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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

38.

 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("N.N." broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o 
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju ("N.N." broj 24/13 i 102/17) i članka 33. statuta općine Brodski 
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 11/18) Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik, 
na svojoj 15. sjednici održanoj 28. svibnja 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik za 2018. godinu

Sažetak

I.  OPĆI DIO

Članak 1.

 Proračun općine Brodski Stupnik do 31. prosinca 2018. godine ostvaren je kako slijedi:
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Članak 2.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna, Opći i Posebni dio po ekonomskoj, programskoj, 
organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda te 
primitaka i izdataka te rezultata poslovanja, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve i 
izdanim jamstvima, prikaz obveza i financijske imovine, sastavni su dio ovog obračuna.

Članak 3.

Ostvaren višak prihoda u iznosu od 733.745,12 kuna uključit će se u prve izmjene i dopune Proračuna za 
2019.godinu a koristit će se za financiranje rashoda poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Članak 4.

Opći i Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodskoposavske županije" te na internet stranici općine Brodski Stupnik.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:400-05/19-01/03
URBROJ:2178/03-02-19-3
Brodski Stupnik, 28. svibnja 2019.godine

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo bacc.admin.publ., v.r.
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39.

 
  Na temelju članka 82.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne 
novine» br. 124/14., 115/15. i 87/16.) i članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" broj 11/18), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici održanoj 28. 
svibnja 2019. godine donijelo je 

O D L U K U 

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2018. godine 

Članak 1. 

Salda rezultata poslovanja iskazani u Bilanci na dan 31. prosinac 2018. godine iznose: 
1. 92211- višak prihoda poslovanja- 1.708.332,64 kn. 
2. 92222- manjak prihoda od nefinancijske imovine - 974.587,52 kn 

UKUPAN VIŠAK PRIHODA 733.745,12 kn 

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.708.332,64 kn koristit će se djelomično za pokriće manjka prihoda od 
nefinancijske imovine. 
Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 
733.745,12 kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji na kontu 92211. 

Članak 2. 

Nakon provedenih knjiženja iz čl. 1 ove Odluke u poslovnim knjigama Općine Brodski Stupnik utvrđuje se 
sljedeća struktura rezultata iz po izvorima financiranja: 
Opći prihodi 587.250,58 
Prihodi za posebne namjene 29.557,63 
Pomoći 116.936,91 
UKUPNO konto 92211: 733.745,12 

Članak 3. 

Sredstva iz čl. 2. ove Odluke koristit će se u 2019.g. sukladno izvorima na sljedeće rashode: 
- • višak općih prihoda u iznosu od 587.250,58 kn koristit će se financiranje rashoda poslovanja i rashoda za 
nabavu nefinancijske imovine 
- • prihodi za posebne namjene u iznosu od 29.557,63 kn koristi će se za financiranje održavanja komunalne 
infrastrukture 
- • višak iz izvora pomoći u iznosu od 116.936,91 kn raspodijelit će se na: 
- - javne radove, revitalizacija – 16.125,80 
- - javne radove, očuvanje kulturne baštine- 33.280,16 
- - stručno osposobljavanje- 9.484,64 
- - projekt energetske obnove- 53.736,31 
- - ogrjev- 950,00 
- - predškola- 3.360,00kn. 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 1309



Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 400-05/19-01/03 
URBROJ:2178/03-01-19-4 
Brodski Stupnik, 28. svibnja 2019. godine 

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

40.

 
  Na temelju članka 108. stavak 5. i članka 110. Zakonom o proračunu („N.N." 87/08, 136/12 i 15/15), 
članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćivanju („N.N" broj 24/13) i članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 11/18), Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik na svojoj 15. sjednici održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi 

O D L U K U 

o izvršenju Plana razvojnih programa općine Brodski Stupnik za 2018. godinu 

I. 

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu. 

II. 

Tekst Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu u prilogu je ove 
Odluke i čini njezin sastavni dio. 

III. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:400-05/19-01/03 
URBROJ:2178/03-02-19-5 
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ostvaren je u iznosu od 1.754.274,15 kuna.

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 402-01/19-01/33
Urbroj: 2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 10. svibnja 2019. godine

Općinski načelnik
Goran Jelinić, ing., v.r.
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42.

 Na temelju članka 71. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN broj 68/18 i 110/18) i članka 
33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 11/18), Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik na 15. sjednici održanoj 28. svibanj 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/19-01/33
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019. godine
   

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admim.publ., v.r.
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Članak 2.

Program godržavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ostvaren je u iznosu od 1.186.467,02 kuna.

Članak 3.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture objavit će se u "Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 402-01/19-01/34
Urbroj: 2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 10. svibnja 2019. godine

Općinski načelnik
Goran Jelinić, ing., v.r.
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44.

 Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 68/18 i 110/18) i 
članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09, 3/13 i 
2/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 15. sjednici održanoj 28. svibnja  2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture općine Brodski 
Stupnik za 2018. godinu

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području općine 
Brodski Stupnik za 2018. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brodski 
Stupnik za 2018. godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/19-01/34
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019. godine
   

                                          � � � � � PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admim.publ., v.r.
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Članak 2.

Programom izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik u 2018. godini izdvojeno je 
295.548,08 kuna.

Članak 3.

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

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 402-01/19-01/35
Urbroj: 2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 10. svibnja 2019. godine

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

46.

 Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 11/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici održanoj 28. svibnja 2019. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski 
Stupnik za 2018. godinu 

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski 
Stupnik za 2018. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.
� Tekst Izvješća o izvršenju Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Brodski Stupnik 
za 2018 godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/19-01/35
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019. godine   

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admim.publ., v.r.
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Članak 2.

Programom razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja turizma u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2019. 
godinu izdvojeno je 460.809,67 kuna.

Članak 3.

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

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 402-01/19-01/37
Urbroj: 2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 10. svibnja 2019. godine

Općinski načelnik
Goran Jelinić, ing., v.r.
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48.

 Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 11/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici održanoj 28. svibnja 2019. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma općine Brodski 
Stupnik za 2018. godinu 

I.

 Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma općine Brodski Stupnik 
za 2018. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma općine Brodski Stupnik za 
2018. godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/19-01/37
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019. godine

   
PREDSJEDNIK

Zlatko Prskalo, bacc.admim.publ., v.r.
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Članak 2.

Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine 
Brodski Stupnik za 2018. godinu osigurano je 1.540.819,96 kuna.

Članak 3.

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

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 402-01/19-01/38
Urbroj: 2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 10. svibnja 2019. godine

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

50.

 Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 11/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici održanoj 28. svibnja 2019. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na 
području općine Brodski Stupnik za 2018. godinu 

I.

 Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području 
Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

 Tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području Općine 
Brodski Stupnik za 2018. godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/19-01/38
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019. godine
   

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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Članak 2.

Programom vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski Stupnik u 2018. godini 
izdvojeno je 367.959,00 kuna.

Članak 3.

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

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 402-01/19-01/36
Urbroj: 2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 10. svibnja 2019. godine

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

52.

 Na temelju članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 11/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici održanoj 28. svibnja 2019. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine 
Brodski Stupnik za 2018. godinu 

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski 
Stupnik za 2018. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski 
Stupnik za 2018. godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/19-01/36
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019. godine   

PREDSJEDNIK
Zlatko Prskalo, bacc.admim.publ., v.r.
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Članak 2.

Programom socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2018. godinu 
izdvojeno je 329.583,80 kuna.

Članak 3.

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

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa : 402-01/19-01/39
Urbroj: 2178/03-01-19-1
Brodski Stupnik, 10. svibnja 2019. godine

Općinski načelnik
Goran Jelinić, ing., v.r.
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54.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 11/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici 
održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
     

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite 

okoliša na području općine Brodski Stupnik za 
2018. godinu 

I.

� Usvaja se  Izvješća o izvršenju Programa 
socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša 
na području općine Brodski Stupnik za 2018. 
godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa 
socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša 
na području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu 
sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/19-01/39
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019. godine

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

55.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br 
33/01, 60/01, 129/05, 109/0, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 33. Statuta 
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije» broj 11/18), Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj15. sjednici 
održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu 
dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih 

sredstava te obveza i potraživanja općine 
Brodski Stupnik na dan   31. 12. 2018. godine  

I. 

� Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
usvaja Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne 
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te 
obveza i potraživanja općine Brodski Stupnik na dan  
31. 12. 2018. godine. 

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 400-05/18-01/04
URBROJ:2178/03-02-19-10
Brodski Stupnik,  28. svibnja 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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56.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici 
održanoj 28. svibnja  2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o neprihvaćanju prijedloga za solidarno 
participiranje u troškovima dovršetka izgradnje 
skloništa u vlasništvu grada Slavonskog Broda

Članak 1.

Općinsko vijeće ne prihvaća prijedlog 
Upravnog odjela za poljoprivredu Brodsko-
posavske županije da općina Brodski Stupnik 
solidarno participira u troškovima izgradnje 
skloništa za životinje sukladno postotku broja 
stanovništva u ukupnom stanovništvu općine 
Brodski Stupnik, koji prijedlog je donesen 
Zaključkom sa održane Koordinacije grado-
načelnika i načelnika općina od dana 04. ožujka 
2019. godine. 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:322-01/19-01/02 
URBROJ: 2178/03-02-19-8
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019. godine 

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

57.

 Temeljem članka 33. Statuta općine/grada 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj:11/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 
na svojoj 15. sjednici održanoj dana 28. svibnja 
2019.godine,  donijelo je 

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 
PRAXIS – VET d.o.o., OIB:38551463244, 
zaprimljeno u općini Brodski Stupnik dana 
9.04.2019.g. godine, KLASA:322-01/19-01/02, 
URBROJ:2178/08-03-19-3.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik općine Brodski 
Stupnik 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 osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 322-01/19-01/02
URBROJ: 2178/03-02-19-9
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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58.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici 
održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi 

O D L U K U

o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli 
obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području 

općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o dodjeli 
obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada 
na području općine Brodski Stupnik („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/18.).

Članak 2.

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

OPĆINA BRODSKI STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/18-01/ 12
URBROJ: 2178/03-02-19-02-4 
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

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

59.

 Na temelju članka 35. stavka 2. 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 i 152/14), članka 
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60-
01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 
123/17), članka 4. i 6. Odluke o upravljanju i 
raspolaganju nekretninama u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 10/11) i članka 33. 
Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
11/18), Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik na svojoj 15. sjednici održanoj 28. 
svibnja 2019. godine, donosi 

ODLUKU
 

o kupnji građevinskog zemljišta u Brodsko 
Stupniku  k.č. broj 183/1  k.o. 

Brodski Stupnik   

Članak 1.

Za potrebe lokalne zajednice (izgradnja 
parkinga i proširenje vatrogasnog doma za 
potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Brodski Stupnik i Vatrogasne zajednice općine 
Brodski Stupnik) odobrava se kupovina 
zemljište u Brodskom Stupniku k.č. broj  183/1 
Oranica Selo u površini od 694m², zk.ul. 102 
k.o. Brodski Stupnik, koja se nalazi u 
vlasništvu fizičke osobe Franjo Čutura ukupne 
kupoprodajne vrijednosti od 66.834,07 kuna. 

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit 
će se iz Proračuna općine Brodski Stupnik za 
2019. godinu, Program 1004: Vatrogastvo, 
Aktivnost: K100122: Kupnja zemljišta za 
potrebe DVD-a i VZ općine Brodski Stupnik, 
pozicija 179 – Građevinsko zemljište. 
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Članak 3.

U cilju utvrđivanja tržišne cijene 
nekretnine za kupovinu zemljišta iz članka 1. ove 
Odluke ishođen je podatak o procjeni tržišne 
vrijednosti  zemljišta od Ministarstva financija – 
Porezna uprava – Područni ured Slavonski Brod 
(KLASA:945-02/2019-01/16, URBROJ:513-07-
12-01/2019-02 od 26.04.2019.g.). 

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik na 
provođenje svih radnji potrebnih za kupnju 
nekretnine iz članka 1. ove Odluke i na 
potpisivanje i sklapanje ugovora o kupnji 
nekretnine s prodavateljem predmetnog zemljišta 
. 

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
BRODSKI STUPNIK

KLASA:940-01/19-01/08 
URBROJ: 2178/03-02-19-3 
Brodski Stupnik, 28. svibnja  2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ.

60.

  Temeljem članaka 54. Zakona o lokalnoj i 
područnoj ( regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17), 
članka 110. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
("Narodne novine" br.68/18, 110/18), te članka 33. 
Statuta općine Bebrina  (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici 
održanoj dana 28. svibnja 2019.godine, donosi 

O D L U K U 

 o izmjeni odluke o zajedničkom obavljanju
poslova komunalnog redarstva 

Članak 1.

U Odluci o zajedničkom obavljanju poslova 
komunalnog redarstva („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj 25/2017) članak 2. mijenja se 
i sada glasi: 

„ O b a v l j a n j e  p o s l o v a  z a j e d n i č k o g 
komunalnog redarstva povjerava se komunalnom 
redaru koji će biti zaposlen u općini Oriovac.“

Članak 2.

U ostalim dijelovima Odluka o zajedničkom 
obavljanju poslova komunalnog redarstva („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 25/2017) 
ostaje nepromjenjena. 

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINEBRODSKI STUPNIK 

KLASA: 363-01/17-01/ 18 
URBROJ: 2178/03-02-19-4
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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61.

 Na temelju članka 3. stavak 2. Odluke o 
upravljanju i raspolaganju nekretninama u 
vlasništvu općine Brodski Stupnik (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/11) i 
članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
11/18) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 
svojoj 15. sjednici održanoj 28. svibnja 2019.godine, 
donio je 

ODLUKU

  o davanju u zakup poslovnog prostora u 
Brodskom Stupniku,  Stjepana Radića 52 – 

zgrada „Stare škole“ - kat

I.

           Poslovni prostor u Brodskom Stupniku, 
Stjepana Radića 52 – zgrada „Stare škole“ – kat daje 
se u zakup putem javnog natječaja.
 

II.

Zadužuje se Općinski načelnik i Jedinstveni 
upravni odjel na realizaciji ove Odluke.

 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 372-01/19-01/24
URBROJ:2178/03-02-19-1
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

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

62.

 Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 4. 
Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ 82/15), 
članka 13. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu 
rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („NN“ 
broj 69/16), članka 5. stavak 2. i 3. Uredbu o sastavu i 
strukturi postrojbi civilne zaštite („NN“ 27/17), 
Odluke o donošenja procjene rizika“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/19) i 
članka 33. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
11/18), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 
15. sjednici održanoj 28. svibnja 2019. godine, 
donosi:

O D L U K A

o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne 
zaštite općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se postrojba civilne zaštite 
opće namjene, te se utvrđuje 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 32 
(trideset dva ) pripadnika. 

Članak 4.

Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene po 
strukturi je:

– upravljačka skupina
– tri operativne skupine.
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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 tri operativne skupine i svaka ima 
svog voditelja.
Svaka operativna skupina ima  10 pripadnika.
Grafički prikaz ustroja postrojbe iz stavka 1. ovog 
članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i 
sastavni  je dio ove Odluke.

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 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/osigurava 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 
c i v i l n e  z a š t i t e ,  k a o  š t o  s u  p o h a đ a n j a 
osposobljavanja, sudjelovanje u vježbama civilne 
zaštite i slično.

Članak 11.

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

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o osnivanju, ustroju i popuni postrojbe 
civilne zaštite općine Brodski Stupnik („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 6/11.).

Članak 13.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će 
objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
BRODSKI STUPNIK 

KLASA:511-01/19-01/06
URBROJ:2178/03-02-19-2
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g.
�

Predsjednik Vijeća
Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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63.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 11/18) Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 15. sjednici 
održanoj 28. svibnja 2019.godine,  donosi 

ODLUKU 

o nastavka izgradnje objekta Lovačke kuće – 
vidikovca  u Starom Slatiniku 

I.

� Sukladno dinamici osiguranih sredstava u 
Proračunu općine Brodski Stupnik za 2019. godinu 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 23/18) i Ministarstvu regionalnog razvoja i 
fondova europske unije prihvaća se nastavak 
financiranja izgradnje objekta lovačke kuće – 
vidikovca u Starom Slatiniku .

II.

� Troškovi vezani za nastavak izgradnju 
objekta padaju na teret Proračuna općine Brodski 
Stupnik za 2019.g. - Programa – RAZVOJ 
RURALNOG TURIZMA – Aktivnost: K100113 - 
Izgradnja turističke infrastrukture - Lovačka kuće 
(vidikovac) - pozicije proračuna 124. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 360-01/08-01/13
URBROJ: 2178/03-01-19-62
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

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

64.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 11/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik  na svojoj 15. sjednici 
održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU 

o rekonstrukciji javne rasvjete u općini Brodski 
Stupnik na državnoj i županijskoj prometnici u 

naselju Stari Slatinik – Brodski Stupnik      

I.

Zbog dotrajalosti postojećih rasvjetnih 
tijela, prihvaća se rekonstrukcija javne rasvjete 
(izmjena rasvjetnih tijela) u općini Brodski Stupnik 
na državnoj i županijskoj prometnici u naselju Stari 
Slatinik – Brodski Stupnik.  
               

II. 

Sredstva za provedbu aktivnosti iz Točke 1. 
ove Odluke osigurana su u Proračunu općine 
Brodski Stupnik za 2019. godinu („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 23/2018  sukladno 
Programu građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture - Aktivnost K100029 JAVNA 
RASVJETA – GRADNJA I REKONSTRUKCIJA – 
pozicija 173 – Dodatno ulagana na objektima javne 
rasvjete. 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 360-01/19-01/03
URBROJ: 2178/03-01-19-6
Brodski Stupnik, 28. svibnja 2019.g. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ., v.r.
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65.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 11/18), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik  na svojoj 15. sjednici 
održanoj 29. svibnja 2019. godine, donosi 

ODLUKU 

o rekonstrukciji malonogometnog igrališta u 
naselju Krajačići       

I.

Za potrebe višenamjenskog korištenja 
igrališta pored Društvenog doma u Krajačićima 
prihvaća se rekonstrukcija malonogometnog 
igrališta na k.č.br. 52002/2 k.o. Odvorci u naselju 
Krajačići.  
        

II. 

Sredstva za provedbu aktivnosti iz Točke 1. 
ove Odluke osigurana su u Proračunu općine 
Brodski Stupnik za 2019. godinu sukladno 
Programu građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture - Aktivnost K100142 – Izgradnja 
malonogometnog terena u Krajačićima – pozicija 
490. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 360-01/19-01/02
URBROJ: 2178/03-01-19-11
Brodski Stupnik, 28. svibnja 2019.g. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

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

66.

 Na temelju članka 33. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 11/18), te Odluke o dodjeli 
javnih priznanjima općine Brodski Stupnik („ 
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
16/18) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 
svojoj 15. sjednici održanoj 28. svibnja 2019.godine, 
donosi 

RJEŠENJE

o osnivanju Komisije za dodjelu javnih 
priznanja općine Brodski Stupnik

I

Osniva se Komisije za dodjelu javnih 
priznanja općine Brodski Stupnik koja će se 
dodjeljivati prigodom Dana općine – 10. rujna, u 
sastavu: 

1. Dražen Klisurić, predsjednik, 
2. Maja Medved, član 
3. Tomislava Prskalo, član. 

Komisija za dodjelu javnih priznanja općine 
Brodski Stupnik zaprima prijedloge, izrađuje pisani 
izvještaj o radu i daje mišljenje s obrazloženjem o 
pojedinačnim prijedlozima, te upućuje Općinskom 
vijeću na odlučivanje.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 061-01/19-01/01 
URBROJ: 2178/03-02-19-1 
Brodski Stupnik, 28. svibanj 2019.g.  

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

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

31.

 
Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15),  
članka 16. Pravilnika o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17) i članka 
30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" broj 01/18), Općinsko vijeće općine 
Gundinci na sjednici održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi

GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2018. godinu

I.  OPĆI  DIO

Članak 1.

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2018. godinu sadrži:
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Članak 2. 

  Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i 
Računu financiranja / zaduživanja kako slijedi: 

I. OPĆI DIO 

Godišnji izvještaj 
o izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2018. godinu 

A. Račun prihoda i rashoda 

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji -
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 

B. Račun financiranja / zaduživanja 

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji 
- Primici i izdaci prema izvorima financiranja 
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32.

 Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18) i 
članka 30. Statuta općine Gundinci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 01/18), 
Općinski načelnik dana 24. svibnja 2019. godine 
podnosi  
 

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  
komunalne infrastrukture  za 2018. godinu  

 
Općinsko vijeće općine Gundinci je na sjednici 
održanoj dana 11. prosinca 2017. godine donijelo 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu 
(Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 
09/13), na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. 
godine donijete su I. Izmjene i dopune Programa 
gradnje  ob jeka ta  i  uređa ja  komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu (Službeni vjesnik 
Brodsko posavske županije broj 01/18). 
Dana 17. prosinca 2018. godine na sjednici 
Općinskog vijeća općine Gundinci usvojene su II. 
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 
godinu (Službeni vjesnik Brodsko posavske 
županije broj 01/18).  
Dana 31. prosinca 2018. godine donijeta je Prva 
Odluka o preraspodijeli sredstava, KLASA: 400-
08/18-01/14, URBROJ: 2178/05-01/18-1. 
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture donesen je na temelju članka 71. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine broj 68/18 i 110/18), a prema predviđenim 
planskim ulaganjima i izvorima financiranja.  
 
Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu postoji obveza izvršnog tijela jedinice 
lokalne samouprave svake godine podnijeti 
predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave 
izvješće o izvršenju Programa za prethodnu 
kalendarsku godinu.  
 
Slijedom navedenog, u nastavku je dan tablični 
prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema 
zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati 
podijeljeni po strukturi radova i izvorima 
financiranja.  
 

Ovim programom određuje  se  gradnja  i 
projektiranje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Gundinci za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. 
godine i to: 

Ř Proširenje javne rasvjete, 
Ř Sanacija deponija, 
Ř Rekonstrukcija javne rasvjete, 
Ř Uređenje groblja Gundinci. 

 
Pod aktivnošću Proširenje javne rasvjete ukupno je 
u 2018. godini utrošeno 31.787,50 kn. Radi se o 
montiranju tri nova rasvjetna stupa u Ulici Đure 
Varzića. 
 
Pod aktivnošću Sanacija deponija utrošen je 
ukupan iznos od 238.603,40 kn. Navedena su 
sredstva utrošena na: 

Ř Izradu elaborata zaštite okoliša za potrebe 
provedbe postupka ocjene o potrebi 
procjene utjecaja sanacije odlagališta 
„Stružice“ na okoliš 

Ř Izradu proširene projektne aplikacije i 
stručne pomoći te izradu dokumentacije za 
nadmetanje kod sanacije zatvorenog 
odlagališta komunalnog otpada „Stružice“ - 
Vodni doprinos za sanaciju deponija 

 
Pod aktivnošću Rekonstrukcija javne rasvjete 
ukupno je utrošen iznos od 87.497,50 kn. 
Navedeno su sredstva utrošena za kupnju 36 
komada led lampi Luxtela (47w) te rekonstrukciju 
postojeće javne rasvjete u Zagrebačkoj ulici i Ulici 
Đure Varzića. 

 
Pod aktivnošću Uređenje groblja Gundinci ukupno 
je utrošen iznos od 1.875,00 kn. Utrošena sredstva 
odnose se na izradu prijave zahtjeva za program 
održivog razvoja lokalne zajednice za izgradnju 
staze na groblju ukupne dužine 500m. 
 
 
U nastavku je dan tablični prikaz realizacije 
Programa, koji je sačinjen prema zakonskoj odredbi 
po kojoj su razvojni zahvati podijeljeni po strukturi 
radova i izvorima financiranja.  
 
Tabela broj 1: Prikaz izvršenja Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Gundinci za 2018. godinu 
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33.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 
30. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18), Općinsko 
vijeće općine Gundinci na svojoj 17. sjednici 
održanoj 24. svibnja 2019.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju izvješća općinskog načelnika o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018.g.
.

Članak 1.

 Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2018.g.
 Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 
općinskog načelnika (KLASA:400-08/19-01/5
URBROJ: 2178/05-01/19-1).

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

KLASA: 400-08/19-01/5
URBROJ: 2178/05-02/19-2
Gundinci, 24. svibnja  2019.g.        

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA

Marija Kadić, v.r.

34.

 
 Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18) i 
članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" 01/18), 
općinski načelnik dana 24. svibnja 2019. godine 
podnosi
 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture 

za 2018. godinu 

Općinsko vijeće općine Gundinci je na sjednici 
održanoj dana 11. prosinca 2017. godine donijelo 
Program održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" broj 09/13), na sjednici 
održanoj dana 28. rujna 2018. godine donijete su I. 
Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
(Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj 
01/18). 

Dana 17. prosinca 2018. godine na sjednici 
Općinskog vijeća općine Gundinci usvojene su II. 
Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 
01/18). 
Dana 31. prosinca 2018. godine donijeta je Prva 
Odluka o preraspodijeli sredstava, KLASA: 400-
08/18-01/14, URBROJ: 2178/05-01/18-1. 
Program održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture donesen je na temelju članka 74. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne 
novine broj 68/18 i 110/18), a prema predviđenim 
planskim troškovima održavanja i izvorima 
financiranja. 
Sukladno članku 74. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu postoji obveza izvršnog tijela jedinice 
lokalne samouprave svake godine podnijeti 
predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave 
izvješće o izvršenju Programa za prethodnu 
kalendarsku godinu. 
Slijedom navedenog, u nastavku je dan tablični 
prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema 
zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati 
podijeljeni po strukturi radova i izvorima 
financiranja. 
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Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i 
izvori financijskih sredstava za održavanje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Gundinci i to za komunalne djelatnosti kako 
slijedi: 
-  Redovito održavanje nerazvrstanih cesta, 
-  Održavanje javnih zelenih površina, 
-  Održavanje groblja i mrtvačnice, 
-  Održavanje javne rasvjete, 
-  Održavanje kanalske mreže, 
-  Sufinanciranje priključka na vodovodnu 

mrežu građanima, 
-  Sanacija poljskih puteva, 
-  Rekonstrukcija pješačkih staza – nogostupa, 
-  Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, 
-  Održavanje uređaja i strojeva za uređenje 

zelenih površina, 
-  Nabava strojeva za uređenje zelenih 

površina, 
-  Opremanje mrtvačnice. 

Pod aktivnošću Redovito održavanje nerazvrstanih 
cesta utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 
124.131,25 kn. Ukupna površina nerazvrstanih cesta 
koje se održavaju tokom godine iznosi oko 2000 m2 . 
Održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se na sljedeće 
ulice: Zagrebačka, Đure Varzića, Đakovačka, 
Sajmišna, te nasipavanje poljskih puteva koje koriste 
poljoprivrednici. Pod redovitim održavanje 
nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje 
prohodnosti, nasipavanje te košnja uz ceste. Pod 
Zimsko  održavanje  nerazvrs tanih  ces ta 
podrazumijeva se čišćenje ulica od snijega i 
nasipavanje za vrijeme poledice u ukupnom iznosu 
od 9.065,50 kn. 

Pod aktivnošću Održavanje groblja i mrtvačnice 
utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 36.918,02 
kn. Na području općine Gundinci postoji jedno 
groblje, Mjesno groblje Gundinci, ukupne površine 
cca 20.000 m2 . Pod održavanjem groblja 
podrazumijeva se košnja koja se u pravilu obavlja 
sukladno potrebama, tijekom godine, iznošenje i 
odvoz smeća, nabavka potrepština za groblje. U 
sklopu groblja izgrađena je mrtvačnica ukupne 
površine 150 m2 . Pod aktivnošću Opremanje 
mrtvačnice utrošena su sredstva u ukupnom iznosu 
od 10.740,00 kn. Navedena sredstva odnose se na 
nabavku i montiranje klima uređaja. 

Pod aktivnošću Održavanje javne rasvjete u 2018. 
godini utrošeno je ukupan 203.167,54 kn, od toga na 
usluge električne energije utrošeno je 106.778,79 kn, 
ostatak iznosa od 96.388,75 kn utrošen je na usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete. 

Održavanje javne rasvjete na području Općine 
regulirano je Ugovorom o održavanju javne rasvjete. 
Na području Općine ugrađeno je ukupno 226 
rasvjetnih tijela - led rasvjeta i 115 lampi – natrijevih 
i u pravilu intervencije na održavanju javne rasvjete 
izvode se u prosjeku pet puta godišnje što ovisi i o 
samim kvarovima na rasvjetnim tijelima. 

Pod aktivnošću Održavanja javnih zelenih površina 
utrošen je ukupan iznos od 96.016,09 kn. Utrošeni 
iznos od 96.016,09 kn odnosi se na: 
-  Uređenje površina – sadnja cvijeća na 

javnim površinama u Gundincima ( na 
groblju i u Ulici Đure Varzića, nabavka 
travne smjese i gnojiva za nogometno 
igralište Jelas ), 

-  U s l u g a  z b r i n j a v a n j a  ž i v o t i n j s k i h 
nusproizvoda, 

-  Pražnjenje septičke jame u zgradi općine, 
-  Usluga drobljenja građevinskog otpada, 
-  Čišćenje javne površine bagerom u Ulici 

Stjepana Radića 2, 
-  Odvoz otpada. 

Pod aktivnošću Održavanja uređaja i strojeva za 
uređenje zelenih površina utrošen je ukupan iznos 
od 11.590,07 kn. Cjelokupan iznos utrošen je na 
Motorni benzin i Dizel gorivo za košnju. 

Pod aktivnošću Nabave strojeva za održavanje 
zelenih površina utrošen je ukupan iznos od 
12.750,00 kn što se odnosi na nabavu ralice za snijeg 
za traktor. 

Za Održavanje kanalske mreže utrošena su sredstva 
u iznosu 17.790,94 kn. Pod održavanje kanalske 
mreže podrazumijeva se betonske cijevi za 
premošćivanje javnog puta, te za izradu prijelaza u 
Sajmišnoj ulici. Sredstva su utrošena i na usluge rada 
bagerom za iskop za produžetak vodovodne mreže u 
Zagrebačkoj ulici, za izmuljivanje kanala kod farme 
Kokanović Mate, utovar i sortiranje betona na 
Jelasu, te za kopanje šahta za priključak vode kod 
Ruže Galić u Ulici Matije Gupca. 

Pod aktivnošću Sanacija poljskih puteva utrošeno je 
215.000,00 kn. Navedena sredstva utrošena su za 
nabavu, prijevoz i ugradnju kamenog tucanika za 
tampon u debljini od 10 cm u zbijenom stanju, 
strojno poravnanje manjih i većih neravnina na 
postojećim površinama prometnica, saniranje 
udarnih rupa na asfaltnim zastorima, održavanje 
bankina uz cestu, uništavanje nepoželjne vegetacije. 
Pod aktivnošću Rekonstrukcija pješačkih staza – 
nogostupa utrošena su sredstva u ukupnom iznosu 
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od 127.075,00 kn. Sredstva su utrošena na 
rekonstrukciju pješačke staze u Zagrebačkoj ulici i u 
Ulici Matije Gupca u dužini od 210 m2 (iskop zemlje i 
odvoz na deponiju, nasipanje tampona šljunkom i 
nabijanje u debljini od 15 cm, jednostrana oplata, 
postavljanje armaturne mreže Q185, izlijevanje betona 
MB30 u debljini 12 cm, sanacija ograde uz pješačku 
stazu). 

Pod aktivnošću Sufinanciranje priključka na 
vodovodnu mrežu građanima utrošena su sredstva u 
ukupnom iznosu od 10.313,08 kn. Utrošena sredstva 
odnose se na strojno bušenje pneumatskom raketom 
ispod ceste za potrebe priključka na adresi Matije 
Gupca 65 i Đakovačka 26a, te za priključak na 
vodovodnu mrežu za Užarević Anku. 

U nastavku je dan tablični prikaz realizacije Programa, 
koji je sačinjen prema zakonskoj odredbi po kojoj su 
razvojni zahvati podijeljeni po strukturi radova i 
izvorima financiranja. 

Tabela broj 1: Prikaz izvršenja Programa održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Gundinci za 2018. godinu 
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35.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 
30. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18),  Općinsko 
vijeće općine Gundinci na  svojoj  17.  sjednici 
održanoj 24. svibnja 2019.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o 
izvršenju Programa

održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2018.g.

.

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o 
izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2018.g.
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće 
općinskog načelnika (KLASA:400-08/19-01/6 
URBROJ: 2178/05-01/19-1)                      

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

KLASA: 400-08/19-01/6
URBROJ: 2178/05-02/19-2
Gundinci, 24. svibnja  2019.g. 

Predsjednica
Općinskog vijeća
Marija Kadić, v.r. 

36.

 Temeljem odredbi članka 387. Zakona o 
proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 
15/15) te članka 30. Statuta općine Gundinci 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 
01/18), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici 
održanoj 24. svibnja 2019. godine donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE

Proračuna općine Gundinci za 2019. godinu

I:   OPĆI  DIO

Članak 1.

 U Planu Proračuna općine Gundinci za 
2019. godinu (dalje u tekstu: Proračun) mijenja se 
članak 1. u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu, 
projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu ostaju 
nepromijenjene. I. izmjene i dopune Proračuna 
sastoje se od:
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Članak 2

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda 
kako slijedi:
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III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 

Članak 4. 

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2019. - 2021. godine, koji čini sastavni dio I.iIzmjena i dopuna 
Proračuna općine Gundinci za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda 
po pojedinim programima i kapitalnim projektima. 

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Gundinci povezanih sa programskom i 
organizacijskom klasifikacijom proračuna. 
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37.

 
 Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i članka 
30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" broj 01/18), Općinsko 
vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 24. 
svibnja 2019. godine donosi 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u općini Gundinci 
za 2019. godinu 

Članak 1. 

 Ovim Programom određuje se izgradnja i 
projektiranje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području općine Gundinci za 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. 
godine i to za: 
-  nerazvrstane ceste, 
-  izgradnja društvenog doma, 
-  sanacija deponija, 
-  rekonstrukcija javne rasvjete 
-  uređenje groblja i slično. 

Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i 
opis poslova s procjenom troškova, te iskaz 
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje 
programa s naznakom izvora financiranja. 

U 2019. godini planirana su sredstva za izgradnju 
društvenog doma u iznosu od 3.500.000,00 kn. Cilj 
izgradnje društvenog doma je poboljšanje kvalitete 
života stanovnika na području općine Gundinci, 
veća socijalna uključenost, stvaranje preduvjeta za 
intenzivniji razvoj civilnog života, podizanje razine 
kvalitete društvenog života, izgradnja prostora za 
za jedničko okupl janje .  Ukupna površ ina 
novoizgrađenog doma iznositi će 480 m2. 

U planu proračuna predviđena su sredstva za 
asfaltiranje nerazvrstane ceste u Sajmišnoj ulici u 
iznosu od 1.000.000,00 kn. Radi se o cesti ukupne 
dužine 500 m. 

Za rekonstrukciju poljskog puta na k.č.br. 598 
predviđena su sredstva u planu proračuna za 2019. 
godinu u iznosu od 900.000,00. Navedeni se put 
nalazi u sjevernom dijelu općine i ukupne je dužine 
3,5 km. 

Za rekonstrukciju javne rasvjete predviđena su 
sredstva u iznosu od 250.000,00 kn. 

Za uređenje groblja predviđena su sredstva u iznosu 
od 500.000,00 kn. Navedenim sredstvima planira se 
rekonstrukcija staza na groblju ukupne dužine 500 
m. 

Članak 2. 

Planirana sredstva za provedbu Programa izgradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz 
Općinskog proračuna za 2019. godinu iznose kako 
slijedi: 
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Članak 3. 

 Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 
2019. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili 
povećati opseg radova utvrđenih ovim Programom 
radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima 
financiranja istih. 

Članak 4. 

 Program izgradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture objavit  će se u 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i 
na web stranicama općine Gundinci:
 www.gundinci.hr, 
a primjenjuje se osmog dana od dana objave u 
"Službenom glasniku" općine Gundinci. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GUNDINCI 

Klasa: 400-08/19-01/8 
Urbroj: 2178/05-02/19-1
Gundinci, 24. svibnja 2019. godine 

Predsjednica
Općinskog vijeća
Marija Kadić, v.r.

38.

 
  Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o 
predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97, 
107/07, 94/13), članka 143. Zakon o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne 
novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 
16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 ), članka 
74. Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), 
članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u 
kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te 
članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 01/18), 
Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici 
održanoj dana 24. svibnja 2019. godine donosi 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju, kulturi i sportu za 2019. godinu 

Članak 1. 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i 
obrazovanju, kulturi i sportu općine Gundinci za 
2019. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju 
se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i 
manifestacije u predškolskom odgoju i obrazovanju, 
kulturi i sportu od značenja za općinu Gundincii, kao 
i za njenu promociju na svim razinama suradnje. 
Programom se posebice utvrđuju potrebe u 
predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče 
kulturno – umjetničko stvaralaštvo, razvijaju se 
programi iz područja kulture i sporta, ulaže se u 
opremanje i održavanje objekata prije svega na 
kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi 
i sportu koje doprinose promicanju kulturnih i 
sportskih aktivnosti. 
U planu proračuna predviđena su sredstva za 
sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola kao i 
sredstva za stipendiranje studenata koja će se 
dodjeljivati sukladno provedenom javnom natječaju. 
U 2019. u planu je potpisivanje 25 ugovora o 
stipendiranju studenata. 
Iznos od 35.000,00 kuna planiran je za kapitalnu 
donaciju župnom uredu Gundinci za obnovu vitraja. 
Iznos od 100.000,00 kn planiran za nabavu 
udžbenika osnovnoškolcima s područja općine 
Gundinci u 2019. godini planiran je za otprilike 160 
učenika. 

Članak 2. 

Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz 
predškolskog odgoju i obrazovanju te područja 
kulture i sporta na području općine Gundinci za 
2019. godinu: 
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Članak 3. 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osigurat će se iz Proračuna općine 
Gundinci za 2019. godinu ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun. 

Članak 4. 

Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni opravdati u toku proračunske godine dostavom ovjerenih 
financijskih izvještaja od strane Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom dokumentacijom iz koje se na 
transparentan način može dobiti uvid u nabavku određene opreme, odnosno primljene usluge, a za koja su 
korištena dodijeljena proračunska sredstva. 

Članak 5. 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu objavit će se u 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a 
primjenjuju se osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" općine Gundinci. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GUNDINCI 

Klasa: 400-08/19-01/9
Urbroj: 2178/05-02/19-1
Gundinci, 24. svibnja 2019. godine 

Predsjednica
Općinskog vijeća
Marija Kadić, v.r.
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39.

 
Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. i članka 53. 
s tavka 3.  Zakona o lokalnoj  i  područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 30. 
Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, broj 1/2018) Općinsko 
vijecé  općine Gundinci na  17. sjednici održanoj 24. 
svibnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 
upravnog odjela općine Gundinci

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

� O d l u k o m  o  u s t r o j s t v u  i  d j e l o k r u g u 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci (u 
daljnjem tekstu: Odluka): 
− osniva se Jedinstveni upravni odjel općine 

Gundinci,
− utvrđuje se djelokrug rada Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Gundinci, 
− uređuje način upravljanja i rukovođenja,
− uređuju druga pitanja značajna za rad u skladu 

sa zakonom i Statutom općine Gundinci.

Članak 2.

Riječi i pojmovi korišteni u ovoj Odluci koji imaju 
rodno značenje odnose se jednako na muški  i ženski 
rod, bez obzira u kojem su rodu korišteni.

Članak 3.

� Radi obavljanja poslova iz samoupravnog 
djelokruga općine Gundinci ustrojava se Jedinstveni 
upravni odjel općine Gundinci. (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel).

II. USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA I 
NAČIN UPRAVLJANJA

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za obavljanje 

poslova u jednom ili više upravnih i/ili stručnih 
područja, a uvažavajući organizacijsku povezanost u 
c i l ju  uč i nkov i tog  obav l j an ja  pos lova  i z 
samoupravnog djelokruga općine Gundinci.
� Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog 
odjela uređuje se na način koji osigurava kvalitetno 
i učinkovito obavljanje poslova.

Članak 5.

Općinsk i  nače ln ik  usmjerava  d je lovanje 
Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova 
iz njegovog djelokruga i nadzire njegov rad.
U ostvarivanju prava i dužnosti općinski načelnik 
koristi podatke, izvješća i prijedloge za rješavanje 
određenih pitanja koje mu dostavlja pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela, određuje  zadaće, 
daje upute i smjernice za rad, sukladno svojim 
pravima i dužnostima.

Članak 6.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela 
osiguravaju se u Proračunu općine Gundinci.

Članak 7.

Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni upravni 
odjel mora biti istaknuta natpisna ploča sa sadržajem 
utvrđeim posebnim propisima.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat čiji je 
sadržaj utvrđen posebnim propisom.
Akti Jedinstvenog upravnog odjela u zaglavlju mora 
sadržavati Grb Republike Hrvatske, naziv Republika 
Hrvatska, Brodsko-posavska županija, Općina 
Gundinci, Jedinstveni upravni odjel općine 
Gundinci, klasu, urudžbeni broj, mjesto i datum 
izrade akta.

Članak 8.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik 
koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski 
načelik.
Pročelnik organizira i koordinira rad u upravnom 
tijelu, brine o zakonitom i pravovremenom 
obavljanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog 
upravnog odjela kojem je na čelu i poduzima mjere 
za osiguranje efikasnog poslovanja Jedinstvenog 
upravnog odjela, raspoređuje poslove i zadaće, daje 
službenicima i namještenicima upute za rad, 
predlaže donošenje akata za čije je predlaganje 
ovlašten, brine o stručnom osposobljavanju i 
usavršavanju službenika i namještenika u tijeku 
službe i o pravilnom korištenju imovine i sredstava 
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za rad, obavlja nadzor nad radom službenika i 
namještenika, odlučuje o pravima i obvezama 
službenika i namještenika, provodi postupke 
pokrenute zbog povrede službene dužnosti te ima 
druge ovlasti utvrđene zakonom i drugim propisima.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika u 
skladu i na način propisan  zakonom.
Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u 
vezi s radom pročelnika primjenjuju se odredbe 
zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i 
namješ tenika u  t i je l ima jedinica  lokalne 
samouprave.

Članak 9.

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, 
nazivi i opisi poslova radnih mjesta s opisima razina 
standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, 
broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad  
uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci 
kojeg donosi općinski načelnik na prijedlog 
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa 
zakonom.

Članak 10.

� Upravne, stručne i druge poslove i zadaće iz 
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, ovisno o 
vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima 
obavljaju službenici i namještenici.
� Službenici obavljaju upravne i stručne poslove 
iz djelokruga upravnog tijela u koje su raspoređeni, 
a namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale 
poslove čije je obavljanje potrebno radi 
pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz 
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 11.

Unutar Jedinstvenog upravnog odjela mogu se 
ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice.
Unutarnje ustrojstvene jedinice su odsjeci u kojima 
se obavlja dio upravnih, odnosno stručnih poslova iz 
nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela a njihov 
ustroj određuju se Pravilnikom o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci.
Voditelje Odsjeka bira i raspoređuje pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela.

II. DJELOKRUG POSLOVA 
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i druge 
stručne poslove koji se odnose na:

− stručni, pravni i ekonomski poslovi, opći, 
kadrovski, tehničko-pomoćni, administrativni i 
drugi poslovi u vezi sa samoupravnim 
djelokrugom općine Gundinci,

− stručni, savjetodavni i administrativno-tehnički 
poslovi za potrebe Općinskog vijeća, općinskog 
načelnika a naročito poslovi vezani uz sazivanje 
i održavanje sjednica Općinskog vijeća, stalnih 
i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća, 
klubova vijećnika, stalnih i povremenih radnih 
tijela Općinskog vijeća, izrade nacrta općih 
akata te briga o usklađenosti tih akata sa 
zakonom, Statutom i drugim propisima, izrada 
zaključaka i zapisnika, stručna obrada 
materijala za potrebe Općinskog vijeća, 
općinskog načelnika i njihova radna tijela, 
pružanje stručne, administrativne i tehničke 
pomoći vijećnicima Općinskog vijeća te briga o 
čuvanju izvornika dokumentacije za potrebe 
Općinskog vijeća i općinskog načelnika te 
njihovih radnih tijela,

− poslovi zastupanja općine Gundinci pred 
pravosudnim, upravnim i drugim tijelima za 
poslove iz djelokruga Općinskog vijeća i 
općinskom načelniku i suradnja s odvjetničkim 
uredima koji zastupaju općinu Gundinci,

− suradnja s tijelima mjesne samouprave te drugi 
poslovi vezani uz neposredno sudjelovanje 
građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od 
neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njhov 
život i rad,

− poslovi vezani uz ostvarivanje prava na pristup 
informacijama te razmatranja predstavki i 
pritužbi građana na rad općinske uprave kao i 
poslovi vezani uz zaštitu osobnih podataka,

− poslovi vezani uz protokol za potrebe 
Općinskog vijeća, općinskog načelnika, 
promidžbu općine Gundinci i odnose s 
javnošću, poslovi organiziranja manifestacija te 
zabavnih i promotivnih aktivnosti i izrada 
prijedloga godišnjih manifestacija i programa 
proslava te obilježavanja značajnijih datuma 
kao i poslovi vezani uz suradnju s općinama i 
gradovima prijateljima i partnerima u zemlji i 
inozemstvu uz razvijanje suradnje sukladno 
zakonu,
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− poslovi vezani uz informiranje građana o radu 
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, 
općinske uprave kao i poslovi vezani uz 
evidenciju zaključenih ugovora, donacija i 
sponzorstava i slično,

− poslovi vezani uz održavanje i unapređenje 
informatičkog sustava općinske uprave i 
poslovi vezani uz službene fiksne i mobilne 
uređaje u vlasništvu općine Gundinci kao i 
evidentiranje potrošnje uredskog i sanitarnog 
materijala i sredstava reprezentacije te briga o 
zgradi u kojoj su smještena tijela općine 
Gundinci i vođenje propisanih evidencija,

− poslovi vezani uz službeničke odnose a naročito 
poslove izrade općih i pojedinačnih akata iz 
područja službeničkih odnosa te vođenje 
propisanih evidencija iz područja službeničkih 
odnosa kao i izrada pojedinačnih akata za 
dužnosnike,

− poslovi vezani uz primjenu propisa iz područja 
uredskog poslovanja te organizaciju prijema, 
otpreme i dostave  akata, drugih pismena i 
pošiljki kao i poslovi prijepisa, umnožavanja i 
dostave akata i drugih pismena,

− poslovi vezani zu javnu nabavu, provođenje 
postupka javne nabave i evidencije nabave i 
izrade izvješća o nabavi,

− poslovi vezani uz izradu prijedloga programa 
javnih potreba u kulturi, predškolskog odgoja, 
sporta, socijalne skrbi s financijskim planom i 
drugih općih akata iz područja kulture, 
predškolskog odgoja, sporta i socijalne skrbi te 
poslovi kontinuiranog praćenja izvršenja istih 
te kontinuirano praćenje stanja u kulturi, 
predškolskom odgoju, sportu i socijalnoj skrbi i 
predlaganje poduzimanja određenih mjera, 
izrada i analiza izvješća, plansko-financijskih 
dokumenata i  ostalih akata nužnih za 
funkcioniranje pojedinih djelatnosti,

− poslovi vezani uz pojačani zdravstveni standard 
i poslovi vezani uz financiranje i nadzor 
provedbe programa iz područja socijalne skrbi 
koji su usmjereni na pomoć socijalno 
osjetljivim i ugroženim skupinama građana a 
naroči to  izrada pojedinačnih akata  o 
ostvarivanju prava iz socijalne skrbi te poslovi 
evidencije tih prava i izrada izvješća sukladno 
posebnim propisima,

− poslovi vezani uz kulturu a naročito poslovi 
vezani uz umjetničko stvaralaštvo, amaterizam, 
zabavne i promidžbene aktivnosti te zaštitu i 
očuvanje kulturnih dobara kao i osiguranje 
sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi te 
poticanje sponzorstava i donacija za očuvanje i 
unaprjeđenje standarda u kulturi i zaštiti 

kulturne baštine te poticanje kulturnog 
stvaralaštva udruga,

− koordinacija izrade i praćenje izvršenja plana i 
programa zaštite od požara, civilne zaštite 
općine Gundinci, kao i zaštite na radu sukladno 
posebnim propisima,

− praćenje i unapređenje rada udruga građana i 
promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju 
i razvoju civilnog društva na području kulture i 
tehničke kulture, sporta, obrazovanja, zaštite 
okoliša i drugih područja kao i poslovi vezani 
uz suradnju s vjerskim zajednicama,

− zaštita digniteta Domovinskog rata kroz 
naročitu brigu o braniteljima, stradalnicima 
Domovinskog rata i braniteljskim udrugama,

− zaštita mladih kroz suradnju sa udrugama koje 
se bave problematikom mladih s posebnim 
naglaskom na  sus tav  s t ipendi ran ja  i 
nagrađ ivan ja  t e  pos lov i  pobo l j šan ja 
pronatalitetne politike sa razradom mjera za 
pomoć obiteljima s više djece kao i poslovi 
vezani uz pomoć starijim osobama kroz 
suradnju sa udrugama iz područja socijalne 
skrbi,

− poslovi vezani uz provođenje izbora na svim 
razinama,

− kreiranja i koordiniranje dugoročne financijske 
politike općine Gundinci kroz izradu prijedloga 
Proračuna za sljedeću godinu te projekcija 
Proračuna za naredne godine i nadzor nad 
izvršenjem Proračuna, izrada Izmjena i dopuna 
Proračuna, izrada Odluke o izvršavanju 
proračuna, nadzora njegovog izvršenja, izrada 
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna, izrada uputa i smjernica za izradu 
prijedloga Proračuna i drugi financijski poslovi,

− knjigovodstveno evidentiranje prihoda i 
primitaka, rashoda i izdataka Proračuna kao i 
vođenje računovodstva Proračuna, odnosno 
glavne knjige Proračuna i vođenje pomoćnih 
poslovnih knjiga, odnosno analitičkih 
knjigovodstvenih evidencija kao i izrada 
f inanci jskih izvještaja;  t romjesečnih, 
polugodišnjih, godišnjih i konsolidiranih,

− praćenje financijskog stanja, planiranje 
likvidnosti Proračuna prema novčanom toku 
prometa te predlaganje mjera za poboljšanje 
financijske stabilnosti Proračuna te poslovi 
vezani uz popis duga, izdanih jamstava i 
zajmova i poslovi vezani uz dobivanje 
suglasnosti za zaduživanje općine Gundinci i 
davanje jamstava te vođenje evidencije o danim 
i primljenim jamstvima i garancijama,

− knjigovodstveno evidentiranje imovine i 
obveza općine Gundinci i izrada bilance 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 1430



dugotrajne imovine,
− poslovi platnog prometa, blagajničkog 

poslovanja obračun plaća, ugovora o djelu i 
naknada i njihov nadzor te poslovi fakturiranja 
prihoda i praćenje naplate istih,

− poslovi obračuna PDV-a te izvješćivanje 
Porezne uprave i poslovi vezani uz razrez, 
naplatu prihoda općine Gundinci te izrada 
dokumentacije za prisilnu naplatu istih,

− poslovi prisline naplate potraživanja kao i brigu 
o pravovremenoj naplati svih prihoda s naslova 
poreza, doprinosa, taksa i pristojbi, najamnina i 
zakupnina za korištenje poslovnih, stambenih i 
drugih prostora,

− obavljanje stručnih, pravnih, ekonomskih, 
administrativnih i drugih poslova vezanih za 
gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno 
uređenje,

− izrada nacrta akata, programa i drugih 
dokumenata potrebnih za razvoj i projekte od 
interesa za općinu Gundinci kao i sudjelovanje 
u postupku izrade strateških dokumenata te 
predlaganje i provođenje programa i projekata 
lokalne  razvojne  pol i t ike  u  skladu s 
regionalnom,  državnom i  europskom 
regionalnom politikom kroz suradnju s 
državnim tijelima, županijskim upravnim 
tijelima, agencijama i poslovnim subjektima, 

− koordiniranje rada i savjetovanje s trgovačkim 
društvima  kod iniciranja, planiranja i 
provođenja projekata od zajedničkog interesa 
kao i praćenje realizacije zajedničkih projekata 
općine Gundinci sa drugim organizacijama, 
tijelima, poslovnim subjektima i udrugama iz 
područja gospodarstva te vođenje baze 
podataka o projektima općine Gundinci,

− uspostavljanje i poticanje suradnje s državnim i 
međunarodnim organizacijama, drugim 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave te razvojim agencijama radi izrade 
i provedbe razvojnih programa i projekata od 
interesa za općinu Gundinci a koji se financiraju 
iz fondova Europske unije, državnih i drugih 
fondova,

− obavljanje analitičko-planskih poslova vezanih 
za stanje i razvoj gospodarstva, izrada 
programa potpora i praćenje njihova izvršenja 
radi unapređenja gospodarstva na području 
općine Gundinci,

− obavljanje analitičko-planskih poslova vezanih 
za stanje i razvoj poljoprivrede, izrada 
programa potpora i praćenje njihova izvršenja 
radi unapređenja poljoprivrede i ruralnog 
razvoja na području općine Gundinci,

− provedba programa poticanja razvoja 

gospodarstva, poljoprivredne proizvodnje i 
ukupnog ruralnog razvoja kao i pružanje 
potpore razvoju turizma i poticanje razvoja 
ruralne infrastrukture i očuvanja tradicijske 
baštine ruralnog prostora,

− suradnja s poljoprivrednim proizvođačima, 
obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima 
vezano za poboljšanje uvjeta poslovanja a 
naročito pružanje stručne pomoći istima u svrhu 
stvaranja povoljne poduzetničke klime, 

− i z rada  kra tkoročnih ,  s rednjoročnih  i 
dugoročnih razvojnih planova,

− priprema i predstavljanje projekata od interesa 
za općinu Gundinci potencijalnim domaćim i 
inozemnim ulagačima kao i suradnja sa drugim 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave u postupku pripreme i izvedbe 
projekata,

− gospodarenje i provođenje mjera i aktivnosti 
zaštite poljoprivrednog zemljištem u vlasništvu 
općine Gundinci te poslovi praćenja stanja i 
vođenje evidencija poljoprivrednog zemljišta,

− organiziranje manifestacija iz područja 
poljoprivrede, poduzetništva i ruralnog razvoja, 
poticanje i pomoć poslovnim subjektima u 
sudjelovanju na manifestacijama izvan 
područja općine Gundinci,

− provedba svih vrsta komunalnih djelatnosti 
sukladno zakonima koji uređuju komunalno 
gospodarstvo, vode i ceste te izrada prijedloga 
odluka i drugih akata iz područja komunalnog 
gospodarstva, vodnog gospodarstva i prometa,

− izrada godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih 
planova i programa održavanja i izgradnje 
komunalne infrastrukture,

− koordinacija izrade tehničke dokumentacije za 
investicijske objekte komunalne infrastrukture 
i objekte održavanja komunalne infrastrukture 
kao i priprema dokumentacije za apliciranje 
prema tijelima državne vlasti iz područja 
komunalnog gospodarstva,

− poticanje mjera energetske učinkovitosti 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture te 
izrada i praćenje provedbe dokumenata u vezi 
poboljšanja energetske učinkovitosti i 
korištenja obnovljivih izvora energije,

− imovinskopravni poslovi te suradnja s 
nadležnim ministarstvima i drugim državnim 
tijelima zaduženima za upravljanje državnom 
imovinom kao i pribavljanje svih potrebnih 
dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture,

− pripremne aktivnosti vezane  za izgradnju 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao 
i koordinacija izvođenja radova održavanja i 
izgradnje objekata komunalne infrastrukture,
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− aktivnosti vezane za izgradnju, rekonstrukciju i 
održavanje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture i za izgradnju i održavanje javne 
rasvjete, javnih zelenih površina i opreme na 
zelenim površinama,

− organizacija komunalnog redarstva u svrhu 
provođenja komunalnoga reda odnosno 
provođenja zakona i odluka koji uređuju 
komunalno redarstvo,

− utvrđivanja obveznika i donošenje rješenja u 
upravnom postupku za naplatu komunalnu 
naknadu, komunalni doprinos i drugih naknada 
utvrđenih zakonom te poslovi prisilne naplate,

− praćenje stanja u prostoru, priprema akata u 
vezi praćenja stanja u prostoru, priprema i 
praćenje izrade dokumenata prostornog 
uređenja, praćenje ostvarivanja dokumenata 
prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o 
prostoru te drugi upravni i stručni poslovi 
prostornog planiranja,

− gospodarenje poslovnim prostorom u 
vlasništvu općine Gundinci, vođenje evidencije 
poslovnih prostora i zakupnika poslovnih 
prostora i izrada programa gospodarenja 
poslovnim prostorima u vlasništvu općine 
Gundinci s ciljem poticanja gospodarstva te 
uređivanje uvjeta poslovanja gospodarskih 
subjekata,

− suradnja s nadležnim ustanovama čija je 
djelatnosti  zaštita i očuvanju kulturnih dobara,

− planiranje i predlaganje donošenja odluka o 
regulaciji prometa na području općine Gundinci 
i izdavanje suglasnosti u vezi regulacije 
prometa i održavanja na nerazvrstanim cestama 
i suglasnosti za korištenje nerazvrstanih cesta 
kao i izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz,

− praćenje i analiziranje stanja u području zaštite 
oko l i ša ,  i z rada  i  p raćen je  p rograma 
gospodarenja otpadom i izrada izvješća, 
programa, planova i stručnih podloga iz 
područja zaštite  prirodnog okoliša i briga o 
zaštiti okoliša, zaštita zraka i briga o otpadu kao 
i poslovi vezani uz elementarne nepogode,

− organiziranje poslova  zbrinjavanja napuštenih 
i izgubljenih životinja

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke općinski 
načelnik će imenovati privremenog pročelnika 
Jedinstvenog upravnog odjela do imenovanja 
pročelnika temeljem javnog natječaja koji će u 
skladu s ovom Odlukom biti proveden nakon 

stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci.

Članak 14.

Za službenike i namještenike donijet će se rješenja o 
rasporedu na druga radna mjesta za koja ispunjavaju 
uvjete odnosno rješenja o stavljanju na raspolaganje 
sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u 
roku od dva mjeseca od stupanja na snagu Pravilnika 
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Gundinci.

Članak 15.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Gundinci općinski načelnik donijet će  
u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove 
Odluke.
Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Gundinci i 
izvršnosti rješenja o rasporedu na radna mjesta 
prema tom Pravilniku službenici i namještenici iz 
članka 14. ove Odluke obavljaju poslove koje su do 
sada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu 
privremenog pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe 
ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gundinci  (“Službeni vjesnik” Brodsko-
posavske županije, broj 06/16).

Članak 17.

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

KLASA:023-01/19-01/22
URBROJ: 2178/05-02/19-2
Gundinci, 24. svibnja 2019.g.�

PREDSJEDNICA
Marija Kadić, dipl. oec., v.r.
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40.

 Temeljem članka 30. Statuta općine 
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ 01/2018), Općinsko vijeće općine 
Gundinci na svojoj 17. sjednici održanoj dana 24. 
svibnja 2019. donijelo je 

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 PRAXIS – VET d.o.o., OIB:38551463244, 
zaprimljeno u općini Gundinci dana  4. travnja 2019. 
godine, KLASA: 363-01/19-01/18, URBROJ: 17-
19-1

Članak 3.

 Ovlašćuje se općinski načelnik općine 
Gundinci 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 osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

KLASA: 363-01/19-01/18
URBROJ: 2178/05-02/19-2
Gundinci, 24. svibnja 2019.g.

Predsjednica
Općinskog vijeća
Općine Gundinci
Marija Kadić, v.r.
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OPĆINA  OKUČANI

20.

 Na temelju članka 39. st. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN br.87/08. i 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta 
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 04/13), Općinsko vijeće na svojoj 
16. sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine donijelo je slijedeći

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna općine Okučani za 2018. godinu

Članak 1.

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Okučani za 2018. godinun sadrži:

Članak 2.

 Opći dio Proračuna sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema 
ekonomskoj klasifikaciji:

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 1434



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 1435



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 1436



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 1437



Članak 3.

Posebni dio sadrži izvršenje Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima i funkcijskoj klasifikaciji 
kako slijedi:
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Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 
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Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 
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Članak 4. 

Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji kako slijedi : 

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
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Članak 5. 

Razvojni program i izvršenje za 2018.g. sastavni je dio Godišnjeg izvješća proračuna.

Članak 6. 

Ovo Izvješće stupa na snagu 8. dana od objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije". 

OPĆINA OKUČANI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa : 400-06-19-01-03 
Ur. br.: 2178/21-01-19-01 
U Okučanima, 23. svibanj 2019.g. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Ivica Pivac v.r. 
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I. Odvođenje  atmosferskih  voda              
                                                                                         Planirano          Ostvareno       
                                                       

     Održavanje , čišćenje  slivnika, izmuljenje jaraka, 
      odžavanje čistoće u fontani, održavanje svih 
      ostalih objekata za odvodnju atmosforskih voda  
       i  odvodnih otvora                                                              15.000,00  kn     15.499,25 kn

____________________________________________________________
       Ukupno I :                                                                            15.000,00 kn          15.499,25 kn                                                                

II.     Održavanje  čistoće  javnih  površina

a) Održavanje spomen obilježja                                        19.000,00 kn       18.195,00 kn
b) njegovanje, zaštita postojećih stabala, uk.grmlja,       

uklanjanje bolesnih grana i sječa suhih stabala          20.000,00 kn       31.186,30 kn
                                                

c )   metenje javnih površina, sakupljanje lišća, 
   uklanjanje uličnog otpada, podr.Okučana                  95.000,00 kn        85.849,00 kn       

          d)   košenje travnatih površina                                              94.000,00 kn       86.267,22 kn           
          e)   razni drugi radovi na javnim površinama                                              
             ( odvoz glomaznog otpada i sl.)                                         15.000,00 kn       5.486,88 kn
          g) usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa           8.000,00 kn       13.612,03 kn
              za otpad                                                                  ___________________________________
            - Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani                                251.000,00 kn      240.596,43 kn      
            - ugovoreni  poslovi sa drugim dobavljačima
                   većih mogućnosti  i dr usl.                                             68.000,00 kn       56.705,27 kn
                                                                                                                                                          
_______________________________________________________________________________
                       Ukupno  II :                                                                319.000,00 kn      297.301,70 kn                     

21.

 Na  temelju  članka  28.  stavka  1. i 3. ,a u svezi s člankom 22. stavkom 1. Zakona  o  komunalnom  
gospodarstvu (NN br.26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)  te članka  34. Statuta  općine  Okučani («Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije», 10/09 i 04/13 )  Općinsko  vijeće  općine  Okučani  na  svojoj 16. 
sjednici održanoj  dana 23. svibnja 2019.  godine,  donijelo  je :  

IZVJEŠĆE 
 

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Članak 1.

 Programom održavanja komunalne infrastrukture ostvareno je 1.558.920,95 kn od planiranih 1.649.005,63 kn što 
iznosi 94,45 % ostvarenja .

Članak  2.
                                                 
U 2018.godini opseg održavanja komunalne infrastrukture planiran je sukladno realnim materijalnim i 
predvidivim financijskim sredstvima s naslova komunalne naknade i doprinosa.
Izvršenje  Programa  bit  će u korelaciji s  prikupljenim  sredstvima   iz  navedenog  izvora  financiranja.

Program  obuhvaća:
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III.           Održavanje  javnih  površina          

a) održavanje makadamskih i pješačkih staza                15.000,00 kn          9.750,00 kn          
b)   sadnja cvijeća i ukrasnog bilja, okopavanje korova
       i nasipanje zemljom te prihrana tijekom godine         13.000,00 kn       12.793,25 kn

                                                                                                              
a) održavanje kom.objekata i uređaja u općoj upotrebi 

 fontana, autob.stajal., kino dv., čistač-ica zgrade općine    70.000,00 kn      53.371,45 kn
d)  montaža, demontaža pozornice                                           6.000.00 kn               -
e)   uklanjanje protupravno postavljenih objekata                5.000,00 kn               -
_____________________________________________________________________________                                                            

                              Ukupno III :                                                                            109.000,00 kn        75.914,70 kn

                                                                                                                                                                                                                                                        
IV.     Održavanje  narazvrstanih  cesta   

 a)  saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta                20.000,00 kn    17.589,33 kn 
 b)  košenje uz bankine uz nerazvrstane ceste                                        20.000,00 kn        9.881,25  kn
 c)  zimska služba ( nabava i posipanje soli, čišćenje od                     
      snijega po nerazvrstanim cestama, nogostupima i parkiralištima) 50.000,00 kn      51.663,57 kn
       -održavanje javnih površina                                                                                                                         
_____________________________________________________________________________________                                                    

- Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani                                                90.000,00 kn    79.134,15 kn    
                 
- ugovoreni poslovi sa dobavljačima većih mogućnosti                    
   ( rad strojeva za druge vrste komunalnih poslova)                   50.000,00 kn         47.862,50 kn 
__________________________________________________________________________
                                                                                                140.000,00 kn       126.996,65 kn

IV.1  Investicijsko održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta                       

- Investicijsko održavanje i uređenje ul. Fra L.Ibrišimovića
dužine 560 m, širine 3,5 m, širine 5,2 m- 1.960 m2                    410.005,63 kn        410.005,63 kn

- Investicijsko održavanja i uređenje ul  HVO
dužine 450 m, širine 3,5 m-1.575  m2                                         308.000,00 kn        307.246,88 kn                                                                                                           
__________________________________________________________________________________

- Ukupno  IV i IV.1:                                                                     718.005,63 kn          717.252,51 kn

V. Održavanje groblja; prilaznih putevai zgrada mrtvačnice
        a)   održavanje prilaza grobljima, održavanje zgrade mrtvačnice     30.000,00 kn           29.264,38   kn

             _______________________________________________________________ 
                Ukupno V :                                                               30.000,00 kn          29.264,38 kn

             
VI.      Postavljanje i skidanje svjetlećih lampica

            a)  postavljanje i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa za Božić              25..000,00 kn       14.362,81 kn
            b)  ugovoreni poslovi sa drugim dobavljačima                                     12.000,00 kn        10.067,65 kn 
_____________________________________________________________________________________________
                   Ukupno VI :                                                                                      37.000,00 kn        24.430,46 kn                                                        
  VII.   Javna rasvjeta                 
    
       a) troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela 

(svjetiljke : stupna svjet. Siteco CX-100x150W, LVC 06 Gamalux 150 W, NAV-T-250, 210, 150, 125, 70 W, 
reflektori Halodium II 150W, stupna svjetiljka KR-105 110W, Forstreet 04 150W, prigušnice-531-125W, 531-
400W, 530-150W, 530-250W osigurači rastalni 10A, propaljivač 70-400W, razdjelnik MVL/435/2 osigurača i 
usluga hidraul.pod.košare s rukovateljem). 

                                                                                                                     55.000,00 kn      47.476,25 kn
          b) potrošnja el.energije za javnu rasvjetu                                   226.000,00 kn    224.785,05 kn     
_____________________________________________________________________________________
                      Ukupno VII :                                                                                   281.000,00 kn   272.261,30 kn        
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Članak  3.

 Ovo Izvješće Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u  „Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije“.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:363-03/19-01-01
Urbr.:2178/21-01-19-01
U  Okučanima, 23. svibanj 2019.god.
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Ivica Pivac v.r. 

22.

  Na  temelju čl.71  (N.N. 68/18) Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl.34  Statuta općine Okučani 
"Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.10/09, 4/13, 3/18, i 7/18) Općinsko vijeće, na svojoj 16. sjednici 
održanoj 23. svibnja 2019.g. donijelo je:

ZAKLJUČAK

o usvajanju izvršenja financijskog provođenja Odluke o pravima iz socijalne skrbi za 2008. g. 
o usvajanju izvršenja financijskog provođenja Odluke o Programu gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u 2018. g.

I
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II

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

OPĆINA  OKUČANI
OPĆINSKO  VIJEĆE

Klasa : 400-06/19-01-04
Urbroj: 2178/21-02-19-01
Okučani, 23. svibnja 2012. g.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

23.

 Na  temelju čl.71  (N.N. 68/18) Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl.34  Statuta općine Okučani 
"Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.10/09, 4/13, 3/18, i 7/18) Općinsko vijeće, na svojoj 16. 
sjednici održanoj 23. svibnja 2019.g. donijelo je:

ZAKLJUČAK

o usvajanju izvršenja financijskog provođenja Odluke o pravima iz socijalne skrbi na području općine 
Okučani

I
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II

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

OPĆINA  OKUČANI
OPĆINSKO  VIJEĆE

Klasa : 400-06/19-01-05
Urbroj: 2178/21-02-19-01
Okučani, 23. svibnja 2012. g.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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24.

 Na temelju  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97,107/07 i 94/13), Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. br.47/90.27/93 i 38/09), Zakona o športu ( N.N. 71/06, 
150/08,124/10,86/12,94/13,85/15 i 19/16), Zakona o udrugama (N.N. br. 74/14 i 70/17), Zakona o financiranju 
lokalne i područne (regionalna) samouprave (N.N.br.127/17) i članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, br.10 /09, 04/13, 03/18 i 07/18) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 
16.sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine donijelo je 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja, kulturi, športu,
javnog informiranja, manifestacija i udruga građana općine Okučani za 2018. godinu

I

1. Programom  javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Proračunu općine Okučani u 2018.godini 
izdvojeno je  562.597,25 KN, a planirano je 600.500,00 kn.
Sredstva su utrošena temeljem Ugovora o financiranju rada Dječjeg vrtića Nova Gradiška u 2018.g., u čl.1, Kl: 
333-01/18-01/01, Ur.broj: 2178/15-380-01/01-18-9 te sukladno odredbama članka 14. Sporazuma o međusobnim 
pravima i obvezama  više osnivača –jedinica lokalne samoprave tj u ovom općine Okučani, koja snosi i druge 
troškove izvan Ugovora, a odnosi se na materijalne rashode za nabavku namirnica i dr. potrošnog materijala i 
usluga. U tijeku 2018.g. izvršena je rekonstrukcija postojećeg vrtića i nabavljena je oprema za prostorije-ukupan 
iznos-317.991,25 kn uz sufinanciranje Ministarstva demografije, obitelji i socijalne politike –iznos-172.024,00 
ostatak su vlastita sredstva. 
             Financiranje programa osnovnoškolskog obrazovanja  za posebne programe-OŠ.Okučani-planirano 
48.000,00 kn – ostvareno je 46.125,86 kn, a financiranje srednjoškolskog obrazovanja i stipendiranje učenika i 
studenata - planirano je 12.000,00 kn, a ostvareno je 10.200,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 
35.000,00, a ostvareno je 28.350,00 kn.
   Ukupno javne potrebe u području predškolskog odgoja i naobrazbe-planirano je 695.500,00 kn , a ostvareno je 
647.273,11 kn.

2.   Program javnih potreba u kulturi i javnog informiranja
     Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih 
djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi iz Proračuna općine Okučani izdvojeno je   
za financiranje matične ustanove u kulture u općini :
- Narodne knjižnice i čitaonice Okučani  planirano je 190.085,74 kn , a ostvareno je 167.321,99 kn.
                   --    za  djelatnost ustanova i udruga u kulturi koje su od interesa za općinu Okučani, djelatnost javnog 
informiranja  čije programe, projekte i djelatnosti financira Općina  u ukupnom planiranom  iznosu 98.000,00 kn, 
a ostvareno u iznosu od 96.600,00 kn, koji su raspoređeni slijedećim korisnicima :
               - KUD "Tkanica"    - 28.000,00 planirano, a  ostvareno  je     27.600,00 kn
               - SKD "Prosvjeta"  -  10.000,00 kn       „ –„               „-„           9.000,00 kn 
               - Radio "Bljesak"   -  60.000,00 kn     „ –„                 „-„         60.000,00 kn
               Ukupno izvršenje Programa javnih potreba u kulturi i javnom informiranju iznosi – 263.921,99 kn.  
             
           -  Manifestacije u kulturi 
      - Susreti povratničkih folklornih skupina RH- kulturna manifestacija koja se održala  u kolovozu  uz 
sufinanciranje Ministarstva kulture, županije Brodsko-posavske, i uz  organizaciju općine Okučani i KUD-a 
Tkanica – planirano je 10.000,00 kn, a ostvareno 10.000,00 kn.
Sredstva  od 10.000,00 kn Općina Okučani je sufinancirala istu manifestaciju kroz donaciju KUD-u „Tkanica“ . 
Za financiranje ostalih kulturnih programa (investicijsko održavanje objekata kulture, izložbe, predstave, 
izdavačka djelatnost i dr )- planirano je ukupno-7.000,00 kn – a  izvršeno je 3.000,00 kn.
Ukupno izvršenje Programa manifestacije u kulturi,  planirano 17.000,00 kn –izvršeno 13.000,00 kn
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         Ostali  kulturni programi
     Za financiranje ostalih kulturnih programa -investicijsko održavanje objekata  kulture- kroz javnu potrebu u 
kulturi RH za 2018.g. ugovorom Ministarstva kulture odobrena su sredstva od 90.000,00 kn za projekt 
Srednjovjekovni grad B.Stijena koju je kroz stručni, konzervatorski rad obavio Gradski muzej N.Gradiška kojem 
su i upućena ista sredstva te ugovorom obveza sredstva županije Brodsko-posavske u iznosu od 10.000,00 kn te iz 
proračuna općine Okučani donirana su sredstva za pokriće dijela troškova po dostavljenom Izvješću od 8.015,99 
kn . 
Ukupno ostali kulturni programi, planirano je 110.000,00 kn, a ostvareno 108.015,99 kn.

     Ukupno Program javnih potreba u kulturi, javnom informiranju te manifestacijama u kulturi  planirano je 
415.085,74 kn kn, a ostvaren je u iznosu od 384.937,98 kn. 

         3. Program javnih potreba u športu
 Programom javnih potreba u športu u Proračunu općine Okučani planirano je u 2018.godini    92.000,00 kn .
           Financijska sredstva javnih potreba u športu raspodijeljena su :
              - NK "Psunj-Sokol" - 75.000,00 kn planirano-ostvareno – 74.112,64 kn
             -  ŠRU "Pastrva" - 12.000,00 kn planirano, ostvareno -12.000,00 kn 
             -  Biciklistički klub "Sv.Franjo"  Okučani-planirano 5.000,00 kn- ostvareno - 5.000,00 kn
             -  Nanbudo klub Okučani -planirano  18.000,00 kn, a ostvareno 18.000,00 kn
            -   Ostale udruge u športu – planirano i izvršeno 0,00 kn
            Manifestacije u sportu :
             - Ljetna nogometna liga i program škole nogometa -planirano 7.000,00 kn, ostvareno-
               7.000,00 kn      
             Ukupno Program javnih potreba u športu planirano je 117.00,00 kn, a ostvaren je u iznosu od
              116.112,64 kn .

             4. Program javnih potreba udruga građana na području općine Okučani i drugih udruga
               - Hrvatska udruga umirovljenika planirano 8.000,00 kn, ostvareno- 8.000,00 kn
               - Hrvatska udruga "Duga"-planirano 4.000,00 kn, ostvareno- 4.000,00 kn
               - Udruga vojvođanskih Hrvata Okučani-planirano 8.000,00 kn, ostvareno 8.000,00 kn   
               - Udruga dragovoljaca Domovinskog rata Okučani – planirano 6.000,0 kn, ostvareno 
                 - 6.000,00 kn i ostale udruge proizašle iz Domovinskog rata-planirano -9.000,00 kn,
                   ostvareno - 4.900,00 kn.
                  Ukupno udruge proizašle iz Domovinskog rata –planirano - 15.000,00 kn, ostvareno 
                 -10.900,00 kn 
              - Ostale udruge od interesa za Općinu Okučani- planirano 20.000,00 kn,- ostvareno 
                  -11.592,00 kn 
                Ukupno Program javnih potreba udruga građana na području općine Okučani ostvaren je 
                 od planiranih 55.000,00 kn u iznosu od 42.492,00 kn.
             
             5. Program rada vjerskih zajednica na području općine Okučani   
                 Djelatnost rada vjerskih zajednica financirana u 2018.g. iz proračuna općine Okučani  
                 raspoređena su sredstva :
                 - Financiranje Programa župe "Sv.Vid", planirano 33.500,00 kn, ostvareno-32.700,00 kn
                 - Financiranje župe G.Bogićevci- pomoć pri unutarnjem uređenju crkve „Sv.Duha“ u
                   G.Bogićevcima –planirano 1.500,00 kn, ostvareno-1.500,00 kn     
                 - Financiranje programa župe „Sv. Vid“ u Okučanima-kapitalna donacija pri izgradnji
                   Župnog stana u Okučanima, planirano 7.000,00 kn, ostvareno – 6.000,00 kn
                 - Financiranje obnove SPC u Okučanima, Bodegraju i parohijskog Doma Okučani,
                   planirano - 23.000,00 kn, ostvareno - 23.000,00 kn
                             
                Ukupno Program rada vjerskih zajednica planirano je 65.000,00 kn - ostvareno 63.200,00 kn 
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  6. Manifestacije na području općine Okučani
               -  Obilježavanje Dana općine Okučani  planirano 18.000,00 kn-ostvareno 16.026,49 kn
                  Obilježavanje obljetnice "Bljesak"  planirano 38.000,00 kn- ostvareno 37.685,60 kn                    
                  Obilježavanje Dana naselja općine Okučani-planirano 17.000,00 kn- ostvareno-
                  15.881,18 kn 
                  Ostale manifestacije-tradicionalan susret i maraton grada Taszar Mađarska i općine 
                  Okučani-planirano 3.000,00 kn- ostvareno- 2.170,06 kn.
                  Ostale manifestacije-Advent u Okučanima-planirano 7.000,00 kn-ostvareno-8.206,40
                  kn koji se odnosi na program održavanja Dana udruga.  
                  Obilježavanje pogibije pripadnika postrojbe HV„Risovi“-Kutina planirano -3.000,00-
                   - ostvareno 2.850,00 kn
                  Dani starijih osoba-planirano 3.000,00 kn- ostvareno - 3.000,00 kn
                  Druge manifestacije i programi od značaja za Općinu Okučani koje su se odvijale na  
                  području općine Okučani-planirano-12.000,00 kn-ostvareno-9.000,00 kn
                  i drugi programi kjoi su planirani u iznosu od 5.000,00 kn, ostvareno-228.50 kn. 
                  

                  Ukupno Manifestacije na području općine Okučani-planirano -106.000,00 kn, ostvareno
                   - 95.048,23 kn kn

II

  � Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske  
županije". 

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Kl.:  400-06/19-01-06
Ur.br.: 2178/21-01-19-01
U Okučanima, 23. svibanj 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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25.

 Na temelju članka 31. st.2 zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. br. 90/11, 
86/12, 143/13, 65/17 ) i članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 16. sjednici održanoj 23. svibnja 2019. 
godine donijelo je :

IZVJEŠĆE  

o izvršenju 
Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito

 izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Članak 1.

Proračunom općine Okučani za 2018. godinu prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada uz prostoru planirao  se u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvaren u iznosu od 6.328,92 kn.

Članak 2.

Programom utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru sredstva su utrošena 
za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti naselja Okučani, odnosno za dio financiranja asfaltiranja i uređenja 
Trga dr. F.Tuđmana  u Okučanima, sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2018.godinu.

Članak 3. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KlASA:  400-06/19-01-07
Ur.broj: 2178/21-01-19-01 
Okučani, 23. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac, v.r.
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26.

 Na temelju članka 65. st.3 zakona o šumama (N.N. br. 140/05,82/06,129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 
68/12 ) i članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 10/09 i 04/13, 
03/18 i 07/18) Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 23. svibnja  2019. godine donijelo je:

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za
   za 2018. godinu

Članak 1.

 Proračunom općine Okučani za 2018. godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa u iznosu od 
450.000,00 kn, a  ostvarena u iznosu od 421.333,01 kn.

Članak 2.

 Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu u cijelosti su utrošena za izgradnju 
kapitalne infrastrukture u općini Okučani u 2018. godini temeljem Programa gradnje objekata komunalne 
infrastrukture.

Članak 3. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KlASA:  400-06/19-01-08
Ur.broj: 2178/21-01-19-01 
Okučani, 23. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac, v.r.
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27.

 Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 10/09, 
04/13 i 07/18 ), a sukladno Zakonu o vatrogastvu čl. 43 (N.N.106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 
38/09 i 80/10),  čl. 16 Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N.82/15, 118/18), čl. 16 Zakona o Hrvatskoj gorskoj 
službi spašavanja (N.N 76/06, 110/15) Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 23. svibnja 2019.godine 
donijelo je:

IZVJEŠĆE

o izvršenju
Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja

na području općine Okučani za 2018. g.

Članak 1.

 Proračunom općine Okučani za provedbu Programa organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja na 
području općine Okučani za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 194.000,00 kn za slijedeće aktivnosti:
DVD Okučani- planirano- 155.000,00 kn – ostvareno – 141.000,00 kn kn 
Civilna zaštita- planirano- 34.000,00 kn- ostvareno – 13.703,44 kn
Sufinanciranje Gorske službe spašavanja – planirano 5.000,00 kn- ostvareno – 5.000,00 kn
Ukupno utrošena sredstva za provedbu Programa iznose 159.703,44 kn kn

Članak 2. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:  400-06/19-01-09
Ur.broj: 2178/21-01-19-01 
Okučani, 23. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac, v.r.
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28.

 Na temelju članka 34. Statuta općine 
Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije „ br. 10/09, 0/13, 3/18 i 7/18) te sukladno čl. 
24 Zakona o zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 
bolesti (N.N. br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) 
Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 23. 
svibnja 2019. godine donijelo je: 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa organiziranja javnih 
potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i 

preventivi općine Okučani za 2018. godinu

Članak 1.

 U Proračunu općine Okučani za provedbu 
Programa organiziranja javnih potreba u području 
dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi općine 
Okučani za 2018. godinu za aktivnost: 
 Poslovi deratizacije i dezinsekcije planirano je 
85.000,00 kn, a ostvareno je 84.750,00 kn.

Članak 2. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

KlASA:  400-06/19-01-10
Ur.broj: 2178/21-01-19-01 
Okučani, 23. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Pivac, v.r.

29.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  4 9 .  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 20/18 i 115/18), 
čl.3.st.2 Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja 
s reds tava  os tva ren ih  od  p roda je ,  zakupa , 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH i koncesija za ribnjake (N.N. br. 45/09) i 
čl. 2.3 i 4. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja 
sredstava naknada koja se plaća zbog promjene 
namjene poljoprivrednog zemljišta („N.N. br.87/09 i 
02/10) i članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ 10/09 i 04/13, 
03/18 i 07/18 ) Općinsko vijeće na svojoj 16.  sjednici 
održanoj 23. svibnja 2019. godine donijelo je: 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje i 
zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za 

ribnjake  na području  općine Okučani za 2018.g.

Članak 1.

 Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje i davanje na 
korištenje poljoprivrednog zemljišta i ribnjake u 
vlasništvu Republike Hrvatske u dijelu od 65% od 
ukupno naplaćenih sredstava su prihod općine
Okučani. Sredstva od zakupa i prodaje zemljišta u 
vlasništvu općine Okučani u cijelosti su prihod 
općine Okučani.

Članak 2.

Sredstva iz prethodnog članka namijenjena su za 
financiranje programa katastarsko-geodetske izmjere 
zemljišta,  sređivanje zemljišno-knjižnih stanja, 
održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova, 
sufinanciranje i druge poticajne mjere u unapređenju 
poljoprivredne proizvodnje.

Članak 3.

Proračunom općine Okučani u 2018.godini planiran je 
i ostvaren prihod od zakupa i prodaje poljoprivrednog 
zemljišta u iznosima:
- planiran prihod od prodaje 290.000,00 kn, a 
ostvaren je u iznosu od 307.216,63 kn
- planiran prihod od zakupa 28.000,00 kn, a 
ostvaren je u iznosu od 27.042,74 kn

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2018. godini 
ostvareno je financiranje za održavanje nerazvrstanih 
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cesta i puteva iznos-290.000,00 kn, geodetska 
izmjera-iznos-10.145,00 kn, izrada programa 
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta iznos-
26.293,74 kn ( dio od ukupnog iznosa -37.500,00 kn) 
iznos 326.438,74  kn te provođenjem poticajnih 
mjera za unapređenje poljoprivrede; umjetno 
osjemenjivanje krava – iznos 7.820,63 kn ukupno -
334.259,37 kn.  

Članak 5. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:  400-06/19-01-11 
Ur.broj: 2178/21-01-19-01 
Okučani, 23. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivica Pivac v.r.

30.

 Na temelju članka  33. st.1. Zakona o 
stambenom zbrinjavanju na potpomognutim 
područjima (N.N. 106/18) i članka 34. Statuta općine 
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” br.10/09, 4/13, 3/18 i 7/18/), Općinsko 
vijeće općine Okučani na 16. sjednici održanoj23. 
svibnja 2019.godine donijelo je: 
 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa utroška sredstava od 
prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na 

području općine Okučani u 2018. godini

Članak 1.

 Sukladno čl.33 st.1. Zakona o stambenom 
zbrinjavanju na potpomognutim područjima  
(N.N.106/18), prihod su jedinica lokalne samouprave 
na čijem području se nalazi nekretnina i uplaćuje se na 
njihov račun, tj u ovom predmetu na račun općine 
Okučani. Planirana sredstva za 2018.g. iznosila su 
96.069,43 kn, ostvareni iznos je 96.069,43 kn.

Članak 2. 

 Ostvarena sredstva u iznosu od 96.069,43 kn 
utrošena su sukladno Planu Programa utroška 
sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom 
vlasništvu na području općine Okučani u 2018.g. za 
g radnju  ob jeka ta  i  u ređa ja  za  komunalnu 
infrastrukturu kao slijedi: 

- sufinanciranje II faze kanalizacije Okučani-
iznos 68.294,57 kn

- izgradnju javne rasvjete u ulici „Bljesak“ u 
Okučanima- iznos 27.774,86 kn (dio od 
ukupnog iznosa računa  33.785,28 kn )
Sveukupno utrošena sredstava : 96.069,43 kn 

�

Članak 3.

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

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa : 400-06/17/19-01-12
Urbr. : 2178-21-01-19-01 
Okučani, 23. svibanj 2019. godine

Općinsko vijeće
Predsjednik

Ivica Pivac, v.r.
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31.

 Na temelju članka 39. stavak 2. i članka 43. stavak 8. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 
15/15) i članka 34. Statuta općine Okučani ("Službeni vjenik Brodsko-posavske županije" br. 10/09, 04/13, 
04/18 i 07/18), članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županiuje" br. 3/02 i 10/09), Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine donijelo 
je

IZMJENE I DOPUNE

Proračuna općine Okučani za 2019. godinu
Prvi rebalans

Članak 1.

 Članak 1. mijenja se i glasi: Proračun općine Okučani za 2019. godinu (u daljnjem tekstu"Proračun") 
mijenja se i glasi:

Članak 2.

 Članak 2. mijenja se i glasi : prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 
2019. godinu kako slijedi po pozicijama koje se mijenjaju:
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32.

 Na temelju  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97,107/07 i 94/13), Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. br.47/90.27/93 i 38/09), Zakona o športu ( N.N. 71/06, 
150/08,124/10,86/12,94/13,85/15 i 19/16), Zakona o udrugama (N.N. br. 74/14 i 70/17), Zakona o financiranju 
lokalne i područne (regionalna) samouprave (N.N.br.127/17) i članka 34. Statuta općine Okučani («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije, br.10 /09, 04/13, 03/18 i 07/18) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 
16. sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine donijelo je: 

IZMJENE I DOPUNE

Program javnih potreba u području obrazovanja, kulturi, športu, informiranju, manifestacija
i udruga građana općine Okučani  za 2019. godinu

- prvi  rebalans-

Članak I

 Mijenja se i glasi u točki  5. Program rada vjerskih zajednica na području općine Okučani kako slijedi:                                                    
            Djelatnost rada vjerskih zajednica na području općine Okučani po programima:
            Financiranje programa župe "Sv.Vid" u Okučanima -25.000,00 kn 
            Financiranje programa župe "Sv.Vid" u Okučanima-kapitalna donacija na završnim
            radovima crkve župe „Sv Vid“ u Okučanima; stubište i zvonik-30.000,00 kn povećava se za 
            dodatna ulaganja pri završnim radovima za 30.000,00 kn-ukupno 60.000,00 kn   
            Financiranje programa SPC Okučani- 8.000,00 kn 
            Financiranje obnove SPC u Okučanima, kapitalna donacija-15.000,00 kn  
            
  Ukupno Program rada vjerskih zajednica - planirano 78.000,00 kn  povećava se na 108.000,00 kn        
 
           

II

 Sredstva za  Program javnih potreba u području obrazovanja, kulturi, športu, udruga građana, javnog 
informiranja i vjerskih zajednica  izdvajaju se iz Proračuna općine Okučani za 2019.godinu, a stupa na snagu 
osmog dana od objave u  "Službenom vjesniku Brodsko-posavske  županije".

 
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

KlASA:  400-06/19-01-14
Ur.broj: 2178/21-01-19-01
Okučani, 23. svibanj 2019. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Ivica Pivac,  v.r.
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34.

 Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18 ) i članka 34. Statuta 
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br.10/09, 04/13, 03/18 i 07/18) Općinsko 
vijeće općine Okučani na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 23. svibnja  2019. godine donijelo je
                                                             

IZMJENE I DOPUNE

Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2019. godini-prvi rebalans

          
                                                          

Članak 1.

 Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se održavanje komunalne infrastrukture na 
području općine Okučani za komunalne djelatnosti:

I     Odvodnja atmosferskih voda
II    Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
III   Održavanje javnih površina
IV   Održavanje i  popravak nerazvrstanih cesta
V    Održavanje groblja, prilaznih puteva i zgrade mrtvačnice
VI  Postavljanje i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa 
VII  Javna rasvjeta

Ovim Programom utvrđuje se :

1. Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima
2. Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom  izvora financiranja

Članak 2.

  Mijenja se i glasi : „ U 2019. godini opseg održavanja komunalne infrastrukture planiran je sukladno realnim 
materijalnim i predvidivim financijskim mogućnostima s naslova komunalne naknade, općih prihoda i primitaka i 
drugim prihodima po posebnim propisima.

Izvršenje Programa bit će u korelaciji s prikupljenim sredstvima iz navedenog izvora financiranja.

Program obuhvaća: 
                                                          

        I     Odvodnja atmosferskih voda
                                                                                                              Plan                  Izmjena
                                                                                                                               povećanje/smanjenje
Održavanje, čišćenje slivnika, izmuljenje jaraka i kanalizacija,
 održavanje čistoće u fontani i održavanje  svih ostalih objekata
 za odvodnju atmosferskih voda i odvodnih otvora                                                 15.000,00 kn                                                                                 
                                                                                                                         _____________________      
                                                                                                                        Ukupno: 15.000,00 kn          
- ugovor sa "Sloboštinom" Okučani
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    II       Održavanje čistoće javnih površina
         a)  održavanje spomen obilježja                                                                             15.000,00 kn           
           b)  njegovanje, zaštita postojećih stabala, ukrasnog grmlja, 
                 uklanjanje bolesnih grana, sječa suhih stabala                                                        20.000,00 kn
            c)   metenje javnih površina, sakupljanje lišća, uklanjanje uličnog otpada
                  podr.Okučana                                                                                                             95.000,00 kn
           d)   košenje travnatih površina                                                                                        90.000,00 kn                                                                                       
           e)   razni drugi radovi na javnim površinama  
                 ( odvoz glomaznog otpada i sl.)                                                                         
           f)  razni drugi radovi na javnim površinama  
                ( odvoz glomaznog otpada i sl.)                                                                                    15.000,00 kn       
            g) usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa za otpad                                    10.000,00 kn            
                                                                                                                                                  __________________                                                                                                                                     
            -  Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani                                                                             245.000,00 kn

   -   ugovoreni poslovi sa drugim dobavljačima                                                                                                          
                drugih mogućnosti                                                                                                          20.000,00           
                                                                                                                                                          20.000,00 kn
                                                                                                                             ___________________________
                                                                                                                                         Ukupno: 265.000,00 kn

III.   Održavanje javnih površina
              a)  održavanje makadamskih i pješačkih staza                                                          25.000,00 kn
                 b) sadnja cvijeća i ukrasnog bilja, okopavanje od korova i nasipanje zemljom  
                     te prihrana tijekom godine                                                                                      12.000,00 kn
                c) održavanje kom.objekata i uređaja u općoj upotrebi
                  ( fontana,autob.stajališta, kino dvorana, čistač-ica zgrade općine)                        75.000,00 kn
                 d) montaža, demontaža pozornice                                                                                 7.000,00 kn
                 e)  uklanjanje protupravno  postavljenih objekata                                                      5.000,00 kn

                                                                                                        ________________________
                                                                                                               Ukupno: 124.000,00 kn                                                                 

IV. Održavanje nerazvrstanih cesta

                  a) saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta 
                     podr. općine Okučani                                                                                              28.000,00 kn 
                  b) košenje uz bankine uz nerazvrstane ceste                                                            44.000,00 kn
                   c) zimska služba ( nabava i posipanje soli, čišćenje od snijega
                         po nerazvrstanim cestama, nogostupima i parkiralištima)                             48.000,00 kn
                                                                                                                                                      _____________

                  - Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani                                                                        120.000,00 kn

               - ugovoreni poslovi sa dobavljačima većih mogućnosti
                  ( rad strojeva za druge vrste komunalnih poslova)                                                   35.000,00 kn
                                                                                                                                               ______________________
                                                                                                                                        Ukupno:  155.000,00 kn�

IV.I            Investicijsko održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta 

a) Investicijsko održavanje i  uređenje  ulice Josipa Kozarca -dužine
    dužine 180 m, širine 3,5 m -630m2                                                                        320.000,00 kn
b) Investicijsko održavanje i uređenje ulice HVO-
    dužine 450m, širine 3,5 m-1575 m2, nastavak u 2019.g                                       176.000,00 kn
c)  Produžetak ulice HVO-dužine 77mx4m                                                               53.000,00 kn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
             
                                                                                                                     ________________________________ 
                                                                                                                      Ukupno:  549.000,00 kn                                                                                   

      V. Održavanje groblja ;prilaznih puteva i zgrade mrtačnice
                a) održavanje prilaza grobljima, održavanje zgrade mrtvačnice                        30.000,00 kn  
                                                                                                                                          _____________________

                                                                                                                             Ukupno:   30.000,00 kn   
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     VI.  Postavljanje i skidanje svjetlećih lampica    
          a)  postavljanje i i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa za Božić                             16.000,00 kn

                                                                                                     __________________
                                                                                                Ukupno:  16.000,00 kn

     
VII   Javna rasvjeta

� a) troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela
�  (svjetiljke : stupna svjet. Siteco CX-100x150W, LVC 06 Gamalux 150 W,  NAV-T-250, 210, 150,125,70 W, 
                  reflektori Halodium II 150 W, stupna svjetiljka KR-105 110 W, Forstreet 04 150 W, prigušnice-531-125W, 
                  531-400W, 530-150W, 530-250W, osigurači rastalni 10A, propaljivač 70-400W, razdjelnik MVL/435/2
                  osigurača i usluga hidraul. pod.košare s rukovateljem)               
�                               � � �                                                                                      40.000,00 kn
                b) potrošnja el. energije za javnu rasvjetu                                                                           220.000,00 kn
                                                                                                                                __________________________________                        

                                                                                                                                                          260.000,00 kn              
                                                                                                      

            Sredstva potrebna  za izvršenje radova na navedenih u točkama I., II., III., IV., V., VII  predviđaju se u
               u   sveukupnom iznosu od 1.414.000,00 kn.                     

                                
    � � � �

Članak 3.

           Programa održavanja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od objave u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije", a primjenjivat će se za 2019.godinu.

OPĆINA OKUČANI
 OPĆINSKO VIJEĆE

KlASA:  400-06/19-01-15                                                                     
Ur.broj: 2178/21-01-19-01                                                                
Okučan, 23. svibanj 2019. godine�

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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34.

 Na temelju članka 4. i 5. Odluke o 
nagradama i priznanjima općine Okučani ("Službeni 
vjesnik Brodsko- posavske županije" br. 6/00) i 
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i 
priznanjima općine Okučani ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" br.10/09, 4/13, 3/18 i 
7/18), Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici 
održanoj 23. svibnja 2019. godine donijelo je:

ODLUKU

o dodjeli priznanja općine Okučani 
u 2019. godini

Članak 1.

 Priznanja općine Okučani u 2019. godini 
dodjeljuju se:

1. Gđi. Mariji Vučković, državnoj tajnici u 
Ministarstvu poljoprivrede za izniman doprinos u 
razvoju lokalne zajednice pružanjem stručne pomoći 
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na 
području općine Okučani.

2. Gđi. Mandi Božanović iz Okučana za njegovanje 
tradicionalnih običaja na području  Općine Okučani 
i volonterski rad u svim zabavnim i kulturno-
umjetničkim manifestacijama na području općine 
Okučani.

3. Gđi. Raheli Radecki Ivakić – učiteljici 
razredne nastave u Osnovnoj školi u Okučanima, za 
nesebičan i predan volonterski rad sa već nekoliko 
generacija plesne skupine koje su s ponosom 
predstavljale Općinu Okučani u brojnim gradovima.
Svojim radom učiteljica Rahela mladim naraštajima 
budi i razvija želju za sudjelovanje u zanimljivim 
događajima, timskom radu i nadasve prijateljskom 
ozračju koje učenici uspostavljaju kroz rad ove 
plesne skupine kojoj je učiteljica Rahela utkala 
najljepše plesne korake.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:061-06/19-01/01
Urbroj: 2178/21-01-19-01
Okučani, 23. svibnja 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

35.

 Na temelju članka 4. i 5. Odluke o 
nagradama i priznanjima općine Okučani ("Službeni 
vjesnik Brodsko- posavske županije" br. 6/00) i 
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i 
priznanjima općine Okučani ("Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije" br. 10/09, 4/13, 3/18 i 
7/18), Općinsko vijeće na svojoj 16. sjednici 
održanoj 23. svibnja 2019. godine donijelo je:

ODLUKU

o dodjeli zlatne plakete općine Okučani 
u 2019. godini

Članak 1.

 Zlatna  plaketa općine Okučani u 2019. 
godini dodjeljuje se:

1. Gđi. Katici Mišković, pomoćnici ministrice 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 
značajan doprinos u  razvi tku komunalne 
infrastrukture na području općine Okučani, a 
posebice sufinanciranju projekata, izgradnji cesta, 
nogometnog igrališta, vanjskog nogometnog 
igrališta, obnovi Društvenog doma Okučani, te 
sufinanciranju projektne dokumentacije u poslovnoj 
zoni u Okučanima.

Članak 2.

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

Klasa:061-06/19-01/01
Urbroj: 2178/21-01-19-02
Okučani, 23. svibnja 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.

36.

 Na temelju članka 34. statuta općine Okučani 
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 
10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) Općinsko vijeće općine 
Okučani na svojoj 16. sjednici održanoj dana 23. 
svibnja 2019. godine donijelo je:

ZAKLJUČAK

o usvajanju Financijskog izvješća  
Narodne knjižnice i čitaonice Okučani

I.

Usvaja se Izvješće za 2018. godinu Narodne 
knjižnice i čitaonice Okučani.

II.

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

OPĆINA VIJEĆA
OPĆINA OKUČANI

KLASA:400-06/19-01/15
URBROJ: 2178/21-01-19-01
Okučani, 23. svibnja 2019. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA  ORIOVAC

33.

 Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16), članka 3. st.2. Pravilnika o planu nabave, 
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/2017)  i 
članka 47. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 07/13 i 4/18), 
načelnik općine Oriovac dana  05.06.2019.godine donosi

III. IZMJENE I DOPUNE 

Plana  nabave općine Oriovac za 2019. godinu

I.
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34.

 Na temelju članka 01. Zakona o cestama (nN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i članka 47. Statuta 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 , 7/13 i 4/18), načelnik općine 
Oriovac  dana 04.06.2019.godine. donosi

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni
Odluke o nerazvrstanim cestama

Članak 1.

 U Odluci o nerazvrstanim cestama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 28/2013) i poslije 
članka 3. dodaje se članak 3.a), i glasi:
„Nerazvrstane ceste na području općine su:

Oriovac:

- „Augusta Cesarca“,       dio  k.č.br. 2285 (dužine  1030 m)
- „Brdo“                             dio  k.č.br. 2285 (dužine 1260 m)
- „Čerin“                            k.č.br. 2311 (dužine 850 m)

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/37
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 04.06.2019.

NAČELNIK
Antun Pavetić, v.r.
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35.

 Na temelju članka 109.Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/09, 7/13 i 4/18 ) Općinsko vijeće 
općine Oriovac na 15. sjednici održanoj 31. svibnja 2019.godine, donijelo je :

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2018 godinu

NASLOVNICA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun općine Oriovac do 31. prosinca 2018.godine ostvaren je kako slijedi:
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Članak 2.

 Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna (opći i Posebni dio proračuna) po ekonomskoj, 
programskoj, organizacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda te 
primitaka i izdataka te rezultata poslovanja, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve i 
izdanim jamstvima, prikaz obveza i financijske imovine, sastavni su dio ovog obračuna.

Članak 3.

 Opći dio i Posebni dio izvještaja o izvršenju cproračuna objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije", a cjelokupan materijal na Internet stranicama općine Oriovac.

022-01/19-01/26
2178/10-01-19-1
Oriovac, 31.05.2019.godine.

Predsjednik Vijeća
Općine Oriovac

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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36.

 Na temelju članka 82.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne 
novine» br. 124/14., 115/15. i 87/16.) i članka 32. Statuta općine Oriovac (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 10/09, 7/13 i 4/18.), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj  15  sjednici održanoj dana  
31.svibnja  2019. godine donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2018. 

Članak 1.

Salda rezultata poslovanja iskazani u Bilanci na dan 31. prosinac 2018. godine iznose;

1. 92211- višak prihoda poslovanja-                             -37.575.256,94 kn

2. 92222- manjak prihoda od nefinancijske imovine     42.786.356,99 kn

3. 92221-manjak prihoda poslovanja                               1.655.526,77 kn

UKUPAN MANJAK PRIHODA:                             4.927.469,01 kn

Članak 2.

Nakon provedbe ove Odluke manjak prihoda poslovanja za raspodjelu u slijedećim razdobljima pokrit će se u 
2019./2020. i 2021. godini kratkoročnom pozajmicom i prihodima od financijske imovine.

Članak 3.

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

OPĆINA ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/27
URBROJ: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 31.05.2019.godine

Predsjednik  Vijeća
općine Oriovac

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

 Temeljem članka 82.stavka 2.Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu ( 
Narodne novine br.124/14, 115/2015, 87/2016, 
3/2018 ) i čl.32. Statuta općine Oriovac („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/09, 
7/13 i 4/18), Općinsko vijeće na svojoj 15.sjednici 
održanoj 31.svibnja 2019.godine donijelo je:

ODLUKU

o korekciji financijskog rezultata za 
2018.godinu

Članak 1.

Ostvareni manjak na kontu 92222 u 2018.godini 
umanjuje se za 205. 047,17 kn.

Članak 2.

Iznos iz članka 1. ove Odluke odnosi se na manjak 
ostvarenih sredstava u prihodima od pomoći – 
Ministarstva gospodarstva u projektu izgradnje 
komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni 
Čaplja u Oriovcu.

Članak 3.

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

OPĆINA ORIOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 022-01/19-01/28
URBROJ: 2178/10-01-19-1
Oriovac, 31.05.2019.godine

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac

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

38.

 Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. 
Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ 
broj 82/15 i 118/18 ), članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), i 
članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik 
Brodsko posavske županije“ broj 10/09,7/13 i 4/18),  
Općinsko vijeće općine Oriovac na 15. sjednici 
održanoj  31.05.2019.godine.2019. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća 
za općinu Oriovac

 Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za 
općinu Oriovac (u daljnjem tekstu: Procjena), koju je 
izradila  tvrtka IN konzalting d.o.o. Slavonski Brod
 

Članak 2.

Procjena rizika od velikih nesreća za općinu Oriovac 
nalazi se u prilogu i sastavni je dio  ove  Odluke.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/29
URBROJ: 2178/10-04-19-1
Oriovac,  31.05.2019.godine

PREDSJEDNIK:
Josip Jagodar , mag.edu., v.r.
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Redni 
broj 

Skupina Vrsta radova Plan za 
2018/kuna 

Ostvarenje sa 
31.12.2018./kn 

1. 42123 Projektna dokumentacija za izgradnju 
dječjeg vrtića 

88.750,00 88.750,00 

2. 
 

45111 Višestambena zgrada Slav.Kobaš, krovište 
– energetska obnova 

250.000,00 330.697,73 

3. 45111 Energetska obnova Dječjeg vrtića 301.319,00 472.505,75 
4.  45111 Energetska obnova višestambena zgrada 

Lužani 
- 243.231,64 

  UKUPNO: 640.069,00 1.135.185,12 

 

39.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09, 07/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac na 15.sjednici održanoj  31.05..2019. godine donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju
Programa kapitalnih ulaganja u objekte

općine Oriovac u 2018.godini

I

U Programu kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2018.godini (u daljnjem tekstu: Program) planiran je 
iznos od 640,069,00 kuna, a sa 31.12.2018.godine ostvaren je u iznosu od 1.135.185,12 kuna

II

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

III

Ovo Izvješće o ostvarenju  Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2018.godini objavit će se u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/30
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac,  31.05.2019.godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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40.

 Na temelju  članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 
07/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 15. sjednici održanoj 31.05.2019.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte                
općine Oriovac u 2018.godini.                

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2018. godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/30
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac,   31.05.2019.godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća

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

OPIS RADOVA  IZVOR 
FINANCIRANJA  

Plan za 
2018/kn  

Ostvarenje sa 
31.12.2018/kn  

1. Izgradnja križa u Malinu  Komunalna naknada  20.000,00  15.000,00  

  UKUPNO:                20.000,00  15.000,00  

 

Redni 
broj  

OPIS RADOVA  IZVOR FINANCIRANJA  Plan za 
2018/kn  

Ostvarenje sa 
31.12.2018/kn  

1.  Izgradnja nogostupa u Malinu  Komunalni doprinos, komunalna 
naknada, proračun općine  

 
 

841.621,00  

 
 

935.447,31  
2.  Izgradnja prilaza Ribarska kuća 

Lužani
 

 
Komunalna naknada

 
 

8.379,00
 

8.379,00  

  
UKUPNO:

 
850.000,00

 
943.826,31

 

 

 

Redni 
broj

 

OPIS RADOVA
 

IZVOR 
FINANCIRANJA

 

Plan za 2018/kn
 

Ostvarenje sa 
31.12.2018./kn

 1.
 

Izgradnja ceste kroz poduzetniku zonu 
Čaplja

 

Proračun općine 
Oriovac

 

500,00
 

-
 

  
UKUPNO:

               
500,00

 
-

 

41.

 Na osnovu članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18 i 110/18), članka 32. Statuta 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 , 07/13 i 4/18), Općinsko vijeće 
općine Oriovac na 15.sjednici održanoj  31.05.2019.godine. donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture 

na području općine Oriovac za 2018.godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području općine Oriovac za 2018.godinu planiran je iznos 
od 1.389.750,00 kuna, a sa 31.12.2018.godine ostvaren je u iznosu od 1.482.240,24 kuna.
Prihode  iz ovog članka čine:

- komunalni doprinos 
- Proračun općine Oriovac za 2018. 
- komunalne naknade 
-     Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Članak 2.

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

JAVNE  POVRŠINE – 15.000,00 kuna

NERAZVRSTANE  CESTE – 943.826,31 kuna
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JAVNA  RASVJETA – 504.663,93 kuna

IZGRADNJA  VODOVODNE MREŽE – 18.750,00 kuna

Redni 
broj 

OPIS RADOVA  IZVOR 
FINANCIRANJA 

Plan za 2018/kn Ostvarenje sa 
31.12.2018./kn 

1. Izgradnja javne rasvjete Kujnik- 
Malino 

FZOEU 
Proračun općine 

 
444.623,82 

 
446.806,87 

2. Izgradnja javne rasvjete V.Nazora 
Lužani 

Komunalna naknada 55.376,18 55.376,18 

3. Izgradnja javne rasvjete – crkva 
Lužani 

Komunalna naknada - 2.480,88 

  UKUPNO: 500.000,00 504.663,93 

 

 

Redni 
broj 

OPIS RADOVA  IZVOR 
FINANCIRANJA  

Plan za 
2018./kn  

Ostvarenje sa 
31.12.2018./kn  

1. Projektna dokumentacija za izgradnju 
vodovodne mreže Sl.Kobaš -  Malino  

 
Proračun općine  

 
18.750,00  

 
18.750,00  

2. Izgradnja vodovodne mreže Slavonski 
Kobaš  

Proračun općine  500,00  -  

  UKUPNO:  19.250,00  18.750,00  

Članak 3.

Ove Izvješće o ostvarenju  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Oriovac u 2018.godini objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

� OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/31
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac,  31.05.2019.godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća

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

42.

 Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18 i 110/18)  i članka 32. Statuta 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 07/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na svojoj  15.sjednici održanoj   31.05.2019.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na 
području općine Oriovac u 2018.godini.                
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I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Oriovac u 2018.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/31
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac,  31.05.2019.godine. 

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

43.

 Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 07/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na  15. sjednici održanoj   31.05.2019.godine. donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu na području općine Oriovac

Čl. 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu na području općine Oriovac planiran je u iznosu 
od 2.217.000,00 kuna, a sa 31.12.2018.godine ostvaren je u iznosu od 1.831.206,36 kuna i raspoređen je kako 
slijedi:

1. ODVODNJA OTPADNIH VODA –  77.692,35 kuna  (Plan 45.000,00 kuna)

Redn
i broj  

OPIS RADOVA  IZVOR 
FINANCIRANJA  

Ostvarenje sa 
31.12.2018./kn  

1.  Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste  i 
postavljanje rešetki na brdske puteve  

 
Proračun općine  

 
77.692,35  

UKUPNO:  77.692,35  
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2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – 90.745,33  kuna  (Plan 212.000,00 kn)

Redn
i broj 

OPIS RADOVA  IZVOR FINANCIRANJA Ostvarenje sa 
31.12.2018/kn 

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

Rušenje stabala 
Božićno i uskrsno uređenje 
Groblje Slavonski Kobaš – tuje 
Malino – tuje 
Sadnice ruža – Živike 
Uređenje odbojkaškog igrališta Slav. Kobaš 
Uređenje prijelaza preko potoka Malino 
Izrada rešetki – prijelaz preko ceste Oriovac 
Montaža podnih rešetki Lužani 
Cvijeće za park Oriovac 

Proračun općine – kom. naknada 
Proračun općine – kom. naknada 
Proračun općine – kom. naknada 
Proračun općine – kom. naknada 
Proračun općine – kom. naknada 
Proračun općine – kom. naknada 
Proračun općine – kom. naknada 
Proračun općine – kom. naknada 
Proračun općine – kom. naknada 
Proračun općine – kom. naknada 

33.125,00 
28.494,78 
8.437,50 
1.825,00 

299,80 
2.250,00 
2.373,00 
2.840,25 

10.175,00 
925,00 

 
UKUPNO: 90.745,33 

 

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – 908.361,00  kuna (Plan 1.150.000,00  kn)
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4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – 204.854,38  kuna

Red
ni 
broj 

OPIS RADOVA  IZVOR FINANCIRANJA  Plan za 
2018/kn  

Ostvarenje sa 
31.12.2018/kn  

1. Izmjena i popravci javne rasvjete 
na području općine Oriovac  

Proračun općine –  
komunalni doprinos  

 
200.000,00  

 
204.854,38  

UKUPNO:  200.000,00  204.854,38  

 
5. UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU – 540.365,80 kuna

Red
ni 
broj 

OPIS RADOVA  IZVOR FINANCIRANJA  Plan za 
2018/kn  

Ostvarenje sa 
31.12.2018/kn  

1. Utrošak električne energije za 
javnu rasvjetu u naseljima općine 
Oriovac  

 
Proračun općine –  
komunalni doprinos  

 
 

600.000,00  

 
 

540.365,80  
UKUPNO:  600.000,00  540.365,80  

 
6. ODRŽAVANJE GROBLJA –  9.187,50  kuna

Redn
i broj  

OPIS RADOVA  IZVOR FINANCIRANJA  Plan za 
2018/kn  

Ostvarenje sa 
31.12.2018/kn  

1. Održavanje prostora groblja i 
objekata za ispraćaj i sahrane 
pokojnika  

 
Proračun općine, grobna 
naknada  

 
 

10.000,00  

 
 

 9.187,50  
UKUPNO:  10.000,00  9.187,50  

 
Čl. 2.

 Ovo  Izvješće o ostvarenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godine na području 
Oriovac objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/32
URBROJ: 2178/10-04-19-1
ORIOVAC,  31.05.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Josip Jagodar, mag.edu., v.r.
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44.

 Na temelju članka 28.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 07/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na svojoj 15.sjednici održanoj  31.05.2019.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu na 
području općine Oriovac

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu na području 
općine Oriovac.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/32
URBROJ: 2178/10-04-19-1
ORIOVAC,  31.05.2019.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

45.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 
07/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac na 15.sjednici održanoj  31.05.2019.godine.godine. donosi

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju
Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata

na području općine Oriovac u 2018.godini

I

Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2018.godini planiran je u 
iznosu od 1.390.000,00 kuna, a sa 31.12.2018.godine ostvaren je u iznosu  1.035.437,86 kuna.

II

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:
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Redni 

broj  

OPIS  Plan 2018/kuna  Ostvarenje sa 

31.12.2018./kn  

1.  Sredstva iz proračuna za 2018. 

godinu  

1.390.000,00  1.035.437,86  

 

Redni  

broj 
OPIS RADOVA Iznos/kuna 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.
 

9.
 

10.
 

11.
 

12.
 

13.
 

14.
 

15.
 

16.
 

17.
 

18.
 

19.
 

20.
 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

Uređenje Doma Ciglenik 

Uređenje na NK Omldinac Ciglenik  

Uređenje ribičke kuće 

Uređenje zgrade M.Stojanovića  

Održavanje objekta NK Svjetlost 

Bravarski radovi na O.Š. Lužani (panoi)  

Materijal za održavanje Lužani  

Izrada oglasne ploče i križ Lužani
 

Uređenje kapelice Živike
 

Uređenje autobusnog stajališta
 

Rasvjeta Dom Živike
 

Materijal za građevinske objekte
 

Uređenje objekta vinogradara i voćara
 

Uređenje Dječjeg vrtića
 

Zamjena žarulja u oriovcu
 

Materijal za tekuće održavanje objekata –
 

cijela općina
 

Komunalni pogon –
 

materijal
 

Uređenje Doma Sl.Kobaš (Dom, sanitarni čvor)
 

Uređenje lovačkog doma
 

Uređenje stambene zgrade Sl.Kobaš
 

Brisač poda Dom Sl.Kobaš

 

Uređenje crkve Sl.Kobaš

 

Limarski radovi Sl.Kobaš

 

Radovi na objektu Vatrogasnog doma u Sl.Kobašu

 

Radovi na sportskom objektu

 

NK Mladost Malino

 

Uređenje mrtvačnice Malino

 

Uređenje Vatrogasnog doma Malino

 

Popravak klupa i stolova Dom Malino

 

Uređenje Dom Oriovac

 

Uređenje zgrada NK Oriolik

 

Uređenje kapelice Radovanje

 

Uređenje kapelice Mlinci

 

Izrada šahta Oriovac

 

Izrada vijaka most Zagrebačka Oriovac

 

Adventski vijenac

 

Uređenje kino sale Oriovac

 

Uređenje česme Oriovac

 

95.045,75 

9.805,39 

16.259,37 

51.982,72 

23.202,60 

1.150,00 

1.224,50 

2.375,00
 

512,50
 

1.120,90
 

525,00
 

6.121,66
 

4.410,78
 

5.437,50
 

1.358,05
 

9.413,74
 

516,12
 

326.730,11
 

13.295,00
 

58.167,85
 

159,98

 

2.437,50

 

7.336,90

 

7.041,39

 

81.585 ,89

 

1.780,71

 

9.765,09

 

1.625,00

 

14.011,09

 

99.955,06

 

147.391,76

 

6.535,16

 

1.025,00

 

375,00

 

750,00

 

24.973,09

 

34,70

 
 

UKUPNO:

 

1.035.437,86
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IV

 Ovo Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine 
Oriovac u 2018.godini objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/33
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac,  31.05.2019.godine.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

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

46.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 , 
07/13 i 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj  15. sjednici održanoj    31.05.2019.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na  području 
općine Oriovac u 2018.godini.

I

 Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području 
općine Oriovac u 2018.godini.

II

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/33
Urbroj: 2178/10-01-19-2
Oriovac,  31.05..2019.godine.                          

PRESJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

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

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 1538



47.

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

IZVJEŠĆE 

o ostvarenju Programa rada vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
u općini Oriovac za 2018.godinu

Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2018.godinu mijenja se i 
glasi:
„Programom rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon), 
obuhvaćene su slijedeće djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina na području općine Oriovac
- upravljanje i održavanje groblja na području općine Oriovac
- obavljanje ukopa na području općine Oriovac
- plaće Vlastitog pogona, i predviđene su u iznosu od 2.043.000,00 kn, a sa 31.12.2018.godine 

ostvarena su u iznosu  od 1.494.376,07 kn

Sredstva za rad Vlastitog pogona osigurati će se u Proračunu općine Oriovac za 2018.godinu i to iz:
- komunalne naknade
- grobne naknade
- ukopa pokojnika
- proračuna općine Oriovac 
- dodijele novog grobnog mjesta.

                                             
 Održavanje javnih zelenih površina na području općine Oriovac – 90.745,33 (Plan 212.000,00 kn)

Na poslovima redovito javnih zelenih površina na području općine Oriovac programom je obuhvaćena košnja 
trave uz cestu, čišćenje živice i grmlja uz cestu, te održavanje javnih zelenih površina – košnja na području cijele 
općine:
Pod održavanjem čistoće javnih površina razumijeva se održavanje javnih površina, čišćenje raslinja i košnja 
trave, dječjih igrališta, okoliša vrtića, zelenih površina na području cijele općine.
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Redn
i 
broj 

OPIS RADOVA IZVOR FINANCIRANJA Ostvarenje sa 
31.12.2018/k

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

Rušenje stabala 
Božićno i uskrsno uređenje 
Groblje Slavonski Kobaš – tuje 
Malino – tuje 
Sadnice ruža – Živike 
Uređenje odbojkaškog igrališta Slav. 
Kobaš 
Uređenje prijelaza preko potoka Malino 
Izrada rešetki – prijelaz preko ceste 
Oriovac 
Montaža podnih rešetki Lužani 
Cvijeće za park Oriovac 

Proračun općine – kom. 
naknada 
Proračun općine – kom. 
naknada 
Proračun općine – kom. 
naknada 
Proračun općine – kom. 
naknada 
Proračun općine – kom. 
naknada 
Proračun općine – kom. 
naknada 
Proračun općine – kom. 
naknada 
Proračun općine – kom. 
naknada 
Proračun općine – kom. 
naknada 
Proračun općine – kom. 
naknada 

33.125,00 
 

28.494,78 
 

8.437,50 
 

1.825,00 
 

299,80 
 

2.250,00 
 

2.373,00 
 

2.840,25 
 

10.175,00 
 

925,00 
 

UKUPNO: 90.745,33 

 

Pored programom navedenih poslova djelatnici obavljaju i druge izvan programske djelatnosti za potrebe udruga, 
dječjeg vrtića, škola, vjerskih organizacija i sl..

 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  - 908.361,00 kn (Plan 1.150.000,00 kn)

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

OPIS RADOVA  IZVOR 
FINANCIRANJA  

Ostvarenje sa 
31.12.2018/kn  

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
 
19. 
 

Dovoz i nasipanje kamena – održavanje puteva 
Malino 
 
Dovoz i nasipavanje kamena, održavanje puteva 
Slavonski Kobaš  
 
Dovoz i nasipavanje kamena – Ribarska kuća 
Lužani 
 
Dovoz i nasipavanje kamena - Moto klub Lužani  
 
Dovoz i nasipavanje kamena – Braće Radića 
Oriovac 
 
Dovoz i nasipavanje kamena – održavanje 
puteva na području cijele općine  
 
Dovoz i nasipavanje kamena – put kraj igrališta 
Živike 
 
Dovoz i nasip šljunka –  uređenje  Lužani  
 
Dovoz i nasipanje kamena, održavanje puta 
Oriovac 
 
Ravnanje i nasipanje puta Ostrov – Sapci 
 
Dovoz i nasipanje kamena i šljunka put prema 
Švaganoviću – Oriovac 
 
Ravnanje pomoćnog igrališta NK Slavonac 
Sl.Kobaš 
 
Čišćenje snijega  
 
Tarupanje na području općine  
Dovoz i nasipanje kamena – putevi Ciglenik  
 
Usluga održavanja staza za put Sl.Kobaš  
 
Ravnanje puta Brusje – Zaribanje 
 
Usluga održavanje puteva Živike  
 
Asfaltiranje udarnih rupa ulica kraj nogometnog 
igrališta Sl.Kobaš  

Proračun općine – 
kom. naknada  
 
Proračun općine – 
kom. naknada  
 
Proračun općine – 
kom. naknada  
 
Proračun općine – 
kom. naknada 
Proračun općine – 
kom. nakn.  
 
Proračun općine – 
kom. naknada  
 
Proračun općine – 
kom. naknada  
 
Proračun općine – 
kom. naknada  
Proračun općine – 
kom. naknada  
 
Proračun općine – 
kom. naknada  
Proračun općine – 
kom. naknada  
 
Proračun općine – 
kom. naknada  
Proračun općine – 
kom. naknada 
Proračun općine – 
kom. naknada  
Proračun općine – 
kom. naknada  
Proračun općine – 
kom. naknada  
Proračun općine – 
kom. naknada  
Proračun općine – 
kom. naknada  
Proračun općine – 
kom. naknada  

90.350,00 
 
 

116.800,00  
 
 

16.500,00 
 
 

1.625,00 
 

897,60 
 
 

33.325,90 
 
 

4.500,00 
 
 

128.225,00  
 

228.100,00  
 

 
4.000,00 

 
60.000,00 

 
 

3.000,00 
 

7.687,50 
 

75.600,00 
 

65.950,00 
 

36.837,50 
 

3.000,00 
 

18.312,50 
 

13.650,00 

UKUPNO:  908.361,00  
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Redn
i 
broj 

OPIS RADOVA  IZVOR 
FINANCIRANJA  

Ostvarenje sa 
31.12.2018./kn  

1. Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste 
i postavljanje rešetki na brdske puteve  

 
Proračun općine  

 
77.692,35 

UKUPNO:  77.692,35 

 

ODVODNJA  OTPADNIH  VODA  - 77.692,35 kn (Plan 45.000,00 kn)

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje atmosferskih voda, te 
pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste:

ODRŽAVANJE GROBLJA   -  9.187,50 kn

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

 VLASTITI   POGON – 408.389,89 kn

U Vlastitom pogonu za 2018. godinu u Proračunu općine osigurana su sredstva za plaće u iznosu od  408.389,89  
kuna.

48.

 Na temelju članka 4. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u 
općini Oriovac od 03.01.2006.godine i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/09, 07/13 I 4/18), Općinsko vijeće općine Oriovac na 15.sjednici održanoj  31.05.2019.godine 
donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje 
Komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2018.godinu.

1. Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Izvješće o ostvarenju  Programa rada Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2018. godinu.

2. Sastavni dio ovog Zaključka sačinjava Izvješće o ostvarenju Programa rada Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti u 2018.godini.

3. Ovaj Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2018.godinu objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije.

Redn
i 
broj 

OPIS RADOVA  IZVOR FINANCIRANJA  Plan za 
2018/kn  

Ostvarenje sa 
31.12.2018/k

n 
1. Održavanje prostora groblja i 

objekata za ispraćaj i sahrane 
pokojnika  

Proračun općine, grobna 
naknada  

10.000,00   9.187,50  

UKUPNO:  10.000,00  9.187,50  
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/19-01/34
Urbroj: 2178/10-01-19-1
Oriovac,  31.05.2019.godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća

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

49.

 Temeljem članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) (N.N. br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/ 17), članka 27. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (N.N. br. 68/18 i 110/18), te članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 10/09, 07/13 i 4/18) Općinsko vijeće općine Oriovac na svojoj 15.sjednici održanoj dana  
31.05.2019.godine donosi

IZMJENU I DOPUNU

Odluke o zajedničkom obavljanju 
poslova komunalnog redarstva

Članak 1.

 U Odluci o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva („Službeni vjesnik Brodsko – 
posavske županije“ br. 29/17) članak 2. mijenja se i glasi:

„Obavljanje poslova zajedničkog komunalnog redarstva povjerava se komunalnom redaru koji će biti 
zaposlen u općini Oriovac na neodređeno vrijeme.“

Članak 3.

 Ova Izmjena i dopuna Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/35
URBROJ: 2178/10-04-19-1
Oriovac, 31.05.2019.godine

PREDSJEDNIK:
Josip Jagodar , mag.edu., v.r.
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50.

 Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), i članka 
32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 7/13 i 4/18) Općinsko 
vijeće općine Oriovac na 15.sjednici održanoj  31.05.2019.godine donosi

ODLUKU

o stavljanju van snage
Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja općine Oriovac

Članak 1.

 Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/2019).

Članak 2.

 Ova Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Oriovac stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/19-01/36
URBROJ: 2178/10-01-19-1
Oriovac,  31.05.2019.godine

PREDSJEDNIK:
Josip Jagodar , mag.edu., v.r.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

25.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica na 19. sjednici 
održanoj dana 28. svibnja 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

o primanju na znanje Izvješća Mandatne 
komisije o  prestanku  mandata članici 

Općinskog vijeća općine Velika Kopanica i 
verifikaciji mandata zamjenici 

Članak 1.

Prima se na znanje Izvješće Mandatne 
komisije o prestanku mandata članici Općinskog 
vijeća općine Velika Kopanica i verifikaciji mandata 
zamjenici.

Članak 2.

� Konstatira se da Mariji Kucjenić izabranoj s 
liste Hrvatske demokratske zajednice prestaje 
mandat članice Općinskog vijeća općine Velika 
Kopanica radi podnošenja ostavke, a zamjenjuje ju 
Marina Jularić sukladno članku 81. stavku 2. Zakona 
o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12 i 
121/16).

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-05/19-01/17
URBROJ: 2178/12-03-19-04
Velika Kopanica, 28. svibnja 2019.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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26.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br9/09, 5/13, 3/18 i 11/18) i članka 10. 
Poslovnika Općinskog vijeća općine Velika 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj br. 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 19. sjednici 
održanoj dana 28. svibnja 2019. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju potpredsjednice Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica 

Članak 1.

 MARIJA KUCJENIĆ, razrješava se 
dužnosti potpredsjednice Općinskog vijeća općine 
Velika Kopanica.

Članak 2.

� Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a biti će objavljeno u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-05/19-01/17
URBROJ: 2178/12-03-19-05
Velika Kopanica, 28. svibnja 2019.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

27.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj br. 9/09, 5/13, 3/18 i 11/18) i članka 
10. Poslovnika Općinskog vijeća općine Velika 
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj br. 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica na svojoj 19. sjednici 
održanoj dana 28. svibnja 2019. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanje potpredsjednika Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica 

Članak 1.

ŠIMO KLADARIĆ, imenuje se na dužnost 
predsjednika Općinskog vijeća općine Velika 
Kopanica.

Članak 2.

� Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a bit će objavljeno u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA:021 -05/19-01/20 
URBROJ: 2182/12-03-19-02 
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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28.

 Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 
16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („Narodne novine“ br. 24/13) i članka 32. 
Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), 
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica  na 19. sjednici održanoj 28. svibnja 2019.g., donosi

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica
za razdoblje 1.1. – 31.12.2018. godine

OPĆI DIO

I

 Godišnjim obračunom Proračuna općine Velika Kopanica za razdoblje 1.1. – 31.12.2018. godine utvrđeni su 
ostvareni prihodi i primici u iznosu od  7.863.259,94 kn.

II

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 1.1.-31.12.2018. godine izvršeni su u ukupnom iznosu 
od  6.062.985,82 kn.

III

� Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak  prihoda:
� �
Ostvareni prihodi i primici  …………………………...........7.863.259,94  kn
Izvršeni rashodi i izdaci ………………………...…......……6.062.985,82  kn
Višak  prihoda u razdoblju 1.1.-31.12..2018.g….............….1.800.274,12  kn
 
Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

Višak  prihoda iz 2017.g. (nakon korekcije u 2018.g.)…………...…653.883,44 kn
Višak  prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12..2018.g................................1.800.274,12 kn
Ukupni višak  prihoda ………………………………......................2.454.157,56 kn

IV

 Stanje žiro-računa na dan 1.1.2018.godine bilo je 1.078.879,47 kn, a na dan 31.12.2018.godine 2.669.274,15 
kn.

V

 Blagajničkog poslovanja, odnosno poslovanja gotovim novcem  u 2018.g. nije bilo.
�

VI

 Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2018.g. iznosi 8.000,00 kn.
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VII

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2018.g. sastoji se od: 

- Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća…………………………..850,00 kn
- Potraživanja za više uplaćene poreze i prireze………………..………....0,04 kn
- Potraživanja refundacije bolovanja od HZZO………………..…………1,00 kn
- Ostala nespomenuta potraživanja………………………….….........7.872,59 kn
- potraživanja za općinske poreze……………………….………...112.732,99 kn
- potraživanja za komunalnu naknadu………………………..…...377.645,03 kn
- potraživanja od danih koncesija…………………….……..…........1.278,33  kn
- potraživanja od koncesije-dimnjačar………………….……………2.600,00 kn
- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine…..………………8.000,00 kn
- potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. države……………..103.565,82 kn
- potraž. za naknade od nef. imovine.……………………..……........4.909,34 kn
- ostala nespom. potraživanja………………...………………...…...70.894,90 kn
- potraživanja za stambene objekte(Grad SB)…………….…..………..762,24 kn
- doprinos za šume (Hrvatske šume)…………...…………….………7.643,86 kn
- prihodi od vodnog doprinosa (Hrvatske vode)………………..….…..409,62 kn

VIII

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2018.godine u ukupnom iznosu od 223.840,22 Kn, a odnose se na obveze:

-� obveze za zaposlene (plaća 12/2018)………77.938,08 kn
-� dobavljači za robu i usluge………………….145.902,14 kn

      
IX

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 Velika Kopanica za 
razdoblje 1.1. do 31.12.2018.g.

POSEBNI DIO

X

Posebni dio Proračuna općine Velika Kopanica sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 
osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.

XI

Godišnji obračun Proračuna, zajedno s usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te 
rashoda i izdataka stupaju na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/09
URBROJ: 2178/12-03-19-01
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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29.

 Temeljem članka 83. stavka 2. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i Računskom planu 
(„Narodne novine“ br.124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) i 
članka 32. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 
9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), Općinsko vijeće općine 
Velika Kopanica  na 19. sjednici održanoj 28. svibnja 
2019.g., donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja općine Velika 
Kopanica na dan 31.12.2018. godine

Članak 1.

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2018.g. i 
ukupnom iznosu od 4.376.700,76 kn, prema 
izvorima financiranja odnosi se na:  
· višak prihoda-opći prihodi i primici- 

3.771734,21 kn
· višak prihoda-tekuće pomoći-23.301,50 kn
· višak prihoda-namjenski prihodi i primici- 

581.316,06 kn.
· višak prihoda-po posebnim ugovorima(HZZ)-

348,99 kn

Manjak prihoda od nefinancijske imovine na dan 
31.12.2018.g. iznosi 1.922.543,20 kn.

Ukupni višak prihoda od namjenskih prihoda i 
primitaka u iznosu od 581.316,06 kn, koristit će se za 
pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske 
imovine. 

Dio viška prihoda -opći prihodi i primici, u iznosu od 
1.341.227,14 kn koristit će se za potpuno pokriće 
manjka prihoda od nefinancijske imovine.

� Nakon raspodjele,odnosno pokrića manjka 
prihoda od nefinancijske imovine, višak prihoda u 
iznosu do 2.454.157,56 , prema izvorima odnosi se 
na:

· višak prihoda-opći prihodi i primici-
2.430.507,07 kn

· višak prihoda-tekuće pomoći-23.301,50 kn.
· višak prihoda-po posebnim ugovorima(HZZ)-

348,99 kn

Višak prihoda iz ove Odluke rasporedit će se u 
Proračun općine Velika Kopanica za 2019. godini pri 
prvim Izmjenama i dopunama Proračuna općine 
Velika Kopanica za 2019. godinu.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/09
URBROJ: 2178/12-03-19-02
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 1561



OPIS  Novi plan 2018.g.  Izvršenje  2018.g.  

- Tek uće donacije  Vatrogasnoj zajednici  
- Tekuće donacije DVD -ima  
- Troškovi -   leasing kombi DVD Beravci  

92.000,00  
55.000,00  
12.000,00  

80.000,00  
51.268,59  
11.565,33  

UKUPNO:
 

159.000,00
 

142.833,92
 

OPIS  

 

Plan za 2018.g.  Izvršenje  

2018.g.  

- Obuka civilne zaštite  

- Zapovjedništvo zaštita i   spašavanje -ZIS  

- HGSS  

- Zaštitna odjeća i obuća  

20.000,00  

11.000,00  

5.000,00  

10,000 00 

0,00  

10.500,00  

5.000,00  

8.250,00  

UKUPNO:  35.000,00  23.750,00  

 

30.

 Na temelju članka 46. Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br. 9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), načelnik općine Velika Kopanica dana 20.5.2018. godine, donosi

IZVJEŠĆE 
o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane

za 2018. godine na području općine Velika Kopanica

Članak 1.

� U skladu s potrebama općine Velika Kopanica utvrđen je Program vatrogastva, civilne zaštite i protugradne 
obrane kako slijedi:
1. Vatrogastvo

Izvor financiranja:  � 13. Opći prihodi i primici
� � �
2. Civilna zaštita

Izvor financiranja:  � 13. Opći prihodi i primici� � �

Članak 2.

� Sveukupno za Program vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Velika Kopanica u 2018. 
godini iznosi 194.000,00 kn, a izvršenje programa iznosi 166.583,92 kn.

�
Članak 3.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/08
URBROJ: 2178/12-03-19-01

Velika Kopanica, 20. svibanj 2019.g. 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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31.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 9/09, 5/13,  3/18 i 11/18), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 19. sjednici održanoj 28. 
svibnja 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite
 i protugradne obrane za 2018. godine na području općine Velika Kopanica

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane za 2018. godine 
na području općine Velika Kopanica.

 
II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane za 2018. godine na 
području općine Velika Kopanica je sastavni dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/08
URBROJ: 2178/12-03-19-02
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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32.

 Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i  
94/13), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Zakona o financiranju javnih potreba u 
kulturi (Narodne novine” Broj 47/90, 27/93, 38/09),  Zakona o sportu (”Narodne novine broj 71/06, 150/08, 
124/10,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15 i 19/16),Zakona o udrugama (Narodne novine” broj 74/14 i 70/17) i članka 
46. Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13 i 3/18)  
načelnik općine Velika Kopanica dana 20.5.2019. godine donosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, 
kulturi i sportu za 2018. godinu na području općine Velika Kopanica

Članak 1.

Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu općine Velika Kopanica za 2018. 
godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđene su aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u odgoju, 
obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za Općinu Velika Kopanica, kao i za njenu promociju na svim razinama 
suradnje.

Programom se posebice utvrđuju potrebe u odgoju i obrazovanju, podržava se i potiče kulturno – 
umjetničko stvaralaštvo, programi iz područja kulture i sporta, opremanje i održavanje objekata prije svega na 
kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose promicanju kulturnih i sportskih 
aktivnosti.

Članak 2.

Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz odgoja, obrazovanja te područja kulture i sporta na 
području općine Velika Kopanica  za 2018. godinu:

1. Program odgoja i obrazovanja – Javne potrebe u školstvu
� � � � � � � �  
� � � � � �   PLAN 2018.� �        IZVRŠENJE  2018.G.
1.1 Predškolski odgoj

· Program male škole� � � 58.000,00 kn� �            51.000,00 kn 
1.2. Osnovno školstvo

· Udžbenici za osnovnu školu� � 30.000,00 kn� �             28.115,68 kn
· Nagrade odličnim učenicima� � 4.000,00 kn� � �   4.000,00 kn
· Ostale naknade iz proračuna u naravi� 20.000,00 kn� � �          0,00 kn
· Ostale tekuće donacije� � � 10.000,00 kn� � �   5.524,00 kn

1.3. Srednje školstvo
· Sufinanciranje cijene  prijevoza� �      0,00 kn� � �        0,00 kn
· Nagrade odličnim učenicima� � 4.000,00 kn� � �   3.500,00 kn

1.4. Visoko školstvo
· Naknade studentima� � � 80.000,00 kn� � � 44.000,00 kn

Ukupno za  Javne potrebe u školstvu- 206.000,00 kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici
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2. Kultura� � � � �               
� � � � � �         PLAN 2018.             IZVRŠENJE 2018.

1.1. Tekuće donacije udrugama u kulturi� � 105.000,00 kn� �       97.000,00  kn
1.2.Ostale tekuće donacije-ostale udruge                      5.000,00 kn�                        980,00 kn

Ukupno za javne potrebe u kulturi -110.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici

3. Sport� � � �                           
� � � � � �        PLAN 2018.   �       IZVRŠENJE  2018.� � � � �

1.1 Tekuće donacije� � � � 200.000,00 kn                              178.499,00 kn

Ukupno za javne potrebe u športu -200.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici
� � �

Članak 3.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/07
URBROJ: 2178/12-01-19-01
Velika Kopanica, 20.svibanj 2019.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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33.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 9/09, 5/13,  3/18 i 11/18), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 19. sjednici održanoj 28. 
svibnja 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu za 2018. godinu 

na području općine Velika Kopanica

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba  u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu za 2018. 
godinu  na području općine Velika Kopanica.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu za 2018. 
godinu  na području općine Velika Kopanica je sastavni dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/07
URBROJ: 2178/12-03-19-02
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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34.

 Na temelju članka 46. Statuta općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
br. 9/09, 5/13, 3/18 i 11/18), a u skladu s člankom 4., 41., 42., 43. i 44. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne 
novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), načelnik općine Velika Kopanica dana 20.5.2019. 
godine, donosi 

IZVJEŠĆE  
o izvršenju Programa socijalne skrbi na području

općine Velika Kopanica za 2018. godinu

Članak 1.

� Ovim Programom određen je način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnika 
socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje tog prava, te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne 
skrbi. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom proračunu za potrebe socijalne 
skrbi osigurati sredstva kojima osiguravaju pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava 
utvrđenih propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.

1.  Pomoć obiteljima i samcima

Potrebna financijska sredstava: 165.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici- 130.000,00
� � � 44 Namjenski prihodi- 10.000,00
� � � 51 Tekuće pomoći- 25-000,00
� � �

� 2. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija
 Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu za 2018. godinu u skladu s 
mogućnostima općine, putem transfera doznačit će sredstva za rad Udruga

R.B. Oblik socijalne pomoći Plan za 2018.g.  Novi plan 
2018.g.  

Izvršenje 
2018.g.  

1. Pomoć i njega u kući ,pomoć osobama s invaliditetom  
Pomoć starim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom.  

10.000,00  7.253,71  

2. Pomoć obiteljima i kućanstvima  
Pomoć obiteljima i kućanstvima u vidu jednokratne novčane pomoći 
će se odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina će se 
određivati ovisno o veličini potrebe i drugim okolnostima te posebnim 
uvjetima i okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva. Općinski 
načelnik odlučuje o realizaciji pojedinačnih zahtjeva.  

50.000,00  35.488,00  

3. Pomoć obiteljima za novorođenčad  
Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s prebivalištem na području  
općine  Velika Kopanica .  

70.000,00  58.000,00  

4.
 

Sufinanciranje cijene ogrijeva-sredstva pristigla iz Županijskog 
proračuna za korisnike CSC)-Državni proračun

 

25.000,00
 

23.750,00
 

5.
 

Kapitalne donacije-sufinanciranje komunalnih priključaka obiteljima 
(HRVI)

 

10.000,00
 

2.125,46
 

 
UKUPNO:

 
165.000,00

 
126.617,17
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R.B. Sufinanciranje udruga i hum. organizacija Plan za 2018.g. Plan 2018.g.  Izvršenje  
2018.g.  

1. Crveni križ  –  redovna djelatnost  18.000,00  10.335,75  

3. Ostale tekuće donacije –  pomoć vjerskim zajednicama  50.000,00  50.000,00  

 UKUPNO: 68.000,00  60.335,75  

 
Potrebna financijska sredstava: 68.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici

Članak 2.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/06
URBROJ: 2178/12-03-19-01
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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35.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13,  3/18 i 11/18), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 19. sjednici 
održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju 
Programa socijalne skrbi na području

općine Velika Kopanica za 2018. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
socijalne skrbi na području općine Velika Kopanica za 
2018. godinu.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa socijalne 
skrbi na području općine Velika Kopanica za 2018. 
godinu je sastavni dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/06
URBROJ: 2178/12-03-19-02
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

36.

 Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o 
šumama  ( „Narodne  nov ine“  b ro j  140 /05 , 
129/08,80/10,124/10,25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i 
članka 46. Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 
3/18 i 11/18),  načelnik općine Velika Kopanica dana 
20.5.2019. godine, donosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa utroška sredstava 
ostvarenih od šumskog doprinosa za 2018. godinu

Članak 1.

 Ovim Programom utvrđena je visina prihoda i 
utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog 
doprinosa u Proračun općine Velika Kopanica u 2018. 
godini.

� � � � �          
Članak 2.

 U 2018. godini planirani su prihodi od 
šumskog doprinosa u iznosu od 15.000,00 kn. 
Ostvarenje prihoda od šumskog doprinosa iznosi 
13.491,15 kn

Članak 3.

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristila 
su se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine 
Velika Kopanica, sukladno Programu gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture općine Velika 
Kopanica u 2018. godini.

Članak 4.

 Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi 
Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/05
URBROJ: 2178/12-01-19-01
Velika Kopanica, 20. svibanj 2019.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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37.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13,  3/18 i 11/18), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 19. sjednici 
održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 
utroška sredstava ostvarenih od šumskog 

doprinosa za 2018. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
utroška sredstava  ostvarenih od šumskog doprinosa za 
2018.godinu.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava  ostvarenih od šumskog doprinosa za 
2018.godinu je sastavni dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/5
URBROJ: 2178/12-03-19-02
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

38.

 Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/18), 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 46. Statuta 
općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09, 5/13 i 3/18)  načelnik 
općine Velika Kopanica dana 20.5.2019. godine 
donosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju programa korištenja 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 Velika 
Kopanica za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Programom propisano je korištenje 
sredstava iz Općinskog proračuna za 2018. godinu 
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 
Velika Kopanica za financiranje troškova vezano uz 
provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 2.

Sredstava su se mogla 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 koma-
sacije i hidromelioracije, 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.
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Članak 3.

Prihod od prodaje, koncesije i zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske planirani su 
u Proračunu općine Velika Kopanica za 2018. godinu u 
ukupnom iznosu od 1.181.000,00 kn i to: 

- prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 
PLAN:1.150.000,00 kn,
OSTVARENO:  907.472,65 kn

- naknade za koncesije za poljoprivredno 
zemljište
PLAN: 20.000,00 kn
OSTVARENO: 4.325,65kn

- prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta
PLAN: 11.000,00 kn
OSTVARENO: 0,00 kn

Članak 4.

Financiranje poslova iz članka 2. ovog 
Izvješća vršilo se na način da su se sredstva ostvarena 
od prodaje, koncesije i zakupa trošila namjenski, 
prema planu proračuna.

Članak 5.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi 
Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/04
URBROJ: 2178/12-01-19-01
Velika Kopanica, 20.5.2018.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

39.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13,  3/18 i 11/18), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 19. sjednici 
održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju 
programa korištenja 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 Velika Kopanica za 2018. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju programa 
korištenja 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 Velika Kopanica za 2018. godinu.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju programa korištenja 
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 Velika Kopanica za 2018. godinu je sastavni dio 
ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/04
URBROJ: 2178/12-03-19-02
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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40.

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17) te 
članka 46. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13, 3/18 i 11/18),  načelnik općine Velika 
Kopanica dana 20.5.2019. godine, donosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa utroška naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru u 2018. godini 

Članak 1.

Prihod od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirano je 
se u Proračunu općine Velika Kopanica za 2018. u 
iznosu od 50.000,00 kuna.

 Izvršenje iznosi 46.751,58 kn.

Članak 2.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošila su 
se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno 
opremljenih naselja sukladno Programu gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 
godinu.

Članak 3.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi 
Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/03
URBROJ: 2178/12-01-19-01
Velika Kopanica, 20. svibanj 2019.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

41.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13,  3/18 i 11/18), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 19. sjednici 
održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa 
utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
utroška naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini.

 
II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru u 2018. godini je sastavni dio ovog 
Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/03
URBROJ: 2178/12-03-19-02
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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OPIS Plan za 2018.g. IZVRŠENJE 2018.g 

Plaće i ostali rashodi za zaposlene  
– KOMUNALNI POGON 

 
343.000,00 

 
326.928,36 

Strojevi, oprema-za održavanje 
Traktor – priključci,traktorske kosilice 

300.000,00 
50.000,00 

278.010,25 
44.100,00 

Za nabavku materijala  za tek. i inv. održavanje  50.000,00 31.824,55 

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
postrojenja i opreme 
Komun.usluge-održ. kanalske mreže (dio poz) 

50.000,00 
 

100.000,00 

35.163,56 
 

26.275,00 

UKUPNO: 893.000,00 742.301,72 
 

42.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 46. Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13 i 3/18), načelnik općine Velika Kopanica dana 20.5.2019. godine, 
donosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu na području općine Velika Kopanica 

Članak 1.

Ovim Programom određen je opis i opseg poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje 
komunalne infrastrukture na području općine Velika Kopanica  i to za komunalne djelatnosti kako slijedi:
I.   Održavanje javnih površina,
II.  Održavanje nerazvrstanih cesta,
III. Održavanje groblja,
IV. Održavanje javne rasvjete.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđen je opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih 
troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa.

Članak 2.

U 2018. godini održavanje komunalne infrastrukture na području općine Velika Kopanica obuhvaća:

I. Održavanje javnih površina –košenje i uređenje javnih površina u svim  naseljima  općine Velika Kopanica 

Potrebna financijska sredstava: 893.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici- 793.000,00
� � � 44. Namjenski prihodi- 100.000,00
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OPIS Plan za 2018. IZVRŠENJE 2018.g. 

Materijal i i dijelovi za tek. i inv. Održavanje-lenije 
Usluge tekućeg i invest. Održavanja-lenije 
Utrošak goriva  (kombi,traktor, kosilice i dr.strojevi)  

 
25.807,69 

450.000,00 
 

65.000,00 
 

 
15.616,00 

367.323,26 
 

54.893,01 
 

UKUPNO: 540.807,69 437.832,27 
 

OPIS Plan za 2018. IZVRŠENJE 2018.g. 

Košenje groblja i oko groblja  20.000,00 8.437,60 

UKUPNO: 20.000,00 8.437,60 

 

OPIS Plan za 2018.g. Izvršenje  2018.g 

Materijal za održavanje javne rasvjete  
Usluge održavanja  javne rasvjete   

10.000,00 
25.000,00 

6.878,00 
16.640,00 

Električna energija za javnu rasvjetu  230.000,00 220.363,06 

UKUPNO: 265.000,00 243.881,06 
 

OPIS Plan za 2018 Izvršenje 2018.g. 

Održavanje javnih površina 893.000,00 742.301,72 
Održavanje nerazvrstanih cesta 540.807,69 437.832,27 
Održavanje groblja 20.000,00 8.437,60 
Održavanje javne rasvjete 265.000,00 243.881,06 
UKUPNO: 1.698.807,69 1.432.452,65 
 

II. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

Potrebna financijska sredstva: 540.807,69 Kn
Izvor financiranja: � 44. Namjenski prihodi- 450.000,00
� � � 13. Opći prihodi i primici- 90.807,69

III. Održavanje groblja – mjesna groblja Velika Kopanica, Beravci, Mala Kopanica Divoševci i Kupina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

Potrebna financijska sredstva: 20.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 44. Namjenski prihodi

IV. Održavanje javne rasvjete

Opis i iskaz financijskih sredstava

Potrebna financijska sredstva: 265.000,00 Kn
Izvor financiranja:  � 44. Namjenski prihodi-230.000,00
� � � 13. Opći prihodi i primici-35.000,00

V. Ukupna sredstva planirana Programom održavanja kom. infrastrukture u 2018. god.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava
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Članak 3.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi 
Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/02
URBROJ: 2178/12-01-19-01
Velika Kopanica, 20.5.2019.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

43.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 9/09, 5/13,  3/18 i 11/18), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 19. sjednici 
održanoj 28. svibnja 2019. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne  infrastrukture za 2018. 

godinu na području općine Velika Kopanica 

I.

Usvaja se Izvješće o  izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2018. 
godinu na području općine Velika Kopanica.

 

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2018. 
godinu na području općine Velika Kopanica je 
sastavni dio ovog Zaključka.
.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/02
URBROJ: 2178/12-03-19-02
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

44.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i 
članka 46. Statuta općine Velika Kopanica  
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13, 3/18 i 11/18),  načelnik općine Velika 
Kopanica dana 20.5.2019. godine, donosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređenja komunalne infrastrukture u općini 

Velika Kopanica za 2018. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Programom utvrđeni su:
- poslovi s procjenom troškova za gradnju 

pojedinih objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture, te za nabavku opreme na 
području općine Velika Kopanica u 2018. 
godini;

- poslovi  s  procjenom troškova izrade 
dokumenata iz oblasti prostornog uređenja, 
razvojnih planova i projekata općine Velika 
Kopanica u 2018. godini;

- financijska sredstva potrebna za ostvarivanje 
ovog Programa s izvorima financiranja po 
djelatnostima. 
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II. Građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje se po djelatnostima kako slijedi:

1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: 
1.1. nerazvrstane ceste, 
1.2. opskrbu pitkom vodom, 
1.3. javnu rasvjetu, 
1.4. objekata u vlasništvu općine
1.5. groblje. 

Članak 3.

U 2018. godini planira se građenje slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Velika Kopanica:

1.1. Građenje nerazvrstanih cesta
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Potrebna financijska sredstava:1.712.000,00 Kn
Izvor financiranja: �13-Opći prihodi i primici- 170.000,00
� � � 44. Namjenski prihodi- 1.482.000,00
� 52. Kapitalne pomoći- 400.000,00

2.1. Opskrba pitkom vodom
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Potrebna financijska sredstava: 30.000,00 Kn
Izvor financiranja: �13. Opći prihodi i primici-30.000,00

OPIS PLAN ZA  2018.g. IZVRŠENJE za 2018 
Ceste 
Ceste -projekt Šamačka-Gorjanci 
Ostali prometni objekti-most+staza Beravci 
Ceste-Čupin sokak 
Ceste –Barančev sokak 
Ostali prom. objekti Staze-groblje V- Kopanica 
Ostali prometni objekti-staze-(park) 
Ostali prometni objekti-kružni tok 
Ostali prometni objekti-parkiralište, prilazna cesta 

100.000,00 
70.000,00 
70.000,00 

700.000,00 
700.000,00 

 
 

10.000,00 
50.000,00 
12.000,00 

 

64.125,00 
69.369,00 
38.564,66 

421.721,14 
240.991,53 

 
 

5.000,00 
25.671,50 
11.250,00 

UKUPNO: 1.712.000,00 876.692,83 
 

OPIS Plan za  2018.g. IZVRŠENJE za 
2018. 

-Izgradnja vodoodvodnje 30.000,00 14.501,78 

UKUPNO: 30.000,00 14.501,78 
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1.3. Građenje objekata i uređenja javne rasvjete
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Potrebna financijska sredstava: 0,00 Kn

1.4. Građenje i uređenje objekata
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Potrebna financijska sredstava: 528.000,00 Kn
Izvor financiranja: �13. Opći prihodi i primici -471.000,00
44.Namjenski prihodi- 57.000,00

1.5. Građenje i uređenje groblja
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Potrebna financijska sredstava: 730.000,00 Kn
Izvor financiranja: �13 Opći prihodi i primici- 700.000,00
� �   44. Namjenski prihodi – 30.000,00
� � �

III. �Izrada prostorno planske dokumentacije, razvojnih planova i projekata

Članak 4.

U 2018. godini nije bilo izrada dokumenata iz oblasti prostorno planske dokumentacije, razvojnih planova i 
projekata na području općine Velika Kopanica:
� �

OPIS Plan za 2018.g IZVRŠENJE za   
2018. 

- Energetski i komunikacijski vodovi -dodatna 
ulaganja 
- Izgradnja javne rasvjete 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

UKUPNO: 0,00 0,00 
 

OPIS Plan za 2018. IZVRŠENJE za 
2018. 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 
Dom Kupina 
Dodatna ulaganja na građ. objektima-Vatr.dom Divoševci  
Ostali građ. objekti-spomenici 
Dom Mala Kopanica 
Garaža 

250.000,00 
100.000,00 

 
7.000,00 

101.000,00 
50.000,00 
20.000,00 

112.749,00 
54.250,00 

 
6.163,13 

100.279,43 
37.647,00 

0,00 
UKUPNO: 528.000,00 311.089,46 
 

OPIS Plan za  2018.g. IZVRŠENJE za 
2018. 

Ostali objekti-mrtvačnica Mala Kopanica 
Ostali objekti-mrtvačnica Divoševci/Kupina 
Opremanje mrtvačnica 

0,00 
700.000,00 

30.000,00 

0,00 
652.055,86 

26.275,00 
UKUPNO: 730.000,00 678.330,86 
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Članak 5.

Općinski načelnik ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću radi razmatranja i usvajanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/1
URBROJ: 2178/12-01-19-01
Velika Kopanica, 20.5.2019.g.
 

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

45.

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređenja komunalne infrastrukture u

općini Velika Kopanica za 2018. godinu

I.

� Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u općini 
Velika Kopanica za 2018. godinu.

II.

� Tekst Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Općini 
Velika Kopanica za 2018. godinu je sastavni dio ovog Zaključka.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-06/19-01/01
URBROJ: 2178/12-03-19-02
Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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46.

 Na temelju članka 107. st. 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 
92/14) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 
5/13., 3/18. i 11/18.), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28. svibnja 
2019.godine, donosi

ODLUKU

o popisu nerazvrstanih cesta na području općine Velika Kopanica

Članak 1.

� Nerazvrstane ceste na području općine Velika Kopanca su sve ceste koje su utvrđene i upisane kao javno 

dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, a u vlasništvu su općine Velika Kopanica, navedene u:

1. ZK uložak broj 1367 temeljem raspravnog zapisnika od 8.1.2018. godine u postupku ispravka zemljišnih 

knjiga za k.o. Velika Kopanica prema Upravnom rješenju 932-07/18-10/232., 

2. ZK uložak broj 1477 prema Upravnom rješenju 932-07/2016-13/9, k.o. Velika Kopanica

3. ZK uložak broj 1517 prema Upravnom rješenju Z-12112/2018, k.o. Velika Kopanica

4. ZK uložak broj 998 prema broju zadnjeg dnevnika Z-11093/2017, k.o. Beravci

5. ZK uloška broj 39, k.o. Divoševci.

ZK ulošci iz stavka 1. su sastavni dio ove Odluke.

.

Članak 2. 

� Osim nerazvrstanih cesta iz članka 1., na području općine Velika Kopanica nalaze se i sljedeće nerazvrstane 

ceste:  
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Članak 3. 

 Nerazvrstanim cestama iz tablice iz članka 2.  nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, tj. nisu u vlasništvu 

općine Velika Kopanica.

 Kako je općina ta koja održava navedene nerazvrstane ceste, zadužuje se općinski načelnik da krene u 

rješavanje imovinsko pravnih odnosa nad tim cestama pokretanjem ispravnih postupaka i suradnjom s 

institucijama pod čijim su upravljanjem iste.

Članak 4.

� Popis nerazvrstanih cesta će se redovito ažurirati i usklađivati sa svim izmjenama i stvarnim stanjem na 

terenu. 

 

Članak 5.

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

županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/19-01/21

URBROJ: 2178/12-03-19-01

Velika Kopanica, 28. svibanj 2019. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

36.

 Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu 
i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 
91/96., 68798., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 
79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. ,143/12., 
152/14 i 81/15.), članka 3. Stavka 2. Odluke o 
gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 14/11.)članka 1. Odluke o početnoj 
cijeni za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ 10/15) i članka 31. 
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 23. 
sjednici održanoj 15. svibnja  2019. godine donijelo 
je 

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine 

Vrpolje

Članak 1.

� Ovom Odlukom o raspisivanju javnog 
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu općine Vrpolje raspisat će se javni natječaj 
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
općine Vrpolje u katastarskoj općini  Vrpolje, a 
prema početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog 
zemljišta koju je svojom Odlukom utvrdilo 
Općinsko vijeće općine Vrpolje i to za pašnjak 
početna cijena od 200,00 kn/ha.

Članak 2.

� Poljoprivredno zemljište u vlasništvu 
općine Vrpolje u k.o. Vrpolje upisano u posjedovni 
list broj 730, Područnog ureda za katastar u 
Slavonskom Brodu i u zemljišno-knjižni uložak broj 
853 kod zemljišnoknjižnog  odjela Općinskog suda 
u Slavonskom Brodu daje se u zakup na rok od 3 
godine, a označeno i sa početnom cijenom kako 
slijedi:
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Red. br.  Broj k.č.br.  Površina u m2  Kultura i naziv 

rudine  

Ukupno početna 

cijena zakupa (kn)  

1.  2103/1  73620  Pašnjak Močilno  1.472,40  

2.  2169/1  29474  Pašnjak Močilno      589,48  

 
Članak 3.

� Zakup poljoprivrednog zemljišta iz članka 
3. Ove Odluke može isteći i prije navedenog roka 
zakupa od 3 godine zbog privođenja zemljišta 
namjeni sukladno dokumentima prostornog 
uređenja općine Vrpolje.

Članak 4.

� Pravo sudjelovanja za zakup poljo-
privrednog zemljišta iz članka 2.  ove Odluke imaju 
sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem, odnosno 
prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koje nemaju 
financijskih obveza ili dugova prema Općini Vrpolje 
s bilo koje osnove.

Članak 5.

� Poljoprivredno zemljište iz članka 2. ove 
Odluke daju se u zakup u viđenom stanju što 
isključuje sve naknadne prigovore zakupa.

Članak 6.

� Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% 
od početne cijene zakupa i uplaćuje se na žiro račun 
općine Vrpolje broj HR1323400091851400001, 
model HR68, poziv na broj 7706-OIB.

Članak 7.

� Ponuditeljima koji uspiju u natječaju, 
jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a 
ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, 
jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana 
okončanja postupka natječaja.
� Ponuditelji koji uspiju u natječaju i 
naknadno odustanu od zaključenja ugovora, nemaju 
pravo na povrat jamčevine.

Članak 8.

� Prednost pri natječaju imaju ponuditelji koji 
ponude najviši iznos za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u odnosu na početnu cijenu uz ispunjenje 
svih drugih uvjeta iz javnog natječaja.

Članak 9.

� Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava 
je 8 dana od dana objave javnog natječaja u tjednom 
tisku „Posavska Hrvatska“ i na službenim 
stranicama općine Vrpolje www.vrpolje.hr.
� Pristigle ponude za zakup poljoprivrednog 
zemljišta otvara Povjerenstvo za raspolaganje 
nekretninama na javnoj sjednici kojoj mogu nazočiti 
ponuditelji.

Članak 10.

� Odluku o odabiru najpovoljnije ponude 
donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje u roku od 
najduže 15 dana od dana otvaranja pristiglih ponuda 
na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje 
nekretninama.
� Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 
dana od dana donošenja Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta zaključiti ugovor o zakupu sa Općinom 
Vrpolje.

Članak 11.

� Sve troškove u svezi s ovjerom ugovora o 
zakupu snosi zakupac.

Članak 12.

� Temeljem ove Odluke i odredbi Odluke o 
gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine 
Vrpolje raspisat će se javni natječaj za zakup 
poljoprivrednog zemljišta navedenog u članku 2. 
ove Odluke.
� Postupak javnog natječaja provesti će 
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u 
vlasništvu općine Vrpolje.

Članak 13.

� Općina Vrpol je  zadržava pravo na 
poništenje objavljenog natječaja bez davanja 
posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualne 
štete sudionicima natječaja.
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Članak 14.

� Ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu općine Vrpolje dostavljaju se u zatvorenim 
omotnicama na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje 
Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, preporučenom pošiljkom 
ili neposredno dostavom uz naznaku „Ponuda za 
natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta“ ne 
otvaraj.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se 
razmatrati.

Članak 15.

� Za sve informacije zainteresirani ponuditelji 
mogu se obratiti osobno u Općinu Vrpolje svakim 
radnim danom.

Članak 16.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/05
Urbroj: 2178/11-01/19-4
Vrpolje, 15. svibanj  2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić., v.r.

37.

 Na temelju članka  17. Zakona o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne 
novine“ br. 16/19) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavska županije“ broj 
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 23. sjednici održanoj 15. svibnja 
2019. godine donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Plana djelovanja u području
prirodnih nepogoda za općinu Vrpolje 

za 2019. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Plan 
djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu 
Vrpolje za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan 
djelovanja).

Članak 2.

� Plan djelovanja uključuje popis mjera i 
nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, 
procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za 
zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih 
funkcija i stradanja stanovništva i sve druge mjere koje 
uključuju suradnju s nadležnim tijelima za područje 
prirodnih nepogoda, a sve s ciljem određenja mjera i 
postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih 
nepogoda.

Članak 3.

� Plan djelovanja izradila je ovlaštena tvrtka IN 
Konzalting d.o.o. Slavonski Brod.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/05
Urbroj: 2178/11-01/19-3
Vrpolje, 15. svibanj 2019.g

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav  Šimundić, v.r.
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38.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 23. sjednici održanoj 15. svibnja 
2019. godine donijelo je

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o usvajanju

Plana gospodarenja otpadom općine Vrpolje za
razdoblje od 2018. godine do 2023. godine

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje stavlja van 
snage Odluku o usvajanju Plana gospodarenja 
otpadom općine Vrpolje za razdoblje od 2018.godine 
do 2023. godine, Klasa: 021-05/18-01/08, Urbroj: 
2178/11-01/18-2 od 18. srpnja 2018. godine 
(„Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije broj 
14/18).

Obrazloženje:�

� Odluka o usvajanju Plana gospodarenja 
otpadom općine Vrpolje za razdoblje od 2018. 
godine do 2023. godine („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 14/18), stavlja se van snage iz 
razloga što nije donesena sukladno propisanom 
postupku, odnosno nije pribavljena prethodna 
suglasnost Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske 
županije na prijedlog Plana gospodarenja otpadom 
općine Vrpolje za razdoblje od 2018. godine do 
2023. godine što je bila obveza sukladno Zakonu o 
održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/13, 73/17. i 14/19.).

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/05
Urbroj: 2178/11-01/19-2
Vrpolje, 15. svibanj 2019.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća: 

Tomislav Šimundić, v.r.

39.

 
 Na temelju članka 21., članka 33. stavka 1., 
članka 44.  stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
68/18. i 110/18.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
09/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje, na svojoj 23. sjednici održanoj 15. svibnja 
2019. godine donijelo je 

ODLUKU

o komunalnim djelatnostima na području 
općine Vrpolje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području 
općine Vrpolje  (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju 
se komunalne djelatnosti kojima se osigurava 
održavanje komunalne infrastrukture i komunalne 
djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima 
pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na 
području općine Vrpolje, utvrđuju se komunalne 
djelatnost od lokalnog značenja, način povjeravanja  
i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga 
pitanja od značaja za obavljanje komunalnih 
djelatnosti na području općine Vrpolje.

Članak 2.

Na području općine Vrpolje  obavljaju se sljedeće 
komunalne djelatnosti kojima se osigurava 
održavanje i/ili  građenje  komunalne infrastrukture:

1. održavanje nerazvrstanih cesta ,
2. održavanje javnih površina na kojima nije 

dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje 

oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne 

namjene,
6. održavanje groblja,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. održavanje javne rasvjete. 
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Pod  održavanjem nerazvrs tan ih  ce s ta 
podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se 
obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim 
cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i 
instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i 
tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na 
njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog 
poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti 
i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja 
sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u 
skladu s propisima kojima je uređeno održavanje 
cesta.

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije 
dopušten promet motornih vozila podrazumijeva 
se održavanje i popravci tih površina kojima se 
osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod održavanjem građevina javne odvodnje 
oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i 
održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i 
ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina 
javne namjene u građevinskom području, 
uključujući i građevine koje služe zajedničkom 
prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih 
otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih 
isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim 
propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, 
odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih 
voda.

Pod održavanjem javnih zelenih površina 
podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje 
biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, 
održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog 
bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, 
opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita 
bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i 
drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne 
namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i 
čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se 
održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i 
ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i 
drugih površina unutar groblja.

Pod održavanjem čistoće javnih površina 
podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, 
osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno 
čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i 
leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke 
i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila 

na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice 
lokalne samouprave.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se 
upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, 
uključujući podmirivanje troškova električne 
energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Članak 3.

Na području općine Vrpolje obavljaju se sljedeće 
uslužne komunalne djelatnosti:

  1. usluge ukopa pokojnika,
  2. obavljanje dimnjačarskih poslova.

Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju 
se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim 
propisima.

Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se 
čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za 
loženje u građevinama.

U sklopu obavljanja djelatnosti iz ovog članka može 
se osigurati i građenje i / ili održavanje komunalne 
infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.

Članak 4.

Komunalne djelatnosti na području općine Vrpolje 
mogu obavljati: 

1.  pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o 
koncesiji
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o 
obavljanju komunalne  djelatnosti. 

II. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE 
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 5.

Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o 
koncesiji mogu obavljati na području općine Vrpolje  
sljedeće komunalne djelatnosti:
1.  obavljanje dimnjačarskih poslova
2. usluge ukopa pokojnika.
Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi 
registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. 
ovog članka na vrijeme od najduže  5 (pet) godina.

�
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Članak 6.

Postupak davanja koncesije provodi se u skladu sa 
Zakonom o koncesijama, Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu i ovom Odlukom.
 Postupak davanja koncesije započinje danom 
objave obavijesti o namjeri davanja koncesije koja se 
zajedno s dokumentacijom za nadmetanje objavljuje 
u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju 
koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja 
koncesije.
Obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi 
općinski načelnik. 

Članak 7.

Prije početka postupka davanja koncesije 
Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje  provodi 
pripremne radnje sukladno zakonu kojim se uređuju 
koncesije. 
Pripremnim radnjama smatraju se osobito:
- imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju
- izrada studije opravdanosti davanja koncesije 

ili analize davanja koncesije
- procjena vrijednosti koncesije
- izrada dokumentacije za nadmetanje.

Članak 8.

Objava obavijesti  o namjeri davanja koncesije mora 
sadržavati najmanje sljedeće podatke.
1.  naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa, 

adresu elektroničke pošte davatelja koncesije
2.  a) vrstu i predmet koncesije
     b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
     c) mjesto, odnosno područje obavljanja 

djelatnosti koncesije,
     d) rok trajanja koncesije,
     e) procijenjenu vrijednost koncesije,
     f) naznaku postupka davanja koncesije,
3.  a) rok za dostavu ponuda
     b) adresu na koju se moraju poslati ponude,
     c) mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponude,
4.  razloge isključenja gospodarskog subjekta,
5.  uvjete, pravne i poslovne, financijske, tehničke 

i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama 
posebnog zakona te dokaze i podatke kojima 
gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih 
uvjeta

6.  vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude 
koje su ponuditelji dužni dostaviti,

7.  kriterij za odabir ponude,
8.  naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje 

žalbe te podatke o rokovima za podnošenje 

žalbe na odluku ili izmjenu odluke o davanju 
koncesije odnosno odluku ili izmjenu odluke o 
poništenju postupka davanja koncesije.

Obavijest o namjeri davanja koncesije može 
sadržavati i druge podatke u skladu s  odredbama 
Zakona o koncesijama i posebnih zakona.

Članak 9.

Prije početka postupka davanja koncesije, općinski 
načelnik imenuje stručno povjerenstvo koje se 
sastoji od tri člana.
Najmanje jedan član povjerenstva mora imati važeći 
certifikat iz područja javne nabave.

Članak 10.

Zadaci stručnog povjerenstva su: 
- suradnja pri izradi studije opravdanosti davanja 

koncesije, odnosno analize davanja koncesije,  
pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje 
koncesije i izradi dokumentacije za nadmetanje 
pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za 
odabir najpovoljnije ponude,

- pregled i ocjena pristiglih ponuda u skladu sa 
pravilima postupka davanja koncesije,

- utvrđivanje prijedloga odluke o davanju 
koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o 
davanju koncesije, prijedloga odluke o 
poništenju postupka davanja koncesije, 
prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju 
postupka davanja koncesije te obrazloženja tih 
prijedloga

- o b a v j e š t a v a n j e  n a d l e ž n o g  d r ž a v n o g 
odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija 
djelatnost će se obavljati na nekretnini u 
vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije 
koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za 
koje je zakonom određeno da je dobro od 
interesa za Republiku Hrvatsku, a nadležno 
državno odvjetništvo će na temelju svojih 
evidencija izvijestiti stručno povjerenstvo za 
koncesiju ako su u tijeku upravni ili sudski 
postupci ili ako postoje druge zapreke za 
pokretanje postupka davanja koncesije, u 
okviru nadležnosti državnog odvjetništva,

- predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog 
jamstva,

- obavljanje ostalih radnji potrebnih za provedbu 
postupka davanja koncesija.

Općinski načelnik je obvezan obavijestiti 
ministarstvo nadležno za financije o namjeri 
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osnivanja stručnog povjerenstva, koje može 
imenovat i  svojeg predstavnika u s t ručno 
povjerenstvo.

Članak 11.

Povjerenstvo iz prethodnog članka ove Odluke kod 
otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju 
ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji 
sadržaj je utvrđen propisima kojima je reguliran 
postupak javne nabave.
Na osnovi prijedloga Povjerenstva općinski načelnik 
upućuje Općinskom vijeću općine Vrpolje prijedlog 
Odluke o davanju koncesije ili prijedlog Odluke o 
poništenju postupka davanja koncesije. 

Članak 12.

� Kriterij za odabir najpovoljnije ponude za 
dodjelu koncesije je ekonomski najpovoljnija 
ponuda uzimajući u obzir kvalitetu usluge i 
sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost 
razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno 
ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih 
Zakonom o koncesijama.

Članak 13.

Odluka o davanju koncesije sadržava podatke koji su 
propisani Zakonom o koncesijama te obrazloženje 
razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja i druge 
odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za 
nadmetanje, podnesenom ponudom te odredbama 
posebnog zakona.
Odluka o davanju koncesije objavljuje se u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 
Hrvatske.

Članak 14.

Na temelju odluke o davanju koncesije općinski 
načelnik s odabranim ponuditeljem sklapa ugovor o 
koncesiji.
Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:
 -  djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje, 
-   vrijeme  na koje se koncesija dodjeljuje ,
-   visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
 -  cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
 -  prava i obveze davatelja koncesije,
 -  prava i obveze koncesionara,
 -  jamstva i/ili odgovarajuće instrumente 

osiguranja koncesionara ,
-   uvjete otkaza ugovora,
 -  ugovorne kazne.

Članak 15.

Ugovorom o koncesiji može se odrediti promjena 
visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za 
koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme 
t ra janja  ugovora o  koncesi j i ,  u  skladu s 
dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o davanju 
koncesije.
  Promjene naknade za koncesiju moguće su 
temeljem:
1.  indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i 

eura u odnosu na fluktuaciju tečaja
2.  indeksa potrošačkih cijena, odnosno
3.  izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se 

uređuje visina i način plaćanja naknade za 
koncesiju.

4.  gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na 
ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i 
procijenjene vrijednosti koncesije koja je bila 
temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjena naknade za koncesiju utvrđuje se 
ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a vrši se 
ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to 
određenim vremenskim razdobljima ovisno u 
uvjetima fluktuacije tečaja ili promjena potrošačkih 
cijena.

Članak 16.

� Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist 
Proračuna općine Vrpolje.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE 
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU  UGOVORA O OBAVLJANJU 
KOMUNALNIH DJELATNOSTI 

Članak 17.

Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora 
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, 
mogu obavljati na području općine Vrpolje sljedeće 
komunalne djelatnosti: 
1. održavanje nerazvrstanih cesta 
2. održavanje javnih površina na kojima nije 

dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje javnih zelenih površina
4. održavanje groblja
5. održavanje čistoće javnih površina
6. održavanje javne rasvjete

Ugovor o obavljanju komunalnih djelatnosti iz 
stavka 1.  ovog članka može se zaključiti najduže na 
vrijeme od 4 (četiri) godine.
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Članak 18.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o 
povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti iz 
članka 17. ove Odluke,  te sklapanje, provedba i 
izmjene tog ugovora provode se prema propisima o 
javnoj nabavi.
Planiranje, priprema, provedba  te odabir osobe s 
kojom se sklapa ugovor o obavljanju komunalne 
djelatnosti iz članka 19. ove Odluke za koje nije 
obvezno provoditi postupke javne nabave propisane 
Zakonom o javnoj nabavi, provoditi će se sukladno 
Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne 
nabave.
Procijenjena vrijednost kod višegodišnjih ugovora 
temelji na cjelokupnom razdoblju trajanju ugovora.

Članak 19.

Nakon provedenog postupka odabira najpovoljnijeg 
ponuditelja, Ugovor o obavljanju  komunalne 
djelatnosti u ime općine Vrpolje sklapa općinski 
načelnik.
Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
1.  komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
2.  vrijeme na koje se sklapa ugovor,
3.  vrstu i opseg komunalnih usluga,
4.  način određivanja cijene komunalnih usluga te 

način i rok plaćanja izvršenih usluga,
5.  jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 20.

U slučaju povećanja opsega obavljanja komunalne 
djelatnosti u tijeku roka na koji je zaključen ugovor, 
isto će se urediti dodatkom osnovnog ugovora kojeg 
će zaključiti općinski načelnik u skladu sa svojim 
zakonskim ovlastima, a bez posebne odluke 
Općinskog vijeća općine Vrpolje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 21.

Ugovori o povjeravanju poslova za obavljanje 
komunalne djelatnosti sklopljeni prije stupanja na 
snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka 
ugovornog roka ili do raskida istih.

Članak 22.

Ugovori o koncesiji za obavljanje komunalne 
djelatnosti sklopljeni prije stupanja na snagu ove 
Odluke, ostaju na snazi do isteka ugovornog roka ili 
do raskida istih.                            

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se 
obavljaju na temelju koncesije na području općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 16/09) i Odluka o komunalnim 
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske  županije“ broj 12/10).

 
Članak 24.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

KLASA: 021-05/19-01/05
URBROJ: 2178/11-01-19-5
Vrpolje, 15. svibnja 2019.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

40.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 23. sjednici održanoj 15. svibnja 
2019. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za provođenje
postupka objave Javnog poziva

za predlaganje kandidata za javna priznanja 
općine Vrpolje

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje daje 
suglasnost Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja 
općine Vrpolje za provođenje postupka objave 
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Javnog poziva za predlaganje kandidata za javna 
priznanja općine Vrpolje.

Članak 2.

� Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja 
općine Vrpolje u obvezi je obaviti poslove određene 
člankom 12. stavkom 2. Odluke o javnim priznanjima 
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 10/18).

Članak 3.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/05
Urbroj: 2178/11-01-19-7
Vrpolje, 15. svibnja 2019.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav  Šimundić, v.r.

41.

 Na temelju članka 111. stavak 3. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 
9/09, 5/13, 14/14, i 1/18), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 23. sjednici održanoj 15.svibnja 
2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izgledu i sadržaju službene iskaznice i  značke 

komunalnog redara općine Vrpolje

Članak 1.

� Ovom Odlukom određuje se izgled i sadržaj 
službene iskaznice, značke i službene odore 
komunalnog redara općine Vrpolje.

Članak 2. 

 Iskaznica komunalnih redara (u nastavku teksta: 
iskaznica) izrađuje se na punijem papiru bijele boje, 
dimenzija 85x55 mm i zaštićuje se plastificiranjem. 
Tekst na iskaznici ispisan je plavom bojom.

 � Prednja strana iskaznice komunalnog redara 
sadrži:
1. � grb Republike Hrvatske u gornjem lijevom kutu i 

grb općine Vrpolje u gornjem desnom kutu 
iskaznice

2. � natpis Republika Hrvatska, Brodsko-posavska 
županija, Općina Vrpolje, Jedinstveni upravni 
odjel općine Vrpolje,

3. � naziv SLUŽBENA ISKAZNICA
  KOMUNALNOG REDARA,
4. � mjesto za fotografiju veličine 28x32 mm, preko 

koje je otisnut pečat općine Vrpolje,
5. � ime i prezime nositelja iskaznice velikim tiskanim 

slovima 

Na poleđini iskaznica sadrži:
1. � tekst o ovlasti nositelja iskaznice,
2. � datum izdavanja iskaznice, 
3. � mjesto za pečat i potpis načelnika,
4. � upozorenje da iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 3. 

� Značka komunalnih redara izrađena je od metala, 
podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana, 
okruglog je oblika, promjera 55 mm i sastoji se od tri 
koncentrična kruga.
  � U središnjem krugu, na zrakastoj podlozi grb je 
općine Vrpolje. Srednji je niklani krug, promjera 40 
mm, a sadrži, u gornjem dijelu, plavim slovima ispisan 
natpis "KOMUNALNO REDARSTVO". Vanjski je 
krug mesingan, promjera 55 mm na kojem je istaknut 
tekst "OPĆINA VRPOLJE". Na donjem dijelu značke 
nalazi se niklana traka u koju se, plavom bojom, 
upisuje broj značke.
 � Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od 
pernog čelika.

Članak 4.

Za vrijeme obavljanja nadzora komunalni redar nosi 
značku na vidnom mjestu.

Članak 5.

� Iskaznicu i značku izdaje Jedinstveni upravni 
odjel općine Vrpolje.
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 � Jedinstveni upravni  odjel  iz  stavka  l.  ovoga  
članka  vodi  evidenciju  o  izdanim  i vraćenim 
iskaznicama i značkama.
 � Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži ime i 
prezime komunalnog redara  kojemu  su  iskaznica  i  
značka  izdane,  broj  iskaznice  i  značke,  datum 
izdavanja,  datum  povratka,  odnosno  poništenja  
iskaznice  ili  značke,  potpis komunalnog redara, te 
odjeljak za napomenu.

Članak 6.

� Iskaznicom  i  značkom  smije  se  koristiti  samo  
u  okviru  nadležnosti obavljanja poslova komunalnog 
redara. 
 � Komunalnom će se redaru privremeno oduzeti 
iskaznica i značka ako je protiv  njega  pokrenut  
stegovni  postupak,  istraga  ili  podignuta  optužnica,  
do dovršenja postupka.

Članak 7.

� Komunalni  redar  kojem  prestaje  radni  odnos  u 
Općini Vrpolje dužan  je, kod   primitka  rješenja  o  
prestanku  radnog odnosa, odnosno rješenja o 
rasporedu na drugo radno mjesto, iskaznicu i značku 
predati u Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje.
 � Vraćena  se  iskaznica poništava  i  pohranjuje,  a  
vraćena  se  značka pohranjuje.   �
� Iskaznica  vrijedi  od  dana  njenog  izdavanja  do  
prestanka  ovlaštenja  za obavljanje poslova 
komunalnog redara.

Članak 8.

� Komunalni redar koji izgubi iskaznicu ili značku 
ili na drugi način ostane bez  njih, ili iskaznica ili 
značka budu oštećene, dužan je o tome odmah 
izvijestiti Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje.
 � Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je 
oštećena, izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica 
ili značka oglašena nevažećom u Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije..
 � Komunalni redar dužan je oštećenu iskaznicu ili 
značku predati u Jedinstveni upravni odjel općine 
Vrpolje.
� U slučaju da komunalni redar ošteti službenu 
iskaznicu i značku vlastitom krivnjom, dužan je o 
vlastitom trošku podmiriti nastalu štetu. 

Članak 9.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/19-01/05
Urbroj: 2178/11-01-19-6
Vrpolje, 15. svibnja 2019. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

općine Vrpolje  
Tomislav Šimundić, v.r.

42.

 Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o 
zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 153/13, 
78/15, 12/18 i 118/18), te članka 31. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa 
na okoliš (Narodne novine broj 3/17), te nakon 
provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš, općinska načelnica općine 
Vrpolje dana 24. svibnja 2019. godine donijela je
                                  

ODLUKU

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

gospodarenja otpadom općine Vrpolje za 
razdoblje 2018. – 2023. godine

Članak 1.

          Općinska načelnica općine Vrpolje donijela je 
Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi 
strateške procjene utjecaja na okoliš  Plana 
gospodarenja otpadom općine Vrpolje 2018. – 2023. 
godine (KLASA: 363-01/19-02/09, URBROJ: 
2178/11-01-19-1 od 14. veljače 2019. godine) prema 
kojoj je proveden postupak Ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja 
otpadom općine Vrpolje 2018. – 2023. godine (u 
daljem tekstu: Plan gospodarenja otpadom).
           Postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš proveden je temeljem mišljenja 
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša Brodsko-posavske županije od 19. studeni 
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2018. (KLASA: 351-02/18-01/44, URBROJ: 
2178/1-03-18-2).

         U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš utvrđeno je da predmetni Plan 
gospodarenja otpadom  općine Vrpolje za razdoblje 
od 2018.-2023. godine neće imati vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se 
utvrđuje da za Plan gospodarenja otpadom općine 
Vrpolje za razdoblje od 2018.-2023. godine nije 
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš.

Članak 2.

� Po provedenom postupku zatraženo je mišljenje 
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i 
zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, koji se 
dopisom KLASA: 351-02/18-01/44, URBROJ: 
2178/1-03-19-07 od 8. svibnja 2019., očitovao da je 
postupak Ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom 
općine Vrpolje za razdoblje od 2018. – 2023. godine, 
proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša 
(''Narodne novine'' broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 
118/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja 
strategije, plana i programa na okoliš (''Narodne 
novine'' broj 3/17).
       Pravna osnova za izradu i donošenje Plana 
gospodarenja otpadom općine Vrpolje su Zakon o 
održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 
broj 94/13, 73/17 i 14/19), a koji je usklađen s 
Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 
za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Narodne 
novine broj 3/17).

       Osnovni razlozi za donošenje novog Plana 
gospodarenja otpadom općine Vrpolje su: 
a) Usklađivanje s Planom gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.,
b) Unaprjeđenje gospodarenja otpadom na 
području općine Vrpolje

Članak 3.

� Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom 
gospodarenja otpadom općine Vrpolje su dodatno 
unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na 
cjelokupnom području općine Vrpolje u skladu s 
relevantnim zakonskim i podzakonskim odredbama, 
s općim ciljevima u gospodarenju otpadom i to 
dodatnog smanjenja ukupne količine proizvedenog 
komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i 
odvojenog prikupljanja selektivnog otpada i bio-

otpada iz miješanog komunalnog otpada, odnosno 
smanjenje količine otpada za konačno odlaganje, 
priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i 
ponovno korištenje (uporaba) uz poseban naglasak 
na edukaciju stanovništva i unaprjeđenje nadzora 
nad sustavom gospodarenja otpadom kao i 
utvrđivanje lokacija „divljih“ odlagališta koje treba 
sanirati.

Članak 4.

           U provedenom postupku u cilju utvrđivanja 
vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš predmetnog 
Plana gospodarenja otpadom, Općina Vrpolje 
zatražila je mišljenja tijela i osoba određenih 
posebnim propisima: 
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 

Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 
10000 Zagreb

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i 
zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, 
Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod

- Općina Velika Kopanica, Vladimira Nazora 1, 
35221, Velika Kopanica

- Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 
5, 35214, Donji Andrijevci

- Općina Strizivojna, B. Radića 172, 31410 
Strizivojna,

- Općina Trnava, Ivana Meštrovića 2, 31411 
Trnava,

- Grad Đakovo, Ulica Ivana Pavla II 7, 31400 
Đakovo

 Unutar propisanog roka (30 dana) zaprimljena 
su sljedeća mišljenja:
- Ministarstvo zaštite okoliša poslalo je 

očitovanje od 12. ožujka  2019. godine 
KLASA: 612-07/19-58/22, URBROJ 517-05-
2-3-19-2, kojim se proglašava nenadležnim za 
davanje mišljenja

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i 
zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije 
izdao je mišljenje  dana 8. ožujka 2019. godine 
KLASA: 351-02/18-01/44, URBROJ: 2178/1-
03-19-04, da je Plan prihvatljiv za ekološku 
mrežu i ne treba provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje 
zaštite i očuvanja prirode (bioraznolikost, 
zaštićena područja).

- Općina Velika Kopanica je dana 27. veljače 
2019. godine KLASA: 363-01/19-01/6, 
URBROJ: 2178/12-02-19-2, izdala mišljenje 
kako nije potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš,
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- Općina Donji Andrijevci je dana 05. ožujka 
2019. godine KLASA: 363-01/19-01/20 
URBROJ 2178/04-03-19-2, izdala mišljenje 
kako nije potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš,

- Općina Strizivojna nije u roku od 30 dana 
dostavila nikakvo mišljenje, stoga se smatra 
kako je stav općine Strizivojna da nema 
posebnih uvjeta za zaštitu okoliša za Plan 
gospodarenja otpadom 2018. – 2023. godine

- Općina Trnava nije u roku od 30 dana dostavila 
nikakvo mišljenje, stoga se smatra kako je stav 
općine Trnava da nema posebnih uvjeta za 
zaštitu okoliša za Plan gospodarenja otpadom 
2018. – 2023. godine

- Grad Đakovo nije u roku od 30 dana dostavio 
nikakvo mišljenje, stoga se smatra kako je stav 
Grada Đakova da nema posebnih uvjeta za 
zaštitu okoliša za Plan gospodarenja otpadom 
2018. – 2023. godine

 Rezultat provedenog postupka ocjene o potrebi 
strateške procjene je da za Plan gospodarenja 
otpadom općine Vrpolje za razdoblje 2018.-
2023.g. nije potrebno provesti postupak strateške 
procjene utjecaja na okoliš. 

 Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno 
provesti postupak strateške procjene utjecaja na 
okoliš za predmetni Plan gospodarenja otpadom 
donesena je na temelju procjene mogućih značajnih 
utjecaja kao i na temelju pribavljenih mišljenja 
nadležnih tijela. 

Članak 5.

� Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom 
određeni su odredbom članka 28. stavka 1. točkom 5. 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(''Narodne novine“ broj 94/13, 73/17. i 14/19.), 
prema kojem je jedinica lokalne samouprave dužna 
na svom području osigurati uvjete i provedu 
propisanih mjera gospodarenja otpadom.

Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument 
kojim će se postaviti održivi sustav gospodarenja 
otpadom koji nastaje na području općine Vrpolje.

Značajke provedbe Plana gospodarenja otpadom 
općine Vrpolje za razdoblje od 2018. – 2023.  godine 
su takve da se uz primjenu zakonom propisanih 
mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni utjecaj 
na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije 
kumulativno opterećenje okoliša na području općine 
Vrpolje.

Unutar obuhvata predmetnog Plana, odnosno općine 
Vrpolje nema područja koja su zaštićena temeljem 
Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 
80/2013, 15/2018). Sukladno Uredbi o ekološkoj 
mreži (Narodne novine, broj 124/2013, 105/2015) na 
području obuhvata predmetnog Plana, odnosno 
općine Vrpolje.

Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša je 
sukladno odredbi članka 29. stavka 11. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) i 
članka 48. stavak 5. i 10., članka 26.stavka 1. i članka 
46. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne 
novine“, br. 80/13., 15/18. i 14/19.), vezano uz 
članak 112. Zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 
15/18.), a u svezi članka 64. stavka 5. Zakona o 
zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 
78/15, 12/18. i 118/18.), izdao mišljenje (KLASA: 
351-02/18-01/44, URBROJ: 2178/1-03-19-04, od  
8. ožujka 2019. godine:                                                                                                                                     
- da je Plan gospodarenja otpadom općine 
Vrpolje za razdoblje od 2018. do 2023. godine 
prihvatljiv za ekološku mrežu i
- da za Plan gospodarenja otpadom općine 
Vrpolje za razdoblje od 2018. do 2023. godine ne 
treba provesti postupak strateške procjene utjecaja 
na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja 
prirode (bioraznolikost, zaštićena područja).

U postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu na području općine Vrpolje, s 
obzirom na to da se predmetnim Planom namjerava 
unaprijediti sustav gospodarenja otpadom i uvesti 
mjere koje obuhvaćaju sve mjere smanjenja 
nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada i 
smanjenja količine otpada, ocjenjeno je da uz 
primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i 
bioraznolikosti za Plan gospodarenja otpadom 
općine Vrpolje za razdoblje 2018. –  2023. godine 
nije potrebno provesti postupak strateške procjene 
utjecaja, i da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.
Prikupljena mišljenja tijela u postupku Ocjene o 
potrebi strateške procjene na okoliš izražavaju stav 
da ne treba provoditi postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš.

Članak 6.

� Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno 
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana 
gospodarenja otpadom općine Vrpolje donesena je 
na temelju provedenog postupka ocjene o potrebi 
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strateške procjene, sukladno pribavljenim 
mišljenjima tijela i osoba određenim posebnim 
propisom te kriterijima za utvrđivanje vjerojatno 
značajnog utjecaja na okoliš navedenih u Prilogu III. 
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i 
programa na okoliš (''Narodne novine'' broj 3/17) i to 
kako slijedi:

� Kriterij i  za utvrđivanje vjerojatno 
značajnog utjecaja na okoliš osobito su:

1. Značajke Plana gospodarenja otpadom 
općine Vrpolje osobito u odnosu na:

- Stupanj do kojeg strategija, plan ili program 
određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti i to u 
odnosu na lokaciju, vrstu, veličinu i operativne 
uvjete ili alociranju izvora
Plan gospodarenja otpadom općine Vrpolje 
predstavlja dokument općenitog karaktera koji 
definira okvir razvojnih projekata koji se planiraju 
provesti do 2023. godine ali s nedostatnom razinom 
definiranosti planiranih zahvata s obzirom na 
lokaciju, veličinu, operativne uvjete, te izvore 
financiranja prostorno planske dokumentacije.
- Stupanj do kojeg strategija, plan ili program 
utječe na druge planove ili programe, uključujući 
i one u hijerarhiji
Plan gospodarenja otpadom općine Vrpolje 
predstavlja razvojni dokument lokalnog karaktera 
koji prati smjernice viših razina te će implementacija 
istoga doprinijeti ostvarenju ciljeva i prioriteta 
definiranih dokumentima više razine hijerarhije.
- Pogodnosti strategije, plana ili programa za 
uključivanje pitanja zaštite okoliša, osobito s 
ciljem promicanja održivog razvoja
Kao razvojni dokument koji definira smjernice 
gospodarenja otpadom, Plan gospodarenja otpadom 
općine Vrpolje uključuje i pitanja zaštite okoliša, a 
posebice je usmjeren na analizu, ocjenu stanja i 
aktivnosti u gospodarenju otpadom na području 
općine Vrpolje, s ciljem promicanja sveobuhvatnog 
razvoja u području zaštite okoliša.
- Okolišni problemi važni za strategiju, plan i 
program
Okolišni  problemi koj i  su važni  za Plan 
gospodarenja otpadom općine Vrpolje odnose se na 
daljnji razvoj sustava gospodarenja otpadom na 
području općine Vrpolje u smislu razvrstavanja 
otpada.
- Važnost plana i programa za primjenu 
propisa Zajednice u području zaštite okoliša (npr. 
Strategija, plan ili program koji se odnosi na 
gospodarenje otpadom ili zaštitu voda)
Plan gospodarenja otpadom općine Vrpolje značajan 

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

2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje 
provedba Plana ili programa može utjecati, 
posebice u odnosu na:

- Vjerojatnost ,  trajanje ,  učestalost  i 
povratnost (reverzibilnost) utjecaja
Provedba Plana gospodarenja otpadom općine 
Vrpolje dugoročno gledano imat će kontinuiran 
pozitivan utjecaj na okoliš i povećanje kvalitete 
života na području općine Vrpolje.
- Kumulativnu prirodu utjecaja
Kumulativna priroda utjecaja provedbe Plana 
gospodarenja otpadom općine Vrpolje biti će 
vidljiva ponajprije kroz zaštićene i očuvane zatečene 
resurse koji će održivim korištenjem odredbi Plana 
gospodarenja otpadom ostati budućim generacijama 
bez većeg ugrožavanja okoliša.
- Prekograničnu prirodu utjecaja
Provedba Plana gospodarenja otpadom općine 
Vrpolje nema posebnih obilježja utjecaja i obilježja 
područja prekogranične suradnje.
- Rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. 
uslijed izvanrednih događaja)
Provedba Plana gospodarenja otpadom općine 
Vrpolje neće uzrokovati potencijalne negativne 
rizike na ljudsko zdravlje i okoliš.
- Veličinu i područje prostiranja utjecaja 
(zemljopisno područje i broj stanovnika na koje 
će vjerojatno djelovati)
S obzirom da je Plan gospodarenja otpadom općine 
Vrpolje izrađen i usmjeren isključivo za područje 
općine Vrpolje kao jedinice lokalne samouprave 
koja prema posljednjem popisu stanovništva 
2011.godine ima 3521 stanovnika, provedba istoga 
imat će izravan i neizravan utjecaj isključivo na 
zemljopisno područje u okvirima granica općine 
Vrpolje.
- Vrijednost i osjetljivost područja na koje će 
vjerojatno utjecati zbog: posebnih prirodnih 
obilježja ili kulturno-povijesne baštine
Plan gospodarenja otpadom općine Vrpolje imat će 
pozitivne utjecaje na očuvanje prirodnih obilježja i 
kulturno-povijesne baštine jer se upravo njegovom 
provedbom doprinosi istom.
- Ekološke mreže
Upravni odjel za  komunalno gospodarstvo i zaštitu 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 1594



okoliša (KLASA: 351-02/18-01/44, URBROJ: 
2178/1-03-19-04 od 8. ožujka 2019. godine), dao je 
mišljenje da je Plan gospodarenjem otpadom općine 
Vrpolje za razdoblje od 2018. do 2023. godine 
prihvatljiv za ekološku mrežu.
- Prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili 
graničnih vrijednosti
Provedba Plana gospodarenja otpadom općine Vrpolje 
kao i zahvata koji su obuhvaćeni istim, neće uzrokovati 
potencijalna prekoračenja standarda kakvoće okoliša 
ili graničnih vrijednosti.
- Utjecaji na područja ili krajobraze priznatog 
zaštićenog statusa na nacionalnoj, međunarodnoj 
razini ili razini zajednice

 Na području općine Vrpolje nema zaštićenih 
područja prema Zakonu o zaštiti prirode stoga 
provedba Plana gospodarenja otpadom općine Vrpolje 
neće imati značajnijih utjecaja.

Članak 7.

 Općina Vrpolje dužna je informirati javnost 
sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i 
odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (“Narodne novine”, br. 64/08), kojima se 
uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti 
u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 8.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se na internet stranicama općine Vrpolje 
www.vrpolje.hr i u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKA NAČELNICA 
OPĆINE VRPOLJE  

KLASA: 363-01/19-01/09
URBROJ: 2178/11-02-19-15
Vrpolje, 24. svibanj  2019. godine

Općina Vrpolje
Općinska  načelnica

Ankica Zmaić, 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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