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ŽUPANIJA

- akti  župana:

113.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  3 6 .  Z a k o n a  o 
poljoprivredi (“Narodne novine”, broj 118/18 i 
42/20), članka 7. Pravilnika o državnim potporama 
sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (“Narodne 
novine”, broj 72/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br. 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 
i 98/19), članka 56. i 94. Statuta Brodsko-posavske 
županije („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 15/13 – 
pročišćeni tekst, 4/18 i 5/20) te temeljem Zaključka o 
usvajanju Informacije o mjerama za suzbijanje 
negativnih ekonomskih posljedica epidemije bolesti 
COVID-19 na području Brodsko-posavske županije 
u 2020. godini („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, br. 18/20), a sukladno članku 4.,5.,6. i 7. 
Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, 
subvencija i pomoći iz Proračuna Brodsko-posavske 
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 1/19), župan Brodsko-posavske 
županije je dana 30. lipnja 2020. godine, donio

PROGRAM

potpore za unaprjeđenje govedarstva - krava 
prvotelki svih pasmina na području Brodsko-

posavske županije za 2020. godinu

OPĆI UVJETI 

Članak 1.

Programom potpore za unaprjeđenje govedarstva – 
krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-
posavske županije za 2020. godinu (u daljnjem 
tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti u 
poljoprivredi za koje će Brodsko-posavska županija 
u 2020. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti 
te kriteriji i postupak dodjele istih, a u skladu s 
Privremenim okvirom za mjere državne potpore u 
svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji 
COVID-19 (Komunikacija Komisije C(2020)1863 
final, C82020)2215 final i C82020)3156 final). 
Potpora male vrijednosti podrazumijevaju dodjelu 
bespovratnih novčanih sredstava (subvencija) iz 
Proračuna Brodsko-posavske županije  za 
2020.godinu 

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg 
Brodsko-posavska županija (u daljnjem tekstu: 
davatelj potpore) dodjeljuje potpore male vrijednosti 
sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore 
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim 
Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. 
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore 
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de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 
24. prosinca 2013.) – u daljnjem tekstu: Uredba 
1408/2013 i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 
21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 
1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na potpore de 
minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 511, 22. 
veljače 2019). – u daljnjem tekstu: Uredba 
1408/2013 i Uredba 2019/316.

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013 i Uredbe 
2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore 
dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom 
proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz 
iznimku: 
a)  potpora čiji je iznos određen na temelju cijene 

ili količine proizvoda stavljenih na tržište; 
b)  potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest 

potpora koje su izravno vezane uz izvezene 
količine, potpora za osnivanje i upravljanje 
distribucijskom mrežom ili za neke druge 
tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost; 

c)  potpora uvjetovanih korištenjem domaćih 
umjesto uvoznih proizvoda. 

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013 i Uredbe 
2019/316, “poljoprivredni proizvodi” znači 
proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i 
akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EU) br. 
104/2000.

TRAJANJE PROGRAMA 

Članak 3.

Potpore male vrijednosti po ovom Programu mogu 
se dodijeliti nakon dobivenog pozitivnog mišljenja 
Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga 
Programa s pravilima o potporama male vrijednosti 
u sektoru poljoprivrede (Uredba 1408/2013 i Uredba 
2019/316), odnosno od odobrenja Ministarstva 
poljoprivrede do 31. prosinca 2020. godine

CILJ PROGRAMA

Članak 4.

Cilj Programa je održati postojeću razinu 
proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima u sektoru govedarstva zbog 
povećanja brojnosti grla na području Brodsko-
posavske županije, a time i stvaranju viška 

kvalitetnog rasplodnog materijala koji će pomoći 
pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji goveda za 
domaće i inozemno tržište uslijed usporavanja 
gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom 
virusa COVID - 19.

Članak 5.

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i 
Uredbe 2019/316 pod pojmom “jedan poduzetnik” 
obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje 
jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava 
dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti 
većinu članova upravnog, upravljačkog ili 
nadzornog tijela drugog poduzeća; 
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući 
utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi 
statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; 
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom 
poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s 
drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, 
većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava 
članova u tom poduzeću.
 
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih 
u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog 
ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim 
poduzetnikom.

Članak 6.

Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti 
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik 
poljoprivrednika ili u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava,  a  koji  imaju evidentirane 
poljoprivredne površine u ARKOD sustavu te koji 
na vlastitom gospodarstvu drže krave svih pasmina i 
koja su evidentirana u Jedinstvenom registru 
domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) sa 
prebivalištem i sjedištem i poljoprivrednom 
proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, stoka, 
gospodarski objekti i sl.) na području Brodsko-
posavske županije, te poljoprivredna gospodarstva 
sa sjedištem u Brodsko-posavskoj županiji i 
poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja 
Brodsko-posavske županije, a koja zadovoljavaju 
kriterije propisane za pojedine aktivnosti. 

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće 
subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna 
poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrte, 



trgovačka društva, proizvođačke organizacije, 
udruge i zadruge registrirane za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti. 

Pravo na potpore male vrijednosti ostvaruju 
prihvatljivi korisnici na vlastiti zahtjev, odnosno 
temeljem ugovora koji Brodsko-posavska županija 
zaključi s određenim korisnicima u provođenju 
Programa, a isto traje do iskorištenja sredstava 
planiranih u Proračunu Brodsko-posavske županije 
za 2020. godinu. 

Članak 7.

Za korisnike potpora male vrijednosti koji su u 
sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi pri 
odobravanje potpore.

Svi priloženi računi moraju imati potvrdu plaćanja.

Članak 8.

Brodsko-posavska županija će u 2020. godini 
dodjeljivati potpore male vrijednosti sukladno 
Uredbi 1408/2013 i Uredbi 2019/316 za:

OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA 
I OBVEZE KORISNIKA 

Korisnici potpora po ovom Programu su fizičke i 
pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili 
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja su 
ostavila u rasplodu ili kupila junicu te ju drže na 
svojem gospodarstvu do oteljenja. 

Potporu male vrijednosti ostvaruje korisnik - 
uzgajivač junica svih pasmina: 

 s prebivalištem i sjedištem na području 
Brodsko-posavske županije; 

 čije su rasplodne životinje visokokvalitetne 
(ženke) upisane u sustav za identifikaciju i 
registraciju životinja sukladno propisima o 
veterinarstvu (JRDŽ); 

 za životinje, a iste se moraju držati u stadu 
barem četiri (4) godine;

 za životinje, a za one koje moraju napustiti 
gospodarstvo potrebno je dostaviti potvrdu 
Veterinarske stanice o navedenim razlozima za 
izlučivanje iz gospodarstva.

Jedinični iznos potpore male vrijednosti za uzgoj 
junica ne može biti veći od 800,00 kuna po grlu, a 

utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih 
grla za potporu i visine sredstava predviđenih 
Programom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I 
POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Članak 9.

Za provedbu mjera potpore male vrijednosti 
raspisuju se javni poziv tijekom 2020. godine koji će 
biti objavljeni na internetskoj stranici Brodsko-
posavske županije u kojima će se utvrditi rokovi i 
postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s 
odgovarajućom dokumentacijom.
 
Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti podnosi 
se Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu 
Brodsko-posavske županije u pisanom obliku na 
propisanom obrascu zahtjeva. Uz zahtjev, 
podnosi te l j  pr i jave pr i laže  odgovarajuću 
dokumentaciju, određenu u obrascu zahtjeva i 
javnom pozivu.

Podnositelj prijave uz zahtjev, ovisno o mjeri za koju 
podnose zahtjev prilažu sljedeće:

- pres l ika  r j e šen ja  o  up i su  u  Up i sn ik 
poljoprivrednika ili Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava;

- preslike računa prihvatljivih troškova;
- dokaz o plaćenim prihvatljivim troškovima;
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na 

ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana 
podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave 
o postojanju duga na ime javnih davanja iz  koje 
je razvidno da je odobrena obročna otplata duga 
ili odgoda naplate;

- izjavu o dodijeljenim potporama male 
vrijednosti: 

- presliku kartice žiro-računa s pripadajućim 
IBAN-om.

Obrasci zahtjeva bit će dostupni uz objavljeni javni 
poziv na internetskoj stranici Brodsko-posavske 
županije www.bpz.hr ili se mogu preuzeti u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu. 

Postupak obrade podnesenih zahtjeva za pojedinu 
mjeru iz ovog Programa provodi Povjerenstvo za 
potpore na području Brodsko-posavske županije (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Župan 
Brodsko-posavske županije. 
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Povjerenstvo može, po potrebi zatražiti i dodatnu 
dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva 
korisnika potpore. 
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća i 
do utroška proračunskih sredstava. 
Na osnovu provedenog javnog poziva i kontrole 
pristiglih zahtjeva, a na prijedlog Povjerenstva 
Župan Brodsko-posavske županije donosi Odluku o 
dodjeli potpore male vrijednosti. Odluka o dodjeli 
potpore male vrijednosti objavljuje se na 
internetskoj stranici Brodsko-posavske županije u 
roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli 
potpore male vrijednosti. 

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u 
trenutku donošenja Odluke iz stavka 6. ovog članka, 
neovisno o datumu isplate potpore.

Članak 10.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u skladu s 
raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih. Za isto 
ulaganje ili mjeru korisnik može potporu male 
vrijednosti temeljem ovog Programa ostvariti samo 
jednom. 

Članak 11.

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 i Uredbe 
2019/316 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji 
je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći 
iznos od 20 000 EUR-a tijekom razdoblja od tri 
fiskalne godine uključujući i dobivenu potporu iz 
ovog Programa  te se ta gornja granica primjenjuje 
bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 
Slijedom stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva 
nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev 
ukoliko mu ukupne dodijeljene potpore tijekom 
razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen 
Uredbom 1408/2013 i Uredbe 2019/316 bez obzira 
na izvor javnih sredstava i program po kojem je 
potpora dodijeljena.
Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013 i Uredbe 
2019/316, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu 
priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male 
vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora 
tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj 
fiskalnoj godini. 
Davatelj potpore dužan je korisniku potpore 
dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male 
vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi 
2019/316.
Davatelj potpore će bilježiti i prikupljati sve 
informacije u vezi s primjenom ovog Programa. 
Takvi zapisi će sadržavati sve informacije koje su 

potrebne kako bi se pokazalo da su ispunjeni svi 
uvjeti iz Uredbe 1408/2013 i Uredbe 2019/316. 
Zapise koji se odnose na ovaj Program davatelj 
potpore će čuvati 10 fiskalnih godina od datuma 
kada je dodijeljena posljednja pojedinačna potpora u 
okviru ovog Programa.
Davatelj potpore dužan je dostaviti Ministarstvu 
poljoprivrede izvješće o dodijeljenim potporama 
male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od 
dodjele potpore male vrijednosti na propisanom 
obrascu Izvješća o potporama male vrijednosti 
Ministarstva poljoprivrede.

KONTROLA 
Članak 12.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju 
potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 
potpore. 

POVRAT SREDSTAVA 

Članak 13.

Korisnik koji nenamjenski utroši odobrena sredstva, 
dužan je odobrena sredstva vratiti u županijski 
proračun i gubi pravo sljedećih pet godina na 
sredstva potpore u poljoprivredi iz proračuna 
Brodsko-posavske županije. 

PRORAČUNSKA SREDSTVA

Članak 14.

Za provedbu ovog Programa osigurana su 
financijska sredstva u Proračunu Brodsko-posavske 
županije za 2020. godinu, u razdjelu Upravnog 
odjela za gospodarstvo i poljoprivredu u iznosu od 
1.000.000,00 kuna

STUPANJE NA SNAGU 

Članak 15.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti 
raspisat će se nakon dobivanja pozitivnog mišljenja 
Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga 
programa s Uredbom 1408/2013 i Uredba 2019/316. 
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Članak 16.

Program će se objaviti u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ te stupa na snagu i 
primjenjuje se od dana donošenja, do iskorištenja 
sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Bespovratna sredstva u okviru ovog Programa 
dodjeljuju se putem javnog poziva na dostavu 
projektnih prijava.

Program će se provoditi transparentno, u skladu s 
člankom 4. i 6. Uredbe i zajedničkim nacionalnim 
pravilima.

Brodsko-posavska županija će bilježiti i prikupljati 
sve informacije u vezi s primjenom ovog Programa. 
Takvi zapisi će sadržavati sve informacije koje su 
potrebne kako bi se pokazalo da su ispunjeni uvjeti iz 
Uredbe. Zapise koji se odnose na ovaj Program 
davatelj potpora će čuvati 10 fiskalnih godina od 
datuma kada je dodijeljena posljednja pojedinačna 
potpora u okviru ovog Programa.

Brodsko-posavska županija će ovaj Program objaviti 
na svojim mrežnim stranicama .www.bpz.hr

Poziv za dostavu projektnih prijava objavljuje se na 
mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije 
www.bpz.hr.

Klasa: 320-08/20-01/02
Urbroj: 2178/1-04-20-01
Slavonski Brod, 03. srpnja 2020.

ŽUPAN  
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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 Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi 
(“Narodne novine”, broj 118/18 i 42/20), članka 7. 
Pravilnika o državnim potporama sektoru 
poljoprivrede i ruralnom razvoju (“Narodne 
novine”, broj 72/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br. 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 
i 98/19), članka 56. i 94. Statuta Brodsko-posavske 
županije (Službeni vjesnik br. 15/13 – pročišćeni 
tekst, 4/18 i 5/20) te temeljem Zaključka o usvajanju 

Informacije o mjerama za suzbijanje negativnih 
ekonomskih posljedica epidemije bolesti COVID-
19 na području Brodsko-posavske županije u 2020. 
godini („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, br. 18/20), a sukladno članku 4.,5.,6. i 7. 
Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, 
subvencija i pomoći iz Proračuna Brodsko-posavske 
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 1/19), župan Brodsko-posavske 
županije je dana 30. lipnja 2020. godine, donio

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Programa potpore za 
unaprjeđenje govedarstva - krava prvotelki svih 

pasmina na području Brodsko-posavske 
županije za 2020. godinu

Članak 1.

Brodsko-posavska županija dodjeljuje potpore male 
vrijednosti fizičkim i pravnim osobama upisanim u 
U p i s n i k  p o l j o p r i v r e d n i k a  i l i  u  U p i s n i k 
poljoprivrednih gospodarstava s ciljem očuvanja i 
podrške gospodarstvima Brodsko-posavske 
županije čiji je rad obustavljen zbog epidemije 
bolesti COVID-19.

Članak 2.

Donosi se Program potpore za unaprjeđenje 
govedarstva – krava prvotelki svih pasmina na 
području Brodsko-posavske županije za očuvanje i 
podrški gospodarstvima čiji je rad obustavljen zbog 
epidemije COVID – 19 u 2020. godini (u daljnjem 
tekstu: Program) koji čini sastavni dio ovog 
Zaključka.

Članak 3.

Sredstva za provedbu Programa u ukupnom iznosu 
od 1.000.000,00 kuna osigurana su u Proračunu 
Brodsko-posavske županije za 2020. godinu, razdjel 
005 - Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu.

Članak 4.

Sredstva navedena u članku 3. ovog Zaključka 
raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva čiji je 
nositelj Brodsko-posavska županija i u skladu s 
dokumentacijom koja će biti sastavni dio Javnog 
poziva.
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Članak 5.

Za operativnu provedbu ovog Zaključka, pripremu 
teksta Javnog poziva i ostalih provedbenih akata 
potrebnih za realizaciju Programa te raspisivanje 
Javnog poziva ovlašćuje se i zadužuje Upravni odjel 
za gospodarstvo i poljoprivredu Brodsko-posavske 
županije. 

Članak 6.

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

KLASA:320-08/20-01/02
URBROJ:2178/1-04-20-02
Slavonski Brod, 03. srpnja 2020. 

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

115.

 Na temelju odredbe članka 4. stavka 3. 
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), članka 
56. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 15/13-
pročišćeni tekst, 4/18 i 5/20), na prijedlog 
privremene pročelnice Upravnog odjela za poslove 
župana i  Župani jske skupšt ine,  te  nakon 
savjetovanja sa Sindikatom regionalnih i lokalnih 
službenika i namještenika Brodsko-posavske 
županije, župan Brodsko-posavske županije donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnih tijela

Brodsko-posavske županije

Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih 
tijela Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, broj 4/2020 i 11/20 – u 
daljnjem tekstu:  Pravilnik),  u članku 21. 
sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za 
poslove župana i Županijske skupštine, u Odsjeku za 
zajedničke poslove, radno mjesto pod rednim 
brojem 32. VOZAČ I i radno mjesto pod rednim 
brojem 33. VOZAČ II. brišu se. 

Iza radnog mjesta pod rednim brojem 31. 
NAMJEŠTENIK ZA PRIJAM I OTPREMU 
POŠTE dodaje se novo radno mjesto pod rednim 
brojem 32. koje glasi: 
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„ 32.VOZAČ      
broj izvršitelja: 2 

Osnovni podaci o radnom mjestu 
 KATEGORIJA POTKATEGORIJA          RAZINA  KLASIFIKACIJSKI RANG 

IV.  namještenici II. 
potkategorije  

1. 11. 

Opis poslova radnog mjesta  
 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 

Približan postotak 
vremena potreban 
za obavljanje 
pojedinog posla 

Obavlja poslove prijevoza osoba i stvari za službene potrebe Županije.  50% 

Odgovara za tehničku ispravnost vozila kojeg zadužuje, pravovremeno 

obavljanje propisanih radnji vezanih za registraciju, tehnički pregled i 

osiguranje vozila.  

10% 

Odgovara za urednost i čistoću službenog vozila kojeg zadužuje.  10% 

Odgovoran je za točno i pravovremeno vođenje svih propisanih evidencija 

vezanih za korištenje službenog vozila ( putni nalozi, putni radni listovi, 

utrošak goriva,  korištenje kartice za plaćanje goriva, cestarine i slično).  

20% 

Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka ili pročelnika.  10% 
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta 

POTREBNO STRUČNO 
ZNANJE 

Srednja stručna sprema prometne struke, položen vozački ispit B 

kategorije  

SLOŽENOST POSLOVA Obavljanje pomoćno – tehničkih poslova koji zahtijevaju 

primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i 

drugih struka  

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 

UTJECAJA NA DONOŠENJE 

ODLUKA 

Odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu 

primjernu pravila struke .“ 

 

Dosadašnji redni brojevi od 34. do 38. 
postaju redni brojevi 33. do 37. 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“.

KLASA: 023-01/20-01/290
URBROJ: 2178/1-09-20-1
Slavonski Brod, 9. srpnja 2020.

ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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- ostali  akti:

116.

 Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-
pravne poslove Brodsko-posavske županije 
povodom prijedloga Vodovod d.o.o., Slavonski 
Brod, Nikole Zrinskog 25, za nepotpuno izvlaštenje 
nekretnina u sklopu projekta „Brod 2“- zahvat u 
prostoru odvodnja otpadnih voda naselja Staro 
Topolje te spoj sustava odvodnje Donji Andrijevci i 
Garčin na kanalizacijski sustav Slavonski Brod, 
2.skupine temeljem članka 54. Zakona o općem 
upravnom postupku ( N.N. br. 47/09) , d o n o s i 

   
ZAKLJUČAK

1. Postavlja se privremeni zastupnik u osobi 
Ramone Karakaš Kovačević odvjetnice iz 
Slavonskog Broda, Trg Pobjede 21, radi zaštite  
prava i interesa nepoznatih suvlasnika iza 
pokojnih : Josip Ferić, Fabijan Bošnjaković, 
Stjepan Garačić , Jula Pecikozić i Marija Ivić u 
vezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja dijela 
nekretnine označene kao k.č. br. 160/1, 160/3 i 
k.č.br. 160/4  upisane u zk.ul.br. 25 k.o. Bicko 
Selo.

2. Postavlja se privremeni zastupnik u osobi 
Ramone Karakaš-Kovačević odvjetnice iz 
Slavonskog Broda, Trg Pobjede 21, radi zaštite  
prava i interesa Tere Matošić, Joze Ferić, Mate 
Ilijašić, Marka Ilijašić, Stjepana Ilijašić, Šime 
Ilijašić i Anice Tuferdžić , suvlasnicima 
nekretnina, kojima adresa nije poznata, 
odnosno nepoznatog prebivališta i boravišta , 
radi zaštite  njihovih prava i interesa u vezi s 
postupkom nepotpunog izvlaštenja dijela 
nekretnina označenih kao  k.č.br. 160/1, 160/3 i 
160/4 upisanih u zk.ul.br. 25  k.o. Bicko Selo. 

3. Privremena zastupnica zastupat će nepoznate 
suvlasnike iza pokojnih Josip Ferić, Fabijan 
Bošnjaković, Stjepan Garačić i Jula Pecikozić u 
navedenoj upravnoj stvari sve dok se oni ili 
njihov punomoćnik ne pojave pred ovim 
upravnim tijelom. 

4. Privremena zastupnica zastupat će suvlasnike 
Teru Matošić, Jozu Ferić, Matu Ilijašić, Marka 
Ilijašić, Stjepana Ilijašić, Šimu Ilijašić i Anicu 
Tuferdžić u navedenoj upravnoj stvari sve dok 
se oni ili njihovi punomoćnici  ne pojave pred 
ovim upravnim tijelom. 

5. Određuje se održavanje usmene rasprave u 

postupku nepotpunog izvlaštenja radi 
zasnivanja prava stvarne služnosti na dijelu 
nekretnine označene kao k.č. br. 160/1, 160/3 i 
160/4 upisane u zk.ul.br. 25  k.o. Bicko Selo  u 
sklopu projekta Brod 2 - zahvat u prostoru 
odvodnja otpadnih voda naselja Staro Topolje te 
spoj sustava odvodnje Donji Andrijevci i 
Garčin na kanalizacijski sustav Slavonski Brod, 
2.skupine 

6. Usmena rasprava iz toč.5 . izreke ovog 
zaključka održat će se 14. srpnja 2020. godine,  
u službenim prostorijama Upravnog odjela za 
opću upravu i imovinsko-pravne poslove 
Brodsko-posavske županije u Slavonskom 
Brodu, Petra Krešimira IV. br.1, Mala vijećnica, 
drugi kat s početkom u  9.00 sati.  

7. Poziva se privremena zastupnica da se prihvati 
povjerene dužnosti i da je u svemu savjesno i po 
zakonu obavlja.  

8. Troškove zastupanja privremenog zastupnika 
snosi predlagatelj izvlaštenja Vodovod d.o.o., 
Slavonski Brod Nikole  Zrinskog 25. 

9. Ovaj Zaključak objavit će se, na oglasnoj ploči, 
javnom glasilu i na internetskoj stranici ovog 
javnopravnog tijela. 

O b r a z l o ž e n j e

     „Vodovod“ d.o.o., Nikole Zrinskog 25, Slavonski 
Brod, podnio je dana 25.studenoga 2019.g. zahtjev 
za nepotpunim izvlaštenjem dijela  nekretnine 
označene kao k.č. br. 160/1, 160/2, 160/3, 160/4 i 
160/5 upisane u zk.ul.br. 25  k.o. Bicko Selo. 
Podneskom od 4.12.2019.godine podnositelj 
zahtjeva Vodovod d.o.o obavijestio je ovo tijelo da 
povlači zahtjev za nepotpuno izvlaštenje u odnosu na 
nekretnine: k.č.br. 160/2 i k.č.br.160/5, sada upisane 
u z.k.ul.751 k.o.Bicko Selo, budući da su premetne 
nekretnine u međuvremenu prešle u vlasništvo RH.
Slijedom navedenoga, predmet nepotpunog 
izvlaštenja u ovom postupku su neketnine označene 
kao k.č.br. 160/1, 160/3 i 160/4, sve upisane u 
z.k.ul .25 k.o.Bicko Selo.  koje se vode u 
suvlasništvu: Josipa Ferić, Fabijana Bošnjaković, 
Stjepana Garačić, Jule Pecikozić, Marije Ivić, 
Tere Matošić, Joze Ferić, Mate Ilijašić, Marka 
Ilijašić, Stjepana Ilijašić, Šime Ilijašić i Anice 
Tuferdžić.
 Izvlaštenje se provodi u interesu Republike 
Hrvatske radi izgradnje i održavanja sustava javne 
odvodnje u sklopu projekta Brod 2 – zahvat u 
prostoru odvodnja otpadnih voda      naselja Staro 
Topolje te spoj sustava odvodnje Donji Andrijevci i 
Garčin na kanalizacijski sustav Slavonski Brod, 
2.skupine.
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      Zahtjev je podnesen Uredu državne uprave u 
Brodsko-posavskoj županiji, Službi za gospodarstvo 
i imovinsko-pravne poslove ,Odjelu za imovinsko 
pravne poslove  sukladno članku 16. Zakona o 
izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne 
Novine“ br. 74/14 i 69/17). 
      Zahtjevu je priložena dokumentacija sukladno 
članku 30. Zakona o izvlaštenju i određivanju 
naknade. 
       Priložen je i dokaz da je korisnik izvlaštenja 
prethodno pokušao sporazumno riješiti pitanje 
ustanovljenja prava služnosti na predmetnoj 
nekretnini a sukladno zakonu o Izvlaštenju i 
određivanju naknade („Narodne Novine“ br. 74/14 i 
69/17 dalje Zakon).
       Pokušaj prethodnog dogovora sa zemljišno-
knjižnim suvlasnicima je ostao neuspješan.
Sukladno Zakonu, ovo tijelo je po zaprimanju 
urednog zahtjeva za nepotpunim izvlaštenjem 
zatražilo od Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog 
suda stavljanje zabilježbe postupka izvlaštenja u 
zemljišno knjigama.
 Zaključkom od 30.siječnja 2020.godine 
KLASA: UP/I-943-04/19-01/173, URBROJ: 
2178/1-02-20-4 određeno je održavanje usmene 
rasprave na koju su pozvani korisnik izvlaštenja, 
vještak Goran Imrović iz Slavonskog Broda koji je 
izradio nalaz i mišljenje o umanjenju tržišne 
vrijednosti nekretnine u postupku osiguranja 
dokaza, te suvlasnici predmetne nekretnine.
 Na usmenu raspravu održanu  4.ožujka 
2020.godine pristupili su : opunomoćenica korisnika 
izvlaštenja Željka Filipović, građevinski vještak 
Goran Imrović, suvlasnica nekretnina Katica 
Garačić i Stjepan Ivić.
 Na usmenoj raspravi konstatirano je da je za 
zemljišno – knjižne suvlasnike predmetnih 
nekretnina Katicu Garačić i Anu Sudić – dostava 
poziva uredno iskazana. 
    Stjepan Ivić iskazao je da je  njegova majka 
Marija Ivić preminula, te da je on kao njezin sin 
jedini nasljednik iza pokojne majke te da će ovom 
tijelu dostaviti Rješenje o nasljeđivanju. Isti je 
navedeno rješenje i dostavio ovom tijelu, međutim, 
ovo tijelo je uvidom u navedeno rješenje utvrdilo da 
istim nisu obuhvaćene nekretnine koje su premet 
ovog postupka. Stjepan Ivić upoznat je sa navednim 
činjenicama te je izjavio .da nije zainteresiran za 
pokretanje postupka naknadno pronađene imovine.
     Katica Garačić je na usmenoj raspravi 
izjavila da je  dobila nalaz i mišljenje sudskog 
procjenitelja te da nema primjedbi na nalaz i 
mišljenje sudskog procjenitelja, te se ne protivi 
postupku nepotpunog izvlaštenja. 

 Za slijedeće suvlasnike predmetnih 
nekretnina dostava poziva nije uredno iskazana, jer 
se podnesak sa pozivom na raspravu vratio sa 
naznakom da su slijedeći suvlasnici, preminuli: 
Josip Ferić, Fabijan Bošnjaković, Garačić Stjepan, 
Jula Pecikozić. Za slijedeće suvlasnike predmetnih 
nekretnina podnesak sa pozivom na raspravu vratio 
se sa naznakom da je adresa nepotpuna: Tera 
Matošić, Jozo Ferić, Mato Ilijašić, Marko Ilijašić, 
Stjepan Ilijašić, Šimo Ilijašić, Anica Tuferdžić. 
 Slijedom svega navedenog, ovo tijelo je 
nepoznatim suvlasnicima iza preminulih: Josip 
Ferić, Fabijan Bošnjaković, Stjepan Garačić , Jula 
Pecikozić, Marija Ivić kao i  suvlasnicima: Teri 
Matošić, JoziFerić, Mati Ilijašić, Marku Ilijašić, 
Stjepanu Ilijašić, Šimi Ilijašić i Anici Tuferdžić čije 
prebivalište nije poznato,   postavilo privremenog 
zastupnika u osobi Ramone Karakaš Kovačević 
odvjetnice iz Slavonskog Broda.   
 Odredbom članka 34. stavka 1. Zakona o 
općem upravnom postupku (Narodne novine br. 
47/09) propisano je da kad postupovno nesposobna 
stranka nema zakonskog zastupnika ili se neka 
radnja u postupku treba hitno poduzeti protiv osobe 
koje prebivalište, boravište ili sjedište nije poznato, a 
koja nema opunomoćenika, takvoj stranci službena 
osoba će zaključkom odrediti privremenog 
zastupnika. 
       Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad se 
stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje 
pojavi u postupku, odnosno ako stranka u pisanom 
obliku odredi osobu ovlaštenu za zastupanje. 
    Stavkom 5. istog članka propisano je da 
privremeni zastupnik sudjeluje u postupku, odnosno 
obavlja radnje za koje je određen dok ne bude 
utvrđena osoba ovlaštena za zastupanje stranke, 
odnosno dok se ne obave radnje za koje je određen. 
   Kako se mrtvom vlasniku/suvlasniku ne 
može postaviti privremeni zastupnik  a nasljednici 
nisu poznati kao u ovom predmetu, stoga je odlučeno 
kao u točki 1. izreke ovog Zaključka, koja se temelji 
na  stavku  3. članka 34. Zakona o općem upravnom 
postupku (Narodne novine br. 47/09), kojim je 
propisano je da kad je stranka nepoznata, zaključak o 
određivanju privremenog zastupnika objavit će se u 
službenom glasilu, na oglasnoj ploči i na internetskoj 
stranici javnopravnog tijela ili na drugi prikladan 
način
     Člankom 12. Zakona o izvlaštenju i 
određivanju naknade (Narodne novine br. 74/14) 
određeno je da su poslovi izvlaštenja poslovi od 
interesa za Republiku Hrvatsku, a postupci 
izvlaštenja su hitni postupci.
    Sukladno članku 54. Zakonu o općem 
upravnom postupku usmena rasprava se određuje u 
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upravnim stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke 
ili više njih s protivnim interesima, te kada je ista 
potrebna radi utvrđivanja točnog i potpunog 
činjeničnog stanja.
    Uredno pozvana stranka dužna je na 
raspravu pristupiti ili nedolazak opravdati. Ako 
uredno pozvana stranka bez opravdanog razloga ne 
dođe na usmenu raspravu, službena osoba može 
provesti raspravu i bez nazočnosti stranke. 
   Ako na usmenu raspravu ne dođe uredno 
pozvana stranka na zahtjev koje je pokrenut 
postupak, a iz cjelokupnog stanja stvari može se 
zaključiti da je stranka odustala od zahtjeva, 
službena osoba koja vodi postupak rješenjem će 
obustaviti postupak   
   Točka 8. izreke zaključka temelji se na 
članku 38. stavku 1. Zakona o izvlaštenju i 
određivanju naknade i članku 161 . Zakona o općem 
upravnom postupku.
    Slijedom svega iznesenoga odlučeno je kao 
u izreci ovog  Zaključka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU  

 Temeljem članka 77. Stavak 5. Zakona o 
općem upravnom postupku,  protiv ovog zaključka 
ne može se izjaviti žalba. Zaključak se može pobijati 
žalbom protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj 
stvari.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za opću upravu i 
imovinsko-pravne poslove

KLASA: UP/I-943-04/19-01/187
URBROJ: 2178/1-02-20-9
Slavonski Brod, 1.srpnja 2020.g. 

SAVJETNICA: 
Marijana Liović, dipl.iur., v.r.

117.

 Odjel za imovinsko-pravne poslove, Službe 
za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove Ureda 
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji 
povodom prijedloga Vodovoda d.o.o., Slavonski 
Brod, za pokretanje postupka nepotpunog 
izvlaštenja radi zasnivanja prava stvarne služnosti 
služnosti radi izgradnje i održavanja sustava 
javne odvodnje u sklopu projekta „Brod 2“- 
odvodnja otpadnih voda naselja Staro Topolje te 
spoj sustava odvodnje Donji Andrijevci i Garčin 
na kanalizacijski sustav Slavonski Brod, 
2.skupine temeljem članka 34. Stavaka 1. i 3., te 
članka 54. Zakona o općem upravnom postupku ( 
N.N. br. 47/09), donosi 

   
ZAKLJUČAK

1. Postavlja se privremeni zastupnik u osobi 
Ramone Karakaš-Kovačević odvjetnice iz 
Slavonskog Broda, Trg Pobjede 21, radi 
zaštite  prava i interesa nepoznatog vlasnika u 
vezi s postupkom nepotpunog izvlaštenja 
dijela nekretnine označene kao k.č. br. 209/3 i 
k.č.br. 210/2, obje u z.k.ul. 308 u k.o.Bicko 
Selo

2. Pr iv remena  zas tupn ica  zas tupa t  će 
nepoznatog vlasnika  u navedenoj upravnoj 
stvari sve dok se on ili njen punomoćnik ne 
pojave pred ovim upravnim tijelom. 

3. Određuje se održavanje usmene rasprave u 
postupku nepotpunog izvlaštenja radi 
zasnivanja stvarne služnosti na dijelu k.č. br. 
209/3 i 210/2  upisane u zk.ul.br. 308 k.o. 
Bicko Selo, u sklopu projekta “Brod 2” – 
odvodnja otpadnih voda naselja Staro 
Topolje te spoj sustava odvodnje Donji 
Andrijevci i Garčin na kanalizacijski 
sustav Slavonski Brod, II.skupine

4. Usmena rasprava iz točke 3. izreke ovog 
zaključka održat će se 14.srpnja 2020. 
godine,  u službenim prostorijama Ureda 
državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji 
u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV. 
br.1, Mala vijećnica, drugi kat s početkom u  
9.15  sati.  

5. Poziva se privremena zastupnica da se 
prihvati povjerene dužnosti i da je u svemu 
savjesno i po zakonu obavlja.  

6. Troškove zastupanja privremenog zastupnika 
snosi predlagatelj izvlaštenja Vodovod d.o.o., 
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Slavonski Brod Nikole  Zrinskog 25. 
7. Ovaj Zaključak objavit će se, na oglasnoj 

ploči i  na internetskoj stranici ovog 
javnopravnog tijela. 

O b r a z l o ž e n j e

     „Vodovod“ d.o.o., Nikole Zrinskog 25, Slavonski 
Brod, podnio je dana 25.11. 2019.g. zahtjev za 
nepotpunim izvlaštenjem dijela  nekretnine 
označene kao k.č. br. 209/3 i k.č.br. 210/2  upisane u 
zk.ul.br. 308 k.o. Bicko Selo koja se vodi u 
vlasništvu Antuna Biondić.
      Izvlaštenje se provodi u interesu Republike 
Hrvatske radi izgradnje i održavanja sustava javne 
odvodnje u sklopu projekta Brod 2 – zahvat u 
prostoru odvodnja otpadnih voda naselja Staro 
Topolje te spoj sustava odvodnje Donji 
Andrijevci i Garčin na kanalizacijski sustav 
Slavonski Brod, 2.skupine      
  	 Zahtjev je podnesen Uredu državne uprave u 
Brodsko-posavskoj županiji, Službi za gospodarstvo 
i imovinsko-pravne poslove ,Odjelu za imovinsko 
pravne poslove  sukladno članku 16. Zakona o 
izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne 
Novine“ br. 74/14 i 69/17).     
    Zahtjevu je priložena dokumentacija 
sukladno članku 30. Zakona o izvlaštenju i 
određivanju naknade. 
     Priložen je i dokaz da je korisnik izvlaštenja 
prethodno pokušao sporazumno riješiti pitanje 
ustanovljenja prava služnosti na predmetnoj 
nekretnini a sukladno zakonu o Izvlaštenju i 
određivanju naknade („Narodne Novine“ br. 74/14 i 
69/17 dalje Zakon).
    	 Pokušaj prethodnog dogovora sa zemljišno-
knjižnim vlasnikom je ostao neuspješan, dostava 
nije bila uredna, sa naznakom da je isti preminuo.     
Sukladno Zakonu, ovo tijelo je po zaprimanju 
urednog zahtjeva za nepotpunim izvlaštenjem 
zatražilo dana 3.12.2019.godine  od Zemljišno-
knjižnog odjela nadležnog suda stavljanje zabilježbe 
postupka izvlaštenja u zemljišne knjige. Pismeno 
adresirano na Antuna Biondić vratilo se sa naznakom 
da je isti preminuo. 
     	 Zaključkom od 13.veljače 2020.godine 
KLASA: UP/I-943-04/19-01/190, URBROJ: 
2178/1-02-20-3 određeno je održavanje usmene 
rasprave na koju su pozvani korisnik izvlaštenja, 
vještak Goran Imrović iz Slavonskog Broda koji je 
izradio nalaz i mišljenje o umanjenju tržišne 
vrijednosti nekretnine u postupku osiguranja 
dokaza, te Antun Biondić. Na raspravu održanu 

4.ožujka 2020.godine. pristupili su opunomoćenica 
korisnika izvlaštenja Željka Filipović, građevinski 
vještak Goran Imrović. Pismeno sa pozivom na 
raspravu upućeno Antunu Biondić vratilo se sa 
naznakom da je isti preminuo.
     	 Kako se u ovom postupku činjenica smrti za 
Antuna Biondića nije mogla dokzati smrtnim listom 
ili na drugi način, uzimajući u obzir  činjenicu da ovo 
tijelo ne raspolaže  podacima o OIB –u za istoga, ovo 
tijelo je pouzdavajući se u točnost navoda sa 
vraćenih pismena u ovom postupku , postavilo 
privremenog zastupnika u osobi Ramone Karakas 
Kovačević odvjetnice iz Slavonskog Broda.   
    	 Odredbom članka 34. stavka 1. Zakona o 
općem upravnom postupku (Narodne novine br. 
47/09) propisano je da kad postupovno nesposobna 
stranka nema zakonskog zastupnika ili se neka 
radnja u postupku treba hitno poduzeti protiv osobe 
koje prebivalište, boravište ili sjedište nije poznato, a 
koja nema opunomoćenika, takvoj stranci službena 
osoba će zaključkom odrediti privremenog 
zastupnika. 
    	 Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad 
se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje 
pojavi u postupku, odnosno ako stranka u pisanom 
obliku odredi osobu ovlaštenu za zastupanje. 
   	 Stavkom 5. istog članka propisano je da 
privremeni zastupnik sudjeluje u postupku, odnosno 
obavlja radnje za koje je određen dok ne bude 
utvrđena osoba ovlaštena za zastupanje stranke, 
odnosno dok se ne obave radnje za koje je određen. 
  	 Kako se mrtvom vlasniku/suvlasniku ne može 
postaviti privremeni zastupnik  a nasljednici nisu 
poznati kao u ovom predmetu, stoga je odlučeno kao 
u točki 1. izreke ovog Zaključka, koja se temelji na  
stavku  3. članka 34. Zakona o općem upravnom 
postupku (Narodne novine br. 47/09), kojim je 
propisano je da kad je stranka nepoznata, zaključak o 
određivanju privremenog zastupnika objavit će se u 
službenom glasilu, na oglasnoj ploči i na internetskoj 
stranici javnopravnog tijela ili na drugi prikladan 
način
    	 Člankom 12. Zakona o izvlaštenju i 
određivanju naknade (Narodne novine br. 74/14) 
određeno je da su poslovi izvlaštenja poslovi od 
interesa za Republiku Hrvatsku, a postupci 
izvlaštenja su hitni postupci.
    Sukladno članku 54. Zakonu o općem 
upravnom postupku usmena rasprava se određuje u 
upravnim stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke 
ili više njih s protivnim interesima, te kada je ista 
potrebna radi utvrđivanja točnog i potpunog 
činjeničnog stanja.
    Uredno pozvana stranka dužna je na raspravu 
pristupiti ili nedolazak opravdati. Ako uredno 
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pozvana stranka bez opravdanog razloga ne dođe na 
usmenu raspravu, službena osoba može provesti 
raspravu i bez nazočnosti stranke. 
 	  Ako na usmenu raspravu ne dođe uredno 
pozvana stranka na zahtjev koje je pokrenut 
postupak, a iz cjelokupnog stanja stvari može se 
zaključiti da je stranka odustala od zahtjeva, 
službena osoba koji vodi postupak rješenjem će 
obustaviti postupak   
    Točka 6. izreke zaključka temelji se na članku 
38. stavku 1. Zakona o izvlaštenju i određivanju 
naknade i članku 161 . Zakona o općem upravnom 
postupku.

    Slijedom svega iznesenoga odlučeno je kao u 
izreci ovog Zaključka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU  

	 Temeljem članka 77. Stavak 5. Zakona o 
općem upravnom postupku,  protiv ovog zaključka 
ne može se izjaviti žalba. Zaključak se može pobijati 
žalbom protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj 
stvari.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za opću upravu i
imovinsko-pravne poslove

KLASA: UP/I-943-04/19-01/190
URBROJ: 2178/1-02-20-7
Slavonski Brod, 2.srpnja 2020.g. 

SAVJETNICA 
Marijana Liović, dipl.iur., v.r.

118.

 Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-
pravne poslove Brodsko-posavske županije 
povodom prijedloga Vodovoda d.o.o., Slavonski 
Brod, za pokretanje postupka nepotpunog 
izvlaštenja radi zasnivanja prava stvarne služnosti 
služnosti radi izgradnje i održavanja sustava javne 
odvodnje u sklopu projekta „Brod 2“- odvodnja 
otpadnih voda naselja Staro Topolje te spoj sustava 
odvodnje Donji Andrijevci i Garčin na kanalizacijski 
sustav Slavonski Brod, 2.skupine temeljem članka 
34. Stavaka 1. i 3., te članka 54. Zakona o općem 
upravnom postupku (N.N. br. 47/09), donosi 

   
ZAKLJUČAK

1. Postavlja se privremeni zastupnik u osobi 
Ramone Karakaš-Kovačević odvjetnice iz 
Slavonskog Broda, Trg Pobjede 21, radi zaštite  
prava i interesa nepoznatog vlasnika u vezi s 
postupkom nepotpunog izvlaštenja dijela 
nekretnine označene kao k.č. br. 190/2 z.k.ul. 
147 u k.o.Bicko Selo

2. Privremena zastupnica zastupat će nepoznatog 
vlasnika  u navedenoj upravnoj stvari sve dok se 
on ili njen punomoćnik ne pojave pred ovim 
upravnim tijelom. 

3. Određuje se održavanje usmene rasprave u 
postupku nepotpunog izvlaštenja radi 
zasnivanja stvarne služnosti na dijelu k.č. br. 
190/2  upisane u zk.ul.br. 147 k.o. Bicko Selo, u 
sklopu projekta “Brod 2” – odvodnja otpadnih 
voda naselja Staro Topolje te spoj sustava 
odvodnje Donji Andrijevci i Garčin na 
kanalizacijski sustav Slavonski Brod, 
II.skupine

4. Usmena rasprava iz točke 3. izreke ovog 
zaključka održat će se 14.srpnja 2020. godine,  
u službenim prostorijama Ureda državne 
uprave u Brodsko-posavskoj županiji u 
Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV. br.1, 
Mala vijećnica, drugi kat s početkom u  9.30  
sati.  

5. Poziva se privremena zastupnica da se prihvati 
povjerene dužnosti i da je u svemu savjesno i po 
zakonu obavlja.  

6. Troškove zastupanja privremenog zastupnika 
snosi predlagatelj izvlaštenja Vodovod d.o.o., 
Slavonski Brod Nikole  Zrinskog 25. 

7. Ovaj Zaključak objavit će se u službenom 
glasilu, na oglasnoj ploči i na internetskoj 
stranici ovog javnopravnog tijela. 
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O b r a z l o ž e n j e

     	 „Vodovod“ d.o.o., Nikole Zrinskog 25, 
Slavonski Brod, podnio je dana 25.11. 2019.g. 
zahtjev za nepotpunim izvlaštenjem dijela  
nekretnine označene kao k.č. br. 190/2 upisane u 
zk.ul.br. 147 k.o. Bicko Selo koja se vodi u 
vlasništvu Franje Štefanac.
      	 Izvlaštenje se provodi u interesu Republike 
Hrvatske radi izgradnje i održavanja sustava javne 
odvodnje u sklopu projekta Brod 2 – zahvat u 
prostoru odvodnja otpadnih voda naselja Staro 
Topolje te spoj sustava odvodnje Donji Andrijevci i 
Garčin na kanalizacijski sustav Slavonski Brod, 
2.skupine      
  	 Zahtjev je podnesen dana 25.11.2019.godine 
Uredu državne uprave u Brodsko-posavskoj 
županiji, Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne 
poslove ,Odjelu za imovinsko pravne poslove  
sukladno članku 16. Zakona o izvlaštenju i 
određivanju naknade („Narodne Novine“ br. 74/14 i 
69/17).     
    Zahtjevu je priložena dokumentacija sukladno 
članku 30. Zakona o izvlaštenju i određivanju 
naknade. 
     Priložen je i dokaz da je korisnik izvlaštenja 
prethodno pokušao sporazumno riješiti pitanje 
ustanovljenja prava služnosti na predmetnoj 
nekretnini a sukladno zakonu o Izvlaštenju i 
određivanju naknade („Narodne Novine“ br. 74/14 i 
69/17 dalje Zakon).
    	 Pokušaj prethodnog dogovora sa zemljišno-
knjižnim vlasnikom je ostao neuspješan, dostava 
nije bila uredna, sa naznakom da je isti preminuo.     
Sukladno Zakonu, ovo tijelo je po zaprimanju 
urednog zahtjeva za nepotpunim izvlaštenjem 
zatražilo dana 3.12.2019.godine  od Zemljišno-
knjižnog odjela nadležnog suda stavljanje zabilježbe 
postupka izvlaštenja u zemljišne knjige. Pismeno 
adresirano na Franju Štefanac vratilo se sa naznakom 
da je isti preminuo. 
     	 Zaključkom od 13.veljače 2020.godine 
KLASA: UP/I-943-04/19-01/191, URBROJ: 
2178/1-02-20-3 određeno je održavanje usmene 
rasprave na koju su pozvani korisnik izvlaštenja, 
vještak Goran Imrović iz Slavonskog Broda koji je 
izradio nalaz i mišljenje o umanjenju tržišne 
vrijednosti nekretnine u postupku osiguranja 
dokaza, te Franjo Štefanac. Na raspravu održanu 
5.ožujka 2020.godine. pristupili su opunomoćenica 
korisnika izvlaštenja Željka Filipović, građevinski 
vještak Goran Imrović. Pismeno sa pozivom na 
raspravu upućeno Franji Štefanac vratilo se sa 
naznakom da je isti preminuo.

     	 Kako se u ovom postupku činjenica smrti za 
Franju Štefanac nije mogla dokazati smrtnim listom 
ili na drugi način, uzimajući u obzir  činjenicu da ovo 
tijelo ne raspolaže  podacima o OIB –u za istoga, ovo 
tijelo je pouzdavajući se u točnost navoda sa 
vraćenih pismena u ovom postupku, postavilo 
privremenog zastupnika u osobi Ramone Karakas 
Kovačević odvjetnice iz Slavonskog Broda.   
    	 Odredbom članka 34. stavka 1. Zakona o općem 
upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09) 
propisano je da kad postupovno nesposobna stranka 
nema zakonskog zastupnika ili se neka radnja u 
postupku treba hitno poduzeti protiv osobe koje 
prebivalište, boravište ili sjedište nije poznato, a koja 
nema opunomoćenika, takvoj stranci službena osoba 
će zaključkom odrediti privremenog zastupnika. 
    	 Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad se 
stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje 
pojavi u postupku, odnosno ako stranka u pisanom 
obliku odredi osobu ovlaštenu za zastupanje. 
    	 Stavkom 5. istog članka propisano je da 
privremeni zastupnik sudjeluje u postupku, odnosno 
obavlja radnje za koje je određen dok ne bude 
utvrđena osoba ovlaštena za zastupanje stranke, 
odnosno dok se ne obave radnje za koje je određen. 
  	 Kako se mrtvom vlasniku/suvlasniku ne može 
postaviti privremeni zastupnik  a nasljednici nisu 
poznati kao u ovom predmetu, stoga je odlučeno kao 
u točki 1. izreke ovog Zaključka, koja se temelji na  
stavku  3. članka 34. Zakona o općem upravnom 
postupku (Narodne novine br. 47/09), kojim je 
propisano je da kad je stranka nepoznata, zaključak o 
određivanju privremenog zastupnika objavit će se u 
službenom glasilu, na oglasnoj ploči i na internetskoj 
stranici javnopravnog tijela ili na drugi prikladan 
način
    	 Člankom 12.  Zakona  o  izv laš ten ju  i 
određivanju naknade (Narodne novine br. 74/14) 
određeno je da su poslovi izvlaštenja poslovi od 
interesa za Republiku Hrvatsku, a postupci 
izvlaštenja su hitni postupci.
    Sukladno članku 54. Zakonu o općem 
upravnom postupku usmena rasprava se određuje u 
upravnim stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke 
ili više njih s protivnim interesima, te kada je ista 
potrebna radi utvrđivanja točnog i potpunog 
činjeničnog stanja.
    Uredno pozvana stranka dužna je na raspravu 
pristupiti ili nedolazak opravdati. Ako uredno 
pozvana stranka bez opravdanog razloga ne dođe na 
usmenu raspravu, službena osoba može provesti 
raspravu i bez nazočnosti stranke. 
  	 Ako na usmenu raspravu ne dođe uredno 
pozvana stranka na zahtjev koje je pokrenut 
postupak, a iz cjelokupnog stanja stvari može se 
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zaključiti da je stranka odustala od zahtjeva, 
službena osoba koji vodi postupak rješenjem će 
obustaviti postupak   
    Točka 6. izreke zaključka temelji se na članku 
38. stavku 1. Zakona o izvlaštenju i određivanju 
naknade i članku 161 . Zakona o općem upravnom 
postupku.

    Slijedom svega iznesenoga odlučeno je kao u 
izreci ovog Zaključka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU  

	 Temeljem članka 77. Stavak 5. Zakona o općem 
upravnom postupku,  protiv ovog zaključka ne može 
se izjaviti žalba. Zaključak se može pobijati žalbom 
protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj stvari.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za opću upravu i
imovinsko-pravne poslove

KLASA: UP/I-943-04/19-01/191
URBROJ: 2178/1-02-20-7
Slavonski Brod,3.srpnja 2020.g. 

SAVJETNICA 
Marijana Liović, dipl.iur., v.r.

119.

 Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-
pravne poslove Brodsko-posavske županije 
povodom prijedloga Vodovod d.o.o., Slavonski 
Brod, Nikole Zrinskog 25, za nepotpuno izvlaštenje 
nekretnina u sklopu projekta „Brod 2“- građenje 
g r a đ e v i n e  i n f r a s t r u k t u r n e  n a m j e n e , 
vodnogospodarskog sustava- vodovodna mreža 
Brodsko Vinogorje, 3.skupine u k.o.Brodski Varoš 
temeljem članka 54. Zakona o općem upravnom 
postupku ( N.N. br. 47/09), donosi 

  
ZAKLJUČAK

1. Niki Mikulić, suvlasniku nekretnine čija  
adresa nije poznata, odnosno nepoznatog 

prebivališta i boravišta, postavlja se privremeni 
zastupnik u osobi Ramone Karakaš Kovačević 
odvjetnice iz Slavonskog Broda, Trg pobjede 
21, radi zaštite  njegovih prava i interesa u vezi s 
postupkom nepotpunog izvlaštenja dijela 
nekretnine označene kao  k.č. br. 642/2  upisane 
u zk.ul.br. 648 k.o. Brodski Varoš. 

2. Privremena zastupnica zastupat  će 
suvlasnika predmetne nekretnine u navedenoj 
upravnoj stvari sve dok se on ili njegov 
punomoćnik ne pojave pred ovim upravnim 
tijelom. 

3. Određuje se održavanje usmene rasprave u 
postupku nepotpunog izvlaštenja radi 
zasnivanja prava stvarne služnosti na dijelu 
nekretnine označene kao k.č. br. 642/2 upisane 
u zk.ul.br. 648 k.o. Brodski Varoš  u sklopu 
projekta “Brod 2” - građenje građevine 
infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog 
sustava- Vodovodna mreža Brodsko Vinogorje, 
3.skupine

4. Usmena rasprava iz toč.3. izreke ovog 
zaključka održat će se 14. srpnja 2020. godine,  
u službenim prostorijama Upravnog odjela za 
opću upravu i imovinsko-pravne poslove 
Brodsko-posavske županije u Slavonskom 
Brodu, Petra Krešimira IV. br.1, Mala vijećnica, 
drugi kat s početkom u  9.00 sati.  

5. Poziva se privremena zastupnica da se 
prihvati povjerene dužnosti i da je u svemu 
savjesno i po zakonu obavlja.  

6. Troškove  zas tupan ja  p r iv remenog 
zastupnika snosi predlagatelj izvlaštenja 
Vodovod d.o.o., Slavonski Brod Nikole  
Zrinskog 25. 

7. Ovaj Zaključak objavit će se  na oglasnoj 
ploči, u službenom glasilu i na internetskoj 
stranici ovog javnopravnog tijela. 

O b r a z l o ž e n j e

     	 „Vodovod“ d.o.o., Nikole Zrinskog 25, 
Slavonski Brod, podnio je dana 30. listopada 2019.g. 
zahtjev za nepotpunim izvlaštenjem dijela 
nekretnine označene kao  k.č. br. 642/2 upisane u 
zk.ul.br. 648  k.o. Brodski Varoš koja je u 
suvlasništvu Mande Pešut, Rudolfa Marković, Nike 
Mikulić i Marije Klobučarević.      Zahtjev je 
podnesen Uredu državne uprave u Brodsko-
posavskoj županiji, Službi za gospodarstvo i 
imovinsko-pravne poslove ,Odjelu za imovinsko 
pravne poslove  sukladno članku 16. Zakona o 
izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne 
Novine“ br. 74/14 i 69/17).   
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        Zahtjevu je priložena dokumentacija 
sukladno članku 30. Zakona o izvlaštenju i 
određivanju naknade.
        Priložen je i dokaz da je korisnik izvlaštenja 
prethodno pokušao sporazumno riješiti pitanje 
ustanovljenja prava služnosti na predmetnoj 
nekretnini a sukladno Zakonu o izvlaštenju i 
određivanju naknade („Narodne Novine“ br. 74/14 i 
69/17 dalje Zakon).
       	 Pokušaj prethodnog dogovora sa zemljišno-
knjižnim ssuvlasnikom je ostao neuspješan,      
Sukladno Zakonu, ovo tijelo je po zaprimanju 
urednog zahtjeva za nepotpunim izvlaštenjem 
zatražilo od Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog 
suda stavljanje zabilježbe postupka izvlaštenja u 
zemljišne knjige.
    Zaključkom od 30.siječnja 2020.godine ovo 
tijelo odredilo je održavanje usmene rasprave 
sukladno čl.54 Zakona o općem upravnom postupku 
(NNbr.47/09) i čl.35 Zakona na koju su pozvani 
korisnik izvlaštenja, vještak Goran Imrović iz 
Slavonskog Broda koji je izradio nalaz i mišljenje o 
umanjenju tržišne vrijednosti nekretnine u postupku 
osiguranja dokaza i  suvlasnici predmetne 
nekretnine. Na raspravu održanu 25. veljače 2020. 
godine pristupili su opunomoćenica korisnika 
izvlaštenja i građevinski vještak Goran Imrović.

Za suvlasnike nekretnine Mandu Pešut i 
Rudolfa Markovića poziv se vratio sa naznakom 
nepoznat.Za Niku Mikulića dostava je bila uredna.
Kako se u postupku nije mogla utvrditi točna adresa 
prebivališta i boravišta za Mandu Pešut i Rudolfa 
Markovića, kao i za Mariju Klobučarević, a ovo 
tijelo nema ni podatke o OIB-u , ovo tijelo je 
navedenim suvlasnicima postavilo privremenog 
zastupnika.

Ovo tijelo je Zaključkom od 1.srpnja 
2020.godine odredilo održavanje usmene rasprave, 
pismeno sa pozivom za suvlasnika nekretnine Niku 
Mikulića vratilo se sa naznakom da je isti 
odselio.Obzirom da se u postupku nije mogla utvrditi 
točna adresa prebivališta i boravišta za Niku 
Mikulić, a ovo tijelo za istoga suvlasnika nema ni 
podatke o OIB-u, ovo tijelo je navedenom 
suvlasniku postavilo privremenog zastupnika..
   	 Odredbom članka 34. stavka 1. Zakona o 
općem upravnom postupku (Narodne novine br. 
47/09) propisano je da kad postupovno nesposobna 
stranka nema zakonskog zastupnika ili se neka 
radnja u postupku treba hitno poduzeti protiv osobe 
koje prebivalište, boravište ili sjedište nije poznato, a 
koja nema opunomoćenika, takvoj stranci službena 
osoba će zaključkom odrediti privremenog 
zastupnika. 

   	 Stavkom 3.istog članka propisano je da, 
kada je stranka nepoznata, zaključak o određivanju 
privremenog zastupnika objavit će se u službenom 
glasilu , na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici 
javnopravnog tijela ili na drugi prikladan način.
   	 Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad 
se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje 
pojavi u postupku, odnosno ako stranka u pisanom 
obliku odredi osobu ovlaštenu za zastupanje. 
   	 Stavkom 5. istog članka propisano je da 
privremeni zastupnik sudjeluje u postupku, odnosno 
obavlja radnje za koje je određen dok ne bude 
utvrđena osoba ovlaštena za zastupanje stranke, 
odnosno dok se ne obave radnje za koje je određen. 
    	 Člankom 12. Zakona o izvlaštenju i 
određivanju naknade (Narodne novine br. 74/14) 
određeno je da su poslovi izvlaštenja poslovi od 
interesa za Republiku Hrvatsku, a postupci 
izvlaštenja su hitni postupci.
    Sukladno članku 54. Zakonu o općem 
upravnom postupku usmena rasprava se određuje u 
upravnim stvarima u kojima sudjeluju dvije stranke 
ili više njih s protivnim interesima, te kada je ista 
potrebna radi utvrđivanja točnog i potpunog 
činjeničnog stanja.
    Uredno pozvana stranka dužna je na 
raspravu pristupiti ili nedolazak opravdati. Ako 
uredno pozvana stranka bez opravdanog razloga ne 
dođe na usmenu raspravu, službena osoba može 
provesti raspravu i bez nazočnosti stranke. 
   	 Ako na usmenu raspravu ne dođe uredno 
pozvana stranka na zahtjev koje je pokrenut 
postupak, a iz cjelokupnog stanja stvari može se 
zaključiti da je stranka odustala od zahtjeva, 
službena osoba koji vodi postupak rješenjem će 
obustaviti postupak   
    Točka 6. izreke Zaključka temelji se na 
članku 38. stavku 1. Zakona o izvlaštenju i 
određivanju naknade i članku 161 . Zakona o općem 
upravnom postupku.

Slijedom svega iznesenoga odlučeno je kao 
u izreci ovog zaključka.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU  

Temeljem članka 77. Stavak 5. Zakona o 
općem upravnom postupku,  protiv ovog zaključka 
ne može se izjaviti žalba. Zaključak se može pobijati 
žalbom protiv rješenja kojim se rješava o upravnoj 
stvari.
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REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za opću upravu i
imovinsko-pravne poslove

KLASA: UP/I-943-04/19-01/173
URBROJ: 2178/1-02-02/6-20-9
Slavonski Brod, 7. srpnja 2020. g. 

SAVJETNICA 
Marijana Liović, dipl.iur., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 21Strana: 2018



OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI

35.

 Temeljem članka 45. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, br. 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), Zakona o 
državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14 i 
69/17), članka 36. Statuta općine Donji Andrijevci 
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“, 
broj 10/09, 2/11,3/13, 14/14, 7/18 i 4/19) općinski 
načelnik općine Donji Andrijevci, dana 29.6.2020. 
godine donosi

PROGRAM

potpora male vrijednosti za poticanje razvoja 
malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva 

općine Donji Andrijevci za 2020. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom potpora male vrijednosti za poticanja 
razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva u 
Općini Donji Andrijevci za 2020. godinu (u daljnjem 
tekstu: Program) utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i 
postupak dodjele bespovratnih potpora općine Donji 
Andrijevci (u daljnjem tekstu: Općina) za poticanje 
razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, 
te obveze korisnika potpore. 

Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg 
Općina dodjeljuje potpore male vrijednosti u smislu 
Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. 
prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de 
minimis potpore („Službeni list Europske unije“ br. 
L352 od 24. prosinca 2013. godine, u daljnjem 
tekstu: Uredba).

II. CILJ I KORISNICI 

Članak 2.

Općina u cilju poticanja razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva i obrtništva osigurava financijska 
sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje 
razvoja mikro, malih i srednjih gospodarskih 
subjekata u visini od 50.000,00 kuna u Proračunu 
općine Donji Andrijevci za 2020. godinu. 
Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 80% 
prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos 
pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.
U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na 
potporu u trenutku kada po ovom Javnom pozivu 
preostane manji iznos sredstava od zatraženog 
iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u 
visini preostalog iznosa.

Članak 3.

Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti 
mikro, mali i srednji poduzetnici i to isključivo 
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trgovačka društva i obrti koji su Zakonom o 
poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 
novine“, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) 
definirani kao subjekti malog gospodarstva, koji 
kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete: 
 koji imaju sjedište na području općine Donji 

Andrijevci; 
 koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu; 
 koji imaju najmanje jednog zaposlenog; 
 koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i 

doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom 
nadležne Porezne uprave); 

 koj i  imaju  podmirene  obveze  prema 
zaposlenicima (dokazuje se Skupnom 
izjavom); 

 koji su u skladu s odredbama o potporama male 
vrijednosti - Uredba (dokazuje se Izjavom o 
korištenim potporama male vrijednosti); 

 koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski 
iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti 
ako su iste dobili (dokazuje se Skupnom 
izjavom); 

 koji imaju podmirene obveze prema Općini 
(dokazuje se Skupnom izjavom) 

 nad kojima nije otvoren stečajni postupak, 
postupak predstečajne nagodbe ili postupak 
likvidacije. 

Korisnici potpora po ovom Programu ne mogu biti 
poduzetnici koji su prema Odluci o Nacionalnoj 
klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. 
(„Narodne novine“, br. 58/07 i 72/07) registrirani za 
područje A: poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. 
Korisnici potpore po ovom Programu ne mogu biti 
poduzetnici koji ulažu u sljedeće namjene: 
proizvodnju oružja, streljiva, vojne i policijske 
opreme; kockarnice, kladionice i slične djelatnosti; 
proizvodnju, preradu i distribuciju duhana; 
provođenje pokusa na životinjama; ugostiteljski 
objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića; 
benzinske postaje; prodajne autosalone.

Članak 4.

Prava na bespovratne potpore iz ovog Programa 
ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera odnosno 
Projekata:
1. Potpore za sudjelovanje na domaćim i 

inozemnim sajmovima
2. Potpore za nabavu opreme
3. Potpore za stručno osposobljavanje zaposlenika
4. Potpore za uređenje/prenamjenu poslovnog 

prostora i prostora potrebnih za provođenje 
poslovne djelatnosti

III. KRITERIJI DODJELA POTPORA

Članak 5.

Podnositelj prijave kako bi ostvario pravno na 
bespovratnu potporu uz prijavu mora priložiti 
sljedeću dokumentaciju:
 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti 

(prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije 
koristio potpore male vrijednosti);

 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti 
za povezane osobe;

 skupnu izjavu;
 izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 

30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po 

osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od 
dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je 
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza 
sukladno posebnim propisima; 

 presliku obrasca JOPPD (stranica A i B) za 
prethodni mjesec i potvrda Porezne uprave o 
njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako 
je jedini zaposleni u obrtu;

 predračun (ponuda) ili račun za troškove 
sudjelovanja na sajmu/nabave opreme/stručnog 
osposobljavanja/za uređenje/prenamjenu 
poslovnog prostora i prostora potrebnih za 
provođenje poslovne djelatnosti.

Članak 6.

Potpore za sudjelovanje na domaćim i 
inozemnim sajmovima

Potpore se dodjeljuju za izlaganje na domaćim i 
inozemnim sajmovima koji se održavaju u 2020. 
godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave 
ovog Javnog poziva, ali samo za sajmove održane u 
2020. godini. 
Prihvatljivi troškovi su:
 troškovi zakupa izložbenog prostora,
 troškovi uređenja i opremanja izložbenog 

prostora,
 t r o š k o v i  i z r a d e  p i s a n o g / t i s k a n o g 

promidžbenog materijala direktno vezanog uz 
nastup na  sajmu. 

Neprihvatljivi troškovi su:
 troškovi nabave potrošne robe,
 troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza 

sudionika na sajmu.
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Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 80% 
prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos 
pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.
Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj 
kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Članak 7.

Potpore za nabavu opreme

Potpore se dodjeljuju za nabavu opreme u 2020. 
godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave 
ovog Javnog poziva, ali samo za opremu nabavljenu 
u 2020. godini. 

Prihvatljivi troškovi su:
 troškovi nabave opreme potrebne za obavljanje 

djelatnosti kojom se prijavitelj bavi,
 uredski namještaj.

Neprihvatljivi troškovi su:
 troškovi nabave potrošne robe,
 troškovi nabave opreme koja nije neophodna za 

obavljanje djelatnosti.

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 80% 
prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos 
pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.
Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj 
kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Članak 8.

Potpore za stručno osposobljavanje zaposlenika

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima za stručno 
osposobljavanje zaposlenika. 

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji imaju 
najmanje jednog zaposlenog i koji obavljaju 
djelatnost tijekom cijele godine. 

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:
 usavršavanja u zanimanju,
 dopunska poduzetnička izobrazba (seminari, 

tečajevi i sl.) vezana uz osnovnu djelatnost i 
informatičko obrazovanje.

Prihvatljivi troškovi su:
 troškovi usavršavanja, seminara, tečajeva i 

slično

Neprihvatljivi troškovi su:
 troškovi nabave potrošne robe,
 troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza 

sudionika.

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 80% 
prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos 
pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj 
kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Članak 9.

Potpore za uređenje/prenamjenu poslovnog 
prostora i prostora potrebnih 

za provođenje poslovne djelatnosti

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima za uređenje/ 
prenamjenu poslovnog prostora i prostora potrebnih 
za provođenje poslovne djelatnosti. 

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji imaju 
najmanje jednog zaposlenog i koji obavljaju 
djelatnost tijekom cijele godine. 

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:
 građevinske radove radi uređenja/prenamjene 

poslovnog prostora,
 građevinske radove radi uređenja/prenamjene 

drugih prostora potrebnih za provođenje 
poslovne djelatnosti.

Prihvatljivi troškovi su:
 troškovi građevinskih radova,
 troškovi građevinskog materijala.

Neprihvatljivi troškovi su:
 troškovi nabave građevinske opreme,
 troškovi nabave opreme za poslovnu djelatnost.

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 80% 
prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos 
pojedinačne potpore može iznositi 10.000,00 kuna.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj 
kalendarskoj godini samo jedna potpora.
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I. POSTUPAK DODJELE I ISPLATE 
POTPORA, ROKOVI I OBVEZE KORISNIKA 
POTPORA 

Članak 10.

Postupak dodjele potpora iz članaka 6., 7., 8. i 9. 
ovog Programa pokreće se i provodi temeljem 
Javnog poziva i kriterija propisanih ovim 
Programom koji se objavljuje na mrežnim 
stranicama općine. 
Javni poziv sadrži podatke o: nazivu tijela koje 
objavljuje javni poziv; predmetu javnog poziva; 
namjeni i visini moguće potpore; uvjetima za 
podnošenje prijava; potrebnoj dokumentaciji; 
načinu, mjestu i roku podnošenja prijave; načinu 
objave odluke o dodjeli potpore. 
Javni poziv otvoren je do utroška sredstava 
planiranih u proračunu općine za određenu namjenu, 
a najkasnije do 30. studenog tekuće godine. 
Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascu s 
potrebnom dokumentacijom, a objavit će se na 
mrežnim stranicama općine. 
Prilikom pregleda prijava Jedinstveni upravni odjel 
može uputiti podnositelju prijave zahtjev za dopunu, 
osim dokumentacije koju je podnositelj bio obvezan 
priložiti uz prijavu. Podnositelj je dužan dopuniti 
prijavu u roku od 8 (osam) dana od dana primitka 
zahtjeva za dopunu. U slučaju potrebe Jedinstveni 
upravni može zatražiti od podnositelja prijave 
dostavu dodatne dokumentacije i tražiti dodatna 
pojašnjenja. 

Članak 11.

Postupak obrade podnesenih prijava provodi 
Povjerenstvo za potpore (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana koje 
imenuje općinski načelnik. 
U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja 
sljedeće poslove: razmatra podnesene prijave i 
utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore, 
ocjenjuje i vrednuje podnesene prijave, utvrđuje 
Prijedlog Odluke o dodjeli potpore. 

Članak 12.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva 
predsjednik Povjerenstva. 
Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje 
redoslijedom zaprimanja. O radu Povjerenstva vodi 
se zapisnik. 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo 
obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

Članak 13.

Prijedlog Odluke o dodjeli potpore utvrđuje 
Povjerenstvo, a Odluku o dodjeli potpore donosi 
općinski načelnik. 
Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih 
u Proračunu općine za tu namjenu, odnosno do 30. 
studenog tekuće godine. 
Podnositelj prijave nema pravo na potporu ukoliko je 
za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora. 
Odluka iz stavka 1. ovog članka obvezno se 
objavljuje na mrežnim stranicama općine u roku od 
15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o 
dodjeli potpore. 
Jedinstveni upravni odjel vodi evidenciju 
dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama 
potpora i namjenama za koje je odobrena potpora. 
O dodijeljenoj potpori male vrijednosti izvješćuje se 
Ministarstvo financija sukladno Zakonu o državnim 
potporama („Narodne novine“, br. 47/14 i 69/17) i 
Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, 
podataka o državnim potporama i potporama male 
vrijednosti te registru državnih potpora i potpora 
male vrijednosti („Narodne novine“, br. 125/17) 

Članak 14.

S korisnicima potpore iz članaka 6., 7., 8. i 9. ovog 
Programa zaključuje se Ugovor, a odobrena sredstva 
potpore isplaćuju se na IBAN korisnika potpore 
odnosno podnositelja prijave po potpisu Ugovora.
Potpora se smatra dodijeljenom datumom potpisa 
Ugovora i u iznosu koji je naveden Ugovorom, bez 
obzira na moguće kasnije iskorištenje u manjem 
iznosu. 
Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze 
korisnika potpore i općine. Ugovor obvezno sadrži 
odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju 
trajanje projekta uključujući datum početka 
provedbe, iznos do kojeg Općina preuzima obvezu 
sufinanciranja, opis svih aktivnosti koje je korisnik 
dužan provesti, uvjete prihvaćanja troškova i 
plaćanja, obvezu dostave opisnog i financijskog 
izvješća o izvršenju, rokove izvršenja pojedinih 
obveza korisnika, odredbe o mogućnostima 
prenamjene sredstava, nadzoru i financijskoj 
provjeri na licu mjesta te odredbe o obvezi povrata 
sredstava. 

Članak 15.

Dostavljanjem dokumentacije na Javni poziv i 
donošenjem Odluke o dodjeli potpore, korisnik 
potpore daje odobrenje Općini da osnovne podatke o 
korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj 
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mrežnoj stranici općine te u drugim izvještajima. 

Članak 16.

Korisnik potpore se obvezuje na namjensko 
korištenje sredstava potpore. Korisnik potpore se 
obvezuje dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu 
dokaze odnosno preslike računa o namjenskom 
korištenju sredstava potpore za namjenu navedenu u 
Ugovoru koji glase na korisnika potpore te 
pripadajući izvadak po transakcijskom računu kojim 
se dokazuje izvršeno plaćanja. 
Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne 
prihvaćaju se kao dokaz o namjenskom korištenju 
sredstava potpore. 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje 
sredstava potpore moraju biti iz tekuće godine i 
odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je 
navedeno  u  ponudama  i l i  p red račun ima 
dostavljenim uz prijavu. 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje 
sredstava potpore ne smiju se koristiti za pravdanje 
drugih potpora koje dodjeljuju ostali davatelji 
državnih potpora. 
Krajnji rok za dostavu dokaza (preslika računa i 
pripadajućeg izvatka po transakcijskom računu) o 
namjenskom korištenju sredstava potpore je 31. 
prosinac 2020. godine. 
Nadzor nad namjenskim korištenjem potpore 
provodi Jedinstveni upravni odjel temeljem 
dokumentiranog izvješća korisnika potpore, a po 
potrebi i kontrolom na licu mjesta. 
Općina radi nadzora namjenskog korištenja 
sredstava potpore može neposredno kontaktirati sve 
pravne i fizičke osobe kojima je prema priloženoj 
dokumentaciji korisnik potpore isplatio novčana 
sredstva koja je dobio od općine za financiranje 
aktivnosti  iz Ugovora.  Ukoliko se utvrdi 
nenamjensko korištenje potpore, korisnik potpore u 
obvezi je nenamjenski utrošena sredstva uplatiti u 
Proračun općine. 
Ukoliko korisnik potpore u skladu s Javnim pozivom 
ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene 
neistinite dokumentacije, suprotno uvjetima 
utvrđenim Javnim pozivom ili se utvrdi da je za istu 
namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena 
sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja 
se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti 
u Proračun općine, te se isključuje iz dodjele potpore 
sljedeće godine. 

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17.

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

KLASA: 311-01/20-01/1
URBROJ: 2178/04-03-20-1
Donji Andrijevci, 29.6.2020.

OPĆINSKI  NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

36.

 Temeljem članka 36. Statuta općine Donji 
Andrijevci (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije'', broj 10/9, 2/11, 3/13, 14/14, 7/18 i 4/19), 
općinski načelnik dana 30.6.2020. godine donosi

PRAVILNIK

o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika 
i studenata, te rada udruga od posebnog 

značaja za opće dobro na području općine 
Donji Aandrijevci

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje pravo na potporu 
nadarenim učenicima i studentima, te udrugama od 
posebnog značaja za opće dobro na području općine 
Donji  Andrijevci ,  kao i  postupak njezina 
dodjeljivanja.
Pravo na potporu sastoji se od određenog novčanog 
iznosa.

II. PRAVO NA DODJELU POTPORE

Članak 2.

Pravo na dodjelu potpore imaju učenici koji prema 
propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje 
osnovnoškolsko obrazovanje imaju status učenika i 
imaju manje od 16 godina. 
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Pravo na dodjelu potpore imaju učenici koji prema 
propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje 
srednjoškolsko obrazovanje imaju status učenika i 
imaju manje od 19 godina.
Pravo na dodjelu potpore imaju studenti koji prema 
propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje 
visokoškolsko obrazovanje imaju status redovnog 
studenta i imaju manje od 26 godina.
Pravo na potporu imaju udruge registrirane na 
području općine Donji Andrijevci koje provode 
programe ili projekte od interesa za opće dobro.

Članak 3.

Prijavitelj iz stavka 1. prethodnog članka mora 
ispunjavati dodatne uvjete:
-  da je državljanin Republike Hrvatske,
-  da ima prebivalište na području općine Donji 

Andr i jevc i  na jmanje  6  mjesec i  pr i je 
raspisivanja natječaja za potpore,

-  da ima ukupan prosjek ocjena redovno upisane 
prethodne školske godine najmanje 5,00.

Prijavitelj iz stavka 2. prethodnog članka mora 
ispunjavati dodatne uvjete:
-  da je državljanin Republike Hrvatske,
- da ima prebivalište na području općine Donji 

Andr i jevc i  na jmanje  6  mjesec i  pr i je 
raspisivanja natječaja za potpore,

-  da ima ukupan prosjek ocjena redovno upisane 
prethodne školske godine najmanje 4,60.

Prijavitelj iz stavka 3. prethodnog članka mora 
ispunjavati dodatne uvjete:
-  da je državljanin Republike Hrvatske,
-  da ima prebivalište na području općine Donji 

Andr i jevc i  na jmanje  6  mjesec i  pr i je 
raspisivanja natječaja za potpore

Prijavitelj iz članka 2. stavka 3. mora uz zahtjev 
dostaviti sljedeće isprave:
-  da ima prebivalište na području općine Donji 

Andr i jevc i  na jmanje  6  mjesec i  pr i je 
raspisivanja natječaja za potpore,

-  da nije ponavljala ni jednu godinu tog studija 
(smatrat će se da je student ponavljao godinu 
studija ukoliko tijekom određene akademske 
godine studijskog programa nije upisao 
najmanje 42 ECTS boda), te ako nije parcijalno 
upisivao jednu godinu tog studija (student je 
upisao najmanje 42 ECTS boda od 50 ECTS 
bodova),

-  da ima ukupni prosjek ocjena redovno upisane 
prethodne akademske godine najmanje 4,20,

-  da je u prethodnoj akademskoj godini položio 

sve upisane kolegije ili ostvario najmanje 60 
ECTS bodova,

-  da je kao redovan student upisan na sveučilišni 
ili stručni studij u Republici Hrvatskoj.

Prijavitelj iz stavka 4. prethodnog članka mora 
ispunjavati dodatne uvjete:
-  da je upisana u odgovarajući registar udruga,
-  da ima sjedište na području općine Donji 

Andrijevci i provodi aktivnosti na području 
općine Donji Andrijevci,

-  da je uredno ispunila obveze iz svih prethodno 
sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna 
općine i drugih javnih izvora.

III. POSTUPAK I ISPRAVE POTREBNE ZA  
OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 4.

Postupak za ostvarivanje prava pokreće se pisanim 
zahtjevom, koji se podnosi na urudžbeni zapisnik 
općine Donji Andrijevci u roku navedenom u 
natječaju.

Učenici moraju dostaviti sljedeće isprave:
-  osobnu iskaznicu na uvid,
-  potvrdu o prebivalištu izdanu od strane 

nadležne policijske postaje,
-  potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu,
-  svjedodžbu ili prijepis ocjena prethodne 

školske godine nadležne obrazovne institucije,
-  dokaz/potvrdu o sudjelovanju na natjecanjima, 

izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima, 
te školskim projektima.

Studenti moraju dostaviti sljedeće isprave:
-  presliku važeće osobne iskaznice,
-  potvrdu o prebivalištu izdanu od strane 

nadležne policijske postaje,
-  prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena 

akademske godine za koju se potpora 
dodjeljuje, uz konstataciju da je u akademskoj 
godini položio sve upisane kolegije ili ostvario 
najmanje 60 ECTS bodova, izdan od nadležne 
obrazovne institucije,

-  potvrdu nadležne obrazovne institucije da 
student nije ponavljao ili parcijalno upisivao 
niti jednu godinu tog studija.

Udruge moraju dostaviti sljedeće isprave:
-  ispis iz registra udruga ne stariji od 30 dana,
- izjavu da su uredno ispunjene obveze iz svih 

prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 
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proračuna općine Donji Andrijevci i drugih 
javnih izvora,

-  popis provedenih aktivnosti ili programa 
udruge, kratki opis, vrijeme provedbe te broj 
osoba koje su sudjelovale u provedenim 
aktivnostima ili programima.

Članak 5.

Postupak za ocjenu ispunjavanja uvjeta i odabir 
kandidata za potporu provodi Povjerenstvo koje 
imenuje općinski načelnik općine Donji Andrijevci.
O radu Povjerenstva sastavlja se zapisnik kojeg 
potpisuje predsjednik Povjerenstva.

Članak 6.

Postupak započinje javnim natječajem kojeg 
raspisuje općinski načelnik općine Donji Andrijevci.
Postupak ocjenjivanja zahtjeva se provodi na način 
da Povjerenstvo najprije utvrdi jesu li zahtjevi i 
dokumentacija potpuni, ispunjavaju li se svi uvjeti iz 
ovog Pravilnika, te jesu li podneseni pravovremeno.
Nepotpuni i nepravovremeno podneseni zahtjevi bit 
će odbijeni odlukom.
Sudjelovanje na natjecanjima, izvanškolskim i 
izvannastavnim aktivnostima, te školskim 
projektima dodatno će se bodovati. Svaki dostavljeni 
dokaz/potvrda o navedenom sudjelovanju bodovat 
će se jednim (1) bodom.
Svaka provedena aktivnost udruge bodovat će se 
jednim (1) bodom.

Članak 7.

Kandidati koji su predali zahtjeve imaju pravo na 
žalbu općinskom načelniku općine Donji Andrijevci 
koja se podnosi u roku od 48 sati od dostavljene 
odluke Povjerenstva.
Općinski načelnik donosi odluku o prigovoru.
Odluka općinskog načelnika je konačna i stupa na 
snagu danom objave na Internet stranicama općine 
Donji Andrijevci.

IV. ODREĐIVANJE UKUPNOG BROJA I 
VISINE IZNOSA POTPORA

Članak 8.

Sredstva za isplatu potpora osigurana su u Proračunu 
općine Donji Andrijevci za 2020. godinu.
Potpore se dodjeljuju po kategorijama kako slijedi:
-  jedna potpora za najboljeg učenika osnovne 

škole u iznosu od 2.000,00 kuna,
-  jedna potpora za najboljeg učenika srednje 

škole u iznosu od 2.000,00 kuna,
-  jedna potpora za najboljeg studenta u iznosu od 

2.000,00 kuna,
-  jedna potpora za udrugu od posebnog značaja 

za opće dobro u iznosu od 2.000,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

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

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 023-01/20-01/24
URBROJ: 2178/04-03-20-1
Donji Andrijevci, 30.6.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.
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OPĆINA  OPRISAVCI

32.

 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 , 123/17 i 98/19) i temeljem 
članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 20. sjednici 
održanoj dana  19. lipnja 2020. godine, donosi:

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za rušenje 
nekretnina u vlasništvu općine Oprisavci i 

otkup građevinskog materijala

Članak 1. 

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava rušenje 
nekretnina i otkup građevinskog materijala za 
građevine u vlasništvu općine Oprisavci koje su u 
ruševnom stanju i to:

- DRUŠTVENI DOM U NOVOM GRADU 
na k.č.br.352/2 u k.o. Novi Grad

- KUĆA U STRUŽANIMA na k.č.br. 311 u 
k.o. Stružani

- MLJEKARA I POMOĆNE ZGRADE U 
SVILAJU  na k.č.br. 199 i k.č.br. 200/1 u k.o. 
Svilaj

Članak 2

 Početna cijena naknade za rušenje i otkup 
građevinskog materijala određuje se za:

- DRUŠTVENI DOM U NOVOM GRADU 
na k.č.br.352/2 u k.o. Novi Grad u iznosu 
2.000,00 kn

- KUĆA U STRUŽANIMA na k.č.br. 311 u 
k.o. Stružani u iznosu 1.000,00 kn

- MLJEKARA I POMOĆNE ZGRADE U 
SVILAJU  na k.č.br. 199 i k.č.br. 200/1 u k.o. 
Svilaj u iznosu 1.500,00 kn

Članak 3.

           Općinsko vijeće općine Oprisavci raspisat će 
javni natječaj za rušenje nekretnina iz članka 1. ove 
Odluke , a tekst javnog natječaja sastavni je dio ove 
Odluke.
           Natječaj se objavljuje u dnevnom  glasilu 
„VEČERNJI LIST“, na oglasnoj ploči općine 
Oprisavci te web stranici općine.

Članak 4.

U Povjerenstvo za provođenje natječaja imenuju se:
1.  MARIJA JUKIĆ, predsjednik
2.   JASNA VUKOVARAC, član
3.   ANKICA GALOVIĆ, član
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Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/20-01/06
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 19. lipnja 2020.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.

33.

 Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“  br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 
114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 
143/12. i 152/14.), članka 30. Statuta općine 
Oprisavci  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 3/18.) i članka 14. Stavak 5. Odluke o 
gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine 
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 2/15.), Općinsko vijeće  općine 
Oprisavci na svojoj 20. sjednici održanoj  dana 19. 
lipnja 2020.g. donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po javnom 
natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu 

općine Oprisavci  u k.o. Prnjavor

Članak 1.

 Na temelju javno provedenog natječaja za 
prodaju nekretnina u vlasništvu općine Oprisavci u 
k.o. Prnjavor  Općinsko vijeće općine Oprisavci 
izabralo  je  najpovoljnije ponude za nekretnine kako 
slijedi:

1. Nekretnina  k.č.br.101/15  u k.o. Prnjavor 
površine 1015  m2  u naravi pašnjak

 Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 

7.500,00 kn,  utvrđuje se kao jedini i 
najpovoljniji ponuditelj:

- ANTUN UREMOVIĆ, PRNJAVOR 76, 
OIB: 68595874965 - s ponuđenom cijenom 
od 7.501,00 kuna (slovima: 
sedamtisućapetstojedna kuna i nula lipa). 

2. Nekretnina k.č.br.101/18  u k.o. Prnjavor 
površine 1180  m2  u naravi pašnjak

        Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 
8.720,00 kn, utvrđuje se kao jedini i 
najpovoljniji ponuditelj:

- ANTUN MANDURA, PRNJAVOR 70, 
OIB: 32712450185 s ponuđenom cijenom od 
8.721,00 kuna (slovima: 
osamtisućasedamstodvadesetjedna kuna i 
nula lipa).

3. Nekretnina k.č.br.101/19  u k.o. Prnjavor 
površine 1169  m2  u naravi pašnjak

 Početna prodajna cijena nekretnine iznosi 
8.639,00 kn, utvrđuje se kao jedini i 
najpovoljniji ponuditelj:

- ANTUN MANDURA, PRNJAVOR 70, 
OIB: 32712450185 s ponuđenom cijenom od 
8.640,00 kuna (slovima: 
osamtisućašeststočetrdeset kuna i nula 
lipa).

Članak 2.

  Na temelju ove Odluke o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja općinski načelnik će s izabranim 
ponuditeljima  sklopiti kupoprodajni ugovor u roku 
propisanom u javnom natječaju. 

Članak 3.

 Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od 
ponude nakon okončanja javnog natječaja , odnosno 
koji ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u za 
to predviđenom  roku ili ne uplati u cijelosti 
ugovorenu cijenu u skladu sa sklopljenim 
ugovorom, gubi pravo na povrat uplaćene 
jamčevine, a nekretnina će se ponovno izložiti 
prodaji na javnom natječaju. 

Članak 4.

  Uplaćena jamčevina po javnom natječaju 
zadržava se  i  uračunava u  iznos  ukupne 
kupoprodajne cijene nekretnine. 
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Članak 5.

 Sve troškove vezane za ovjeru potpisa, porez na 
promet nekretnina te troškove uknjižbe u zemljišne 
knjige snosi kupac.

Članak 6.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
ista će biti objavljena na web stranici, oglasnoj ploči 
općine Oprisavci, te u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

Obrazloženje

 O p ć i n a  O p r i s a v c i  o b j a v i l a  j e  d a n a 
07.06.2020.g. Javni natječaj za prodaju nekretnina u 
vlasništvu općine Oprisavci  u k.o. Prnjavor u 
dnevnom glasilu „Večernji list“. Povjerenstvo za 
provedbu postupka javnog natječaja 18. lipnja 
2020.g. otvorilo je ponude  te je utvrđeno:
- da su prispjele dvije ponude u zatvorenim 

omotnicama, te da ponude u cijelosti 
udovoljavaju kriterijima iz Javnog natječaja . 
Povjerenstvo donosi zaključak kojim predlaže 
Općinskom vijeću općine Oprisavci da donese 
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po 
javnom natječaju za prodaju nekretnina u 
vlasništvu općine Oprisavci  u k.o. Prnjavor 
kako je navedeno u Članku 1. ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

 Protiv ove Odluke nije dozvoljena žalba već se 
može pokrenuti Upravni spor tužbom kod Upravnog 
suda Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana 
primitka ove Odluke.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/20-01/07
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 19. lipnja  2020.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Uremović, v.r.
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

36.

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Podcrkavlje Trg 108. brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje, koje zastupa 
predsjednik DVD-a Podcrkavlje VLADO TADIJANOVIĆ (u nastavku: Korisnik), OIB korisnika: 
48867200660

i

Općina Podcrkavlje

Trg 108. brigade ZNG 11, 35201 Podcrkavlje, koje zastupa načelnik općine TOMISLAV TRTANJ (u nastavku: 
Partner), OIB partnera: 39613161208

sklapaju

SPORAZUM 

o partnerstvu u provedbi Projekta izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje

PREAMBULA

Društvena opravdanost Projekta „Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje“ vidljiva je kroz 
ciljane skupine i krajnje korisnike koji su definirani predmetnim ulaganjem, a odnose se na: lokalno stanovništvo, 
organizacije civilnog društva (OCD), te dobrovoljno vatrogasno društvo – DVD Podcrkavlje. Ciljana skupina 
Projekta se odnosi na OCD-e koji sudjeluju u ostvarivanju i promicanju kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti na 
području općine Podcrkavlje. Realizacijom Projekta, utjecaj na ovu ciljanu skupinu je vidljiv kroz izgradnju i 
uređenje adekvatnih prostorija unutar predmetne građevine unutar kojih će OCD-i i lokalna zajednica ostvarivati 
svoje djelovanje i istovremeno će lokalnom stanovništvu biti omogućen pristup raznim sadržajima (predavanja, 
tribine, predstave za djecu, kulturne manifestacije i sl.). U ciljane skupine spada i dobrovoljno vatrogasno društvo 
koje svojim djelovanjem unutar područja zaštite i spašavanja u oblasti dobrovoljnog vatrogastva utječe na 
unapređenje sustava civilne zaštite i spašavanja na području općine Podcrkavlje. 
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Za navedenu skupinu (DVD) unutar predmetnog ulaganja predviđene su prostorije unutar kojih će se ostvarivati 
djelovanje DVD-a Podcrkavlje; njihovih 30-ak članova i volontera. DVD Podcrkavlje  će koristiti prostorije za 
organiziranje edukacija, predavanja i slično. 
Ciljana skupina Projekta je i lokalno stanovništvo na koje se utječe kroz stvaranje adekvatnog prostora za 
održavanje različitih događanja i provođenje društveno korisnih aktivnosti različitog sadržaja te poboljšanje 
sustava zaštite i spašavanja čime se direktno pozitivno utječe na kvalitetu života u ovom ruralnom području.
Krajnje korisnike predstavlja lokalno stanovništvo koje djeluje unutar organizacija civilnog društva (kulturno 
umjetnička društva, udruge mladih i drugi) i članovi DVD-a Podcrkavlje  koji će djelovati i provoditi svoje 
programe i aktivnosti unutar predmetnog objekta. Krajnje korisnike Projekta čini i lokalno stanovništvo na koje 
sadržaji predmetnog objekta utječu indirektnim putem, te se kroz prisutnost i sudjelovanje stanovnika na različitim 
manifestacijama (kulturne manifestacije, dječje predstave, edukativna predavanja i sl.) stvaraju krajnji korisnici 
Projekta svih uzrasta (djeca, mladi, osobe zrele i starije životne dobi) koji uživanjem navedenih usluga koje 
proizlaze kroz uređenu društvenu infrastrukturu sudjeluju u stvaranju boljeg i kvalitetnijeg područja za život.
Sukladno Sporazumu, Općina Podcrkavlje obvezuje se na provedbu Partnerskog sporazuma pod nazivom 
“Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje”.
U tu svrhu, dogovoreno je sljedeće:

Članak 1.
Predmet Sporazuma

Predmet ovog Sporazuma je provedba projekta “Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje”.

Članak 2.
Ciljevi projekta

Općina Podcrkavlje uključuje se u Projekt “Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje” s 
općim ciljem da se potakne i pozitivno doprinese unapređenju kvalitete životnih uvjeta, te razvoju društvene 
infrastrukture i usluga koje se vežu uz navedenu infrastrukturu na području Općine Podcrkavlje. 

Specifičnim ciljevima se ostvaruje ranije navedeni opći cilj Projekta. Specifični ciljevi su: 1.) Izgradnja 
društvenog i vatrogasnog doma u Podcrkavlju, 2.) Razvoj kapaciteta za djelovanje organizacija civilnog društva (u 
daljnjem tekstu: OCD-a), društveno djelovanje lokalne zajednice te provođenje aktivnosti i događaja 
namijenjenih za lokalno stanovništvo na predmetnom području, 3.) Razvoj kapaciteta sustava civilne zaštite na 
predmetnom području.

Članak 3.
Prihvatljivi troškovi

 Troškovi su prihvatljivi ako su:
- neposredno povezani s provedbom projekta i u skladu s njegovim ciljevima
- stvarno nastali i platio ih je korisnik odnosno projektni partner te o tome dostavio odgovarajuće dokaze o 

plaćanju, 
- nastali i plaćeni u razdoblju prihvatljivosti, 
- dokazivi vjerodostojnim računima ili računovodstvenim dokumentima jednake dokazne vrijednosti, 
- u skladu s važećim pravilima Zajednice i nacionalnim pravilima. 

U okviru projekta prihvatljivi su sljedeći troškovi: 

- građenja građevine, 
- pripreme i provedbe projekta (troškovi konzulantskih usluga),
- usluge stručnog nadzora,
- usluge koordinatora zaštite na radu,
- usluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave,
- izrade informativnih ploča,
- građenja prometne površine i parkirališta,
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- opremanja,
- priključka struje, vode, plina,
- ishođenja uporabne dozvole,
- plaće tri zaposlenika u vrijeme trajanja provedbe projekta.

Ukoliko se u tijeku provedbe projekta ukažu potrebe za neke nespomenute troškove, a koji su neophodni i vezani 
za Projekt, oni će se usuglasiti dodatkom Sporazumu.

Članak 4.

Razdoblje prihvatljivosti

Partnerstvo je dužno završiti sve aktivnosti projekta najkasnije do 31. prosinca 2027. godine. 

Razdoblje prihvatljivosti troškova u okviru projekta je od datuma potpisivanja Ugovora o financiranju (20. 
svibnja 2019.) do okončanja projekta. 

Sva plaćanja moraju biti izvršena do okončanja projekta. 

Članak 5.

Obveze Korisnika

(1) Korisnik se obvezuje da će: 

1. nastupati u ime partnerstva i provoditi aktivnosti projekta u skladu sa sklopljenim Ugovorom o financiranju, 
Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, važećim propisima, te prema odobrenom akcijskom planu i 
proračunu projekta u skladu s načelima učinkovitosti i ekonomičnosti, te da će na takvu izvedbu obvezati 
Partnere i vanjske izvođače;  

2. na razini projekta osigurati provedbu odgovarajućih postupaka odabira vanjskih izvođača u skladu s važećim 
propisima javne nabave; 

3. dodijeljena sredstva koristiti isključivo za provedbu projekta u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih 
sredstava i ovim Sporazumom; 

4. voditi zaseban računovodstveni sustav ili odgovarajuću knjigovodstvenu evidenciju za provedbu projekta i na 
to obvezati sve Partnere; 

5. čuvati sve dokaze o izvršenim plaćanjima i drugu dokumentaciju o projektu najmanje 5 godina od završetka 
projekta; 

6. pripremati i podnositi redovita financijska i narativna izvješća u zahtijevanom obliku i rokovima podnošenja, te 
na zahtjev pripremati i dodatna izvješća; 

7. sprječavati, otkrivati, evidentirati i otklanjati nepravilnosti na razini projekta;
8. osigurati revizijski trag i čuvanje svih dokumenata koji su potrebni za osiguravanje odgovarajućeg revizijskog 

traga; 
9. osigurati mogućnost nadzora korištenja sredstava od strane Upravljačkog tijela (UT), Posredničkih tijela (PT), 

revizora i ostalih nadzornih tijela na razini EU i Republike Hrvatske i postupati sukladno njihovim 
preporukama, te o tome obavještavati PT i UT.

Članak 6.
Obveze partnera

(1) Partner Sporazuma obvezuju se da će: 
1. provoditi aktivnosti projekta u skladu sa sklopljenim Ugovorom o financiranju, Ugovorom o dodjeli 

bespovratnih sredstava, važećim propisima, te prema odobrenom planu provedbe i proračunu projekta u skladu 
s načelima učinkovitosti i ekonomičnosti, te da će na takvu izvedbu obvezati i vanjske izvođače; 
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2. sudjelovati pri usklađivanju i potvrđivanju izmjena Sporazuma o partnerstvu i da će se u roku od 8 dana 
odazvati pozivu na potpisivanje izmjena Sporazuma o partnerstvu; 

3. osigurati financijska sredstva za pokriće razlike od cijelokupnog iznosa potrebnog za provedbu projekta i 
dodijeljenih sredstava iz Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Predvidivi iznos sredstava partnera je do 
7.000.000,00 kuna, a stvaran izos će biti poznat po okončanju projekta.

4. svake godine za vrijeme trajanja provedbe projekta osigurati u Proračunu potrebna sredstva za provedbu 
projekta. 

5. vršiti doznake sredstava na IBAN račun Korisnika: HR7223400091110737591 kod Privredna banke Zagreb 
na temelju Zahtjeva za doznaku sredstava.

6. pratiti da se dodijeljena sredstva koristiti isključivo za provedbu projekta u skladu s Ugovorom o dodjeli 
bespovratnih sredstava i ovim Sporazumom; 

7. voditi zaseban računovodstveni sustav ili odgovarajuću knjigovodstvenu evidenciju za provedbu projekta; 
8. čuvati sve dokaze o izvršenim plaćanjima i drugu dokumentaciju o projektu najmanje 5 godina od završetka 

projekta; 
9. Korisniku pružiti podatke i dokumentaciju potrebnu za pripremu i podnošenje redovitih financijskih i 

narativnih izvješća u zahtijevanom obliku i rokovima podnošenja, te na zahtjev pripremati podatke za izradu 
dodatnih izvješća; 

10. sprječavati, otkrivati, evidentirati i otklanjati nepravilnosti u provedbi projekta; 
11. osigurati revizijski trag i čuvanje svih dokumenata koji su potrebni za osiguravanje odgovarajućeg revizijskog 

traga; 
12. osigurati mogućnost nadzora korištenja sredstava od strane UT, PT, revizora i ostalih nadzornih tijela na razini 

EU i RH i postupati sukladno njihovim preporukama, te o tome obavještavati PT i UT. 

Članak 7.
Financijsko upravljanje

Bespovratna sredstva definirana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i sredstva partnera za potpunu 
realizaciju projekta isplaćuju se na bankovni račun Korisnika koji je odgovoran za administrativno i financijsko 
upravljanje sredstvima.

Članak 8.
Informiranje javnosti i vidljivost

Korisnik i Partneri dužni su provoditi mjere vidljivosti i informiranja javnosti u skladu s Ugovorom o dodjeli 
bespovratnih sredstava, a u cilju promidžbe projekta prema ciljnim skupinama, općoj javnosti i medijima, te 
izvještavati o provedenim mjerama. 

Članak 9.

Zaštita podataka

Korisnik i Partneri obvezuju se na zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i 
drugim važećim propisima uključujući članak 37. Uredbe Komisije (EZ) br. 1828/2006.

Članak 10.

Korištenje materijalnog i intelektualnog vlasništva

Ako formalno nije drugačije definirano, Korisnik i Partneri imaju pravo vlasništva nad rezultatima projekta, 
izvješćima i drugim dokumentima u svezi projekta, uključujući autorska prava i prava industrijskog vlasništva. 

Bez obzira na odredbe prethodnog stavka Korisnik i Partneri osiguravaju PT da slobodno i prema svojem 
nahođenju koriste sve dokumente koje proizlaze iz projekta, pod uvjetom da ne krše odredbe o zaštiti osobnih 
podataka i postojeća prava industrijskog i intelektualnog vlasništva. 
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Članak 11.

Prihvaćanje obveza

Potpisom Sporazuma Partneri potvrđuju da su upoznati s obvezama koje za projekt proizlaze iz Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava i iz ovoga Sporazuma, te da navedene obveze prihvaćaju. 

Članak 12.
Neispunjavanje ugovornih obveza

Smatra se da partner ne ispunjava svoje obveze ako ne izvršava zadaće definirane Sporazumom o partnerstvu, ako 
se u dva navrata u roku ne odazove na poziv Korisnika za slanjem određene dokumentacije ili za potpisivanjem 
dodatka Sporazumu, a najduže u roku od 30 dana ne pošalje traženu dokumentaciju, odnosno ne potpiše dodatak 
Sporazumu. 

Članak 13.
Odustajanje od provedbe projekta

Ako partner prijevremeno odstupi od provedbe projekta definirane ovim Sporazumom, mora korisniku 
nadoknaditi sve preostale troškove za uspješnu provedbu projekta. 

Članak 14.
Izmjene partnerstva

U slučaju da Partner istupi iz partnerstva kao njegova zamjena u partnerstvo može stupiti novi Partner ako to bitno 
ne utječe na sadržaj projekta. Novi Partner mora ispunjavati sve postavljene uvjete i preuzeti sve obveze, 
odgovornosti i prava prijašnjeg Partnera. 

U slučaju da istupanje Partnera ne mijenja sadržaj projekta i ne utječe na ispunjavanje uvjeta partnerstva, sklapa se 
dodatak Sporazumu u kojemu se izuzima Partner koji je istupio, a njegov doprinos projektu nadomješta se tako da 
novi Partneri preuzme njegove zadaće i obveze. 

Odredbe ovog članka smisleno se primjenjuju i u slučaju kad se radi o istupanju Korisnika iz partnerstva. 

Članak 15.

Izmjene Sporazuma

Ako Partner ustanovi da neće moći ispuniti ugovorne obveze i da će doći do financijske, sadržajne ili vremenske 
izmjene projekta, mora najkasnije u roku od 10 dana od nastanka razloga za izmjenu poslati Korisniku pisano 
obrazloženje. Korisnik može predložiti druge izmjene koje su ključne za postizanje ciljeva i rezultata projekta, 
uključujući eventualnu izmjenu partnerstva. 

Članak 16.
Rješavanje sporova

Partneri Sporazuma se obvezuju da će eventualne sporove i nesporazume koji bi nastali u svezi provedbe projekta i 
ovog Sporazuma rješavati sporazumno. 
Ako sporazum nije moguć nadležan je sud u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu.

Članak 17.
Završne odredbe

Sporazum stupa na snagu s danom potpisa zadnjeg potpisnika i vrijedi najkasnije do zatvaranja projekta. 
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Sporazum je sastavljen u 3 istovjetna primjerka od kojih svakom od Partnera pripada po jedan primjerak, kao i PT.

Za Korisnika: 

Ime i prezime: 	 	 	 	 	 	 VLADO  TADIJANOVIĆ
Funkcija: 	 	 	 	 	 	  Predsjednik DVD-a Podcrkavlje

Potpis: 	 	 	 	 MP.	 	 	 ________________________

Mjesto i datum:  U Podcrkavlju, 09. 07.2020.
URBROJ: 27/2020-1	 	 	 	 	

Za Partnera: 

Ime i prezime: 	 	 	 	 	 	 TOMISLAV  TRTANJ
Funkcija: 	 	 	 	 	 	  Načelnik Općine Podcrkavlje

	
Potpis: 	 	 	 	 MP.	 	 	 _______________________

KLASA: 402-08/20-01/46
URBROJ: 2178/13-02-20-2

Mjesto i datum: U Podcrkavlju, 09.07.2020.
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37.

 Na temelju članka 32.  Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
7/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje  na svojoj 28. sjednici, održanoj dana  8. srpnja  2020.  godine,  
donijelo je 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta
Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje

I.

 Općinsko vijeće općine Podcrkavlje prihvaća Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Izgradnja 
društvenog i vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje.

II.

 Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje Sporazuma iz članka I.

III.

 Sporazum je  sastavni  dio ovog Zaključka.

IV.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 402-08/20-01/46
URBROJ: 2178/13-01-20-1

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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38.
 

KLASA: 400 -02/19 -01/6  
URBROJ: 2178/13 -03-20- 

 

IZVJEŠĆ E O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

I. IZMJEN E I DOPUN E PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

PODRUČJU OPĆINE PODCRKAVLJE ZA 2020. GODINU  

Naziv tijela nadležnog za 

izradu nac rta i provedbu 
savjetovanja  

Općina  Podcrkavlje  

Svrha dokumenta  

Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja  I. Izmjena i dopuna 

Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Podcrkavlje za 2020. godinu . 

Tko je bio uključen u 
postupak izrade odnosno u 

rad stručne radne skupine 
za izradu nacrta?  

U postupak izrade dokumenta  bili su uključeni službenici Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Podcrkavlje.  

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama  
ili na drugi odgovarajući 
način?  

Internetske 
stranice tijela 

nadležnog za 
izradu nacrta  

http://www.podcrkavlje.hr/  

Neke druge 
internetske 
stranice  

 
http:/ /www.proracun.hr/  

 
Dokument možete pogledati  ovdje.  

Neki drugi 
odgovarajući 

način  

/ 

Vrijeme trajanja 

savjetovanja  
Savjetovanje je trajalo od 05.06 .2020 . do 05.07 .2020.  

Obrazloženje za 
savjetovanja koja traju 

kraće od 30 dana  

/ 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja?  

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

Primjedbe  zainteresiran e 

javnosti na određene 
odredbe nacrta  akta ili 

drugog dokumenta  

/ 

Troškovi provedenog 

savjetovanja  
Nema t roškova savjetovanja  

Tko je i kada izradio 

izvješće o provedenom 

savjetovanju?  

Ime i prezime:  Datum:  

Marija Pandurić  06.07 .2020 . godine  

Osoba zadužena za provedbu 
savjetovanja s javnošću

Marija Pandurić, v.r.

39.

 Na temelju 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, 123/17 i 98/19), članka 59. i 62. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta općine 
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 07/18 i 07/20) Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje, na svojoj 28. sjednici održanoj 8. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

o II. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi općine Podcrkavlje 
i njezinom pravnom statusu

Članak 1.

 U Odluci o komunalnoj infrastrukturi općine Podcrkavlje i njezinom pravnom statusu („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 07/20 i 14/20), članak 1. mijenja se i dopunjuje u tablici na način da se iza rednog 
broja 21. dodaju novi redci: 
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R..br.  
Naziv i opis  

Zemljišnoknjižna oznaka    
 ( k.č. br. )  

Vrsta komunalne 
infrastrukture  

    

22. Društveni dom u Tomici  561, 562   k.o. Tomica  
Građevine i uređaji javne 
namjene  

23. 
Društveni dom i 
parkiralište u Rastušju  

60/1   k.o. Rastušje  
Građevine i uređaji javne 
namjene, javna parkirališta  

24. Društveni dom u Grabarju  600/6   k.o. Grabarje  Brodsko  
Građevine i uređaji javne 
namjene  

25. 
Društveni dom u 
Matković Maloj  

168/2   k.o. Matković Mala  
Građevine i uređaji javne 
namjene  

26. 
Pomoćna  igrališta u 
Podcrkavlju  

232/3, 235/1, 231  
k.o. Podcrkavlje  

Javna zelena površina  

 

Članak 2.

 Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 406-01/20-01/46
URBROJ: 2178/13-01-20-3

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA    
Damir Miletić, ing., v.r.
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40.

 Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. i 
123/17), članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 07/18 i 07/20), 
a u svezi točke 3.2.c) Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu 
podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina“ 1/2020  iz Lokalne razvojne strategije LAG-a 
„Posavina“, Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na 28. sjednici održanoj 7. srpnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Podcrkavlje za projekt "Izgradnja 
mrtvačnice na groblju u Gornjem Slatiniku

 na k.č. 234/20 k.o. Slatinik Mali" 

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost općini Podcrkavlje za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne 
samouprave općine Podcrkavlje unutar tipa operacije 3.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu 
podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a „Posavina“, u 
projekt "Izgradnja mrtvačnice na groblju u Gornjem Slatiniku na k.č. 234/20 k.o. Slatinik Mali".

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Razvoj 
opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a Posavina“ iz Lokalne razvojne 
strategije LAG-a „Posavina“.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 361-01/19-01/10
URBROJ: 2178/13-01-20-5

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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41.

 Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona  o  
ustanovama (Narodne  novine  broj 76/93, 29/97, 
47/99, 35/08 i 127/19), članka 7. i 8. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne 
novine broj 10/97,  107/07, 94/ 13 i 98/19) i članka 
32. u svezi sa člankom 86. Statuta općine 
Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije", br. 22/05 i 09/09) Općinsko vijeće općine 
Podcrkavlje na svojoj 28. sjednici održanoj dana 8. 
srpnja 2020., donosi

ODLUKU

o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi“

Članak 1.

Ovom odIukom osniva se javna ustanova za 
predškolski odgoj i obrazovanje pod nazivom Dječji 
vrtić „Bambi” (u daljnjem tekstu: “Dječji vrtić”). 
Sjedište Dječjeg vrtića je u Podcrkavlju 35201, 
Diljska 33.

Članak 2.

Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Podcrkavlje (u 
daljnjem tekstu: “Osnivač”) 
OIB Osnivača je 39613161208.
Sjedište Osnivača je u Podcrkavlju 35201, Trg 108. 
brigade ZNG br. 11 
Broj telefona: +385  035/221-109.
Adresa elektroničke pošte: 
opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr .

Članak 3.

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i 
obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi od 
navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu 
školu.

Članak 4.

U Dječjem vrtiću ostvaruju se:
 redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, 

zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi  
djece predškolske dobi koji su prilagođeni 
razvojnim potrebama djece te njihovim 
mogućnostima i sposobnostima,

 programi za djecu predškolske dobi s 
teškoćama u razvoju,

 program za darovitu djecu predškolske dobi,
 programi na jeziku i pismu nacionalnih 

manjina,
 program predškole,
 programi ranog učenja stranih jezika i drugi  

programi  umjetničkog,  kulturnog,  vjerskog i 
sportskog sadržaja.

Dječji vrtić može izvoditi i druge programe u skladu 
s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a sve 
sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 
obrazovanju te Državnom pedagoškom standardu 
predškolskog odgoja i naobrazbe.
Programe iz stavka 1. i 2. ovog članka Dječji vrtić će 
se ostvarivati uz prethodnu suglasnosti ministarstva 
nadležnog za obrazovanje.

Članak 5.

Osnivač osigurava prostor i opremu za trajno 
obavljanje djelatnosti sukladno standardima i 
normat iv ima  rada  p rop i san im Državn im 
pedagoškim standardom predškolskog odgoja i 
obrazovanja. Prostor za obavljanje djelatnosti 
Dječjeg vrtića je u vlasništvu Osnivača. Osnivač će 
osigurati opremu iz sredstava proračuna općine.

Članak 6.
Osnivač će osigurati potreban broj odgojno-
obrazovnih i ostalih radnika potrebnih za obavljanje 
djelatnosti Dječjeg vrtića.

Članak 7.

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Upravno 
vijeće ima 5 članova. Tri člana Upravnog vijeća 
imenuje Osnivač iz reda javnih radnika, jednog člana 
biraju roditelji djece korisnika usluga, a jedan član 
Upravnog vijeća bira se tajnim glasovanjem iz reda 
odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Sastav i broj članova Upravnog vijeća, način izbora, 
odnosno imenovanja njegovih članova, način rada i 
donošenja odluka utvrđuje se aktom o osnivanju i 
Statutom Dječjeg vrtića.
Upravno vijeće, osim prava i obveza utvrđenih 
Zakonom o ustanovama obavlja ove poslove:
 odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju 

nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima 
propisanim aktom o osnivanju i Statutom 
Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača Dječjeg 
vrtića,

 predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg 
vrtića,
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 predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg 
vrtića,

 odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz 
suglasnost Osnivača,

 odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog 
odnosa na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, 
sukladno odredbama Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju,

 razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u 
skladu sa zakonom, ovom Odlukom, Statutom i 
drugim općim aktima Dječjeg vrtića.

Članak 8.

Stručno tijelo dječjeg vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni 
suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju 
program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju 
kurikuluma Dječjeg vrtića i plana i programa rada 
kao njegovog sastavnog dijela, prati njegovo 
ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim 
pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja 
i druge stručne poslove utvrđene Zakonom, aktom o 
osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića.
Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže 
se uređuje Statutom Dječjeg vrtića.

Članak 9.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg 
vrtića.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana 
osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili 
stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog 
staža u djelatnosti predškolskog odgoja. 
Ravnatelj se bira na temelju javnog  natječaja  koji 
raspisuje  Upravno  vijeće Dječjeg  vrtića  u skladu  
sa Zakonom i Statutom.
Ravnatelja  imenuje  i razrješava  Osnivač  Dječjeg  
vrtića  na prijedlog  Upravnog  vijeća  Dječjeg 
vrtića.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba  
može biti ponovno imenovana.
Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama i 
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju 
ravnatelj:
 predlaže kurikulum Dječjeg vrtića kojim se 

utvrđuje: program, namjena programa, nositelji 
programa, način ostvarivanja, vremenik 
aktivnosti i način vrednovanja,

 brine o provođenju odluka Upravnog vijeća, 
Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,

 obavlja i druge poslove određene zakonom, 
ovom Odlukom, i Statutom.

Članak 10.

Do imenovanja ravnatelja, za privremenog 
ravnatelja Dječjeg vrtića imenuje se:
Anka Glas iz Slavonskog Broda, Josipa Jurja 
Strossmayera 42, OIB: 91277484634.
Privremeni ravnatelj ovlašten je za vršenje 
pripremnih radnji i ostalih poslova u svezi osnivanja 
i poslovanja Dječjeg vrtića kao samostalne ustanove.

Članak 11.

Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne 
i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci u Dječjem vrtiću 
radit će sljedeći odgojno-obrazovni radnici:
-  odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, 

logoped i rehabilitator) te medicinska sestra kao 
zdravstvena voditeljica.

Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog 
članka, u Dječjem vrtiću radit će i druge osobe koje 
će obavljati administrativno-tehničke i pomoćne 
poslove, odnosno ostali radnici.
Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću moraju 
imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, 
položen ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za 
obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Dječji vrtić je dužan:
-  obavljati djelatnost za koju je osnovan,
-  najmanje dva puta godišnje izvijestiti Osnivača 

o radu i poslovanju,
-  vršiti upis djece u Dječji vrtić,
-  dostaviti Statut na suglasnost Osnivaču,
-  pravovremeno  izvršavati obveze koje ima 

prema Zakonu, općim aktima i odlukama 
osnivača.

Osnivač se obvezuje:
-  da će Dječjem vrtiću redovito osiguravati 

potrebna financijska sredstva,
-  da svojom aktivnošću neće remetiti poslovanje 

Dječjeg vrtića,
-  da će Dječjem vrtiću pružati stručnu i drugu 

potrebitu pomoć u svezi s poslovanjem.

Članak 13.

Dječji vrtić ima Statut i druge opće akte. Statut 
Dječjeg vrtića donosi Upravno vijeće uz suglasnost 
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Osnivača. Drugi opći akti donose se na način utvrđen 
Statutom.
Statutom Dječjeg vrtića pobliže se uređuju: 
ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih 
tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i 
način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, 
javnost rada te druga važna pitanja za obavljanje 
djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje 
ustrojstvo te način obavljanja djelatnosti Dječjeg 
vrtića kao javne službe. 
Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  Dječjeg 
vrtića kao javne službe donosi Upravno vijeće uz 
prethodnu suglasnost Osnivača.
Dječji vrtić ima i druge opće akte u skladu sa 
Zakonom, odlukom o osnivanju i Statutom. 
Druge opće akte Dječjeg vrtića donosi Upravno 
vijeće na način propisan Statutom.

Članak 14.

Za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića sredstva će 
se osiguravati:
-  iz sredstava proračuna Osnivača,
-  učešćem roditelja djece korisnika usluga,
-  iz drugih Zakonom dopuštenih izvora.

Sredstva za osnivanje i početak rada Dječjeg vrtića 
osigurati će Osnivač u planiranom iznosu od 
50.000,00 kuna.
U slučaju da Dječji vrtić posluje s gubitkom Osnivač 
se obvezuje da će pokriti taj gubitak.

Članak 15.

Dječji vrtić se osniva kao ustanova i nema za cilj 
stvaranje dobiti, već obavljanje djelatnosti odgoja i 
obrazovanja.
Eventualno ostvarenu dobit, Dječji vrtić će koristiti 
isključivo za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti.

Članak 16.

Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana 
sredstva koja su pribavljena od Osnivača i  stečena 
radom i/ili poslovanjem Vrtića odnosno sredstva 
stečena pružanjem usluga Dječjeg vrtića ili sredstva 
pribavljena iz drugih izvora. 

Članak 17.

U pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cijelom 
svojom imovinom, a Osnivač odgovara solidarno i 
neograničeno za obveze Dječjeg vrtića.

Članak 18.

Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg 
vr t ića  koja  nisu uređena ovom Odlukom  
primjenjivat će se odredbe Zakona o ustanovama i 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Članak 19.

Dječji vrtić osniva se na neodređeno vrijeme.
Dječji vrtić počinje s radom stjecanjem uvjeta za 
osnivanje i početak rada te upisom u sudski registar 
ustanova, sve u skladu sa Zakonom o predškolskom 
odgoju i obrazovanju i Zakonu o ustanovama.
Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i na 
način utvrđen odredbama Zakona o ustanovama i 
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Članak 20.

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača 
ustanove, odnosno organa kojeg je on odredio, steći, 
opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija 
je vrijednost veća od 10.000,00 kuna.

Članak 21.

Upravno vijeće donijet će Statut u roku od 30 dana od 
dana donošenja rješenja upisa Dječjeg vrtića u 
sudski registar.

Članak 22.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PODCRKAVLJE 

KLASA: 602-01/20-01/4
URBROJ: 2178/13-01-20-5

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Damir Miletić, ing., v.r.
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42.

 Na temelju članka 87. i 88. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), u skladu s 
Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (Narodne novine broj 55/09 i 139/10), te članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” broj 07/18), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj  28. sjednici održanoj 
dana 8. srpnja 2020., donijelo je

ODLUKU

 o zaduživanju općine Podcrkavlje 

Članak 1.

 Općina Podcrkavlje  dugoročno kreditno se zadužuje kod poslovne banke  Privredna banka Zagreb d.d. u 
iznosu od 4.600.000,00 kuna (četirimilijuna i šestotisuća kuna) za sufinanciranje izgradnje kapitalnog objekta:

 Izgradnja društvenog i vatrogasnog doma u općini Podcrkavlje

Članak 2.  

 Općina Podcrkavlje se zadužuje pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita 4.600.000,00  kuna  
Valuta kredita HRK 
Rok korištenja kredita: 30.06.2021. 
 
Rok i način otplate kredita 
 

Krajnji rok vraćanja 30.06.2029. (prva rata 
dospijeva 31.07.2021.).  
Vraćanje: mjesečno 

Razdoblje počeka Prva rata dospijeva 31.07.2021. 
Kamatna stopa Promjenjiva, TZMF 91d+2,30 p.p., godišnje 
Zatezna kamata Zakonska 
Naknada za obradu kredita Oslobađa se 
Naknada za odobrenje kredita 0,40% na iznos kredita, jednokratno 
Naknada za rezervaciju sredstava  
Interkalarna kamata   

Instrumenti osiguranja kredita: - Mjenice i zadužnice općine 
- Mjenice i zadužnice DVD Podcrkavlje 

 Ostali uvjeti:  
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Članak 3.

 Ovlašćuje se načelnik općine Podcrkavlje da može zaključiti ugovor o kreditu, s poslovnom bankom 
Privredna banka Zagreb d.d.  nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

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

KLASA: 400-08/20-01/8
URBROJ: 2178/13-01-20-2
Podcrkavlje, 8. srpnja  2020. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PODCRKAVLJE

PREDSJEDNIK
Damir Miletić, ing., v.r.

43.

 
  Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. 
točke 4. Statuta općine Podcrkavlje (”Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije” broj 07/18), Općinsko vijeće 
općine Podcrkavlje na svojoj 28. Sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine, donosi 

I. IZMJENE I DOPUNE  PRORAČUNA

općine Podcrkavlje za 2020. godinu

I.   OPĆI  DIO

Članak 1.

 I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu sastoje se od:
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Članak 2.

 U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i 
rashoda u  Proračun za 2020. godinu kako slijedi: 
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44.

   Temeljem članka  14.  Zakona o proračunu 
(«Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i 
članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 07/18), 
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 28. 
sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. donosi

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 
Proračuna općine Podcrkavlje za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna općine 
Podcrkavlje za 2020. godinu (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije br. 25/19) iza glave IX. 
dodaje se nova glava X. ZADUŽIVANJE, i članak 
23. koji glasi: 

„Općina se može dugoročno zaduživati za investicije 
uzimanjem kredita ili izdavanjem vrijednosnih 
papira, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i 
Vlade Republike Hrvatske.
Ukupna godišnja obveza općine može iznositi 
najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja 
prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne 
godišnje obveze uključena su i dana jamstva, 
neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti 
iz članka 90. stavka 2. Zakon o proračunu.“

Općina Podcrkavlje trenutno nema zaduženja.

Općina Podcrkavlje planira u 2020. godini 
dugoročno zaduženje u iznosu od 4.600.000,00 kn 
(četirimilijunaišestotisućakuna) za potrebe 
realizacije kapitalnog projekta K100154 „Izgradnja 
društvenog i  vatrogasnog doma u Općini 
Podcrkavlje“ u posebnom dijelu Proračuna za 2020. 
godinu, u Programu 1111 Upravljanje imovinom.

U proračunu za 2020. godinu nije planirana otplata 
gore dugoročnog kredita, tako da očekivani iznos 
ukupnog duga glavnice na kraju proračunske 2020. 
godine iznosit će  4.600.000,00 kn
 (četirimilijunaišetstotisućakuna).“

Članak 2.

Iza članka 23. dodaje se novi članak 24. koji glasi:
„Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite 

dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, 
načelnik općine može se zadužiti uzimanjem zajma 
ili kredita kod poslovne banke kod koje općina ima 
otvoren račun samo na temelju odluke  Općinskog 
vijeća o kratkoročnom zaduženju, najduže do 12 
mjeseci bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili 
zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim 
kreditima ili zajmovima uzimanjem novih 
kratkoročnih kredita ili zajmova, a najviše do ukupne 
visine  od 1.000.000,00 kuna.“

Članak 3.

Iza članka 24. dodaje se novi članak 25. koji glasi:
„Pravna osoba u većinskom izravnom vlasništvu čiji 
je općina osnivač može se zaduživati samo za 
investiciju uz suglasnost općinskog načelnika i uz 
uvjete i način propisan Zakonom o proračunu.
Općinski načelnik također može dati jamstvo 
pravnoj osobi u većinskom izravnom vlasništvu 
općine čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne 
osobe, uz uvjete i na način propisan Zakonom o 
proračunu.
Općina je obvezna prije davanja jamstva ishoditi 
suglasnost ministra financija.
Ugovor o jamstvu sklapa općinski načelnik.“

Članak 4.

G lava  X .  pos t a j e  g l ava  X I .  Z AV R Š N A 
ODREDBA, a članak 23. postaje članak 26.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-08/19-01/10
URBROJ: 2178/13-01-20-2

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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45.

 Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18,  110/18 i 32/20)  i 
članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 07/18 i 07/20), 
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na 28. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE

Programa građenja komunalne infrastrukture
na području općine Podcrkavlje  za 2020. godinu

Članak 1.

 U Programu građenja komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2020. godinu 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/19, u daljnjem tekstu: Program) u  članku 5., točka II.  
mijenjaju se i dodaju sljedeće točke u  predmetnim naslovljenim tabelama  te  sada glase:

1. Nerazvrstane ceste:

red. 
broj 

komunalna infrastruktura 
vrsta 

poslova 

planirana 
vrijednost u 

2020. god 

Povećanje + 
Smanjenje - 

I. Izmjene i 
dopune 

1.  
NC  PREMA GROBLJU U DUBOVIKU (2. 
FAZA) 

G, N 
300.000,00 170.000,00 

 
470.000,00 

2.  
ODVOJAK SA D 53 PREMA GROBLJU U 
RASTUŠJU („PUT U VINOGRADE“) 

PD 
100.000,00 0,00 100.000,00 

3.  
ODVOJAK SA LC KINDROVO -  NC 
PORED CRKVE U KINDROVU 

PD, G, N 
200.000,00 0,00 200.000,00 

4.  

REKONSTRUKCIJA TRAKTORSKOG  
PUTA U ŠUMSKU CESTU NA DIONICI:  

 K.Č. 425/1, K.O. GRABARJE 
 K.Č. 598/5, 598/1 K.O. KINDROVO 
 K.Č. 34/184 K.O. PODCRKAVLJE 
 K.Č.  600/4, 600/5 K.O. GRABARJE 

 

PD 

 
 
 
 
 
 

300.000,00 

 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

300.000,00 

5.  
ASFALTIRANJE ODVOJKA U 
VINOGRADSKOJ ULICI, NASELJE 
TOMICA 

PD, G, N 
 

1.000.000,00 
 

-380.000,00 
 

620.000,00 

6.  
ASFALTIRANJE CESTE U NASELJU 
RASTUŠJE – PUT ZA MARIĆA BRDO 

PD, G, N 
100.000,00 0,00 

 
100.000,00 

7.  
ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE 
ODVOJAK DILJSKE ULICE, 
PODCRKAVLJE 

PD, G, N 
 

50.000,00 
 

0,00 
 

50.000,00 

Ukupno: 2.050.000,00 -210.000,00 1.840.000,00 
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  2.   Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila:

red. 
broj 

komunalna infrastruktura 
vrsta 

poslova 

planirana 
vrijednost u 

2020. god 

Povećanje + 
Smanjenje 

I. Izmjene i 
dopune 

1. 
IZGRADNJA NOGOSTUPA U NASELJU 
GORNJI SLATINIK 

PD, G, N 50.000,00 25.000,00 75.000,00 

Ukupno: 50.000,00 25.000,00 75.000,00 

 
3. Javna parkirališta 

 

red. 
broj 

komunalna infrastruktura vrsta poslova 
planirana 

vrijednost u 
2020. god 

- - - - 
Ukupno: 0,00 

 
 

4. Javne zelene površine 
 

red. 
broj 

komunalna infrastruktura 
vrsta 

poslova 

planirana 
vrijednost u 

2020. god 

Povećanje 
+ 

Smanjenje 

I. Izmjene i 
dopune 

1. IGRALIŠTA ZA DJECU I MLADE O 75.000,00 0,00 75.000,00 

2. 

UREĐENJE SREDIŠTA općine –  
JAVNA ZELENA POVRŠINA K.Č. BR. 
180, 181/2, 324/1 (nova k.č. br. 331/12) 
K.O. PODCRKAVLJE – PROJEKT 
UREĐENJA općine- PARK 

PD, G, N 300.000,00 

 
 
 

0,00 

 
 
 

300.000,00 

Ukupno: 375.000,00 0,00 375.000,00 
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5. Građevine i uređaji javne namjene 
 

Red. 
Broj 

komunalna infrastruktura 
vrsta 

poslova 

planirana 
vrijednost u 

2020. god 

Povećanje + 
Smanjenje 

I. Izmjene i 
dopune 

1.  
IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U 
PODCRKAVLJU 

G, N, O 4.000.000,00 125.000,00 4.125.000,00 

2.  
IZGRADNJA VODOVODNOG 
SUSTAVA 

G 50.000,00 50.000,00 100.000,00 

3.  
INVESTICIJSKO ULAGANJE – 
GRAĐEVINSKI OBJEKT U BRODSKIM 
ZDENCIMA 

G 60.000,00 0,00 60.000,00 

4.  
INVESTICIJSKO ULAGANJE – 
GRAĐEVINSKI OBJEKT U GRABARJU 

G 50.000,00 0,00 50.000,00 

5.  
INVESTICIJSKO ULAGANJE – 
DRUŠTVENI DOM U GORNJEM 
SLATINIKU 

G 50.000,00 100.000,00 150.000,00 

6.  
ENERGETSKA OBNOVA – 
DRUŠTVENI DOM U GLOGOVICI 

PD, G, N 570.000,00 0,00 570.000,00 

7.  
ENERGETSKA OBNOVA – SPORTSKI 
OBJEKT U BRODSKI ZDENCIMA 

PD, G, N 610.000,00 0,00 610.000,00 

8.  
ENERGETSKA OBNOVA – SPORTSKI 
OBJEKT U PODCRKAVLJU 

PD, G, N 595.000,00 0,00 595.000,00 

9.  
ENERGETSKA OBNOVA – SPORTSKI 
OBJEKT U TOMICI 

PD, G, N 510.000,00 0,00 510.000,00 

10.  
IZGRADNJA NADSTREŠNICE KOD 
STARE OSNOVNE PODRUČNE ŠKOLE 
U PODCRKAVLJU 

G 80.000,00 0,00 80.000,00 

11.  
IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA 
IGRALIŠTU U NASELJU DONJI 
SLATINIK 

PD, G 50.000,00 0,00 50.000,00 

12.  
IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U 
NASELJU MATKOVIĆ MALA 

PD, G, N 100.000,00 0,00 100.000,00 

13.  
DOGRADNJA SPORTSKOG OBJEKTA 
NK PODRKAVLJE U PODCRKAVLJU 

PD, G, N 0,00 100.000,00 100.000,00 

Ukupno: 6.725.000,00 375.000,00 7.100.000,00 

 
 
 
 
 
 

6. Javna rasvjeta 
 

red. 
broj 

komunalna infrastruktura 
vrsta 

poslova 

planirana 
vrijednost u 

2020. god 

Povećanje + 
Smanjenje 

I. Izmjene i 
dopune 

1.  
REKONSTRUKCIJA SUSTAVA 
JAVNE RASVJETE U NASELJU 
TOMICA (2. FAZA) 

PD, G, N 
180.000,00 0,00 180.000,00 

2.  NADOGRADNJA JAVNE RASVJETE O, G 50.000,00 0,00 50.000,00 

Ukupno: 230.000,00 0,00 230.000,00 
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7. Groblja 
 

red. 
broj 

komunalna infrastruktura 
vrsta 

poslova 

planirana 
vrijednost u 

2020. god 

Povećanje + 
Smanjenje 

I. Izmjene i 
dopune 

1.  
MRTVAČNICA NA GROBLJU U 
GORNJEM SLATINIKU 

PD, G, N 150.000,00 250.000,00 400.000,00 

2.  
MRTVAČNICA NA GROBLJU U 
DONJEM SLATINIKU 

PD, G, N 150.000,00 200.000,00 350.000,00 

3.  
MRTVAČNICA NA GROBLJU U 
DUBOVIKU 

PD, G, N 150.000,00 0,00 150.000,00 

4.  
IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU 
U NASELJU RASTUŠJE 

G 20.000,00 40.000,00 60.000,00 

5.  
IZGRADNJA OGRADE I UREĐENJE 
PARKIRALIŠTA NA MJESNOM 
GROBLJU PODCRKAVLJE 

G 30.000,00 0,00 30.000,00 

6.  
IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU 
U DUBOVIKU 

G 0,00 8.500,00 8.500,00 

7.  
IZGRADNJA OGRADE NA GROBLJU 
U KINDROVU 

G 0,00 30.000,00 30.000,00 

Ukupno: 500.000,00 528.500,00 1.028.500,00 

 

SVEUKUPNO GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U  2020. GODINI 

 
REKAPITULACIJA 
 
1. Nerazvrstane ceste 1.840.000,00 
2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 
3. Javna parkirališta 
4. Javne zelene površine 
5. Građevine i uređaji javne namjene 
6. Javna rasvjeta 

75.000,00 
0,00 

375.000,00 
7.100.000,00 

230.000,00 
7. Groblja  1.028.500,00 

 
SVEUKUPNO   
                                                                                         

  
10.648.500,00 
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Članak 2. 
 
Članak 7., stavak 2. mijenja se te sada glasi:  
 
Komunalni doprinos 
Komunalna naknada 
Šumski doprinos 
Naknada za koncesiju 
Proračun jedinice lokalne samouprave – opći prihodi i primici 
Fondovi Europske unije; 
Ugovori, naknade i drugi izvori propisani posebnim zakonom  
Donacije 
Kapitalne pomoći iz drugih proračuna  
Kreditna sredstva                                                                                                            

100.000,00 
100.000,00 
380.000,00 
20.000,00 

2.848.500,00 
5.900.000,00 

100.000,00 
0,00 

700.000,00 
500.000,00  

SVEUKUPNO 10.648.500,00 

 
Napomena: Ukoliko se ne ostvari predviđeni priliv sredstava, razlika će se pokriti iz proračuna općine 
Podcrkavlje.

Članak 3.

 Ostali članci i stavke Programa ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

 Ove  I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 400-02/19-01/6
URBROJ: 2178/13-01-20-4

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

33.

 Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine», br.68/18,0110/18) i 
članka 47. Statuta općine Slavonski Šamac (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 2/18), općinski 
načelnik općine Slavonski Šamac predstavničkom tijelu općine Slavonski Šamac podnosi
             

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac
 za 2019. godinu

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuje se:
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskih 

područja;
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja;
- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja;
- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
- druga pitanja određena ZKG-om i posebnim zakonom.

Ovo Izvršenje Programa obuhvaća sve realizirane  troškove  projektiranja, revizije, građenja, provedbe 
stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture i  to: 
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I.  STAZE, CESTE, SLIČNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI

Članak 2.

a) Otkup zemljišta
PLAN 
Otkup zemljišta u Poslovnoj zoni: 50.000,00 kn. Izvor: (11) izvorni prihodi proračuna.
IZVRŠENJE: 47.280,00. Izvor (11) izvorni prihod proračuna

b) Ulica Ljudevita Gaja
PLAN
Izrada projektne dokumentacije i izgradnja ceste u ulici Ljudevita Gaja
Ukupno: 1.000.000,00 kn.
Izvor: kapitalne pomoći- 350.000,00 kn; izvorni prihodi: 650.000,00 kn.
Rok: kraj 2019. godine.
IZVRŠENJE:  939.732,22 kn. 
Izvor: (52) kapitalne pomoći – 600.000,00 kn; (44) namjenski prihodi – 339.732,00 kn 

c) cesta Hrvatskih branitelja
PLAN:
Izrada projektno tehničke dokumentacije 
Ukupno: 500,00 kn
Rok: kraj 2019.godine
IZVOR: (11) izvorni prihod-500,00 kn
IZVRŠENJE: 363,85 kn.
Izvor: (11) - izvorni proračun

d) izgradnja nogostupa
PLAN:
Izrada nogostupa
Ukupno: 120.000,00 kn
Rok: kraj 2019.godine
IZVOR: (44) namjenski prihodi – 120.000,00 kn
IZVRŠENJE: 77.597,23 kn. Izvor (11) – izvorni proračun;

e) izgradnja ćuprija
PLAN:
Izgradnja ćuprija
Ukupno: 20.000,00 kn
Rok: kraj 2019.godine
IZVOR: (71) povrat danih zajmova – 20.000,00 kn.
IZVRŠENJE: 19.655,90 kn. Izvor: (11) - izvorni proračun;

f) Izgradnja nove zgrade općine
PLAN:
Izrada Projektne dokumentacije za novu zgradu općine
Ukupno: 80.000,00 kn. 
Rok: kraj 2019.godine
IZVOR: (11) izvorni prihodi-80.000,00 kn.
IZVRŠENJE: 75.000,00 kn, izvor (11) – izvorni proračun

g) Izgradnja Centra kompetencije
PLAN:
Izgradnja Centra kompetencija
Ukupno: 246.870,21 kn. 
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Rok: kraj 2019.godine
IZVOR: (52) kapitalne pomoći – 36.870,21 kn; IZVORNI PRORAČUN (11) – 210.000,00 kn.
IZVRŠENJE: 196.050,00 kn. Izvor (11)-izvorni proračun

h) ostali poslovni građevinski objekti
PLAN:
Kupovina zemljišta za projekt «Nova zgrada općine»
Ukupno: 342.000,00 kn
Rok: kraj 2019. godine
IZVOR: (11) izvorni prihodi – 342.000,00 kn
IZVRŠENJE: 341.600,00 kn. Izvor (11) – izvorni prihod općine.

i) izgradnja javne rasvjete
PLAN:
Izgradnja javne rasvjete  u K. Zvonimira i Crkvenoj ulici, i ostala izgradnja Javne rasvjete
Ukupno: 110.000.000,00 kn. 
Rok: kraj 2019.godine
IZVOR: (44) namjenski prihod – 110.000,00 kn; 
IZVRŠENJE: 90.715,75 kn. Izvor (44) – namjenski prihodi

j) Uređenje Izviđačkog kampa
PLAN:
Uređenje Izviđačkog kampa
Ukupno: 500.000,00 kn. 
Rok: kraj 2019.godine
IZVOR: (11) izvorni prihodi-500.000,00 kn.
IZVRŠENJE: 10.000,00 kn. Izvor (11)  -  izvorni prihodi.

k)  Kanalizacija i vodovod
PLAN:
Opis poslova: pripremni i građevinski radovi na izgradnji kanalizacijske mreže i vodoopskrbe
Ukupno: 20.000,00 kn
Rok: kraj 2019.god
IZVOR: (44) namjenski prihodi – 20.000,00 kn.
IZVRŠENJE: 2.842,27 kn. Izvor (44) – izvorni prihodi

Članak 3.

II. Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima

Radovi se odnose na ostala dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu općine Slavonski Šamac 

-   DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

PLAN:
Ukupno: 20.000,00 kn
Rok : kraj 2019. godine.
IZVOR: (11) izvorni prihodi-općinski proračun – 20.000,00 kn 
IZVRŠENJE: 0,00 kn
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 - ENERGETSKA OBNOVA DRUŠTVENOG DOMA SLAV.ŠAMAC-OSTAJE
PLAN:
Ukupno: 925.000,00 kn
Rok : kraj 2019. godine.
IZVOR: (52) kapitalne pomoći – 450.000,00 kn; (11) izvorni prihodi-475.000,00 kn.
IZVRŠENJE: 0,00 kn

- ZGRADA «MUZEJA»
PLAN:
Ukupno: 1.000,00 kn
Rok : kraj 2019. godine.
IZVOR: (52) kapitalne pomoći – 50.000,00 kn; 
IZVRŠENJE: 216,00 kn. Izvor (11) – izvorni prihodi;

- ZGRADA SVLAČIONICE
PLAN:
Ukupno: 50.000,00 kn
Rok : kraj 2019. godine.
IZVOR: (11) izvorni prihodi – 50.000,00 kn; 
IZVRŠENJE: 45.545,87 kn

Članak 6.

 Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću općine Slavonski Šamac na usvajanje i bit će objavljeno u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA: 363-01/20-01/07
URBROJ: 2178/09-01-20-1
U Slavonskom Šamcu, 05. 03. 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Branislav Milinović, ing.prom., v.r.
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34.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  7 2 .  Z a k o n a  o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine», br. 
68/18) članka 47. Statuta općine Slavonski Šamac 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
2 /18) ,  načeln ik  općine  Slavonski  Šamac  
predstavničkom tijelu podnosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture općine Slavonski Šamac 

za 2019. godinu

Članak 1.

 Ovim Izvješćem o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture prati se 
realizacija održavanja komunalne infrastrukture u 
2019. godini na području općine  Slav. Šamac za:

1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije 

dopušten promet vozila
3. javna parkirališta 
4. javne garaže
5. javne zelene površine
6. građevine i uređaji javne namjene
7. javna rasvjeta
8. groblja i krematoriji na grobljima
9. građevine namijenjene obavljanju javnog 

prijevoza

i to kroz iskaz financijskih sredstava utrošenih za 
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 
financiranja

Članak 2.

 U 2019. godini održavanje komunalne 
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 
Slavonski Šamac obuhvaća:

I. Održavanje nerazvrstanih cesta 
 
 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta 
razumijeva se održavanje cesta koje se koriste za 
promet vozilima i koje svatko može slobodno 
koristiti na način i pod uvjetima određeni Zakonom o 
kom. gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu 
razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojima se 
uređuju ceste

- popravak i održavanje poljskih putova –lenije 
- sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom 

tampona, krpanje udarnih rupa nerazvrstanih 
cesta

- zimska služba

PLAN:
Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, 
predviđena su u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn 
iz namjenskih prihoda Proračuna općine Slavonski 
Šamac za 2019. godinu.
IZVRŠENJE: 97.875,00 kn, izvor (11) – izvorni 
proračun

II. Javne prometne površine na kojima nije 
dopušten promet vozila

Javne prometne površine na kojima nije dopušten 
promet vozila su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne 
stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke 
staze, uređenje plaže, pothodnici, podvožnjaci, 
nadvožnjaci, mostovi, tuneli, ako nisu sastavni dio 
nerazvrstane ili druge ceste
Sredstva za izvršenje radova planirana u ukupnom 
iznosu od 5.000,00 kn.
IZVRŠENJE: 1.000,00 kn

III. Javna parkirališta

Javna parkirališta su uređene javne površine koje 
se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih 
cestovnih vozila s pripadajućom opremom na 
zemljištu u vlasništvu JLS.
Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju 
se u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn iz izvornih 
prihoda (11) Proračuna općine Slavonski Šamac za 
2019. godinu.
IZVRŠENO: 1.000,00 KN

IV. Javne garaže

Javne garaže su podzemne i nadzemne građevine 
koje se koriste za parkiranje motornih vozila s 
pripadajućom opremom, čiji je investitor, odnosno 
vlasnik JLS ili osoba koja obavlja komunalnu 
djelatnost pružanja usluge parkiranja na uređenim 
javnim površinama i u javnim garažama.
Za ovu stavku nisu planirana sredstva.

V. Javne zelene površine

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, 
cvijetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, 
dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni 
športski i rekreacijiski prostori, zelene površine, 
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zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio 
nerazvrstane ili druge ceste, odnosno ulice.
Planirana sredstva za ovu točku iznose 15.000,00 kn.
IZVRŠENO: 15.000,00 kn

VI. Građevine i uređaji javne namjene

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na 
stajalištima javnog prometa, javni zdenci, 
vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, 
pločice s planom naselja, oznake kulturnih dobara, 
zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke 
namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, 
uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.
Planirana sredstva za ovu točku iznose 5.000,00 kn.
IZVRŠENJE: 1.000,00 kn

VII. JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta  su građevine i  uređaj i  za 
rasvjetljivanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih 
površina na kojima nije dopušten promet motornih 
vozila, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih 
parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih 
površina školskog, zdravstvenog i drugog 
društvenog značaja u vlasništvu JLS.

PLAN:
- izmjena i popravci rasvjetnih tijela za područje 

općine – po potrebi, tijekom godine 70.000,00 
kn.

- trošak električne energije za javnu rasvjetu - 
130.000,00 kn.

- IZVRŠENJE: izmjena i popravci rasvjetnih 
tijela za područje općine (50.956,25)-izvor 
(11): izvorni proračun.

- trošak električne energije za javnu rasvjetu – 
98.761,20,00 kn-izvor (11): izvorni proračun

VIII. Groblja i krematoriji na grobljima

Groblja i krematoriji na grobljima su ograđeni 
prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, 

prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa 
umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane 
za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s 
potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te 
uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, 
sukladno posebnim propisima o grobljima.
Planirana sredstva za ovu točku iznose 11.000,00 kn.
IZVRŠENJE: 6.000,00 kn.

IX. Građevine namijenjene obavljanju javnog 
prijevoza 

Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza 
su tramvajske pruge, građevine za smještaj i 
održavanje vozila kojima se obavlja djelatnost 
javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje 
vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i 
označene prometne površine određene za 
zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak 
putnika, ako nisu sastavni dio nerazvrstanih ili druge 
ceste.
Nema planiranih sredstava za ovu točku.

Članak 3.

  Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću 
općine Slavonski Šamac i bit će objavljeno u 
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA: 363-01/20-01/8
URBROJ: 2178/09-01-20-1
U Slavonskom Šamcu,  05. 03. 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Branislav Milinović, ing.prom., v.r.
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OPĆINA  VRPOLJE

34.

 Na temelju članak 39. stavak 1. i 2.   Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08,136/12 i 15/15), 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 je na svojoj 36. sjednici,  održanoj 30. lipnja 2020.godine, donijelo

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Proračuna općine Vrpolje za 2020. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

.  
 

 
PRORAČUN 2020  

 

 
POVEĆANJE/  
SMANJENJE  

 
 NOVI PLAN  2020  

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA     
6  PRIHODI POSLOVANJA  22.466.000,00  -5.945.008,89        16.520.991,11  
7   PRIHODI OD   NEFINANC. IMOVINE

    
515.000,00

                
-

 
515.000,00

 
3  R A S H O D I

 
4.390.000,00

           
1.050.400,00

        
5.440.400,00

 
4  RASHODI ZA NABAVU 
NEFINANCIJSKE .IMOVINE

 
 

        
19.191.000,00

 
 

        
-

 
6.143.600,00

 
 

     
13.047.400,00

 
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

              
600.000,00

       
851.808,89     

  
1.451.808,89

 
B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ 
FINANCIRANJA

 
   

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I 
ZADUŽIVANJA

 
 -

 
 -

 
 -

 5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU 
ZAJMOVA

 
 -

 
 -

 
 -

 

   

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE

 

-

 

-

 

-

 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 
PRETHODNIH GODINA

 
   

9   VLASTITI IZVORI

 
-

 

višak prihoda 

 
 

 

600.000,00

 
 

     
 

       

1.451.808,89

 
VIŠAK/MANJAK +NETO 
ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA 

 
SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE

 

 
 

--

 

 
 

--

 

 
 

--

 

 

Članak 2.

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

Članak 3.

 Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne 
programe i aktivnosti  unutar razdjela i glava za proračunsku 2020. godinu.
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Članak 4.

 Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa  na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 
2020. godine i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa:021-05/20-01/06
Ur.broj:2178/11-01-20-2
Vrpolje, 30. 06. 2020. g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 31,  Slavonski  Brod
Telefon:  035 / 350 851
List  izlazi  po  potrebi.
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