31.12.2018. godine utvrđeni su ostvareni 
prihodi i primici u iznosu od  7.472.850,80 Kn.

� II.

� Rashodi i izdaci utvrđeni po programima i aktivnostima proračuna za 1.1.-31.12.2018. godine izvršeni su u 
ukupnom iznosu od 8.377.734,04 Kn.

� III.

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

Ostvareni prihodi i primici  …………………...…...........7.472.850,80    Kn
Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…...8.377.734,04    Kn
Manjak  prihoda za razdoblje 1.1.-31.12.2018.g…………-904.883,24   Kn
 
Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

Višak prihoda iz 2017.g. (nakon korekcije u 2018.g)........1.374.072,50     Kn
Manjak  prihoda za razdoblje 1.1.- 31.12.2018.g.................-904.883,24    Kn
Ukupni višak prihoda ……………………………..................469.189,26    Kn



� IV.

� Stanje žiro-računa na dan 1.1.2018.godine bilo je 1.479.054,03 Kn, a na dan 31.12.2018 godine 843.864,88 
Kn.

� V.

Stanje blagajne na dan 1.1.2018.godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 31.12.2018. godine 0,00 kn.

  � VI.

Stanje dionica i udjela u glavnicama trgovačkih društva na dan 31.12.2018. godine iznosi 578.457,84 kn.

� VII.

� Stanje primljenih zajmova od kreditnih od financijskih  institucija u javnom sektoru na dan 31.12.2018. godine 
bilo je 2.233,352,99 (HBOR).

     �VIII.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2018.g:

-�  Potraž. za bolovanje preko 42 dana (HZZO) ……...........................4.257,28 Kn
- � potraživanja za općinske poreze………………….…...................245.138,58 Kn   
-    potraživanja za šumski doprinos(Hrvatske šume)…….…................3.037,38 Kn
- � potraživanja za komunalnu naknadu…………………….….......122.498,83  Kn
-� potraživanja za komunalni doprinos........................................... ..134.194,66 Kn
-� potraživanja za ostale građevinske objekte....................................11.988,08  Kn
-     ostali nespomenuti prihodi………..………………………………....250,00  Kn
-� naknade od spomeničke rente…….…………………………….…..1.157,30 Kn 
-� potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH................................4.291,57 Kn
-� potraživanja od iznajmljivanja imovine………………………….….291,90  Kn
-    potraživanja za dane koncesije…………………… ……….……...1.366,09  Kn
-� potraživanja za naknade za javne površine…   ……………………..220,00  Kn
-� potraživanja za ostale naknade od nef. imovine…………………...1.069,28  Kn
-� potraživanja za vodni doprinos (Hrvatske vode)……………….…..1.357,83 Kn

IX.

� Nepodmirene obveze na dan 31.12.2018.godine, odnose se na :

- obveze za zaposlene (plaća za 12/2018)…………………………..34.128,96 Kn
- prema dobavljačima…………….....................................................72.249,55 Kn
- primljeni predujam EU-projekt Zaželi……………….……….….272.554,39 Kn

X.

� Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije  usporednog 
pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine Bukovlje za razdoblje 
1.1. do 31.12.2018. godine.
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POSEBNI DIO

XI.

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

XII.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 400-01/17-01/113
Ur.broj:2178/25-02-19-2
Bukovlje, 15. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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24.

 Na temelju članka 25. Statuta općine 
Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije broj 3/18) Općinsko vijeće općine Bukovlje 
na svojoj 15. sjednici održanoj 15. svibnja 2019. 
godine donosi

ZAKLJUČAK

� o usvajanju Izvještaja o izvršenju 
proračuna općine Bukovlje za razdoblje 1.1. do 

31.12.2018.god.

Članak 1.

�  Usvaja se Izvještaj općinskog načelnika o 
izvršenju proračuna općine Bukovlje za razdoblje 
1.1. do 31.12.2018.god.

� Članak 2.

 Izvještaj općinskog načelnika sastavni je dio 
ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/113
URBROJ: 2178/25-02-19-2
Bukovlje, 15. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

25.

 Na temelju članka 47. Statuta općine 
Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 3/18) i Programa aktivnosti u 
programu javnih potreba i programu školstva za koje 
se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Bukovlje 
za 2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 27/17) općinski načelnik 
općine Bukovlje na 15. sjednici 15. svibnja  2019. 
godine podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa
aktivnosti u programu javnih potreba i 

programu školstva za koje se sredstva izdvajaju 
iz proračuna općine Bukovlje za 2018. godinu

Članak 1.
�
PROGRAM:  JAVNE POTREBE

AKTIVNOST: socijalna skrb

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

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

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području općine Bukovlje u 2018. godini ostvaren je 
kako slijedi:
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AKTIVNOST ILI UDRUGA  
I. IZMJENE I 

DOPUNE 
PRORAČUNA  

 
IZVRŠENJE  

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna -  
novcu – jednokratna financijska pomoć  33.000,00  

 
30.500,00  

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna-  trošak 
ukopa 

26.000,00  

 
 

23.000,00  
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna -  
jednokratne naknade studentima  31.000,00  

 
30.000,00  

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna –  
pomoć za novorođenu djecu  40.000,00  

 
41.000,00  

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

 
195.000,00  

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

 
7.306,57  

Naknade građanima i kućanstvima u naravi –  
stanovanje 10.000,00  

 
6.520,16  

Naknade građanima i kućanstvima u naravi -  ostale  
30.000,00  

 
450,00  

Naknade građanima i kućanstvima u naravi-
ogrjev(BPŽ)  25.000,00  

 
23.750,00  

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
                      

50.000,00
 

 
46.391,93

 
Sufinanciranje HCK –

 
GCK Slavonski Brod

 
25.000,00

 
 

25.000,00
 

 

Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi planirana su u  I.  Izmjenama i dopunama proračuna općine 
Bukovlje u 2018. godini u iznosu od 480.000,00 kuna, a ostvareno je 428.918,66 kuna.

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

1. Sport i rekreacija

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

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

Razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja
· Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj sportskih sadržaja namijenjenih djeci i mladima;
· Poticanje sportske rekreacije;
· Poticanje izvrsnosti u sportu.

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

- planirana su financijska sredstva za rad sportskih udruga u ukupnom iznosu od 137.000,00 kn, a ostvareno je 
137.000,00 kuna.
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2. Kultura

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

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

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

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

- planirana su financijska sredstva za rad udruga u kulturi  u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn, a ostvareno je 
25.000,00 kuna.

3. Ostale društvene djelatnosti

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

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

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

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

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

- planirana su financijska sredstva za ostale društvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 64.880,00 kn, a 
ostvareno je 54.040,40 kuna.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 11Strana: 1112



4. Religija

Sufinancirat će se rad vjerskih organizacija: 

RKT Župa Podvinje,Filijala Bukovlje-Vranovci                                          140.000,00 kn

- planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn, te su ostvarena u ukupnom iznosu od 
140.000,00 kuna

5. Političke stranke

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

- planirana su financijska sredstva za političke stranke u ukupnom iznosu od 16.200,00 kn, te su ostvarena u 
ukupnom iznosu od 16.200,00 kuna.

PROGRAM: ŠKOLSTVO

AKTIVNOST: osnovno obrazovanje

- planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 130.000,00 kn, te su ostvarena u ukupnom
iznosu od 128.181,99 kuna. 

AKTIVNOST: predškolsko obrazovanje

- planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 125.000,00 kn, a ostvarena su u iznosu od 
119.840,00 kuna.

Članak 2.

� Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba za koje se sredstva izdvajaju i 
proračuna općine Bukovlje za 2018. godinu iznose 1.196.200,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u 
skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu danom 
donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2019.g.

AKTIVNOST I IZMJENE I DOPUNE                    IZVRŠENJE  
Ostale pomoći u naravi –  knjige i 
radne bilježnice  

 
130.000,00  

 
128.181,99  

Tekuće donacije u naravi  0,00  0,00  
 

AKTIVNOST  I    IZMJENE I 
DOPUNE  

 
IZVRŠENJE  

Sufinanciranje vrtića  65.000,00  62.400,00  
Sufinanciranje održavanja 
programa predškole  

 
60.000,00  

 
57.440,00  
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OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/114
URBROJ: 2178/25-01-19-3
Bukovlje, 15. svibanj 2019 godine 

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

26.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 
3/15) i Programa aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz 
Proračuna općine Bukovlje za 2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 27/17) 
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 15. sjednici održanoj 15.  svibnja 2019. godine donosi 

ZAKLJUČAK

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva 
za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje za 2018. godinu

Članak 1.

� Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa aktivnosti u programu javnih potreba i 
programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje za 2018. godinu.
�

� Članak 2.

� Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/114
URBROJ: 2178/25-02-19-4
Bukovlje,  15. svibnja  2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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27.

 Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
3/18) i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 17/18) Općinski načelnik općine Bukovlje na 15. sjednici 15.svibnja 2019. godine podnosi 
Općinskom vijeću općine Bukovlje

IZVJEŠĆE

o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini (u daljenjem tekstu: 
Program) usvojene su  na 12. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 13. prosinca 2018.

Članak 2.

Program je ostvaren kako slijedi:

Članak 3.

Za program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bukovlje u 2018. godini u 
Proračunu općine Bukovlje planirana su sredstva u iznosu od 940.000,00 kuna, a izvršeno je 813.885,58 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-01/17-01/22
URBROJ: 2178/25-01-19-3
Bukovlje, 15. svibanj 2019 godine 

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

 
           PLAN                    IZVRŠENJE 

 1. Odvodnju atmosferskih voda 
 

 
 - čišćenje cestovnih kanala 40.000,00 16.980,00 
 2. Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje javnih i 

zelenih površina 

 
 

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

 
 

40.000,00 

 
 

36.627,37 
 3. Održavanje nerazvrstanih cesta 

 
 

 - nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom  
- održavanje nerazvrstanih cesta 

 
350.000,00 

 
309.406,25 

 4. Javna rasvjeta 
 

 
 - troškovi zamjene rasvjetnih tijela, 

- troškovi postavljanja novih rasvjetnih tijela 
- troškovi potrošnje električne energije za javnu 

rasvjetu 

230.000,00 
 

280.000,00 

197.995,38 
 

252.876,58 

 S V E U K U P N O 940.000,00 813.885,58 
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28.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
3/18) i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 17/18) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 15. sjednici održanoj 15. svibnja  2019. 
godine donosi

ZAKLJUČAK 

�  o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini 
Bukovlje za 2018.godini

Članak 1.

�
�  Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
općini Bukovlje za 2018.godini.

Članak 2.

� Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-01/17-01/22
URBROJ: 2178/25-02-19-3
Bukovlje, 15. svibnja 2019.godini

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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29.

 Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
3/18) i Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području općine 
Bukovlje za 2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 27/17) Općinski načelnik 
općine Bukovlje  na 15. sjednici 15. svibnja  2019. godine podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području 
općine Bukovlje za 2018. godinu

 Članak 1.

I. Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na 
području općine Bukovlje za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program) usvojen je na 12. sjednici Općinskog 
vijeća općine Bukovlje održanoj  13. prosinca 2018. godine

Članak 2.

Program je izvršen kako slijedi:

1.� Igralište Vranovci

2� Sportsko-rekreacijski centar�

OBJEKT:  IGRALIŠTE VRANOVCI  
OPIS POSLA:  Projektna dokumentacija  
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU:  

Ostali građevinski objekti  113  

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  

  
25.000,00  

IZVORI FINANCIRANJA:  Proračun  općine  Bukovlje  12   
25.000,00  

 
100%  

 
NOVI PLAN  

  
          0,00  

 

 

OBJEKT:  SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR  
OPIS POSLA:  Izrada projektne dokumentacije i izgradnja  
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU:  

Ostali građevinski objekti  109  

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  

 7.500.000,00  

IZVORI FINANCIRANJA:  
 
NOVI PLAN  

Proračun  općine  Bukovlje  12  
Kapitalne pomoći 52  
 
 

7.500.000,00  
 
             0,00  

100%  
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Članak 3.

�Planirana su dodatna ulaganja na sljedećoj nefinancijskoj imovini u 2018. godini:

1. OBJEKT:  ZGRADA  općine  
OPIS POSLA:  Adaptacija  

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU:  

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  102  

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  

 10.000,00  

IZVORI FINANCIRANJA:
 

 
 
 NOVI PLAN

 

Proračun
 
općine

 
Bukovlje 12

 
10.000,00

 
 
 
 

             
0,00

 

100%
 

 
 
 
 

 
2.

 
OBJEKT:

 
DOM VRANOVCI

 OPIS POSLA:
 

Adaptacija
 AKTIVNOST I POZICIJA U 

PRORAČUNU:

 

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 
103

 
PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:

 
 

20.000,00

 
IZVORI FINANCIRANJA:

 
 
 
NOVI PLAN

  

Proračun

 

općine

 

Bukovlje 12

 

20.000,00

 
 

            
             

0,00

 

100%

 
 
 

3.

 

OBJEKT:

 

DOM ŠUŠNJEVCI

 
OPIS POSLA:

 

Adaptacija

 
AKTIVNOST I POZICIJA U 

PRORAČUNU:

 

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

104

 PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:

 
 

10.000,00

 IZVORI FINANCIRANJA:

 
 

NOVI PLAN

 

Proračun

 

općine

 

Bukovlje 12

 

10.000,00

 
 

            

0,00

 

100%

 
 
 

 

4.

 

OBJEKT:

 

DOM JEŽEVIK

 

OPIS POSLA:

 

Adaptacija

 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU:

 

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

       

105

 
PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:

 
 

30.000,00

 
IZVORI FINANCIRANJA:

 

Proračun

 

općine

 

Bukovlje 12

 

30.000,00

 

100%

 
 

 
 

 

NOVI PLAN

 
  

            

0,00

 
 

 5.

 

OBJEKT:

 

DOM KORDUŠEVCI

 

OPIS POSLA:

 

Adaptacija

 

AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU:

 

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

8005

 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:

 
 

30.000,00

 

IZVORI FINANCIRANJA:

 
 

NOVI PLAN

 

Proračun

 

općine

 

Bukovlje 12

 

30.000,00

 
 

            

0,00

 

100%
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Članak 4.

� Sredstva iz članka 2. i 3. ovog Programa ostvarena su u iznosu od 0,00 kuna 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/115
URBROJ: 2178/25-01-19-3
Bukovlje, 15. svibanj 2019 godine 

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

30.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18) 
i Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području općine Bukovlje za 
2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 27/17) Općinsko vijeće općine Bukovlje na 
svojoj 15. sjednici održanoj 15. svibnja 2019. godine donosi 

ZAKLJUČAK

�  o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na 
nefinancijskoj imovini na području općine Bukovlje za 2018. godinu

Članak 1.

�
� Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na 
nefinancijskoj imovini na području općine Bukovlje za 2018. godinu
�

� Članak 2.

� Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/115
URBROJ: 2178/25-02-19-4
Bukovlje, 15. svibnja 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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31.

 Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18), 
članaka 47. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/18) i Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Bukovlje za 2018. godinu (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” broj 27/17) općinski načelnik općine Bukovlje na 15. sjednici 15. svibnja  2019. 
godine podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje

IZVJEŠĆE 

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Bukovlje za 2018. godinu

Članak 1.
�

� I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini 
Bukovlje za 2018. godinu(u daljnjem tekstu: Program) usvojene su na 12. sjednici Općinskog vijeća općine 
Bukovlje održanoj 13. prosinca 2018.godine

�

Program je ostvaren kako slijedi:

Ovim se programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Bukovlje za 2018. godinu za:

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

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

Članak 2.
�

U 2018. Godini izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog 
Programa obuhvaća sljedeće:

A.1.� Javne površine

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

Ceste i slični prometni objekti 10703 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  

 1.500.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Kapitalne pomoći 52 1.500.000,00            100% 
 
IZVRŠENJE 

  
1.260.204,44 
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OBJEKT: DOMOBRANSKA ULICA 
OPIS POSLA: Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza   
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 10704 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  

   1.650.00,00  

NOVI PLAN:  
IZVORI FINANCIRANJA: 
 
 
IZVRŠENJE 

 
Kapitalne pomoći 52 
 

 
800.000,00 

 
 

586.664,27 

800.000,00 
100% 

 
 
 

 
 

   

OBJEKT: ULICA JOSIPA JUŠĆAKA  
OPIS POSLA: Izgradnja cestovnog kolnika 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 10706 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  

 11.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: 
 
 
IZVRŠENJE 

Proračun općine 12 11.000,00 
 
 

10.875,00 

100% 

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

Ceste i slični prometni objekti 10715 
10720 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  
 
NOVI PLAN 

1.200.000,00 
 

  
                                                 700.000,00 

 

IZVORI FINANCIRANJA: Proračun općine Bukovlje-
12 

 
600.000,00 

 

 Kapitalna pomoć-52  100.000,00  

 
IZVRŠENJE 476.104,98 

 OBJEKT: ULICA DANKA MATAIĆA  
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije   
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 10716 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  

 30.000,00 

 
NOVI PLAN 
 
IZVORI FINANCIRANJA: 
 
 
 
IZVRŠENJE 

 
 
Proračun općine Bukovlje  
12 

 
    40.000,00 

 
 

40.000,00 
 
 

0,00 
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OBJEKT: ULICA SVETOG IVANA  
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 10717 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  
 
NOVI PLAN 

 20.000,00 
 
 

0,00 
 OBJEKT: PJEŠAČKE STAZE 
OPIS POSLA: Izgradnja pješačkih staza 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 10718 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  
 
NOVI PLAN 

1.500.000,00 
 

100.000,00 

 

IZVORI FINANCIRANJA: 
 
 
IZVRŠENJE 

Namjenski prihodi  42 100.000,00 
 
 

86.362,50 

100% 

 OBJEKT: PJEŠAČKE STAZE-VRANOVCI,BUKOVLJE 
OPIS POSLA: Izgradnja pješačkih staza 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 120 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  
 
NOVI PLAN 

0,00 
 
 

25.000,00 

 

 
IZVORI FINANCIRANJA: 
 
 
IZVRŠENJE 

 
Proračun općine   12 

 
25.000,00 

 
 

24.032,00 

 
100% 

 OBJEKT: PARKIRALIŠTE/PLATO IZA DOMA  
OPIS POSLA: Izgradnja  
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 121 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  
 
NOVI PLAN 

 
0,00 

 
50.000,00 

 

IZVORI FINANCIRANJA: 
 
 
IZVRŠENJE 

Proračun općine  12 50.000,00 
 
 

30.000,00 

100% 
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OBJEKT: ULICA MARIJANA ALKOVIĆA 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ceste i slični prometni objekti 10719 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  

 35.000,00 

 
NOVI PLAN 

   
0,00 

 

A.2.�����G� roblje

OBJEKT: MRTVAČNICA U ŠUŠNJEVCIMA  
OPIS POSLA: Dovršetak radova 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Poslovni objekti 10101 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  

  50.000,00 

IZVORI FINANCIRANJA: 
 
NOVI PLAN  

Proračun općine Bukovlje 42    
                                       

 50.000,00 
 
          0,00 

100% 
  

 

A.3. �    Javna rasvjeta

OBJEKT: JAVNA RASVJETA 
OPIS POSLA: Izrada projektne dokumentacije i izgradnja 
AKTIVNOST I POZICIJA U 
PRORAČUNU: 

Ostali građevinski objekti 7205 

PLAN FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA:  

 100.000,00 

 
NOVI PLAN 

 
                                               150.000,00                                                            

 
 

IZVORI FINANCIRANJA: 
 
 
IZVRŠENJE 

Proračun općine Bukovlje 
12 

150.000,00 
 
 

148.737,50 

100% 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-01/17-01/23
URBROJ: 2178/25-01-19-3
Bukovlje,  15. svibnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.
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32.

 Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18), 
članaka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/18) i Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Bukovlje za 2018. godinu (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” broj 27/17) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 15. sjednici održanoj 15. 
svibnja 2019. godine donosi 

      ZAKLJUČAK 

�  o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
na području općine Bukovlje u 2018. godine

Članak 1.

� �
�  Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Bukovlje u 2018.godini.

� Članak 2.

� Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-01/17-01/23
URBROJ: 2178/25-02-19-4
Bukovlje, 15. svibnja  2019. godine                                             

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

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

 Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
3/18) i Program vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje za 2018. 
godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 27/17) općinski načelnik općine Bukovlje na 15. 
sjednici 15. svibnja  2019. godine podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine 
Bukovlje za 2018. godinu

Članak 1.

I. izmjene i dopune Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna 
općine Bukovlje za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Program) usvojen je na 12. sjednici Općinskog vijeća općine 
Bukovlje održanoj 13. prosinca 2018. godine

Članak 2.

Program je ostvaren kako slijedi:

AKTIVNOST: vatrogastvo i zaštita od požara

Za aktivnost vatrogastvo i zaštita od požara su u Proračunu općine Bukovlje planirana sredstva u iznosu od 
40.000,00 kuna, a ostvareno je 29.348,92 kuna.

AKTIVNOST: civilna zaštita

Za aktivnost civilna zaštita su u Proračunu općine Bukovlje planirana sredstva u iznosu od 15.600,00 kuna, a 
ostvareno je 14.510,50 kuna.

Članak 3.

Za program su u Proračunu općine Bukovlje planirana sredstva u iznosu od 55.600,00 kuna, a ostvareno je 
43.859,42 kuna.

 Plan Ostvareno 
Usluge vatrogasne intervencije  

40.000,00 
 

29.348,92 
 

 Plan Ostvareno 
Službena radna odjeća i obuća  

0,00 
 

0,00 
Sufinanciranje rada HGSS 
Slavonski Brod 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

Premije osiguranja 1.600,00 1.510,50 
Zaštita i spašavanje-
intelekt.usluge (ZIS) 

 
9.000,00 

 
8.000,00 

Ukupno 15.600,00 14.510,50 
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OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 810-01/17-01/15
URBROJ: 2178/25-01-19-3
Bukovlje, 15. svibanj 2019 godine 

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

34.

 Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"  broj 
3/18) i Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2018. godini ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije"  broj 27/17) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 15. sjednici 
održanoj 15.  svibnja  2019. godine donosi 

ZAKLJUČAK

 o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz 
proračuna općine Bukovlje za 2019. godinu

Članak 1.

� Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se 
sredstva izdvajaju iz proračuna općine Bukovlje za 2018. godinu.
�

� Članak 2.

� Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 810-01/17-01/15
URBROJ: 2178/25-02-19-4
Bukovlje, 15. svibnja  2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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35.

 Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
3/18) i Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 
2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 27/17) općinski načelnik općine Bukovlje 
na 15. sjednici 15. svibnja  2019. godine podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 
prostoru za 2018. godinu

Članak 1.

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. 
godinu (u daljnjem tekstu: Program) usvojen je na 12. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 13. 
prosinca 2018.

Članak 2.

Za Program su u Proračunu  općine Bukovlje planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna, a ostvareno  
je 39.627,09 kn.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/116
URBROJ: 2178/25-01-19-2
Bukovlje, 15. svibanj 2019 godine 

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 11 Strana: 1127



36.

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
3/18) i Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 
2018. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 27/17) Općinsko vijeće općine Bukovlje na 
svojoj 15. sjednici održanoj 15. svibnja 2019. godine donosi 

ZAKLJUČAK

�  o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.god.

Članak 1.

�  Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o ostvarenju Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu.

�
� Članak 2.

� Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/116
URBROJ: 2178/25-02-19-3
Bukovlje, 15. svibnja 2019. godine                                             

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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37.

 Na temelju članka 47. Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"  broj 
3/18) i Odluke o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka u 2018.godini ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije"  broj 27/17) općinski načelnik općine Bukovlje na 15. sjednici 15. svibnja  
2019. godine podnosi Općinskom vijeću općine Bukovlje

 IZVJEŠĆE
  

o raspodjeli sredstava
za redovito financiranje političkih stranaka u 2018. godini

Članak 1.

 Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka na području općine Bukovlje u 
2018.godini, usvojena je na 5. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 18. prosinca 2017. godine.

Članak 2.

 S obzirom na broj članova u predstavničkom tijelu, Općinskom vijeću općine Bukovlje političkim 
strankama pripadaju sredstva u slijedećim iznosima:

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Izvješća raspoređena su na način da se utvrdi iznos sredstava za svakog člana u 
predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju 
sredstva razmjerna broju njezinih članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo 
na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

   
Članak 4.

Za ostvarenje Plana planirana su sredstva u Proračunu općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 16.200,00 
kn, i ostvareno je 16.200,00 kuna. Sredstva su doznačena na žiro račun političkih stranaka iz Proračuna općine 
Bukovlje za 2018. godinu,  sa pozicije 64 Tekuće donacije političkim stranakama.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/119
URBROJ: 2178/25-01-19-2
Bukovlje, 15. svibanj 2019 godine 

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

Naziv političke stranke Broj vijećnika Iznos u kunama 

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 4 5.040,00 

Socijaldemokratska partija – SDP 4 5.040,00 

Hrvatska seljačka stranka – HSS 1 1.200,00 

Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati HNS 1 1.200,00 

Hrvatska stranka prava – HSP 1 1.200,00 

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje- HDSSB 1 1.320,00 

Hrvatska stranka umirovljenika HSU 1 1.200,00 
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38.

 Na temelju članka 25. Statuta općine 
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"  broj 3/18) i Odluke o raspodjeli sredstava 
za redovito financiranje političkih stranaka u 
2018.godini ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"  broj 27/17) Općinsko vijeće općine 
Bukovlje na svojoj 15. sjednici održanoj 15. svibnja  
2019. godine donosi 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju izvješća o izvršenju raspodjele 
sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka u 2018. godini

Članak 1.

�
�  Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju raspodjele sredstava za redovito 
financiranje političkih stranaka u 2018. godini.

Članak 2.

� Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio 
ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/119
URBROJ: 2178/25-02-19-3
Bukovlje, 15. svibnja  2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

39.

 Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/2018), članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 
ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09) i članka 47. 
Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 3/18) Općinski načelnik 
općine Bukovlje na 15. sjednici održanoj dana 15. 
svibnja 2019. godine donosi

IZVJEŠĆE

 o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, 
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 

pogodbom i davanju na korištenje bez javnog 
poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije na području 

općine Bukovlje za 2018.godinu

Članak 1.

U Proračunu općine Bukovlje za 2018. 
godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"  broj 27/17) planirana su sredstva u iznosu 
od 64.000,00 kuna, od kojih je ostvareno  29.392,76 
kn koja su utrošena za održavanje nerazvrstanih cesta 
na području općine Bukovlje.

Članak 2.

Sredstava se mogu se koristiti za programe 
katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje 
zemljišnih knjiga, program razminiranja zemljišta, 
uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem 
ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i 
akvakulturu, uređenja zemljišta u postupku 
komasacije i  hidromelioraci je , poboljšanje 
komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i 
izgradnjom putne i kanalske mreže, materijal i usluga 
za sanaciju poljskih puteva, sanacija divljih 
odlagališta otpada, kao i za druge poticajne mjere za 
unapređenje poljoprivrede i poljoprivredne 
proizvodnje.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/117
URBROJ: 2178/25-01-19-2
Bukovlje, 15. svibnja 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.
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40.

 Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/2018), članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za 
ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09) i članka 25. 
Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 3/18) Općinsko 
vijeće pćine Bukovlje na svojoj 15. sjednici održanoj 
15. svibnja  2019. godine donosi

ZAKLJUČAK 

o usvajanju izvješća o utrošku sredstava 
ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, 
prodaje izravnom pogodbom I davanju na 

korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske I 
koncesije na području općine Bukovlje za 

2018.godinu

Članak 1.

� Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o o 
utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na 
korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije na području općine Bukovlje za 
2018.godinu.

Članak 2.

� Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio 
ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/117
URBROJ: 2178/25-02-19-3
Bukovlje, 15. svibnja  2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

41.

 Na temelju članka 65. Stavak 3. Zakona o 
šumama („Narodne novine“ pročišćeni tekst zakona 
68/18, 115/18) i članka 47. Statuta općine Bukovlje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
3/18) Općinski načelnik općine Bukovlje na 15. 
sjednici održanoj dana 15. svibnja 2019. godine 
donosi

IZVJEŠĆE 

 o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog 
doprinosa za 2018. godinu

Članak 1.

U Proračunu  općine Bukovlje za 2018. 
godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"  broj 27/17) planirana su sredstva u iznosu 
od 30.000,00 kuna, od kojih je ostvareno  30.030,16 
kn koja su utrošena za održavanje nerazvrstanih 
cesta na području općine Bukovlje.

Članak 2.

� Sredstva iz članka 1. ovog Programa koristit 
će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine  
Bukovlje,  sukladno  Programu  gradnje  objekata  i  
uređaja  komunalne  infrastrukture općine Bukovlje 
u 2018. godini.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/118
URBROJ: 2178/25-01-19-2
Bukovlje, 15. svibnja 2019. g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.
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42.

 Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o 
šumama („Narodne novine“ pročišćeni tekst zakona 
68/18, 115/18) i članka 25. Statuta općine Bukovlje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
3/18) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 15. 
sjednici održanoj 15. svibnja  2019. godine donosi

ZAKLJUČAK 

o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog 
doprinosa za 2018. godinu

Članak 1.

� Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o 
utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa 
za 2018. godinu.

Članak 2.

� Izvješće Općinskog načelnika sastavni je dio 
ovog Zaključka.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/17-01/118
URBROJ: 2178/25-02-19-3
Bukovlje, 15. svibnja  2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

43.

 Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
68/18, 110/18), članka 2. stavak. 1. i 2. Prekršajnog 
zakona  („Narodne novine” broj  107/07,  39/13,  
157/13,  110/15,  70/17,  118/18) i članka 25. Statuta 
općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 3/18) Općinsko vijeće 
općine Bukovlje na svojoj 15. sjednici održanoj dana 
15. svibnja 2019. godine donosi

ODLUKU

o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
 

U svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja 
komunalnog reda na području općine Bukovlje 
ovom Odlukom o komunalnom redu se propisuje:
� 1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje 
pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu 
fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv 
površini javne namjene, te određivanje uvjeta za 
postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča 
na građevinama i druge urbane opreme te 
klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih 
antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama 
koji se prema posebnim propisima grade bez 
građevinske dozvole i glavnog projekta
� 2. način uređenja i korištenja površina javne 
namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne 
samouprave za gospodarske i druge svrhe, 
uključujući i njihovo davanje na privremeno 
korištenje, građenje građevina koje se prema 
posebnim propisima grade bez građevinske dozvole 
i glavnog projekta te održavanje reda na tim 
površinama
� 3. uvjete korištenja javnih parkirališta, 
javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina 
javne namjene za parkiranje vozila
� 4. održavanje čistoće i čuvanje površina 
javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda 
s tih površina. 

Članak 2.

Vlasnikom u smislu ove Odluke smatra se nositelj 
prava vlasništva sukladno odredbama Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
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Korisnik u smislu ove Odluke je osoba koja koristi 
nekretninu odnosno posebni dio nekretnine 
temeljem ugovora o najmu ili zakupu potpisanim s 
vlasnikom.

Članak 3.  

Ova odluka pod javnim površinama podrazumijeva 
površine u općoj uporabi koje se prema namjeni 
razvrstavaju u:
1. Javne prometne površine: ceste, putovi, 
trgovi, javni prolazi, mostovi, podvožnjaci, 
nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, parkirališta, 
javne garaže, nogostupi, pješačke i biciklističke 
staze, pješačke zone, šetališta, stajališta javnog 
prijevoza, taksi stajališta i slične  površine
2. Javne zelene površine: parkovi, park-
šume, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupna 
ili pojedinačna stabla, posude s ukrasnim biljem, 
zelene površine uz ceste u naseljima, zelene površine 
uz stambene i javne objekte i slične površine 
3. Ostale javne površine: kupališta, vodene 
površine koje nisu vodno dobro, otvoreni kanali za 
odvodnju, otvorene tržnice, prostori namijenjeni za 
javne priredbe, groblja, odlagališta otpada, dječja i 
športska igrališta, rekreacijske površine te njima 
slični prostori.
� U slučaju spora da li se pojedina površina u 
smislu ove Odluke smatra javnom površinom, 
Odluku donosi Općinski načelnik općine Bukovlje.
                                       
   II. UREĐENJE NASELJA

Članak 4.

Pod uređenjem naselja smatra se održavanje i 
označavanje javnih površina i zgrada, uređivanje 
vanjskih dijelova zgrada, izloga, reklama, plakata, 
ograda, vrtova i okućnica te drugih sličnih površina, 
uređenje i održavanje komunalnih objekata i opreme 
opće uporabe, sportskih i dječjih igrališta,  
autobusnih i taksi stajališta i parkirališta, te 
održavanje reda pri korištenju javnih površina. 

Označavanje javnih površina, naselja ulica i 
zgrada

Članak 5.

Na ulazu u općinu Bukovlje postavlja se natpisna 
ploča  «Općina Bukovlje».
Naselja na području općine moraju biti označena 
natpisnim pločama s imenima naselja, ulice i trgovi 
natpisnim pločama s imenima ulica i trgova, a zgrade 
obilježene brojem. Natpisnim pločama s imenima 

mogu biti označeni i pojedini dijelovi naselja, 
parkovi i sl.
O postavljanju i održavanju natpisnih ploča sa 
imenima naselja, ulica i trgova, dijelova naselja, 
parkova i sl. brine se Općina Bukovlje, odnosno 
Županijska uprava za ceste iz svoje nadležnosti.
Vlasnici su dužni svoje zgrade obilježiti kućnim 
brojem. Kućni broj postavlja se na vidljivom dijelu 
zgade ili ograde, te se mora redovito održavati i po 
potrebi zamijeniti. Troškove nabavljanja kućnog 
broja, kao i postavljanje i održavanje snosi vlasnik 
zgrade. 
                           .
Uređenje dvorišta i poslovnog kruga, zelene 
površine, ograda uz zgrade, neizgrađenog 
građevinskog zemljišta i poljoprivrednog 
zemljišta uz javne površine

Članak 6.

Dvorište ili poslovni krug fizičkih i pravnih osoba uz 
javnu površinu, a koje je vidljivo sa javne površine, 
moraju biti uredni, ne mogu služiti za odlaganje 
otpada, starih automobila, otpadnih električnih 
uređaja i drugih stvari koji narušavaju opći izgled 
ulice ili naselja.
Stabla, travnjake i drugo raslinje u dvorištima, 
poslovnim krugovima, zelenim površinama, 
neizgrađenom građevinskom i poljoprivrednom 
zemljištu uz javne površine i s izgledom na javnu 
površinu vlasnici ili korisnici dužni su održavati, a 
naročito vodeći brigu o uklanjanju bolesnih i suhih 
stabala i drugog raslinja, održavanju travnjaka, 
uklanjanju krošnji koje ulaze u slobodni profil 
nogostupa i kolnika ili smanjuju preglednost u 
prometu i sl.
� Na mjestima iz prethodnih stavaka 
zabranjeno je paljenje otpadnih tvari na način da dim 
i ostale tvari nastale paljenjem ugrožavaju korisnike 
privatnih i javnih prostora.

Članak 7.

Ograde uz javne površine moraju se postavljati tako 
da ne ometaju korištenje javnih površina, da ne 
predstavljaju opasnost za sigurnost i imovinu ljudi, 
da se vizualno uklapaju u okolni izgled.
Ograde uz javne površine ne smiju biti izvedene od 
bodljikave žice, a ukoliko na ogradi postoje šiljci oni 
moraju biti na visini minimalno 1,8 metara od kote 
terena.
Ograde uz javne površine vlasnici moraju redovito 
održavati.
Vlasnici ograda od ukrasne živice ili drugog 
ukrasnog bilja, kada se one nalaze uz javne prometne 
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površine, dužni su prije započinjanja radova na 
orezivanju propisno označiti mjesto izvođenja 
radova te poduzeti sve mjere kako bi se za vrijeme 
rezidbe zaštitila imovina i ljudi.
Vlasnici su dužni odmah nakon završetka radova na 
orezivanju, javnu površinu očistiti.
Ograde od ukrasne živice i drveće uz javne prometne 
površine moraju se  redovito održavati i orezivati 
tako da ne prelaze preko regulacijske linije na javnu 
prometnu površinu, ne zaklanjaju preglednost u 
prometu, ne ometaju normalno kretanje pješaka i 
prometovanje vozila te da ne zaklanjaju prometnu i 
svjetlosnu signalizaciju, rasvjetu ili zračne vodove. 

Članak 8.

Javne zelene površine ispred građevine mogu se radi 
zaštite ograditi metalnim stupićima, žardinjerama s 
cvijećem ili ukrasnom živicom, ako to neće ometati 
normalno kretanje pješaka, prometovanje vozila i 
neće smanjivati trokut preglednosti.
Rješenje za ograđivanje javnih zelenih površina, 
vlasniku građevine ispred koje se traži ograđivanje, 
izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje 
temeljem podnesenog Zahtjeva. U Rješenju se 
obavezno navode uvjeti pod kojima je moguće 
izvršiti traženo ograđivanje.
Vlasnici koji su postavili ogradu od metalnih stupića, 
žardinjera s cvijećem ili ukrasnom živicom dužni su 
istu redovito održavati te postupati sukladno 
uvjetima danim u Rješenju.

Članak 9.

Radi otklanjanja štetnih utjecaja za život i zdravlje 
ljudi, vlasnici, odnosno korisnici okućnica, 
predvrtova i vrtova, neizgrađenog građevnog 
zeml j i š t a  t e  ob rađenog  i l i  neobrađenog 
poljoprivrednog zemljišta, dužni su s takvih 
površina kontinuirano uklanjati i uništavati 
ambroziju i druge štetne biljke.  
  
Uređenje vanjskih dijelova zgrade

Članak 10.

Vanjski dijelovi zgrada (krovište, pročelje, balkoni, 
prozori, žljebovi, snjegobrani, dimnjaci i drugi 
vanjski dijelovi i uređaji)  moraju se redovno 
popravljati i održavati.
Popravke i održavanje zgrada dužni su obavljati 
vlasnici. Za stanje zgrade odgovorni su vlasnici, kao 
i za štete i ozljede ljudi i imovine.
 � Prema vlasniku zgrade čiji su vanjski 

dijelovi oštećeni tako da ugrožavaju korisnike javnih 
površina ili njihovu imovinu  primjenjuju se odredbe 
Zakona o građevinskoj inspekciji.

Članak 11.

S površina poput prozora, vrata, terasa, balkona, 
lođa, ograda  i drugih vanjskih dijelova zgrada  
zabranjeno je istresati krpe, sagove i slično, bacati 
otpad, ocjeđivati vodu ili na drugi način onečišćavati 
javnu površinu. 
Zabranjeno je crtati, pisati, prljati, mehanički 
oštećivati, uništavati ili na drugi način nagrđivati 
pročelja zgrada.  

Članak 12.

Antene, klimatizacijske uređaje, zaštitne tende i 
drugu opremu vlasnici zgrade dužni su postaviti na 
vanjske dijelove zgrade i krovišta, koji nisu okrenuti 
na javnu površinu. 
Iznimno, kada ne postoji druga mogućnost, oprema i 
uređaji iz prethodnog stavka mogu se postavljati i na 
vanjske dijelove zgrade koji su uz javnu površinu uz 
primjenu odgovarajućih tehničkih Rješenja.
Oslikavanje pročelja poradi reklamiranja ili 
oglašavanja - postavljanje reklamnih ili oglasnih 
panoa, natpisa i reklama, zaštitnih tendi i 
klimatizacijskih uređaja na vanjske dijelove zgrada i 
krovišta koji su vidljivi s javne površine - dopušteno 
je samo uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Bukovlje.

Nazivi, izlozi, reklame, plakati (oglasi) i zastave

Članak 13.

Pravne i fizičke osobe, a koje su to dužne temeljem 
posebnih propisa, odgovarajuću natpisnu ploču, 
odnosno tvrtku (naziv) ističu na pročelju zgrade u 
kojoj koriste poslovni prostor, odnosno u kojoj je 
sjedište radnje.
Vlasnici- korisnici zgrade dužni su dopustiti 
postavljanje naziva.
Natpisi i reklame vlasnika ili korisnika poslovnih 
prostora na pročeljima zgrada okrenutim na javnu 
površinu moraju biti čitljivi, tehnički i estetski 
oblikovani, uredni,  jezično ispravni i ne smiju 
osvjetljenjem ili zvučnim signalima ometati druge 
korisnike zgrade. 
Vlasnici i korisnici poslovnih prostora dužni su 
natpise i reklame iz prethodnih stavaka ukloniti u 
roku od 15 dana nakon prestanka obavljanja 
djelatnosti ili iseljenja iz zgrade.
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Članak 14.

Izlozi, izložbeni ormarići i druga slična oprema na 
zgradama moraju biti tehnički i estetski oblikovani, 
odgovarajuće osvijetljeni u skladu s izgledom zgrade 
i okoliša, a svojim položajem ne smiju onemogućiti 
ili otežati korištenje javnih površina.
Izlozi se moraju održavati urednima i u njima se ne 
smije držati ambalaža ili skladištiti roba.
Izlozi privremeno praznih lokala, moraju biti uredni i 
čisti, a stakla na takvim izlozima moraju se zasjeniti 
jednobojnim neprozirnim zastorom s unutrašnje 
strane.

Članak 15.

Na području općine Bukovlje mogu se postavljati 
reklame, tende, reklamne konstrukcije, reklamne 
ploče, transparenti, prigodni natpisi.
Ako se naprave iz stavka 1. ovog članka postavljaju 
na građevine i zemljišta u vlasništvu općine potrebno 
je podnijeti zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Bukovlje radi davanja odobrenja.
U odobrenju iz stavka 2. ovoga članka odredit će se 
mjesto, način, vrijeme, naknada za korištenje i drugi 
uvjeti postavljanja tih predmeta u skladu s uvjetima 
iz oblasti prostornog uređenja, zaštite kulturne i 
prirodne baštine, sigurnosti prometa  i dr. Rješenje o 
odobrenju donosi Jedinstveni upravni odjel općine 
Bukovlje.
U slučaju kad prestane potreba postavljanja 
predmeta iz stavka 1. ovoga članka njihovi vlasnici- 
korisnici, dužni su ih ukloniti u roku od 15 dana od 
dana prestanka potrebe.
Ukoliko vlasnik ne ukloni predmete iz stavka 1. 
ovoga članka u predviđenom roku, komunalni redar 
će narediti uklanjanje o trošku vlasnika- korisnika.

Članak 16.

 Plakati, oglasi i druge slične objave mogu se 
bez odobrenja postavljati samo na oglasnim 
stupovima, oglasnim pločama, oglasnim ormarićima 
i drugim oglasnim prostorima koje je na javnu 
površinu postavila Općina Bukovlje ili po njemu 
ovlaštena osoba, a služe isključivo za navedenu 
namjenu.
Zabranjeno je lijepljenje i postavljanje plakata na 
drveće, pročelja zgrada, ograde,  plinske ormariće, 
trafostanice, energetske ormariće i druga mjesta koja 
nisu za to namijenjena.
� Na stupove javne rasvjete dopušteno je 
postavljati opremu za reklamiranje i oglašavanje 
temeljem Rješenja izdanog od Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Bukovlje sukladno Odluci o 

korištenju javnih površina na području općine 
Bukovlje.
Prekršajnu odgovornost, troškove uklanjanja plakata 
i čišćenje površina na kojima nisu smjele biti 
i s taknute ,  snos i  organiza tor  pr i redbe  i l i 
manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija 
se priredba, proizvod ili manifestacija oglašava.
Uredno postavljane plakate zabranjeno je prljati, 
oštećivati ili uništavati.
Osoba koja je postavila plakate, oglase i druge slične 
objave dužna ih je ukloniti po isteku roka na koji je 
Rješenje izdano, a korištene površine očistiti i 
urediti.
Ukoliko osoba ne ukloni, odnosno ne uredi i ne očisti 
površine sukladno prethodnom stavku Općina 
Bukovlje to će učiniti po drugoj osobi, a za nastale 
troškove teretit će se organizator priredbe ili 
manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija 
se priredba, proizvod ili manifestacija oglašava.
Odredbe stavka 1. do 7. ovog članka odnose se i na 
oglašavanje za potrebe izborne promidžbe.

Članak 17.

� Zvučno je oglašavanje dopušteno obavljati 
propisno opremljenim vozilom koje svojim 
kretanjem ne utječe na sigurnost prometa i ne 
proizvodi buku do zakonom dopuštene razine uz 
prethodno ishođenu suglasnost izdanu od strane 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Bukovlje.
                                                       

Članak 18.

 � Javne ustanove i državna tijela dužni su 
izvjesiti zastave na objektima prigodom državnog, 
odnosno općinskog blagdana.
Zastave se ističu u predvečerje dana uoči praznika, a 
skidaju se poslije praznika. Ističu se državna  i 
općinska zastava, a mogu se pored navedenih 
istaknuti i županijska ili zastava EU.
Zastave koje se ističu moraju biti zakonom propisane 
i uredne.

Članak 19.

Na objekte, javne površine i druge prostore 
dopušteno je postavljati spomenike, spomen-ploče, 
skulpture i slične predmete (u nastavku: spomenici) 
te postavljene uklanjati samo temeljem izdanog 
Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Bukovlje, ukoliko posebnim propisima nije 
drugačije određeno.  
Uz zahtjev za postavljanje spomenika koji se 
podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu, podnositelj 
zahtjeva obvezno dostavlja idejni projekt, tehnički 
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opis, oznaku lokacije, obrazloženje o potrebi 
postavljanja i drugu dokumentaciju potrebnu za 
vođenje postupka.
   

Članak 20.
 

Osobe na čiji je zahtjev spomenik postavljen, dužne 
su ga držati urednim i zaštiti od uništavanja, a 
ukoliko više ne postoje o održavanju se brine 
Općinska uprava. 
Postavljene spomenike zabranjeno je prljati, po 
njima pisati, crtati, ili ih na bilo koji drugi način 
oštećivati.

Članak 21.

Zabranjeno je na javnim površinama postavljanje 
spomenika i drugih obilježja koja označavaju mjesto 
tragične pogibije, osim onih koje obilježavaju 
povijesni događaj. 

Komunalni objekti, komunalna i urbana  
oprema i uređaji 

Članak 22.
 
Pod komunalnim objektima, komunalnom i 
urbanom opremom i uređajima u općoj uporabi, 
podrazumijevaju se svi objekti i sva pokretna i 
nepokretna oprema i uređaji  koji služe svim 
građanima, odnosno boljem funkcioniranju općine i 
naselja kao cjeline. To su osobito: stupovi javne 
rasvjete, oglasni stupovi, orijentacijski planovi, 
jarboli i držači zastava, javni satovi, samostojeći 
ormarići električnih i telekomunikacijskih 
instalacija, hidranti, telefonske govornice, poštanski 
sandučići, nadstrešnice na stajalištima javnog 
prometa, klupe, stalci za bicikle, posude za odlaganje 
komunalnog otpada, posude za cvijeće i zelenilo, 
zaštitne ograde  i druga komunalna i urbana  oprema, 
te uređaji koji služe općoj uporabi. 
Urbanom opremom smatraju se i fontane, 
vodoskoci, slavine za pitku vodu i javni zahodi.

Članak 23.

Komunalne objekte, komunalnu i urbanu opremu i 
uređaje na javnim površinama u pravilu postavlja 
Općina Bukovlje i njezino su vlasništvo.
Komunalne objekte, komunalnu i urbanu opremu i 
uređaje na javnim površinama iznimno mogu 
postavljati fizičke i pravne osobe temeljem Rješenja 
koje izdaje Jedinstveni upravni odjel. 

Članak 24.

Komunalni objekti, komunalna i urbana oprema i 

uređaji postavljaju se tako da ne ometaju promet 
vozila i pješaka u broju i vrsti koja jamči 
zadovoljavanje općih potreba na mjestima gdje se 
okupljaju i zadržavaju građani. 
Objekti, oprema i uređaji iz prethodnog stavka 
moraju biti funkcionalni i estetski oblikovani te se 
prilikom izbora izgleda i tipa mora voditi računa o 
urbanističkoj cjelini i izgledu pojedinog dijela 
općine ili naselja te namjeni javne površine, kao i 
potrebama osoba s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti.  
 

Članak 25.
 
Komunalni objekti, komunalna i urbana oprema i 
uređaji moraju se stalno održavati u ispravnom, 
čistom i funkcionalnom stanju, a oštećeni i 
neispravni moraju se odmah popraviti, ukloniti ili 
zamijeniti ispravnima.
Obvezu iz prethodnog stavka ima fizička ili pravna 
osoba koja ih je postavila, a za Općinu Bukovlje 
fizička ili pravna osoba kojoj su povjereni ti poslovi.

Članak 26.

Komunalne objekte, komunalnu i urbanu opremu i 
uređaje namijenjene općoj uporabi, zabranjeno je 
oštećivati, premještati ili koristiti protivno njihovoj 
namjeni, lijepiti plakate i druge objave te ih 
uništavati.

Članak 27.
 

Protupožarni hidranti i hidranti za pranje javnih 
površina, moraju se održavati u ispravnom stanju, a 
održava ih pravna ili fizička osoba koja obavlja 
djelatnost vodoopskrbe i odvodnje.
Zabran jeno  je  onemogućavan je  p r i s tupa 
protupožarnim hidrantima, oštećivanje, neovlašteno 
ili nenamjensko korištenje hidranata.
Zabranjeno je oštećivanje, skidanje ili prekrivanje 
natpisnih ploča za oznaku hidranta s pročelja zgrada 
ili građevina.
                                                          

Članak 28.

Javne prometne površine, pješačke i njima slične 
površine na javnim zelenim površinama, dječja 
igrališta i dr. moraju biti opremljene sustavom javne 
rasvjete.
Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa 
suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući 
načelo energetske učinkovitosti te biti funkcionalna i 
estetski oblikovana. 
Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa 
o urbanističkoj vrijednosti i značenju  te  izgledu 
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pojedinih dijelova općine, pojedinih javnih površina 
i njihovoj namjeni kao i potrebama prometa i 
građana. 
Opremu i uređaje javne rasvjete mora redovito 
održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i  
ispravnosti (mijenjati dotrajale i oštećene dijelove, 
žarulje i slično) pravna osoba kojoj je Općina 
Bukovlje povjerila te poslove.

Članak 29.

Javna rasvjeta u pravilu mora svijetliti cijelu noć uz 
uvažavanje provedbe mjera uštede električne 
energije.

Članak 30.
 
Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih 
stupova i rasvjetnih tijela, lijepljenje oglasa, 
obavijesti i slično.
Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno 
promidžbenih panoa, vertikalne i svjetlosne 
prometne signalizacije i slične opreme, privremeno 
je dopušteno samo uz Rješenje izdano od 
Jedinstvenog upravnog odjela  na temelju 
podnesenog Zahtjeva.

Telefonske govornice i poštanski sandučić

Članak 31.

Javne telefonske govornice postavljaju se na 
mjestima i zgradama gdje se građani okupljaju i 
zadržavaju, kao što su trgovi, stambene zgrade, 
trgovine, ambulante i slični prostori.
Poštanski sandučići postavljaju se na mjestima na 
kojima se građani okupljaju i zadržavaju, te na 
stambenim zgradama s većim brojem stanova.
Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće 
postavlja i održava pravna osoba koja obavlja 
d j e l a t n o s t  p o š t a n s k i h  u s l u g a ,  o d n o s n o 
telekomunikacija.
Zabranjeno je telefonske govornice, poštanske 
sandučiće, košare za otpatke, klupe i druge 
komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi 
uništavati, te po njima šarati, crtati ili na drugi način 
prljati i nagrđivati.

Košare za otpatke i klupe

Članak 32.

Na javne površine postavljaju se košare za otpatke. 
Košare za otpatke moraju biti izrađene od prikladnog 
materijala i estetski oblikovane, ispravne i redovno 
pražnjene.

Članak 33.

� Na javnim površinama (ispred javnih 
prostora, poslovnih prostora, dječja igrališta i sl.) 
mogu se postavljati klupe.
� Klupe se moraju redovno održavati, te biti 
uredne i ispravne.

Članak 34.

 Zabranjeno je na bilo koji način oštećivati, 
uništavati, otuđivati i premještati komunalnu 
opremu iz članka 32. i 33. ove Odluke.
 Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na 
stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na 
drveće te na drugim mjestima na kojima bi 
nagrđivale izgled naselja, objekta ili bi ometale 
promet.

Autobusna stajališta i javna parkirališta

Članak 35.

Autobusna stajališta moraju biti označena, a gdje je 
to moguće i sa odgovarajućim ugibalištem i 
nadstrešnicom za putnike.
Nadstrešnica za putnike obavezno sadrži košaru za 
otpatke, klupu, te informacijsku ploču voznim 
redom.
� Informacijsku ploču sa voznim redom dužna 
je postaviti i održavati u ispravnom stanju pravna ili 
fizička osoba koja obavlja uslugu javnog autobusnog 
prijevoza sukladno koncesijskom Ugovoru.
Klupe, košare, informacijske ploče i čistoća na 
autobusnim stajalištima moraju biti redovno 
održavani.
Objekte i opremu na autobusnim stajalištima dužna 
je održavati Općina Bukovlje, odnosno fizička ili 
pravna osoba kojoj to povjeri Općina Bukovlje.

Članak 36.

 Javna parkirališta moraju se označiti 
odgovarajućim prometnim znakom, te održavati 
čistim i urednima. 
Na javnim parkiralištima zabranjeno je trgovanje, 
pretovar robe, parkiranje teretnih motornih i 
priključnih vozila, autobusa, radnih strojeva  i dr., a 
što nije u skladu s namjenom.
Parkiranje autobusa, teretnim motornih i priključnih 
vozila  dopušteno je samo na mjestima koja su za tu 
namjenu posebno označena.
� Na javnim parkiralištima zabranjeno je 
parkiranje vozila suprotno postavljenoj signalizaciji.
�
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Na javnim parkiralištima zabranjeno je parkiranje 
vozila na takav način da se onemogući pristup 
drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već 
parkiranom vozilu.
� Parkirališta uz ugostiteljske objekte, 
trgovine i objekte druge namjene mora redovito 
održavati u čistom i urednom stanju vlasnik, 
odnosno korisnik poslovnog objekta.

Kolni ulazi

Članak 37.

� Za pris tup stambenim i  poslovnim 
prostorima u pravilu se izgrađuju kolni ulazi.
� Kolni ulaz kao dio javne površine je javno 
prometna površina koja služi vlasniku ili korisniku 
objekta ili zemljišta u pogledu dostave robe, prolaza 
vozila, parkiranja i slično.
� Parkiranje na kolnom ulazu je pravo 
vlasnika ili korisnika objekta ili zemljišta uz uvjet da 
se niti na koji način ne ometa slobodan prolaz vozila 
kolnikom, kretanje pješačkom ili biciklističkom 
stazom i da parkiranje ne utječe na preglednost 
sudionika u prometu.
Kolni ulaz izgrađuje vlasnik, odnosno korisnik 
stambenog ili poslovnog prostora putem ovlaštenog 
izvođača.
� U ulicama sa asfaltnim zastorom kolni ulazi 
moraju biti izgrađeni od tvrdog materijala (beton, 
asfalt, betonski elementi, čisti tucanik) kako bi se 
spriječilo iznošenje blata, prljavštine i slično, te na 
način i uz uvjete koje odredi Jedinstveni upravni 
odjel općine Bukovlje. Ako se izgradnjom kolnog 
ulaza premošćuje otvoreni odvodni kanal određuje 
se i širina kolnog ulaza, vrsta profil cijevi i drugi bitni 
uvjeti.
� Kolni ulazi se mogu označiti horizontalnom 
signalizacijom u smislu zabrane parkiranja, jedino 
uz Rješenje Jedinstvenog upravnog odjela, a 
troškovi proizašli iz odobrenja padaju na teret 
podnositelja zahtjeva.

Sportski rekreacijski centri, dječja igrališta

Članak 38.

Sportsko-rekreacijski centri, sportski objekti, dječja 
igrališta, i ostali objekti i površine za rekreaciju, kao i 
uređaji i oprema na njima moraju se održavati u 
urednom i ispravnom stanju i koristiti u skladu s 
namjenom, te Ugovorom, ukoliko je korištenje 
sportskih objekata i igrališta regulirano Ugovorom.
O održavanju dječjih igrališta na javnim površinama 
brine Općina Bukovlje, dok se o dječjim igralištima 

u sklopu sportsko-rekreacijskih centara brine osoba 
kojoj je to povjereno.

Groblja
                                                           

Članak 39.

� Pravna ili fizička osoba kojoj je Općina 
Bukovlje povjerila upravljanje grobljima dužna je 
pružati propisane usluge, te prostor groblja, objekte i 
uređaje na groblju, grobna mjesta i nadgrobne 
spomenike održavati sukladno Zakonu o grobljima, 
Odluci Općinskog vijeća i drugim propisima.

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE 
JAVNIH POVRŠINA

Članak 40.

Javne površine treba održavati tako da budu uredne i 
čiste, da su u funkciji za koju su namijenjene, a 
oprema i uređaji na njima moraju biti uredni, 
ispravni i u funkcionalnom stanju.
Ne smije se onečišćavati, oštećivati ili uništavati 
javne površine, objekte ili uređaje koje su na njima ili 
su njihov sastavni dio.

Članak 41.

� Održavanje javnih površina obavlja pravna 
ili fizička osoba kojoj je Općina Bukovlje povjerila 
održavanje javnih površina u skladu s programima 
koje donosi Općinsko vijeće.
� U održavanju javnih površina na području  
općine Bukovlje dužni su sudjelovati i:
- korisnici javnih površina kada ih koriste temeljem 
posebnog Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela
- pravne ili fizičke osobe kojima je posebnim 
pravnim poslovima povjereno upravljanje 
dijelovima javnih površina (koncesije, ugovori o 
povjeravanju poslova i slično)
- vlasnici ili korisnici zemljišta i objekta uz javne 
površine i to u širini svog zemljišta/objekta.
� Pravna ili fizička osoba koja obavlja 
djelatnost uz javne površine i zbog čije djelatnosti 
dolazi do onečišćenja javnih površina, dužna je 
onečišćenje površine redovito čistiti.

Članak 42.

� Vlasnici ili korisnici odnosno zakupci 
sportskih objekata i rekreacijskih objekata, zabavnih 
parkova ili igrališta, dužni su organizirati čišćenje 
javnih površina koje služe za pristup ili za postavu 
objekata, nakon završetka priredbe ili vremena 
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korištenja, korištenu površinu odmah očistiti.
� Obvezu iz prethodnog stavka imaju i 
organizatori javnih skupova i priredbi te zakupci koji 
privremeno koriste javne površine. 

Članak 43. 

� Na javnim površinama nije dozvoljeno 
ostavljati bilo kakav otpad ili ih na druge načine 
onečišćavati a osobito se zabranjuje:
-  bacanje ili ostavljanje izvan propisanih 
posuda: različitog otpada, papira, guma za žvakanje, 
opušaka, uginulih životinja, pepela ili vršenje drugih 
radnji koje onečišćuju javne površine.
-  odlaganje raznog materijala, zemlje, šute, 
ogrijeva, željeza, lima i sl.
- odlaganje glomaznog otpada i ambalaže
-  os tav l jan je  neregis t r i ran ih  vozi la , 
priključnih vozila, olupina, plovila, radnih strojeva i 
sl.
-  ispuštanje ulja, kiseline, boje, otpadnih voda 
i gnojnica
-  popravak, servisiranje, pranje vozila ili 
obavljanje drugih obrtničkih radova
-  o š t e ć i v a n j e  p o s u d a  z a  o d l a g a n j e 
komunalnog otpada
- ostavljanje posuda za hranu, i hranjenje 
životinja osim u iznimnim slučajevima sukladno 
Zakonu o  zaštiti životinja 
-  paljenje otpada, lišća i sl.
-  zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari 
na obalu, u rijeku, bajere ili druge vodene površine
-  svako onečišćavanje i umanjivanje funkcija 
slivnika i oborinskih kanala i 
-  nenamjensko korištenje javnih površina

Članak 44.

 Zabranjeno je zatrpavanje i zacjevljivanje 
otvorenog kanala za oborinsku odvodnju, ili 
izgradnja kolnog pristupa preko kanala za oborinsku 
odvodnju bez Rješenja Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Bukovlje. 

Članak 45.

� Za sve prekope i druge radove na javnim 
površinama, izvođač, odnosno investitor radova 
dužan je zatražiti Rješenje Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Bukovlje. 
� Rješenjem kojim se odobravaju prekopi i 
drugi radovi na javnim površinama, utvrdit će se 
uvjeti i vrijeme raskopavanja, mjere sigurnosti i 
zaštite raskopa, uvjeti saniranja javnih površina i sl.
� A k t  k o j i m  u r e đ u j e  u v j e t e ,  n a č i n 

raskopavanja, postupak i način saniranja raskopanih 
površina donosi Jedinstveni upravni odjel.

Članak 46.

� Prilikom izvođenja radova, investitori i 
izvođači radova dužni su poduzeti sve mjere zaštite 
javnih površina.
� Nakon izvedenih radova, investitori i 
izvođači dužni su ukloniti s javnih površina sve 
materijale, opremu i predmete, a oštećenja na javnim 
površinama otkloniti o svom trošku u roku od 5 dana.
� Ukoliko investitori i izvođači ne izvrše 
obveze iz ovog članka, čišćenje odnosno otklanjanje 
nedostataka obavit će po Rješenju komunalnog 
redara, druga osoba o trošku investitora i izvođača.

Članak 47.

� Na svim javnim površinama zabranjeno je 
konzumiranje alkoholnih pića osim kada se javne 
površine Rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela 
temeljem podnesenog zahtjeva koriste kao terasa za 
pružanje ugostiteljskih usluga.
� Iznimno, rješenjem kojim se odobrava 
korištenje javnih površina za organiziranje javnog 
okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, 
kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i 
drugih interesa, može se odrediti da je konzumiranje 
alkoholnih pića na tim javnim površinama dopušten.

Javno prometne površine

Članak 48.

 Javno prometne površine moraju se redovito 
čistiti i prati te otklanjati na njima uočena oštećenja i 
nedostatke.
Izvanredno održavanje čistoće javno prometnih 
površina odredit će se kada se zbog vremenskih 
nepogoda ili drugih prilika prekomjerno onečiste ili 
kada ih je iz bilo kojeg drugog razloga potrebno 
izvanredno očistiti.
Izvanredno održavanje čistoće javno prometnih 
površina određuje Zaključkom Općinski načelnik.
Prometna signalizacija: vertikalna, horizontalna i 
svjetlosna, kao i druga oprema i uređaji moraju se 
redovito održavati u čistom i ispravnom stanju.
� Ukrasna živica i drugo raslinje u tijelu 
prometnice i zoni raskrižja ne smiju biti viši od 
jednog metra. 

Članak 49.

� Bez odobrenja Jedinstvenog upravnog 
odjela zabranjeno je ograđivanje javnih prometnih 
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površina, postavljanje zapreka, pokretnih naprava, 
objekata i uređaja osim kada se obavljaju radovi na 
javnim prometnim površinama ili na površinama 
neposredno uz javne prometne površine. 

Članak 50.

� Zabranjeno je crtanje i pisanje na javnim 
prometnim površinama bez odobrenja Jedinstvenog 
upravnog odjela, osim iscrtavanja prometne 
signalizacije sukladno posebnim propisima.

Članak 51.

� Zabranjeno je oštećivati ili uništavati 
postavljenu signalizaciju: vertikalnu, horizontalnu i 
svjetlosnu, kao i drugu opremu i uređaje na javnoj 
prometnoj površini.
� Vozila koja sudjeluju u prometu ili izlaze na 
javnu prometnu površinu ne smiju je onečišćavati 
ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem 
tekućeg i sipkog materijala, rasutog tereta i sl.
� U slučaju da se materijali iz stavka 2. ovog 
članka prospu i onečiste javno prometne površine, 
vozač je dužan odmah poduzeti radnje za njihovo 
čišćenje. 

Javne zelene površine

Članak 52.

� O uređenju javnih zelenih površina brine se 
Općina Bukovlje ili pravna ili fizička osoba s kojom 
općina sklopi ugovor o održavanju.
� O uređenju javnih zelenih površina brinu se 
vlasnici i korisnici zemljišta koji graniče s javnom 
površinom (i to na način da su dužni redovito 
održavati ograde uz javne površine, cestovne jarke, 
propuste na cestovnim jarcima-mostovi, zelenu 
površinu između nogostupa i cestovnog kolnika, 
živice, travnjaci u širini svog zemljišta)
� Pokošena trava, lišće, grane i slično s javne 
zelene i javno prometne površine moraju se ukloniti i 
isto se ne smije paliti u jarcima i na zelenoj površini.
� Drvoredi, porušena i bolesna stabla moraju 
se zamijeniti novima te uklanjati bolesne i suhe 
grane i uklanjati štetnike na javnoj zelenoj površini

Članak 53.

� Pod održavanjem javnih zelenih površina 
podrazumijeva se osobito:
-  kosidba trave
-  obnavljanje i rekonstrukcija zapuštenih 
zelenih površina

-  uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena 
novim 
-  uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih 
otpadaka
-  održavanje posuda s ukrasnim biljem
-  održavanje pješačkih staza, naprava i 
opreme na javnim zelenim površinama
-  postavljanje zaštitnih ograda na mjestima 
uništavanja zelenih površina
-  održavanje dječjih igrališta
-  obnova uništenog i dotrajalog biljnog 
materijala
-  rezidba i oblikovanje stabala i grmlja
-  okopavanje bilja
-  zalijevanje zelenih površina i bilja u ljetnim 
mjesecima
-  preventivno djelovanje na sprečavanju 
biljnih bolesti, štetnika i slično
-  gnojidba i folijarno prihranjivanje bilja.

Članak 54.

� Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili 
gospodari športskim i rekreacijskim površinama, 
park šumama, grobljima, kupalištima i drugim 
površinama, dužna je organizirati pravilno 
korištenje tih površina, održavati red, čistoću i 
zelene površine unutar tih prostora.

Članak 55.

�  U cilju ukrašavanja općine ili zaštite javnih 
površina, Jedinstveni upravni odjel može izdati 
Rješenje za postavljanje prikladnih posuda sa 
ukrasnim biljem.
� Postavljene posude s ukrasnim biljem 
moraju se redovito održavati, saditi i zalijevati 
ukrasno bilje, a održava ih pravna ili fizička osoba 
koja je posude postavila.
� Ukoliko su posude s ukrasnim biljem 
postavljene na javnim površinama ne održavaju u 
skladu s prethodnom stavkom, naredit će se njihovo 
uklanjanje.

Članak 56.

� Bez odobrenja Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Bukovlje na javnim zelenim 
površinama ne smiju se obavljati bilo kakvi radovi, 
osim radova redovnog održavanja.

Članak 57.

� Na javnim zelenim površinama bez 
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dopuštanja i određivanja uvjeta nadležnog tijela 
zabranjuje se:
-  raskopavanje javnih zelenih površina
-  izgradnja parkirališta i kolnih prilaza, 
odnosno prenamjena javnih zelenih površina
-  odlaganje građevinskog i drugog materijala, 
građevinske opreme i sl.
-  postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, 
pokretnih naprava, reklama i sl.
-  postavljanje električnih, telefonskih, 
toplinskih i drugih vodova
-  ograđivanje javnih zelenih površina
-  sadnja ili uklanjanje drveća i grmolikog bilja

Članak 58.

� Radi očuvanja fonda stabala u Općini te 
zbog izrazitog ekološkog značenja, sječa, orezivanje 
i sadnja stabala na javnim zelenim površinama može 
se izvršiti samo uz prethodno pribavljeno dopuštanja 
i određivanja uvjeta utvrđenim u Rješenju 
Jedinstvenog upravnog odjela temeljem podnesenog 
Zahtjeva  kojim će se odrediti i zamjenska sadnja.
� Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se 
obveza i obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta, 
lokacija i vrijeme zamjenske sadnje.
� Uklanjanje bolesnih i suhih stabala, ili 
stabala koja se moraju ukloniti radi izvođenja radova 
od interesa za Općinu, organizira Jedinstveni 
upravni odjel općine Bukovlje, a radove izvodi 
ovlaštena pravna ili fizička osoba.
� Uklanjane bolesnih i suhih stabala može se 
iznimno dozvoliti pravnim i fizičkim osobama 
kojima je to u interesu jer se ista nalaze na javnoj 
površini ispred njihovih stambenih ili poslovnih 
prostora i odnosi se samo na stabla koja se moraju 
ukloniti.

Članak 59.

� Radi zaštite javnih zelenih površina osobito 
se zabranjuje:
-  bacati razni otpad ili na drugi način 
onečišćavati javnu zelenu površinu
-  puštati fekalne vode, otpadna ulja i druge 
otpadne i opasne tekućine i tvari
-  uništavanje travnjaka, iskopavanje i 
odnošenje zemlje
-  nasipavanje šute, šljunka i slično
-  ložiti vatru i potpaljivati stabla
-  puštati i napasati životinje
-  kidati ili rezati grane i vrhove, sjeći i 
uklanjati drveće
-  skidati plodove s drveća i grmlja, kidati i 
brati cvijeće, kopati zemlju i otuđivati biljke

-  prekrivati tlo asfaltom, betonom i sličnim za 
vodu nepropusnim materijalom oko stabala
-  guliti koru, zasijecati, kidati, zabadati 
noževe i čavle u drveće te na drveće lijepiti plakate i 
oglase
-  uništavati ograde oko javnih zelenih 
površina i dječjih igrališta
-  voziti se biciklom, motorom, automobilom i 
drugim vozilima i radnim strojevima
-  izlagati slike, knjige, rabljene stvari, 
poljoprivredne i druge proizvode te postavljati 
predmete, naprave ili strojeve
-  čistiti i prati osobna vozila, autobuse, teretna 
i priključna vozila, poljoprivredne strojeve i sl.
-  upotrebl javat i  parkovnu opremu u 
suprotnosti s njenom namjenom (uništavati, pisati 
grafite i sl.)
-  nenamjensko korištenje javnih zelenih 
površina
-  obavljati druge radnje koje oštećuju ili 
uništavaju javne zelene površine

Članak 60.

� Zabranjeno je zaustavljati ili parkirati vozila 
ili radne strojeve na javnim zelenim, zemljanim i 
drugim sličnim površinama, osim vozila koja služe 
održavanju.
�

Članak 61.

� Vlasnik vozila dužan je nadoknaditi Općini 
Bukovlje i štetu koju je na javnoj zelenoj površini 
počinio parkiranjem vozila i to u iznosu koji, prema 
hortikulturalnoj vrijednosti pojedinog dijela javne 
zelene površine, procijeni pravna osoba kojoj će biti 
povjereni poslovi nadoknađivanja štete nastale na 
javnoj površini i vraćanja iste u prvobitno stanje.
� Ukoliko vlasnik vozila nije počinio prekršaj, 
dužan je nadležnom tijelu dostaviti podatke o osobi 
koja je vozilo koristila, u protivnom se primjenjuje 
stavak 1. ovog članka.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 62.

� Javne površine se mogu privremeno koristiti 
za: postavljanje kioska, terasa za pružanje 
ugostiteljskih usluga, pokretnih naprava, pokretnih 
reklama, zabavnih radnji cirkusa, ledenica za 
sladoled i rashladnih vitrina za piće, aparata za 
kokice i razne slastice, automata za prodaju napitaka, 
sladoleda, cigareta i slične robe, peći za pečenje 
plodina, građevinskih skela, kontejnera i slično, 
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pozornica i drugih privremenih građevina i predmeta 
za potrebe održavanja javnih manifestacija i 
sajmova, izlaganje robe, održavanje prezentacija 
radi reklamiranja ili prodaje određenih proizvoda, 
održavanje javnih skupova, priredbi i manifestacija, 
organizaciju gradilišta, odlaganje građevinskog 
materijala i druge namjene.

Članak 63.

� Uvjete i način davanja u zakup zemljišta na 
javnim površinama, visinu naknade, uvjete i način 
provođenja javnog natječaja, način sklapanja 
ugovora o zakupu, uvjete i način neposredne 
pogodbe, bitne sastojke ugovora, razloge za otkaz 
ugovora i drugo, provodi se u skladu s odredbama 
Odluke o korištenju javnih površina na području 
općine Bukovlje koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 64.

� Zabranjuje se zauzimanje javnih površina 
bez odobrenja nadležnog tijela ili protivno uvjetima 
utvrđenim Rješenjem Jedinstvenog Upravnog odjela 
te bez sklopljenog ugovora o zakupu kada ga je 
potrebno sklopiti.

Terase za pružanje ugostiteljskih usluga i zimski 
vrtovi

Članak 65.

� Javne površine mogu se koristiti za 
postavljanje i organiziranje terasa za pružanje 
ugostiteljskih usluga (u nastavku: terasa) i zimskih 
vrtova.
� Za korištenje javne površine za ovu namjenu 
Jedinstveni upravni odjel izdaje Rješenje koje 
zamjenjuje ugovor o zakupu. 

Članak 66.

� Smatra se da je javna površina pogodna za 
postavljanje terase ako:
1. nogostup na kojem se želi postaviti nije uži 
od 3 metra
2. prostor koji ostaje za prolaz pješaka nije uži 
od 1,6 metra i može se osigurati između terase i 
regulacijske linije građevinskog objekta 
3. udaljenost od prometnice udovoljava 
propisanim uvjetima o sigurnosti prometa
4. postoji mogućnost zaštite zauzete javne 
zelene površine montažno-demontažnom podlogom 
ili popločavanjem u suhoj izvedbi.

Članak 67. 

� Postavljanje terase može se odobriti samo 
ispred zatvorenog dijela poslovnog prostora 
ugostiteljskog objekta u gabaritima lokala, a 
iznimno i izvan gabarita  na mjestima gdje uvjeti 
javne površine te položaj i namjena susjednih 
objekata to omogućuju uz suglasnost vlasnika 
susjednog objekta.
� Ako je radi zaštite zauzete javne površine 
dopušteno postavljanje montažno – demontažne 
podloge moguće je montirati nosivu konstrukciju za 
natkrivanje prostora samo temeljem prethodno 
pribavljenog odobrenja Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Bukovlje.
� Terasa se može ograditi  montažno-
demontažnom ogradom koja ne smije biti viša od 1,2 
metra.

Članak 68.

� Smatra se da je javna površina pogodna za 
postavljanje zimskog vrta ako:
1. je zimski vrt moguće postaviti neposredno 
uz postojeći ugostiteljski objekt (prigrađivanjem-
prislanjanjem)
2. se postavljanjem ne priječi ili otežava 
korištenje zgrade i susjednih objekata 
3. nogostup na kojem se želi postaviti nije uži 
od 3 metra
4. prostor koji ostaje za prolaz pješaka nije uži 
od 1,6 metra 
5. uda l jenos t  p rometn ice  udovol java 
propisanim uvjetima o sigurnosti prometa
6. javna površina od ugostiteljskog objekta 
nije odvojena biciklističkom stazom
7. se ispod nje ne nalaze podzemne instalacije 
ili na njoj otvori za podzemne instalacije
8. nije javno parkiralište ili javna zelena 
površina
Konstrukcija zimskog vrta mora biti takva da se lako 
demontira i bez fiksnog vezanja uz podlogu, 
izrađena od materijala kojima se ne umanjuje 
estetski i opći izgled objekta i okoline.
Iznimno, smatrat će se da je javna površina pogodna 
za postavljanje zimskog vrta i kad ga nije moguće 
postaviti neposredno uz postojeći ugostiteljski 
objekt prigrađivanjem-prislanjanjem, ako je moguće 
između z imskog vr ta  i  regulac i j ske  cr te 
građevinskog objekta, osigurati dovoljan prostor za 
kretanje pješaka.

Članak 69.

� Prestankom rada ugostiteljske radnje, 
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odnosno protekom vremenskog razdoblja 
određenog aktom o korištenju javne površine, sve što 
je bilo u funkciji terase mora se ukloniti u roku od 3 
dana, a korištena površina odmah privesti namjeni.

Pokretne naprave

Članak 70.

� Pokretnom napravom u smislu ove odluke 
smatraju se prenosivi objekti koji se mogu 
premjestiti s jednog mjesta na drugo te nisu ugrađeni 
u podlogu.
� Pokretne naprave su: štandovi, odnosno 
klupe ili kolica za prodaju raznih artikala, pokretne 
reklame, pozornice i druge privremene građevine i 
objekti za potrebe održavanja javnih manifestacija i 
sajmova, ledenice za sladoled i rashladne vitrine za 
piće, stolovi, stolice, suncobrani, stalci, automati za 
prodaju napitaka, sladoleda, cigareta i slične robe, 
peći za pečenje plodina, aparati za kokice i razne 
slastice, posude s ukrasnim biljem, spremišta za 
pričuvni alat i materijal, kontejneri za smeće i 
glomazni otpad, ekokontejneri, šatori u kojima se 
obavlja promet roba, ugostiteljska djelatnost, 
zabavne i druge radnje i cirkusi, kao i druge slične 
naprave za izlaganje robe, održavanje prezentacija 
sa svrhom reklamiranja ili prodaje određenih 
proizvoda, održavanje javnih skupova, priredbi i 
manifestacija.

Članak 71.

� Privremeno korištenje javnih površina u 
svim slučajevima propisanim ovom odlukom, a za 
koje nije propisana obveza raspisivanja javnog 
natječaja odobrava rješenjem upravno tijelo 
nadležno za komunalne poslove.
� Rješenjem iz prethodnog stavka odredit će 
se svrha i uvjeti korištenja javne površine, mjesto, 
površina i način njena korištenja, vrijeme korištenja, 
obveza plaćanja naknade, mjere sigurnosti i slično te 
obveza sklapanja ugovora o zakupu javne površine.

Članak 72.

� Korisnici ili vlasnici pokretnih naprava 
dužni su ih kao i neposredan okoliš, držati u čistom i 
urednom stanju.
� Pokretne naprave mogu stajati na javnim 
površinama onoliko vremena koliko je to određeno 
ugovorom ili rješenjem, a nakon isteka tog vremena, 
korisnik ili vlasnik dužan je bez posebnog poziva 
odmah ukloniti i javnu površinu vratiti u prvobitno 
stanje.

Članak 73.

� Uklanjanje pokretnih naprava i drugih 
predmeta koji se nalaze na javnim površinama bez 
odobrenja nadležnog tijela ili protivno odobrenju, 
izvršit će se o trošku vlasnika, odnosno korisnika po 
skraćenom upravnom postupku.

Utovar i istovar roba

Članak 74.

� Za utovar, istovar ogrjevnog drveta, ugljena, 
po l jopr ivrednih  pro izvoda  i  s l ,  smješ ta j 
građevinskog materijala i opreme, podizanje skela, 
organizaciju gradilišta, postavljanje montažnih 
objekata, kontejnera, silosa za građevinski materijal 
i druge radove, može se u skladu s ovom Odlukom i 
propisima o sigurnosti prometa odobriti privremeno 
korištenje javnih površina.

Članak 75.

� Za istovar drva, ugljena i slično te za piljenje 
i cijepanje drva treba rabiti dvorište.
� U slučaju potrebe (nepostojanje dvorišta, 
nedostatak prostora, premalen kolni ulaz) dio javne 
površine može se privremeno uporabiti za istovar 
drva, ugljena i sličnog ogrjevnog materijala, te za 
piljenje i slaganje ogrjevnog drveta, ali tako da ne 
ometa cestovni i pješački promet. Drva se moraju 
složiti okomito na rub pločnika tako da se spriječi 
kotrljanje na kolnik. Drva se moraju ukloniti s javne 
površine u roku od 10 dana, a ugljen u roku od 3 dana.
� Uporabljena površina mora se odmah 
očistiti od piljevine i drugih otpadaka.
� Zabranjeno je na javna stabla naslanjati 
ogrjevna drva.

Članak 76.

� Na javne površine ispred poslovnih 
prostora, prodavaonica i slično ne smije se odlagati 
ambalaža, roba ili slični predmeti.
� Na javnim površinama ne smiju se ostavljati 
predmeti i uređaji koji ometaju slobodan prolaz ili 
koji bi mogli ozlijediti prolaznike i nanijeti im štetu.

Građevinski radovi i podizanje skela

Članak 77.

� Za istovar, smještaj i ukrcaj građevinskog 
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materijala i opreme, podizanje skela te popravak 
vanjskih dijelova zgrada, postavljanje montažnih 
objekata, kontejnera, silosa za građevinski materijal 
i slične građevinske radove može se u skladu s 
propisima o sigurnosti prometa privremeno koristiti 
javna površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište 
u vlasništvu općine Bukovlje uz Rješenje 
Jedinstvenog upravnog dijela općine, a na zahtjev 
izvoditelja ili investitora.
� Rješenjem iz prethodnog stavka odredit će 
se uvjeti i način istovara i smještaj građevinskog 
materijala, mjere sigurnosti, vrijeme na koje se 
odobrava korištenje javne površine ili neizgrađenog 
građevinskog zemljišta, osim u slučaju kad je 
investitor radova Općina Bukovlje.
� Kod izvođenja radova navedenih u stavku 1. 
ovog članka mora se osigurati prohodnost pločnika i 
kolnika. Zbog sigurnosti prometa i pješaka zauzeti 
dio javne površine mora se ograditi urednom 
ogradom uz postavljanje odgovarajuće prometne 
signalizacije, a po mraku i uvjetima smanjenja 
vidljivosti mora biti označena i osvijetljena sa 
svjetiljkama bljeskalicama.
� Ako se građevni materijal odlaže uz drveće, 
debla se moraju zaštititi drvenim oplatama koje 
moraju biti udaljene najmanje 50 cm od kore stabla.
� Ukoliko se za navedene radove zauzima dio 
javne prometne površine, prije donošenja rješenja 
potrebno je pribaviti i suglasnost nadležne policijske 
uprave.

Članak 78.

� Prilikom izvođenja građevinskih radova i 
podizanja skela, izvođač je odgovoran i naročito 
voditi brigu:
1. voditi da osigura neometanu i stalnu 
prohodnost pješaka i vozila
2. miješati beton samo u posudama ili na 
zaštitnim limovima
3. javnu površinu ispod skele može izuzeti iz 
prometa samo za vrijeme dok gradnja ne dosegne 
visinu stropa nad prizemljem
4. prolaz ispod skele mora zaštititi protiv 
sipanja i padanja materijala zaštitnim krovom u 
visini od 3m iznad pločnika, a skelu treba izvesti tako 
da se ispod nje može prolaziti (tunelirati)
5. uz vodovodnu, mora se osigurati i okomita 
zaštita pročelja skele s platnom, mrežom ili 
najlonom
6. zaštitni krov mora prema ulici sezati 60cm 
ispred pravca skele, a na svim otvorenim stranama 
mora biti ograđen punom ogradom visine 60cm
7. ako zaštitni krov seže na kolnik mora se 
ispod krova ostaviti slobodan prostor od najmanje 

4,5m i to tako da ne ometa odvijanje prometa
8. ako se gradnja iz bilo kojeg razloga duže 
vrijeme obustavi izvođač radova je dužan ukloniti 
skelu i drugi materijal s radne površine
9. ako se javna površina upotrebljava za 
istovar i utovar rastresitog materijala (šute, šljunka, 
pijeska i sl.) na njoj se smije složiti toliko materijala 
koliko se može odvesti u tijeku dana.

Članak 79.

� Prilikom izvođenja radova izvođač radova je 
dužan poduzimati mjere protiv onečišćavanja javnih 
površina:
1. čistiti javne površine oko gradilišta od svih 
građevinskih i drugih materijala, blata i sl., a čije 
taloženje je posljedica izvođenja radova
2. polijevati trošni materijal prilikom rušenja 
kako bi se izbjeglo stvaranje površine
3. čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini 
mjesta izvođenja radova
4. odložiti građevni materijal unutar gradilišta 
tako da se ne raznosi po javnoj površini

Članak 80.

� Ukoliko se građevinski radovi obavljaju uz 
javnu površinu ili na njoj, izvođač ili investitor 
radova dužan je osigurati gradilište tako da se što 
manje onečišćuje javna površina, a ukoliko je došlo 
do onečišćenja mora je odmah očistiti, a oštećenja 
sanirati.
� Ukoliko je prilikom izvođenja građevinskih 
i drugih radova došlo do oštećenja javnih zelenih ili 
prometnih površina, izvođač je dužan oštećenja 
sanirati ili obnoviti u cijelosti.

Članak 81.

� Izvođači građevinskih radova dužni su višak 
zemlje iz iskopa i otpadni građevni materijal odlagati 
na posebno odlagalište. Popis posebnih odlagališta i 
reciklažnih dvorišta koji uključuje i adresu istih 
nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite 
okoliša i energetike.
� Zabranjeno je odlagati zemlji, šutu i dr. 
otpadni materijal izvan odlagališta predviđenih za tu 
svrhu. Zemlju, šutu i dr. otpadni građevinski 
materijal odložen izvan predviđenih odlagališta, 
uklonit će se po nalogu komunalnog redara, putem 
trećih osoba o trošku počinitelja.
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Zapisnik prije početka radova

Članak 82.

� Prije početka radova komunalni redar je 
dužan zapisnički u nazočnosti izvoditelja ili 
investitora radova utvrditi stanje javne površine ili 
neizgrađenog građevinskog zemljišta koje će se 
koristiti. Nakon završetka radova izvoditelj je dužan 
zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila 
prije izvođenja radova.

V. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE S 
KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 83. 

� Komunalni otpad jest otpad iz kućanstava, te 
otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je 
po sastavu i svojstvima sličan otpadu iz kućanstva.

Članak 84.

� Na području općine Bukovlje djelatnost 
sakupljanja i odvoza komunalnog i glomaznog 
otpada obavlja pravna osoba kojoj je Općina 
Bukovlje povjerila obavljanje te djelatnosti putem 
koncesijskog Ugovora.
� Na području općine komunalni otpad se 
odvozi organizirano po rasporedu kojeg određuje 
sakupljač otpada.

Članak 85.

� Na području općine sva domaćinstva i 
poslovni subjekti dužni su koristiti uslugu odvoza 
komunalnog otpada i posjedovati odgovarajuću 
posudu za otpad i koristiti se istom.

Članak 86.

Posude se smještaju u svoje objekte ili druge 
prostore u svom vlasništvu. Posudu za odlaganje 
komunalnog otpada obujma većeg od 120 litara, 
iznimno mogu temeljem rješenja koje izdaje 
Jedinstveni upravni odjel, smjestiti na javnoj 
površini.
� Rješenjem iz prethodnog stavka određuje se 
mjesto, izgled i način uređenja javne površine.
� Troškove uređenja mjesta za smještaj 
posuda za odlaganje komunalnog otpada na javnoj 
površini, snose korisnici usluge.
� Korisnici posuda na javnim površinama 
dužni su se brinuti o istima sukladno dobivenom 
Rješenju, naročito čistiti prostor oko posude, 

redovito prati i dezinficirati posudu, držati posudu i 
ispravnom stanju i  držati  ju zatvorenom-
zaključanom. �  

Članak 87.

� Komunalni otpad ne smije se nalaziti izvan 
odgovarajućih posuda za otpad, u slućaju viška 
komunalnog otpada može se koristiti više 
odgovarajućih posuda za odlaganje komunalnog 
otpada ili odgovarajućih vrećica.
� Proizvođači otpada dužni su otpad odlagati u 
za to određene posude tako da se ne rasipa i ne prlja 
prostor uokolo.
� Zab r an j en o  j e  s v ak o  p r eb i r an j e  i 
prekopavanje po otpadu.

Članak 88.

� Glomazni otpad odvozi se po potrebi, a 
najmanje jedanput godišnje. Skupljač glomaznog 
otpada dužan je obavijestiti proizvođače otpada o 
danu i mjestu sakupljanja i odvoza glomaznog 
otpada.
� Pod glomaznim otpadom smatra se otpad 
koji nastaje u domaćinstvu, a to su kućanski aparati, 
pokućstvo, sanitarni uređaji, dijelovi automobila i sl.
� Zabranjeno je iznošenje glomaznog otpada 
na javne površine izvan utvrđenih termina skupljanja 
i odvoza.
� Skupljač glomaznog otpada može, na 
zahtjev i trošak proizvođača glomaznog otpada, 
obaviti odvoz istog izvan utvrđenih termina.

Članak 89. 

� Opasni otpad koji nastaje u kućanstvima, 
mora se odlagati u posebne spremnike namijenjene 
za odlaganje opasnog otpada prema postupku 
utvrđenom posebnim propisima.
� Nije dozvoljeno opasni otpad koji nastaje u 
kućanstvima ispuštati u sustav odvodnje otpadnih 
voda, ostavljati na javnim površinama, ili ga odlagati 
u posude za odlaganje komunalnog otpada.

VI.   UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 90.

� Snijeg i led se obvezno uklanjaju s javnih 
prometnih površina i krovova zgrada uz javne 
prometne površine.
� Snijeg i led s javnih površina uklanja se u 
skladu s Programom rada zimske službe koji donosi 
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općinski načelnik općine Bukovlje.
� Snijeg se s javno prometnih površina uklanja 
kad napada do visine od 3cm, a ako pada neprekidno, 
mora se uklanjati više puta.
� Led se s javnih prometnih površina uklanja 
čim nastane.

Članak 91.

� Snijeg i led s javnih prometnih površina, ako 
odredbama ove odluke nije drugačije propisano, 
obvezno su dužni uklanjati:
1.s pješačke staze u širini zemljišta na kojem je 
izgrađen stambeni ili poslovni objekt, vlasnici 
odnosno korisnici stambenih odnosno poslovnih 
objekata,2.s krovova zgrada, vlasnik zgrade3.pravna 
ili fizička osoba kojoj je Općina Bukovlje povjerila 
obavljanje tih poslova s površina koje su obuhvaćene 
operativnim planom rada zimske službe kojeg 
donosi Općinski načelnik,4.s javnih parkirališta, 
sportskih objekata i sličnih prostora pravna ili fizička 
osoba koja tim površinama upravlja odnosno obavlja 
poslovnu djelatnost,5.s pločnika uz zgrade vlasnici 
zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova, te 
poslovnih prostorija,6.s pločnika uz kioske i 
pokretne naprave vlasnici, odnosno korisnici kioska 
i pokretnih naprava,7.s pločnika ispred uličnih 
lokala, vlasnici i korisnici tih lokala.

Članak 92.

Osobe iz članka 91. ove odluke odgovaraju za štetu 
nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je 
zbog toga pretrpjela štetu (slučaj pada i 
ozljeđivanja).

Članak 93.

� Uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz 
zgradu ili neizgrađeno građevinsko zemljište, 
obveza je vlasnika zgrade, vlasnika ili korisnika 
stanova ili poslovnih prostora u zgradi, odnosno 
vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta i to u 
cijeloj dužini čestice zemljišta bez obzira koji je dio 
te čestice izgrađen.
� Uklanjanje snijega i leda s nogostupa ispred 
uličnih poslovnih prostora obveza je vlasnika ili 
korisnika tih poslovnih prostora.
� Uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz 
kioske i pokretne naprave obveza je vlasnika ili 
korisnika kioska ili pokretnih naprava.
� Uklanjanje snijega i leda s nogostupa mora 
se obavljati u širini od najmanje 1,0 metar, osim ako 
nogostup nije uži.
� Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa, tako da 

se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike 
kanalizacije.

Članak 94.

� Osobe iz prethodnog  članka odgovaraju za  
štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda osobi 
koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 95.

� Javne površine mogu se radi sprečavanja 
nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati 
piljevinom, pepelom, sipinom. Zabranjeno je 
posipavanje željeznom strugotinom, lomljenim 
staklom i sličnim materijalima, te solju ukoliko je 
površina izrađena od betona ili betonskih elemenata.
� Zabranjeno je kolnik koji ima ugrađene 
slivnike za odvodnju oborinske vode posipati 
materijalom čija su zrnca većeg promjera od 8 
milimetara.
�  Zabranjeno je javne površine uz drvorede 
posipati solju. Površine uz drvorede dozvoljeno je 
posipati sipinom i sredstvima koja imaju atest ili 
deklaraciju o neškodljivosti za stabla.

Članak 96.

� Vlasnici ili korisnici zgrada uz javnu 
prometnu površinu, koji su kosinom krova okrenuti 
prema javnoj prometnoj površini, dužni su osigurati 
uklanjanje snijega i leda s takvog krova.
� Ukoliko je uz zgradu površina za promet 
pješaka na krovištu je vlasnik zgrade obvezan 
postaviti snjegobrane.
� U slučaju da nisu u mogućnosti osigurati 
uklanjanje snijega i leda s takvog krova, obvezni su 
na svakom kraju građevine postaviti zaprjeku s 
vidljivim čitkim znakom upozorenja na prijeteću 
opasnost.

VII.  SANITARNO KOMUNALNE MJERE

Septičke i sabirne jame

Članak 97.

� Septičke i sabirne jame se grade i koriste 
samo tamo gdje ne postoji mogućnost priključenja 
građevine na uređaje za odvodnju otpadnih voda.
� Čišćenje (pražnjenje) septičkih jama obavlja 
ovlaštena pravna ili fizička osoba u skladu sa 
sanitarno-tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika 
septičke jame.
� Vlasnici septičkih jama dužni su na vrijeme 
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zatražiti uslugu pražnjenja kako ne bi došlo do 
prelijevanja, a time i onečišćenja okoliša.
� Septičke jame moraju biti vodonepropusne, 
hermetički zatvorene i ne smiju imati ispuste.
� Pravna ili fizička osoba koja vrši uslugu 
pražnjenja septičkih jama dužna je fekalije izlijevati 
u kanalizacijsku mrežu na mjestima koja su za to 
određena od pravne osobe koja upravlja i održava 
sustav odvodnje.
� Kada se septička jama prelijeva ili propušta 
fekalije odnosno ima ispust na javnu površinu 
Komunalno redarstvo će naložiti uklanjanje 
utvrđenih nedostataka.Držanje životinja

Članak 98.

� Držanje životinja na području općine 
Bukovlje određuje se posebnom Odlukom koju 
donosi Općinsko vijeće.

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO 
POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 99.

Predmeti, materijali i objekti postavljeni suprotno 
odredbama ove odluke moraju se ukloniti.
Rješenje o uklanjanju, s rokom uklanjanja, donosi 
komunalni redar.
Ako vlasnik - korisnik protupravno postavljenog 
predmeta, materijala ili objekta, temeljem rješenja 
isti ne ukloni, isto će se ukloniti o trošku vlasnika, 
odnosno korisnika.

IX. MJERE ZA PROVOĐENJE 
KOMUNALNOG REDA

Članak 100.

� Nadzor nad provedbom komunalnog reda 
propisanog ovom odlukom, obavlja komunalni 
redar.
� Poslove komunalnog redarstva obavlja 
komunalni redar.
� Komunalni redar mora pri obavljanju 
poslova i zadataka imati posebnu odjeću, iskaznicu i 
posebne oznake na odjeći.
� Izgled službene odore te izgled i sadržaj 
službene iskaznice komunalnog redara propisuje 
Općinsko vijeće općine Bukovlje Odlukom o 
iskaznici komunalnog redara.

Članak 101.

�  Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe 
obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad 
i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti 
provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad 
u okviru njegovih ovlaštenja.
� Komunalni redar ovlašten je zatražiti pomoć 
policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži 
otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Članak 102.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je:
� 1. zatražiti i pregledati isprave (osobna 
iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) 
na temelju kojih može utvrditi identitet stranke 
odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih 
osoba nazočnih prilikom nadzora
� 2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi 
pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu 
izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih 
prilikom nadzora
� 3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i 
potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u 
nadzoru
� 4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično 
stanje na vizualni i drugi odgovarajući način 
( f o t o g r a f i r a n j e m ,  s n i m a n j e m  k a m e r o m , 
videozapisom i sl.)
� 5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe 
nadzora.
�  U provedbi nadzora nad provedbom odluke 
o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i 
obvezu rješenjem ili na drugi propisani način 
narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za 
održavanje komunalnog reda propisane odlukom o 
komunalnom redu odnosno druge mjere propisane 
zakonom.

Članak 103.

� Ukoliko je pravna ili fizička osoba postupila 
po usmenom upozorenju komunalnog redara, a nije 
nastala nikakva šteta ili troškovi, neće se određivati 
mjera niti mandatno kažnjavanje, odnosno izdati 
prekršajni nalog.
� Protiv fizičke ili pravne osobe koja je platila 
novčanu kaznu na mjestu počinjenja neće se izdati 
prekršajni nalog.
� Protiv rješenja komunalnog redara može se 
izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana primitka 
rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja.
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Članak 104.

� Svu štetu učinjenu na javnoj površini, 
objektu i uređaju što je na njoj ili je njen sastavni dio, 
počinitelj je dužan popraviti povratom u prvobitno 
stanje ili, ako to nije moguće, nadoknaditi štetu, o 
čemu će komunalni redar donijeti rješenje.
� Ukoliko počinitelj ne plati naknadu za štetu, 
provest će se odgovarajući sudski postupak.

Članak 105.

� Kada se utvrdi da je počinjen prekršaj 
propisan ovom odlukom, komunalni redar izdat će 
obvezni prekršajni nalog počinitelju prekršaja, 
sukladno Prekršajnom zakonu.
� U obveznom prekrša jnom na logu , 
počinitelju će se uz novčanu kaznu izreći i troškovi 
utvrđivanja prekršaja i izdavanja obveznog 
prekršajnog naloga u iznosu od 50,00 kuna.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 106.

� Novčane kazne naplaćene za prekršaje 
propisane odlukom o komunalnom redu prihod su 
proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem su 
području učinjeni prekršaji.

 Članak 107.

Novčanom kaznom za počinjeni prekršaj kaznit će se 
pravna osoba ili sa njom izjednačena osoba u iznosu 
od 1000,00 kn do 10 000,00 kn, fizička osoba obrtnik 
i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u 
iznosu od 500,00 kn do 5000,00 kn, te fizička osoba i 
odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 200,00 
kn do 2000,00 kn, ako:
1. ako ne postupi sukladno članku 5. stavak 4. 

Odluke,
2. ako ne održava dvorište i poslovni krug uz 

javnu površinu (članak 6. stavak 1. i 2. 
Odluke)

3. ako pali otpadne tvari u dvorištima i 
poslovnim krugovima (članka 6. stavak 3. 
Odluke)

4. ako postavi ili ne održava ograde suprotno 
članku 7. Odluke

5. ako postupa sukladno odredbama stavka 3. 
članka 8. Odluke

6. ako  ne uklanja i ne uništava ambroziju i 
druge štetne biljke (članka 9. Odluke)

7. ako redovno ne popravlja i ne održava 

vanjske dijelove zgrade (članak 10. Odluke)
8. ako  postupa suprotno zabranama iz članka 

11. Odluke,
9. ako postupa suprotno odredbama članka 12. 

Odluke,
10. ako ne dopusti postavljanje naziva na zgradu 

(članak 13. stavak 2. Odluke)
11. ako ne postupi sukladno čanku 13. stavku 3. 

Odluke
12. ako ne ukloni reklame i natpise u roku od 15 

dana ( članka 13. stavak 4. Odluke)
13. ako se ne pridržava odredbi članka 14. 

Odluke,
14. ako postupa suprotno odredbama članka 15. 

Odluke
15. ako postupi suprotno odredbama članka 16. 

Odluke,
16. ako postavi na stupove javne rasvjete 

opremu za reklamiranje i oglašavanje bez 
odobrenja ili suprotno odobrenju,

17. pr l ja ,  oš tećuje  i l i  uniš tava uredno 
postavljenje plakate (članka 16. stavak 1. 
Odluke)

18. ne ukloni plakate, oglase i slične objave po 
isteku odobrenja (članka 16. stavak 5. 
Odluke)

19. postupi suprotno članku 16. stavku 4. 
Odluke,

20. ne istakne zastavu sukladno članku 18. 
Odluke,

21. postavi spomenik, spomen ploču, skulpturu 
i sl. bez odobrenja ( članak 19. stavak 1. 
Odluke)

22. ne održava spomenik  ( članka 20. stavak 1. 
Odluke)

23. prlja, piše, crta ili na bilo koji način oštećuje 
spomenik (članak 20. stav 2. Odluke),

24. ako postupi suprotno zabrani iz članka 21. 
Odluke,

25. ako ne postupi sukladno članku 25. Odluke,
26. ako postupa protivno zabranama iz članka 

26. Odluke,
27. ne održava protupožarne hidrante i hidrante 

(članak 27. stavak 1),
28. ako postupi suprotno zabrani iz članka 27. 

stavak 2. i 3. Odluke,
29. ako ne održava javnu rasvjetu sukladno 

članku 28. Odluke,
30. ako postupi protivno članku 30. Odluke,
31. ako ne održava telefonske govornice i 

poštanske sandučiće (članka 31. stavak 3. 
Odluke)

32. ako postupi protivno zabrani iz članka 31. 
stavka 4. Odluke,

33. ako postupi protivno zabranama iz članka 
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34. stavaka 1. i 2. Odluke,
34. ako ne postavi i ne održava informacijsku 

ploču na nadstrešnici za putnike (članka 35. 
stavak 3. Odluke),

35. ako postupi suprotno odredbama članka 36. 
Odluke,

36. ako ne izgradi kolni ulaz sukladno članku 
37. stav 5. Odluke,

37. ako označi kolni ulaz bez odobrenja  (članak 
37. stav 6. Odluke),

38. ako ne održava u urednom i ispravnom 
stanju  objekte iz članka 38. stavka 1. 
Odluke,

39. ako postupi suprotno odredbi članka 40. 
stavka 2. Odluke,

40. ako ne čisti javne površine sukladno članku 
41. stavku 3. Odluke,

41. ako se ne pridržava odredbi članka 42. 
Odluke

42. ako postupi protivno zabranama iz članka 
43. Odluke,

43. ako se ne pridržava zabrana iz članka 44. 
Odluke,

44. ako prekope i druge radove izvodi bez 
odobrenja (članak 45. stavak 1. Odluke),

45. ako se ne pridržava odredbi članka 46. 
Odluke,

46. ako na javnim površinama konzumira 
alkoholna pića (članka 47. stavak 1. 
Odluke),

47. ako postupi protivno zabrani iz članka 49. 
Odluke,

48. ako crta i piše na javnim površinama bez 
odobrenja (članak 50. Odluke),

49. ako ne postupi sukladno odredbama članka 
51. Odluke,

50. ako ne uređuje javnu zelenu površinu 
sukladno članku 52. stavku 2. Odluke,

51. ako se na pridržava odredbi članka 52. 
stavka 3. i 4. Odluke,

52. ako postupi protivno odredbi članka 54. 
Odluke,

53. ako ne održava posude s ukrasnim biljem 
(članak 55. stavak 2.),

54. ako bez odobrenja ili suprotno odobrenju 
i zvod i  r adove  na  j avn im ze l en im 
površinama (članka 56. Odluke),

55. ako postupi suprotno zabranama iz članka 
57. Odluke,

56. ako postupi suprotno zabranama  iz članka 
59. Odluke,

57. ako se ne pridržava zabrana iz članka 60 
stavka 1. Odluke,

58. ako ne dostavi podatke sukladno članku 61. 
stavku 2. Odluke,

59. 79. ako parkira vozilo suprotno članku 62. 
Odluke,

60. 80. ako se ne pridržava odredbi članka 63. 
Odluke,

61. ako zauzme javnu površinu bez ili suprotno 
odobrenju (članak 64. Odluke),

62. ako se ne pridržava odredbi članka 69. 
Odluke,

63. ako ne postupi sukladno članku 72. Odluke,
64. ako pokretnu napravu i neposredan okoliš ne 

drži u urednom stanju (članak 72. stavak 1. 
Odluke),

65. ako ne ukloni pokretnu napravu i javnu 
površinu ne dovede u prvobitno stanje 
(članak 72. stavak 2. Odluke),

66. ako se ne pridržava odredbi članka 78. 
Odluke,

67. ako se ne pridržava odredbi članka 79. 
Odluke,

68. ako se ne pridržava odredbi članka 80. 
Odluke,

69. ako izvođač radova ne vodi brigu sukladno 
članku 81.  stavak 1.Odluke,

70. ako ne poduzima mjere sukladno članku 81. 
stavak 1. Odluke,

71. ako se ne pridržava odredbi članka 82. 
Odluke,

72. ako postupi suprotno zabrani iz članka 84. 
Odluke,

73. ako ne koristi uslugu odvoza komunalnog 
otpada ili ne posjeduje odgovarajuću posudu 
za otpad (članak 85. Odluke),

74. ako posudu za otpad smjesti na javnu 
površinu bez odobrenja ili suprotno 
odobrenju (članak 86. Odluke),

75. ako se ne pridržava odredbi članka 87. 
Odluke,

76. ako iznosi glomazni otpad izvan utvrđenih 
termina (članka 85. stavak 3. Odluke),

77. ako se ne pridržava odredbi članka 86. 
Odluke

78. ako ne uklanja snijeg i led sa javnih 
prometnih površina sukladno članku 93. 
Odluke,

79. ako ne uklanja snijeg i led prema odredbama 
članka 95. Odluke,

80. ako se ne pridržava odredbi članka 97. 
Odluke,

81. ako se ne pridržava odredbe članka 105. 
stavka 1. Odluke,

Članka 108.

Za prekršaje iz prethodnog članka ove Odluke 
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komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na 
licu mjesta.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 109.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o komunalnom redu („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj  20/2015).

Članak 110.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-04/19-01/04
URBROJ: 2178/25-02-19-1
U Bukovlju, 15. svibnja 2019.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

44.

 Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj  
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 
152/14) i članka 25. Statuta općine Bukovlje 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
3/18) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 15. 
sjednici održanoj dana 15. svibnja 2019. godine 
donosi slijedeću

ODLUKU

o korištenju javnih površina na području općine 
Bukovlje

Članak 1.

� Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način 
davanja u zakup zemljišta na javnim površinama, 

visinu naknade, uvjete i način provođenja javnog 
natječaja, način sklapanja ugovora o zakupu, uvjete i 
način izravne pogodbe, izdavanje Rješenja od strane 
Jedinstvenog upravnog odjela na temelju 
podnesenog Zahtjeva, bitne sastojke ugovora, 
razloge za otkaz ugovora i drugo.

Članak 2.
 

� Javnim površinama u smislu ove Odluke 
smatraju se sve površine u vlasništvu ili na
korištenju općine Bukovlje.
- Javne prometne površine: ceste, putovi, 
trgovi, javni prolazi, mostovi, podvožnjaci, 
nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, parkirališta, 
javne garaže, nogostupi, pješačke i biciklističke 
staze, pješačke zone, šetališta, stajališta javnog 
prijevoza, taksi stajališta i slične  površine
- Javne zelene površine: parkovi, park-šume, 
drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupna ili 
pojedinačna stabla, posude s ukrasnim biljem, zelene 
površine uz ceste u naseljima, zelene površine uz 
stambene i javne objekte i slične površine 
- Ostale javne površine: kupališta, vodene 
površine koje nisu vodno dobro, otvoreni kanali za 
odvodnju, otvorene tržnice, prostori namijenjeni za 
javne priredbe, groblja, odlagališta otpada, dječja i 
športska igrališta, rekreacijske površine te njima 
slični prostori.
�
� U slučaju spora da li se pojedina površina u 
smislu ove Odluke smatra javnom površinom, 
Odluku donosi općinski načelnik općine Bukovlje.

Članak 3.

� Javne površine se mogu privremeno koristiti za: 
postavljanje kioska, terasa za pružanje ugostiteljskih 
usluga, pokretnih naprava, pokretnih reklama, 
zabavnih radnji cirkusa, ledenica za sladoled i 
rashladnih vitrina za piće, aparata za kokice i razne 
slastice, automata za prodaju napitaka, sladoleda, 
cigareta i slične robe, peći za pečenje plodina, 
građevinskih skela, kontejnera i slično, pozornica i 
drugih privremenih građevina i predmeta za potrebe 
održavanja javnih manifestacija i sajmova, izlaganje 
robe, održavanje prezentacija radi reklamiranja ili 
prodaje određenih proizvoda, održavanje javnih 
skupova, priredbi i manifestacija, organizaciju 
gradilišta, odlaganje građevinskog materijala i druge 
namjene.
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Članak 4.

� Objekti iz članka 3. ove Odluke moraju se 
izvesti i postaviti na javnu površinu na način da se 
uklope u prostor u okviru kojeg se postavljaju, 
moraju biti čisti, ispravni, estetskin prihvatljivi i 
redovito održavani. Površina oko postavljenog 
objekta treba biti uredna, čista i redovno održavana.
� Korisnici javnih površina dužni su uvjete iz 
prethodnog stavka koje utvrdi Jedinstveni upravni 
odjel općine Bukovlje ispuniti o vlastitom trošku, a 
neispunjavanje istih ima za posljedicu uklanjanje 
objekata s javne površine.

Članak 5.

� Upravljanje javnim površinama na području 
općine Bukovlje povjerava se Jedinstvenom 
upravnom odjelu, koji ujedno izdaje Rješenje o 
uvjetima korištenja i načinu plaćanja naknade na 
korištenje javnih površina.
� Visina i način naplate naknade na korištenje 
javne površine određeni su ovom Odlukom.

Članak 6.

� Rješenje za korištenje javne površine obavezno 
sadrži lokaciju i namjenu privremenog objekta koji 
se postavlja na javnu površinu, vrijeme trajanja 
korištenja javne površine, visinu i način plaćanja 
naknade na korištenje javne površine, te uvjete pod 
kojim se rješenje može ukinuti.
� Rješenje se izdaje na period do 1 godine, ovisno 
o namjeni javne površine, odnosno do prenamjene 
površine na navedenoj lokaciji zbog razloga koji su u 
interesu općine Bukovlje. 

Članak 7. 

� Javne površine daju se na korištenje putem 
javnog natječaja, do maksimalno 5 godina.
Iznimno, javna površina se daje na korištenje 
neposredno, bez provođenja natječaja, temeljem 
podnijetog zahtjeva, na rok do maksimalno 1 godine, 
za postavljanje:
- terasa ispred ugostiteljskih ili trgovačkih 
objekata vlasnicima ili korisnicima tih objekata
- za postavljanje privremenih pokretnih naprava 
ispred trgovina
- privremenih objekata za potrebe manifestacija 
koje (su)organizira Općina Bukovlje ili su od 
značaja za Općinu Bukovlje
- štandova proizvođača fizičkih i pravnih osoba 
registriranih djelatnosti ili proizvođača 

- ostalih objekata iz  članka 3. ove Odluke 

�
� Za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta 
tj. plakata u promidžbene, političke i dr.svrhe javna 
površina daje se na korištenje neposredno, bez 
provođenja natječaja, u kojem slučaju se javna 
površina dodjeljuje na rok do maksimalno 1 godine.

Članak 8.

� Odluku o provođenju javnog natječaja za zakup 
javne površine donosi općinski načelnik. Predmetni 
natječaj provodi Povjerenstvo od tri člana kojeg 
imenuje općinski načelnik. Natječaj se objavljuje na 
oglasnoj ploči i internetskoj stranici općine 
Bukovlje.
� Natječaj obavezno sadrži:
- � skicu područja s oznakom lokacije na kojoj se 
privremeni objekt postavlja
- � vrstu privremenog objekta koji se može 
postaviti na svakoj pojedinoj lokaciji s navedenom 
djelatnosti (namjenom) privremenog objekta
- � vrijeme na koje se javna površina dodjeljuje na 
korištenje
- � početnu visinu naknade na korištenje javne 
površine,
- � način i rok podnošenja ponuda
- � način sastavljanja ponude i obavezne privitke
- � način i vrijeme otvaranja ponuda
- � odredbu da na natječaju ne mogu sudjelovati 
ponuditelji koji imaju nepodmirene obveze prema 
Općini Bukovlje po bilo kojoj osnovi
- � odredbu da na natječaju ne mogu sudjelovati 
ponuditelji kojima je u prethodnom trogodišnjem 
razdoblju oduzet akt temeljem kojeg su koristili 
javnu površinu po bilo kojoj osnovi
- � odredbu da se zadržava pravo poništenja 
natječaja u cijelosti ili dijelu, bez obveza prema 
ponuditeljima
 

Članak 9.

� Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih 
ponuda u zatvorenim omotnicama, s naznakom „ne 
otvaraj-ponuda za natječaj za davanje na korištenje 
javne površine“.
� Ponuda mora sadržavati:
- osnovne  poda tke  o  ponuđaču  ( ime  i 
prezime/ime obrta ili tvrtke, OIB, adresa stanovanja/ 
adresa obrta ili tvrtke, žiro račun i broj kontakt 
telefona)
- precizno navedenu lokaciju za koju se ponuđač 
natječe
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- robu/uslugu koju ponuđač želi prodavati/ 
pružati
- visinu naknade na korištenje javne površine 
koju ponuđač nudi za određenu lokaciju
- obrtnicu, izvod iz registra trgovačkog suda za 
pravne osobe ili neki drugi dokaz o mogućnosti 
obavljanja djelatnosti na lokaciji i za djelatnost za 
koju se natječe
- izjavu o nepostojanju duga, po bilo kojoj 
osnovi, prema Općini Bukovlje
- izjavu o suglasnosti za uklanjanje vlastitih 
stvari bez prethodnog upozorenja, (robe za prodaju, 
štandove, kioske, zabavne-sportske ili slične radnje, 
pokretne ili montažne objekte, te reklamne 
predmete) od strane komunalnog redarstva općine 
Bukovlje, na svoj trošak, u slučaju nepridržavanja 
općinskih propisa uopće, ili izdanog Odobrenja ili   
sklopljenog Ugovora između općine Bukovlje i 
korisnika javne površine
- uvjerenje policijske uprave o prebivalištu 
podnositelja ponude (ako je primjenjivo),
- za pokretne ili montažne objekte, zabavne-
sportske ili slične radnje i kioske sliku ili skicu 
objekta sa jasno naznačenim dimenzijama i plan-
skicu uređenja javne površine, koja se daje na 
korištenje, s naznačenim dimenzijama oko 
pokretnog ili montažnog objekta

Članak 10.

� Rok za podnošenje ponude je najviše 15 dana od 
dana objave natječaja. Otvaranje i razmatranje 
prispjelih pisanih ponuda provodi Povjerenstvo, o 
čemu sastavlja zapisnik. Otvaranje ponuda je javno. 
Povjerenstvo analizira prispjele ponude i u roku 8 
dana od isteka roka za podnošenje ponuda sastavlja 
Zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda, i 
predlaže općinskom načelniku najpovoljnijeg 
ponuditelja.
� Nepravovremene i nepotpune ponude neće se 
razmatrati.

Članak 11.

�  Općinski načelnik o prispjelim ponudama 
odlučuje u daljnjem roku od 8 ( osam ) dana 
temeljem slijedećeg kriterija:
- potpuna ponuda
- visine ponuđene cijene
- okolnosti da je ponuđač raniji korisnik javne 
površine i da prihvaća najvišu ponuđenu cijenu
- okolnosti da u svom poslovanju nije kršio 
odredbe općinskih odluka i drugih propisa
� Za posebne odrednice u smislu estetskog 

izgleda te posebnih uvjeta korištenja javne površine 
nadležan je općinski načelnik, pri čemu isti zadržava 
pravo diskrecione ocjene pri odlučivanju o 
pojedinim pitanjima.

Članak 12.

� Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 
objavljuje se na oglasnoj ploči i Internet stranici 
općine Bukovlje najkasnije u roku 15 dana od dana 
isteka roka za podnošenje ponuda.

Članak 13.

� Najpovoljniji ponuditelj će sklopiti Ugovor za 
korištenje javne površine s Općinom Bukovlje za 
postavljanje kioska, štanda, zabavne-sportske i 
slične radnje, montažnog objekta ili pokretnog 
objekta u roku od 15 dana od dana objave rezultata 
natječaja, u slučaju da je ispunio sve obveze iz 
natječaja.
� Najpovoljniji ponuditelj dužan u roku 15 dana 
od dana potpisivanja Ugovora postaviti kiosk, štand, 
zabavnu-sportsku i sličnu radnju, pokretni ili 
montažni objekt na dodijeljenu lokaciju i započeti s 
radom. Iznimno i nakon toga roka uz suglasnost 
općinskoga načelnika općine Bukovlje
� Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po 
stavku 2. ovog članka gubi pravo korištenja javne 
površine. Komunalni redar općine Bukovlje sastavit 
će Zapisnik na licu mjesta, odnosno Općinski 
načelnik će na osnovi navedenog Zapisnika donijeti 
Odluku o raskidu ili poništenju Ugovora za 
korištenje javne površine, slijedom čega  može uz 
prethodnu pismenu obavijest, donijeti odluku o 
dodjeli iste javne površine drugoj zainteresiranoj 
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je svoj interes iskazala 
javljanjem na isti natječaj i ponudila sljedeću za 
Općinu Bukovlje najpovoljniju ponudu.
� U navedenom slučaju iz stavka 3. ovog članka, 
već plaćeni iznos naknade na ime Ugovora o 
korištenju navedene javne površine se ne vraća.

Članak 14.

� Postupak davanja na korištenje javnih površina 
izravnom pogodbom provodi Jedinstveni upravni 
odjel općine Bukovlje. Pod izravnom neposrednom 
pogodbom podrazumijeva se izdavanje Rješenja o 
korištenju javne površine koje zamjenjuje Ugovor o 
zakupu. 
� Ukoliko za pojedinu lokaciju postoji više 
zahtjeva Jedinstveni upravni odjel će o davanju na 
korištenje javnih površina odlučiti temeljem 
Zahtjeva koji je prvi zaprimljen u Jedinstveni 
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upravni odjel s naznakom točnog vremena (sat, 
minuta i sekunda) o čemu se sastavlja zapisnik.

Članak 15.

� Rješenje o korištenju javne površine sadrži 
detaljnu oznaku lokacije koja se daje na korištenje, 
način i visinu plaćanja naknade, vremenski rok 
korištenja, djelatnost koja će se obavljati, način 
održavanja lokacije u pogledu čistoće i urednosti, 
sigurnosne uvjete u pogledu prometa i dr.

Članak 16. 

� Naknada na korištenje javnih površina i 
objekata plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste 
javne površine. Naknada na korištenje javnih 
površina utvrđuje se ovisno o namjeni i vremenu 
korištenja javne površine u godišnjem, mjesečnom i 

2dnevnom iznosu po m  površine koja se koristi. 

Članak 17. 

� Visina naknade utvrđuje se kako slijedi: 
- Površina za postavljanje montažnog kioska 

2
 I. zona, 60,00 kn/m  mjesečno 

2 II zona, 40,00 kn/m  mjesečno

- Zabavne radnje, luna park, cirkus 
2

 2,00 kn/m  dnevno 

- Površina za postavljanje montažne garaže 
2

50,00 kn/m  godišnje

- Površina za prodaju borova 
22,00 kn/m  dnevno

- Površina za prodaju razne robe
2

stalna prodaja, 40,00 kn/m  mjesečno 
2

prigodna prodaja, 20,00 kn/m  dnevno

- Škrinje i automati za sladoled 
260,00 kn/m  mjesečno

- Pećnice za pečenje i prodaju plodina 
2

20,00 kn/m  dnevno

- Šatori u kojima se obavlja ugostiteljska 
djelatnost i prigodna prodaja robe

2 2do 50 m , 8,00 kn/m  dnevno 
2 2 

preko 50 m , 6,00 kn/m dnevno 

- Stolovi, stolice, suncobrani i dr. pokretne 
naprave ispred ugostiteljskih objekata

2
 I. zona, 10,00 kn/m  mjesečno 

2II. zona, 5,00 kn/m  mjes. 

- Prezentacija na javnim površinama
2

10,00 kn/m  dnevno

- Objekti javne površinekoji se koriste za 
privremeno postavljanje reklama, tj plakata u 
promidžbene i dr. svrhe
5,00 kn po plakatu

- Objekti javne površinekoji se koriste za 
privremeno postavljanje plakata u političke svrhe 
(izborna promidžba)
100,00 kn svi objekti javne površine

- Reklamni i oglasni predmeti ( jumbo plakati i 
plakati ) koji se postavljaju na stupove javne 
rasvjete
300,00 kn mjesečno / 2500 kuna godišnje
�
� Pod zonama općine Bukovlje podrazumijeva se 
područje općine utvrđeno Odlukom o komunalnoj 
naknadi („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 20/18.).
� Pod prigodnom prodajom podrazumijeva se 
prodaja uoči i za vrijeme državnih i vjerskih 
blagdana.

Članak 18.
 

� Naknada na korištenje javnih površina 
obračunat i utvrđen u godišnjem iznosu ako se Javne 
površine na području općine Bukovlje daju se na 
korištenje putem javnog natječaja, do maksimalno 5 
godina, plaća se najkasnije do 30. lipnja tekuće 
godine.
 Naknada na korištenje javnih površina 
obračunat i utvrđen u mjesečnim ili dnevnim 
iznosima sukladno članku 17. ove Odluke plaća se 
sukladno utvrđenom u Rješenju koje zamjenjuje 
Ugovor o zakupu :
- unaprijed prilikom dobivanja rješenja o 
korištenju javne površine
- u cjelokupnom iznosu u roku od mjesec dana od 
dana primitka Rješenja o korištenju javne površine 
ili mjesečno najkasnije do 15. u mjesecu za svaki 
mjesec korištenja lokacije 
� Ukoliko obveza ne bude plaćena unaprijed, 
obvezniku se neće dati tražena lokacija na korištenje, 
odnosno zahtjev će se odbiti. 
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Članak 19. 

� Kontrolu korištenja javnih površina, kao i 
plaćanje naknade sukladno Rješenjima, odnosno 
Ugovorima, obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

Članak 20. 

� Pravo na korištenje lokacije prestaje: 
- istekom roka određenog Rješenjem, odnosno 
Ugovorom o korištenju javne površine 
- rješenjem o uklanjanju privremenog objekta

Članak 21. 

�  Istekom Rješenja, odnosno Ugovora korisnik 
lokacije je dužan predati površinu u posjed općine 
Bukovlje u stanju u kome je bila prije davanja na 
korištenje. 
� U slučaju iz prethodnog stavka korisnik je 
dužan o svom trošku ukloniti i privremeni objekt. 
� Ukoliko korisnik ne ukloni privremeni objekt u 
roku od 15 dana po isteku Rješenja, odnosno 
Ugovora, uklanjanje će izvršiti općina na teret 
korisnika. 

Članak 22.

� Jedinstveni upravni odjel naredit će rješenjem 
uklanjanje privremenog objekta bez prava korisnika 
na bilo kakvu naknadu i prije isteka roka iz Rješenja, 
odnosno Ugovora, i to iz slijedećih razloga: 
- ako se lokacija koristi protivno Rješenju, 
odnosno Ugovoru
- ako se lokacija koristi na način da ometa rad 
drugim osobama, ili ako ne udovoljava sanitarno-
higijenskim i drugim uvjetima propisanim za 
djelatnost koju korisnik obavlja
- ako korisnik ne naknadu u predviđenom roku 
- ako korisnik prestane obavljati dozvoljenu 
djelatnost duže od mjesec dana
- ako privremeni objekt treba ukloniti zbog 
realizacije provedbenog plana općine Bukovlje 
- ako korisnik ne zamjeni dotrajali objekt

Članak 23.

� Svi ugovori i rješenja i odluke kojima su javne 
površine na području općine Bukovlje dane na 
korištenje pravnim i fizičkim osobama moraju se 
uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana 
od dana stupanja na snagu iste. 

Članak 24. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
vrijediti Odluka o korištenju javnih površina na 
području općine Bukovlje (»Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije« broj 15/16).

Članak 25.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 410-01/19-01/02
URBROJ: 2178/25-02-19-1
U Bukovlju, 15. svibnja 2019.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

45.

 Temeljem članka 25. Statuta općine Bukovlje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
3/18), Općinsko vijeće općine Bukovlje na 15. 
sjednici održanoj 15. svibnja 2019. godine donosi 
sljedeću

ODLUKU

o prihvaćanju pisma namjere i korištenju 
usluge azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u 

Sibinju

Članak 1.

� Ovom Odlukom prihvaća se pismo namjere 
tvrtke PRAXIS – VET d.o.o., OIB:38551463244, 
Ulica 108. brigade ZNG 50, Sibinj, podneseno u 
svrhu korištenja usluga azila za životinje, u naselju 
Sibinj.

Članak 2. 

Sastavni dio ove Odluke je pismo namjere tvrtke 
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PRAXIS – VET d.o.o., OIB:38551463244, 
zaprimljeno u Općini Bukovlje dana 3. travnja 
2019.godine, KLASA: 363-02/19-01/01, URBROJ: 
2178/25-01-19-3.

Članak 3.

� Ovlašću je  s e  Opć insk i  nače ln ik  na 
zaključivanje i potpisivanje Ugovora s tvrtkom iz 
članka 1. ove Odluke, radi ugovaranja usluge 
korištenja azila, na rok od 5 godina, počevši s danom 
početka rada azila u Sibinju.

Članak 4.

� Pismo namjere tvrtke PRAXIS – VET d.o.o., 
OIB:38551463244, zaprimljeno u općini Bukovlje 
dana 3. travnja 2019.godine, 363-02/19-01/01, 
URBROJ: 2178/25-01-19-3, za izgradnju azila za 
životinje u Sibinju prilog je ove Odluke i čini njezin 
sastavni dio.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 363-02/19-01/01
URBROJ: 2178/25-02-19-4
Bukovlje, 15. svibanj 2019. godine�                            

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

Praxis-Vet d.o.o.
108. brigade ZNG 50
35252 Sibinj
OIB: 38551463244
e-mail: praxis-vet@sb.t-com.hr

U Sibinju, 03. travnja 2019.

Općine Brodsko-posavske županije
Grad Nova Gradiška

PREDMET: Pismo namjere za izgradnju azila za 
životinje u Sibinju
 - Dostavlja se
 - Očitovanje, moli se -

Poštovani,

Obraćam Vam se kao vlasnik i direktor tvrtke 
PRAXIS-VET d.o.o., koja je osnovana 1995. godine, a 
danas je tvrtka koja ima koncesije za obavljanje 
veterinarske djelatnosti na području općine Sibinj i 
općine Bukovlje, te kontrolno tijelo za općinu Sibinj, 
općinu Bukovlje i općinu Garčin.

Od svog osnutka kontinuirano ulažemo u razvoj, 
primjenu najsuvremenijih tehnologija i kontinuirano 
usavršavanje svojih zaposlenika, te po standardima 
kvalitete spadamo u sam vrh veterinarskih ambulanti 
na području čitave Republike Hrvatske.

Nastavno na naš zajednički sastanak, održan 01. 
travnja 2019. godine u prostorijama općine Sibinj, 
ovim putem Vam dostavljam pismo namjere za 
izgradnju azila na području općine Sibinj, a koji bi 
pružao usluge smještaja i skrbi za napuštene pse za sve 
Jedinice lokalne samouprave u Brodsko-posavskoj 
županiji koje se odluče za takav model.

Napominjem da gradnju azila financiram vlastitim 
izvorima, te u tom dijelu sve JLS koje se odluče za ovaj 
model rješavanja problema napuštenih pasa, nemaju 
nikakvnih troškova.

Ono što nudimo je usluga - smještaja, skrbi i 
veterinarskih usluga, i to po trenutno najpovoljnijim 
cijenma na tržištu. Uz ovo Psimo namjere, dostavljam 
Vam i zabilješku sa sastanka, kako bi i oni koji istom 
nisu mogli prisustvovati imali uvid u cijene usluge 
azila.

Jedini uvjet koji tražimo je potpisivanje Ugovora za 
usluge azila na 4-5 godina, čime bismo i mi opravdali 
ulaganje u ovakav objekt.
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Stoga Vas molim očitovanje po ovom pismu, osobito 
u dijelu Vaših potreba (ukoliko se odlučite za ovakav 
vid suradnje), kako bismo u budućem objektu mogli 
osigurati dovoljne kapacitete za sve zainteresirane 
JLS.

Za sve dodatne upite možete se slobodno obratiti na 
gore navedeni mail.

S poštovanjem

DAMIR MILAS, dr.med.vet., v.r.

46.

 Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 4. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 
broj 82/15), članka 13. Pravilnik o mobilizaciji, 
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 69/16), 
članka 5. stavak 2. i 3. Uredbe o sastavu i strukturi 
postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 
27/17), Odluke o donošenju Procjene rizika od 
velikih nesreća za Općinu Bukovlje, Klasa: 810-
01/19-01/04  2178/25-02-19-1, Urbroj:  od 29. ožujka 
2019. godine i članka 25. Statuta općine Bukovlje 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
3/18) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 15. 
sjednici održanoj dana 15. svibnja 2019. godine 
donosi slijedeću

ODLUKA

o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne 
zaštite Bukovlje

Članak 1.

� Ovom Odlukom osniva se postrojba civilne 
zaštite opće namjene, te se utvrđuje se sastav i 
struktura postrojbe civilne zaštite  za provedbu 
mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne 
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i 
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Članak 2.

� Temeljem Procjene rizika i analize stanja 
spremnosti kapaciteta sustava civilne zaštite osniva 

se postrojba civilne zaštite opće namjene. (u 
daljnjem tekstu: postrojba).

Članak 3.

� Postrojba civilne zaštite opće namjene broji  
17 (sedamnaest) pripadnika. 

Članak 4.

� Sastav postrojbe civilne zaštite opće 
namjene po strukturi je:
� – upravljačka skupina
� –dvije operativne skupine.

Članak 5.

� Upravljačka skupina sastoji se od dva 
pripadnika.
� Zapovjednika, zamjenika zapovjednika i 
voditelje skupina postrojbe imenovati će načelnik 
općine posebnom odlukom. 

Članak 6.

� Postrojba ima dvije operativne skupine i 
svaka ima svog voditelja.
� Prva operativna skupina ima  8 pripadnika.
  � Druga operativna skupina ima 7 pripadnika.
�

Članak  7.

� Postrojba civilne zaštite opće namjene 
osniva se za provođenje mjere civilne zaštite 
asanacije terena, potporu u provođenju mjera 
evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja 
ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Članak 8.

� Postrojba civilne zaštite opće namjene 
primarno djeluje samo na području osnivanja, a 
iznimno može se koristiti i za djelovanje na području 
Republike Hrvatske isključivo kada samodostatnost 
u dijelu smještaja, prehrane, vode i sanitarija 
osigurava hijerarhijska razina sustava civilne zaštite 
koja traži pomoć.

Članak 9.

� Prije postupka raspoređivanja vojnih 
obveznika koji su evidentirani kao kandidati za 
popunu postrojbi civilne zaštite, zatražit će se 
odobrenje od nadležne ustrojstvene jedinice 
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ministarstva nadležnog za poslove obrane.
� Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne 
zaštite mogu se kroz suradnju s pojedinim udrugama 
građana dio njihovih članova, sukladno odredbama 
Zakona, raspoređivati u postrojbe civilne zaštite, 
koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve 
zainteresirane građane da sudjeluju u sustavu civilne 
zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u 
postrojbe civilne zaštite, kroz suradnju s volonterskim 
centrima, iz njihovih evidencija odabrati potencijalne 
obveznike za raspoređivanje u postrojbe civilne 
zaštite.

Članak 10.

� Načelnik  općine  određuje /os igurava 
administrativne kapacitete za vođenje raspoređivanja 
obveznika u postrojbe civilne zaštite, vođenje 
evidencije, obavljanja svih poslova u svezi provođenja 
obveza povezanih s rješavanjem prava pripadnika 
postrojbi u svezi sudjelovanja u saniranju posljedica 
velikih nesreća na koje su pozvani nalogom za 
mobilizaciju, izrađuje ili organizira izradu planova 
djelovanja civilne zaštite uključujući i sheme 
mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, 
organizira i sudjeluje u provođenju mobilizacije 
pripadnika postrojbi civilne zaštite, predlaže i rješava 
prava i naknada volontera, kao i drugih obveza 
pripadnika civilne zaštite povezanih s rasporedom u 
postrojbe civilne zaštite, kao što su pohađanja 
osposobljavanja, sudjelovanje u vježbama civilne 
zaštite i slično.

Članak 11.

� Postrojba civilne zaštite mora postupati 
sukladno operativnom postupovniku koji donosi 
načelnik stožera civilne zaštite Igor Đaković.
� Operativnim postupovnikom definiraju se sve 
pojedinosti od značaja za pripravnost, mobilizaciju, 
operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak 
djelovanja postrojbe civilne zaštite.

Članak 12.

� Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
vrijediti Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite 
opće namjene općine Bukovlje (»Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije« broj 26-1/16).

Članak 13.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 810-01/19-01/08
URBROJ: 2178/25-02-19-1
U Bukovlju, 15.  svibnja 2019.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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OPĆINA  SIKIREVCI

16.

 Na temelju čl. 17. st. 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15), čl. 
19. st. 1. alineja 11. i čl. 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), te 
članka 30. Statuta općine Sikirevci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18), 
Općinsko vijeće općine Sikirevci na prijedlog 
općinskog načelnika, na 16. sjednici održanoj 15. 
svibnja 2019. godine, donijelo je:

ODLUKU

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za područje općine Sikirevci

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za 
područje općine Sikirevci koju je izradila Radna 
skupina osnovana Odlukom Općinskog načelnika o 
izradi Procjene rizika od velikih nesreća općine 
Sikirevci, KLASA: 810-01/18-01/10, UR.BROJ: 
2178/26-01-18-01 od 20.06.2018. godine.

Članak 2.

Temeljem čl. 7. st. 3. Pravilnika o smjernicama za 
izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća 
za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave („Narodne 
novine“ broj: 65/16), za potrebe izrade Procjene 
rizika od velikih nesreća za područje općine 
Sikirevci angažiran je ovlaštenik za prvu grupu 

stručnih poslova u području planiranja civilne 
zaštite, u svojstvu konzultanta tvrtka "IN 
Konzalting" d.o.o. ul.Baranjska br.18., 35000 
Slavonski Brod.

Članak 3.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje 
općine Sikirevci čini sastavni dio ove odluke, ali nije 
predmet objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske  županije“.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o prihvaćanju nacrta Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara  za 
općinu Sikirevci, KLASA:810-01/09-02/2, 
UR.BROJ: 2178/26-01-09-1 od 10.studenog 2009. 
god.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 810-01/19-01/04
UR.BROJ: 2178//26-02-19-01
Sikirevci, 15.svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić,v.r.
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17.

  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 30. Statuta 
općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije br. 1/18.) , Općinsko vijeće općine 
Sikirevci na  16. sjednici općinskog vijeća, održanoj 
15.svibnja 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 Republike Hrvatske od 
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih 
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma 
i ratnih razaranja.

Općina Sikirevci dužna je organizirati poslove iz 
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na 
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i 
financiranje sustava civilne zaštite.

Općina Sikirevci 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.

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
–  os igurava  f inanc i j ska  s reds tva  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 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.
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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: siječanj 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 
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 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  
Osiguranje uvjeta za evakuaciju, 

zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva  
5.000,00  5.000,00  5.000,00  

Stožer civilne zaštite–  odore, veza, 
edukacija  

1.500,00  1.500,00  1.500,00  

Postrojbe civilne zaštite –  odora, 
edukacija 

 
7.500,00

 
7.500,00

 
7.500,00

 
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava 

CZ
 

10.000,00
 

10.000,00
 

10.000,00
 

Vježba operativnih snaga zaštite i 
spašavanja

 

1.000,00
 

1.000,00
 

1.000,00
 

Povjerenici civilne zaštite, voditelji 
objekata za smještaj

 

0
 

0
 

0
 

Materijalna i tehnička oprema operativnih 
snaga

 

7.500,00
 

7.500,00
 

7.500,00
 

Redovno tekuće ažuriranje priloga i 
podataka iz sadržaja dokumenata 

 

10.500,00
 

10.500,00
 

10.500,00
 

UKUPNO:

 

43.000,00

 

43.000,00

 

43.000,00

 

2.

 

VATROGASTVO

 Vatrogasna zajednica

 

65.000,00

 

65.000,00

 

65.000,00

 Dobrovoljne vatrogasne postrojbe

 

10.000,00

 

10.000,00

 

10.000,00

 Vatrogasna zapovjedništva

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 
požara

 

6.000,00

 

6.000,00

 

6.000,00

 UKUPNO:

 

81.000

 

81.000

 

81.000

 
3.

 

HGSS STANICA SLAVONSKI BROD

 
Redovne donacije 

 

6.000,00

 

6.000,00

 

6.000,00

 
Opremanje

    4.

 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

 
Tekuće održavanje

 

0

 

0

 

0

 
UKUPNO:

 

0

 

0

 

0

 5.

 

UDRUGE GRAĐANA

 
    

UKUPNO:

 

0

 

0

 

0

 6.

 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)

 
    

UKUPNO:

 

0

 

0

 

0

 

SVEUKUPNO

 

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠ TITE

 

130.000,00

 

130.000,00

 

130.000,00

 

 Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

KLASA:810-01/19-01/2
URBROJ:2178/26-02-19-01
SIKIREVCI, 15.svibanj   2019.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Josip Matić, v.r.
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18.

 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o 
poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 
novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) i 
članka 30. Statuta općine Sikirevci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske  županije“ broj 1/18), 
Općinsko vijeće općine Sikirevci na 16. sjednici 
održanoj 15. svibnja 2019. godine donosi

PROGRAM

mjera poticanja razvoja poduzetništva, seoskog 
turizma  i demografske revitalizacije

 na području općine Sikirevci  za 2019. godinu

 I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

         Sa svrhom poticanja , započinjanja poslovanja, 
smanjenja broja nezaposlenih, demografske 
revitalizacije i realizacije projekata razvoja malog i 
srednjeg poduzetništva, obrtništva i seoskog 
turizma, Općina Sikirevci, na način i prema uvjetima 
utvrđenim ovim programom, pomaže malim i 
srednjim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ima u 
početnim fazama poslovanja, omogućuje povećanje 
zaposlenosti, posebice mladih stručnjaka, te stvara 
pozitivno okruženje za poduzetničku inicijativu, te 
oporavak povratka stanovništva s ciljem poboljšanja 
gospodarske i društvene situacije. Program se odnosi 
na mala i srednja poduzeća, obrte, OPG-e , seljačka 
domaćinstva (100% vlasništvo fizičkih osoba, a 
vlasnici osnivači su državljani RH) koji posluju na 
području općine Sikirevci,  te demogrfske 
revitalizacije .
 
         Provedba mjera koje predstavljaju potporu 
male vrijednosti obavlja se sukladno pravilima 
Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 
2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na de minimis 
potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1).

Članak 2.

        Ciljevi ovoga Programa je:
– smanjenje trenda iseljavanja stanovništva s 
područja općine, posebno mladih,
– poticanje doseljavanja stanovništva, posebno 
mladih,
– poticanje otvaranja novih obrta , pouzetništva,

– poticanje stanogradnje,
– poticanej razvoja seoskog turizma

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA

Članak 3.

       Korisnici mjera ovog programa su fizičke i 
pravne  osobe-državljani Republike Hravtske, s 
prebivalištem i boravištem na području općine 
Sikirevci, , te fizičke i pravne osobe koje imaju 
namjeru stalnog nastanjivanja na području općine 
Sikirevci.

 III. NOSITELJ PROGRAMA

Članak 4.

� Nositelj provedbe ovog Programa je općina 
Sikirevci, Jedinstveni upravni odjel.

 IV. PODRUČJA PROGRAMA I POTICAJNE 
MJERE

Članak 5. 
          

Općina Sikirevci će u 2019. godini dodjeljivati 
potpore za sljedeće mjere:
1. MJERA 1. Izgradnja novih stambenih objakata-
obiteljske kuće
2. MJERA 2. Subvencije za poticanje turističke 
ponude - soba za najam
3. MJERA 3. Potpore za osnivanje novih malih 
obrta ,poduzetništva I OPG-a
4. MJERA 4. Potpore za poticanje već osnovanih 
malih obrta i poduzetništva
5. MJERA 5. Potpore u kupovini izgrađenih 
obiteljskih objekata.

 MJERA 1. Izgradnja novih stambenih objakata-
obiteljske kuće
Ciljevi: Smanjenje trenda iseljavanja stanovništva s 
područja općine, posebno mladih obitelji.
Nositelj: Općina Sikirevci, Jedinstveni upravni odjel
Korisnici:Fizičke osobe- državljani Republike 
Hravtske, s prebivalištem i boravištem na području 
općine Sikirevci, , te fizičke i pravne osobe koje 
imaju namjeru stalnog nastanjivanja na području 
općine Sikirevci.
Namjena, uvjeti i visina potpore: - izgradnja 
obiteljske kuće
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- u 2019. godini otvoreno gradilište , faza izgradnje -
kuća pod krov
-zahtjev za isplatu 20.000,00kn.

MJERA 2. Subvencije za poticanje razvoja 
turisitčkeponude- soba za najam
Ciljevi ove mjere su poticanje razvoja turizma, 
izgradnja, obnova i podizanje kvalitete smještajnih 
kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja, razvoj 
turističke ponude temeljene na tradicijsko/ 
autohtonim elementima lokalnog graditeljstva i 
očuvanja/uređenja okoliša na području općine 
Sikirevci.
Korisnici mjere mogu biti seoska domaćinstva, 
obrti, poduzeća, i Obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva registrirana na području općine 
Sikirevci.
Poticanje razvoja seoskog turizma provodit će se 
kroz dvije podmjere i to:

 Razvoj turističke ponude soba za najam
 Sredstva su namijenjena za razvoj smještaja  i 
podizanje kvalitete smještajne ponude, bilo kroz 
izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih 
smještajnih kapaciteta, pri čemu pozornost treba dati 
očuvanju izvorne arhitekture u slučajevima gdje je to 
stručno i ekonomski opravdano, -  obnovu i 
opremanje .
Namjena i visina potpore: Subvencija  najviše do 
8.000,00  kuna po korisniku ,
- kategorija sobe dvije zvijezdice.

MJERA 3. Potpore za osnivanje novih malih 
obrta i poduzetništva
C i l j e v i :  P o t i c a n j e  p o d u z e t n i š t v a  i 
samozapošljavanja na području općine Sikirevci
Nositelj: Općina Sikirevci, Jedinstveni upravni 
odjel
Korisnici: Subjekti malog gospodarstva-početnici 
koji prvi put osnivaju subjekt malog gospodarstva 
koji ne posluje duže od 1 godine od datuma predaje 
zahtjeva i ima jednog zaposlenog na neodređeno 
vrijeme ,uključujući i vlasnika/vlasnicu, sa 
sjedištem  na području općine.
Namjena i visina potpore: Subvencija  najviše do 
7.000,00  kuna po korisniku za:
1. nabava opreme za osnovnu djelatnost obrta ili 
OPG-a

MJERA 4. Potpore za poticanje  već osnovanih 
malih obrta i poduzetništva
Ciljevi: Poticaj očuvanju i razvoju postojećih 
poduzetnika, povećanju broja gospodarskih 
subjekata, gospodarskih aktivnosti i novog 

zapošljavanja.
Nositelj: Općina Sikirevci, Jedinstveni upravni odjel
 Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u 
privatnom vlasništvu, sa sjedištem  na području 
općine.
Namjena i visina potpore: Subvencija  najviše do 
7.000,00 po korisniku kuna za:
1.   uređenje i opremanje poslovnog prostora
2. nabavu oprema ili pojedinih dijelova opreme 
i/ili alata,
3. nabavu softvera i/ili hardvera u funkciji 
djelatnosti

MJERA 5. Potpore u kupovini izgrađenih 
obiteljskih objekata.
Ciljevi: Smanjenje trenda iseljavanja stanovništva s 
područja općine, posebno mladih obitelji, poticanje 
doseljavanje stanovništva , posebno mladih te 
poticanje demografske obnove.
Nositelj: Općina Sikirevci, Jedinstveni upravni odjel
Namjena, uvjeti i visina potpore: kupovina 
nekretnine  na području općine za stanovanje
dokaz kupoprodajni ugovor
Visina potpore 10.000,00kn , zahtjev za isplatu 
nakon promjene prebivališta.

V. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA 
KOJE PREDSTAVLJAJU POTPORU MALE 
VRIJEDNOSTI

Članak 6.      

Za provedbu mjere raspisat će se javni poziv.
Poziv raspisuje općinski načelnik, ukoliko su 
sredstva osigurana Proračunom općine.
Javnim pozivom utvrđuju se rokovi I postupak 
podnošenja  zaht jeva za  dodjelu  potpore , 
dokumentaciju koju je nužno priložiti uz prijavu te 
ostali elementi. Isti se obajvljuje na oglasnoj ploči i 
web stranici općine .
Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstevnom 
upravnom odjelu općine Sikirevci u pisanom obliku 
na obrascu prijave kojeg izgrađuje općina.
Praijave se rješavaju prema redosljedu zaprimanja, 
odnosno do utroška planiranih sredstava za 
proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.
Odluku o dodjeli sredstava donosi općinski načelnik.     

Članak 7.

         Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene 
dopuštenosti iz stavka 6. prethodnog članka, 
općinski načelnik dodjeljuje potporu male 
vrijednosti. U slučaju da po isplati potpore općina 
Sikirevci utvrdi da korisnik potpore ne ispunjava 
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utvrđene uvjete, korisnik potpore dužan je cjelokupan 
iznos potpore zajedno s pripadajućom kamatom vratiti 
u proračun općine Sikirevci.
 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 302-01/19-02/1
URBROJ: 2178/26-02-19-1
Sikirevci, 15. svibanj2019.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Josip Matić,v.r.

19.

 Na temelju članka  30. Statuta općine Sikirevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
01/18), Općinsko vijeće općine Sikirevci  na 16. 
sjednici održanoj dana 15.svibnja 2019. godine,  
donosi

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća  o utrošku sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 

zakupa i privremenog raspolaganja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2018. godine

Članak 1. 

Usvaja se  Izvješće  o utrošku sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i 
privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2018. godine, KLASA: 320-
02/19-01/2,  URBROJ:  2178/26-01-19-1 od 
12.03.2019.

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od 

prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog 

raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2018. čini sastavni dio ove odluke, ali nije 

predmet objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske  županije“. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 320-02/19-01/2
URBROJ: 2178/26-02-19-2
Sikirevci, 15. svibanj 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Josip Matić,v.r.

20.

 Na temelju članka  30. Statuta općine Sikirevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
01/18), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 16. 
sjednici održanoj dana 15.svibnja 2019. godine,  
donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća  o utrošku sredstava 
ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Članak 1. 

Usvaja se  Izvješće  o utrošku sredstava 
ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru  za 2018. godinu, 
KLASA: 400-08/19-01/3, URBROJ: 2178/26-01-19-1 
od 12.ožujka 2019.
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Izvješće  o utrošku sredstava ostvarenih od  
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
u prostoru  za 2018. godinu čini sastavni dio ove 
odluke, ali nije predmet objave u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske  županije“. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 400-08/19-01/3
URBROJ: 2178/26-02-19-2
Sikirevci, 15. svibanj 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Josip Matić,v.r.

21.

 Na temelju članka  30. Statuta općine Sikirevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
01/18), Općinsko vijeće općine Sikirevci  na 16. 
sjednici održanoj dana 15.svibnja 2019. godine,  
donosi

ODLUKU
 

o usvajanju Izvješća  o primjeni agrotehničkih 
mjera u 2018. godini

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o 
primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini KLASA: 
320-02/19-01/1, URBROJ: 2178/26-01/19-1 od 12. 
ožujka 2019. godine.

Članak 2.

Izvješće  o  primjeni agrotehničkih mjera u 
2018. godini  čini sastavni dio ove odluke, ali nije 

predmet objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske  županije“. 

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 320-02/19-01/1
URBROJ: 2178/26-02-19-2
Sikirevci, 15. svibanj 2019.g

Predsjednik 
Općinskog Vijeća

Josip Matić,v.r.

22.

 Na temelju članka  30. Statuta općine Sikirevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
01/18), Općinsko vijeće općine Sikirevci  na 16.  
sjednici održanoj dana 15.svibnja 2019. godine,  
donosi

ODLUKU
 

o usvajanju Izvješća  o utrošku sredstava 
ostvarenih od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

Članak 1. 

Usvaja se  Izvješće  o utrošku sredstava 
ostvarenih od naknade za promjenu namjene 
poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu, KLASA: 
400-08/19-01/2, URBROJ: 2178/26-01-19-2 od 
12.ožujka 2019.

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za 
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. 
godinu čini sastavni dio ove odluke, ali nije predmet 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske  
županije“. 
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Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 400-08/19-01/2
URBROJ: 2178/26-02-19-2
Sikirevci, 15.svibanj 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Josip Matić,v.r.

23.

 Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama 
(„Narodne novine“ br. 69/17.) i članka 30. Statuta 
općine   Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 1/18), Općinsko vijeće općine 
Sikirevci na svojoj 16. sjednici održanoj 15.svibnja 
2019.godine donosi

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA

iz područja komunalnih djelatnosti za 2019. 
godinu na području općine Sikirevci

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Sikirevci  utvrđuje 
Godišnji plan davanja koncesija iz područja 
komunalnih djelatnosti za 2019.godinu na području 
općine  Sikirevci 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  Sikirevci  kako slijedi:

1.DIMNJAČARSKI POSLOVI
- planirani broj koncesija: 1
- rok davanja koncesija: 5 godina
- planirana godišnja naknada za koncesiju: 3.500,00 
kuna
- razdoblje i godina davanja koncesije: IV. kvartal  
2019. godine

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 
Sikirevci.

Članak 4.

� Ovaj Godišnji plan davanja koncesija iz 
područja komunalnih djelatnosti za 2019.godinu na 
području općine Sikirevci stupa na snagu prvim danom 
objave u  „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 021-05/19-01/4
URBROJ: 2178/26-02-19-01
Sikirevci, 15.svibanj  2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Josip Matić,v.r.

24.

 Temeljem članka 30. Statuta općine Sikirevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj: 
1/18.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 16. 
sjednici održanoj dana  15.svibnja 2019. gdine 
donijelo je 

ODLUKU

o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge 
azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju
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Članak 1.

 Ovom Odlukom prihvaća se pismo namjere 
tvrtke PRAXIS – VET d.o.o., OIB:38551463244, 
Ulica 108. brigade ZNG 50, Sibinj, podneseno u svrhu 
korištenja usluga azila za životinje, u naselju Sibinj.

Članak 2. 

 Sastavni dio ove Odluke je pismo namjere 
tvrtke PRAXIS – VET d.o.o., OIB:38551463244, 
zaprimljeno u Općini Sikirevci dana  04.4.2019.. 
godine, KLASA:400-01/19-01/18, URBROJ:16-01-
19-1.

Članak 3.

 Ovlašćuje se općinski načelnik općine 
Sikirevci na zaključivanje i potpisivanje Ugovora s 
tvrtkom iz članka 1. ove Odluke, radi ugovaranja 
usluge korištenja azila, na rok od 5 godina, počevši s 
danom početka rada azila u Sibinju.

   Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

KLASA:021-05/19-02/5 
URBROJ:2178/26-02-19-01 
Sikirevci, 15. svibanj 2019.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Josip Matić,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 31,  Slavonski  Brod
Telefon:  035 / 443 - 664
List  izlazi  po  potrebi.
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