
God.  XIX                                                                                                    Broj  1/201125. veljače  2011.

SADRŽAJ:

ISSN 1846-0267

Županija: 2. Plan  nabave  općine  Donji  
Andrijevci  za  2011.  godinu . .........

- akti  župana:

1. Zaključak  o  namjeri  davanja  Općina  Gornja  Vrba:
koncesija  za  distribuciju  plina  na  
dijelu  distributivnog  područja  1. Odluka  o  izboru  najpovoljnije  
Slavonski  Brod . ............................. ponude  za  zakup  poljoprivrednog  

2. Rješenje  o   razrješenju  dužnosti  zemljišta  u  vlasništvu  RH  na  
članice  Županijskog  popisnog  području  općine  Gornja  Vrba . .......
povjerenstva . ................................. 2. Odluka  o  ugostiteljskoj  djelatnosti

3. Program  održavanja  komunalne  
- ostali  akti: infrastrukture  za  djelatnosti  iz  čl. 

22.  Zakona  o  komunalnom  
3. Odluka  o  osnivanju  Popisnih  gospodarstvu  u  općini  Gornja  

centara  i  imenovanju  voditelja  Vrba  za  2011.  godinu . ..................
Popisnih  centara  za  provedbu  4. Program  gradnje  objekata  i  
popisa  2011.  u  gradovima  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  
općinama . ...................................... u  općini  Gornja  Vrba  za  2011.  

4. Odluka  o  osnivanju  i  imenovanju  godinu . ...........................................
predsjednika  i  članova  Popisnog  5. Odluka  o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  
povjerenstva  Ispostave  Slavonski  o  davanju  u  privremeni  zakup  
Brod . .............................................. dvorana  u  mjesnim  domovima ......

5. Odluka  o  osnivanju  i  imenovanju  
predsjednika  i  članova  Popisnog  Općina  Gundinci:
povjerenstva  Ispostave  Nova  
Gradiška . ....................................... 1. Smjernice  za  organizaciju  i  razvoj  

sustava  zaštite  i  spašavanja  za  
Općina  Donji  Andrijevci: općinu  Gundinci  u  2011.  godinu  

2. Analiza  sustava  zaštite  i  
1. Odluka  o  ostvarivanju  prava  spašavanja  za  općinu  Gundinci  u  

redovitih  studenata  na  jednokratnu  2010.  godini . .................................
novčanu  pomoć  općine  Donji  3. Odluka  o  darivanju  majki  
Andrijevci  za  akademsku  godinu  novorođenog  djeteta . .....................
2010/2011. . ....................................

3

4

4

6

7

9

10

12
27

29

30

33

35

38

42



»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  1Strana:  2

4. Odluka  o  izmjeni  Odluke  o  4. Izmjene  i  dopune  Programa  
komunalnom  doprinosu  općine  graðenja  objekata  i  uređaja  
Gundinci ......................................... komunalne  infrastrukture  općine  

Oprisavci  za  2010. g.  .....................
Općina  Nova  Kapela: 5. Izmjene  i  dopune  programa  

o d r ž a v a n j a   k o m u n a l n e   
1. Ispravak  Statuta  Turističke  infrastrukture  općine  Oprisavci  za  

zajednice  općine  Nova  Kapela . .... 2010. g. ...........................................
2. Odluka  o  izboru  najpovoljnije  

ponude  za  zakup  poljoprivrednog  Općina  Velika  Kopanica:
zemljišta  u  vlasništvu  RH  na  
području  općine  Nova  Kapela . ..... 1. Statut  Turističke  zajednice  općine  

3. Odluka  o  izboru  najpovoljnije  Velika  Kopanica . ...........................
p o n u d e   z a   p r o d a j u   2. Odluka  o  izboru  i  imenovanju  
poljoprivrednog  zemljišta  u  članova  Turističkog  vijeća  
vlasništvu  RH  na  području  općine  Turističke  zajednice  općine  Velika  
Nova  Kapela  za  k.o.  Magić  Mala,  Kopanica . .......................................
Siče,  Seoce,  Nova  Kapela  i  Donji  3. Odluka  o  imenovanju  članova  
Lipovac . ......................................... Nadzornog  odbora  Turističke  

4. Odluka  o  raspisivanju  ponovljenog  zajednice  općine  Velika  Kopanica 
javnog  natječaja  za  zakup  4. Odluka  o  izboru  predstavnika  za  
poljoprivrednog  zemljišta  u  članove  Turističke  zajednice  
vlasništvu  RH  na  području  općine  Brodsko-posavske  županije . ..........
Nova  Kapela . .................................

5. Odluka  o  raspisivanju  ponovljenog  Općina  Vrpolje:
javnog  natječaja  za  prodaju  
poljoprivrednog  zemljišta  u  1. Rješenje  o  izboru  članova  Savjeta  
vlasništvu  RH  na  području  općine  mladih  općine  Vrpolje . ..................
Nova  Kapela  za  k.o.  Magić  Mala,  2. Odluka  o  imenovanju  ovlaštenog  
Siče,  Seoce,  Nova  Kapela  i  Donji  predstavnika  općine  Vrpolje  u  
Lipovac . ......................................... Skupštinu  TD  Vodovod d.o.o.  

Slavonski  Brod . .............................
Općina  Oprisavci: 3. Odluka  o  namjeri  osnivanja  

Turističke  zajednice  općine  
1. Odluka  o  popisu  i  imenovanju  Vrpolje . ..........................................

Povjerenstva  za popis  dugotrajne  4. Program  održavanja  komunalne  
imovine,  sitnog  inventara,  infrastrukture  na  području  općine  
novčanih  sredstava,  te  obveza  i  Vrpolje  za  2011.  godinu . ...............
potraživanja  općine  Oprisavci  na  5. Program  gradnje  objekata  i  
dan  31. prosinca  2010.  godine  ...... uređaja  komunalne  infrastrukture  

2. Odluka  o  novčanoj  nagradi  djeci  u  općini  Vrpolje  za  2011.  godinu
roðenoj  u  2010.  godini  s  6. Plan  nabave  općine  Vrpolje  za  
prebivali?tem  na  području  općine  2011.  godinu . .................................
Oprisavci  .......................................

3. Izmjene  i  dopune  Programa  javnih  
p o t r e b a   u   d r u š t v e n i m   
djelatnostima  općine  Oprisavci  za  
2010.  godinu  .................................

43

44

46

58

98

102

109

110

110

113

114

116

131

132

132

134

135

135

136

137

140



»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   3Broj:  1

- akti  župana: II.

Davanje  koncesije  iz  točke  I.  obuhvaća:  

1. distribuciju  plina  i  razvoj,  odnosno  izgradnju  

distribucijskog  sustava  na  području  navedenih  

općina  u  točki  I.  ovog  Zaključka.

Na  temelju  članka  17.  Zakona  o  tržištu  Rok  na  koji  se  daje  koncesija  je  21.  

plina  ("Narodne  novine"  br. 40/07,  152/08  i  veljače  2037.

83/09)  a  u  vezi  sa  člankom  16.  Zakona  o  

koncesijama  ("Narodne  novine"  br.  125/08)  

župan  Brodsko-posavske  županije  donosi III.

ZAKLJUČAK Stručno  povjerenstvo  za  koncesiju  

imenovano  odlukom  Županijske  skupštine  

o  namjeri  davanja  koncesija  za  distribuciju  sukladno  svojim  zadaćama  propisanim  člankom  

plina  na  dijelu  distribucijskog  područja  12.  Zakona  o  koncesijama  dostavit  će  županu  

Slavonski  Brod Brodsko-posavske  županije  sve  relevantne  

prijedloge  akata  na  usvajanje  i  javno  

objavljivanje.

I.

Brodsko-posavska  županija  iskazuje  IV.

namjeru  davanja  koncesija  za  distribuciju  plina  

na  dijelu  distribucijskog  područja  Slavonski  Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  

Brod,  i  to  za  područje  općina:  Donji  Andrijevci,  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  

Gundinci,  Sikirevci,  Slavonski  Šamac,  Garčin,  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Velika  Kopanica  i  Oprisavci  putem  obavijesti  o  

namjeri  davanja  koncesije. Klasa  :  023-01/11-01/60

Obavijest  sadrži  podatke  propisane  Urbroj:  2178/1-11-01-11-1

člankom  18.  Zakona  o  koncesijama  ("Narodne  Slavonski  Brod,  17.  siječnja  2011.

novine"  br. 125/08)  i  člankom  17.  Zakona  o  

tržištu  plina  ("Narodne  novine"  br. 40/07,  152/08  Župan

i  83/09),  a  obvezno  se  objavljuje  u  službenom  Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

listu  RH  "Narodne  novine".

ŽUPANIJA



2. - ostali  akti:

Na  temelju  članka  31.  Zakona  o  popisu  3.

stanovništva,  kućanstava  i  stanova  u  Republici  

Hrvatskoj  ("Narodne  novine"  br.  92/10)  i  članka  

56.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  Na  temelju  članka  33.  stavak  1.  Zakona  

vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/09  i  o  popisu  stanovništva,  kućanstava  i  stanova  u  

19/10),  župan  Brodsko-posavske  županije  donosi Republici  Hrvatskoj  2011.  ("Narodne  novine"  br. 

92/10),  Županijsko  popisno  povjerenstvo  na  

RJEŠENJE prijedlog  povjerenstava  Istpostave  Slavonski  

Brod  i  Ispostave  Nova  Gradiška,  na  5.  sjednici  

o  razrješenju  dužnosti  članice  Županijskog  održanoj  15.  veljače  2011.  godine,  donijelo  je

popisnog  povjerenstva

ODLUKU

I. o  osnivanju  Popisnih  centara  i  imenovanju  

voditelja  popisnih  centara  za  provedbu  

Vera  Lončar,dipl.iur.,  razrješuje  se  popisa  2011.  u  gradovima i  općinama

dužnosti  članice  Županijskog  popisnog  

povjerenstva  na  vlastiti  zahtjev.

I

II. Voditelji  Popisnih  centara  i  adrese  PC  u  

Uspostavi  Slavonski  Brod:

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja, a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije". Naziv Adresa Voditelj

PC PC PC

Klasa  :  023-01/11-01/3

Urbroj:  2178/1-11-01-11-4 1. PC Antun  Mihanović,  Pavleka  Miškina  6,   

Slavonski  Brod,  14.  veljače  2011. Slavonski  Brod,  Ivica  Matić

Župan 2. PC  dr. Ante  Starčević,  Osječka  24,  

Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r. Slavonski  Brod,  Mario  Jagnjić

3. PC  Budainka,  Zagrebačka  57,  Slavonski  

Brod,  Suzana  Bajrić

4. PC  Lutvinka,  N. Zrinskog  88,  Slavonski  

Brod,  Ana  Kordić

5. PC  Plavo  Polje,  S. Marjanovića  2,  

Slavonski  Brod,  Martina  Biondić-Zetić

6. PC  Zrinski-Frankopan,  A. Popovića  21,  

Slavonski  Brod,  Slađana  Stanić
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7. PC  Bebrina,  Bebrina  81,  35254  Bebrina,  II

Ivanka  Wurzberg

Voditelji  Popisnih  centara  i  adrese  PC  u  

8. Brodski  Stupnik,  S. Radića  117,  35253  Ispostavi  Nova  Gradiška:

Brodski  Stupnik,  Dragica  Lončar

Naziv Adresa Voditelj

9. Bukovlje,  J. Kozarca  20,  35209  Bukovlje,  PC PC PC

Tijana  Radojčić

1. PC  Nova  Gradiška,  Trg  kralja  Tomislava  

10. Donji  Andrijevci,  Trg  kralja  Tomislava  5,  4,  35400  Nova  Gradiška,  Zlatko  Basić

35214  Donji  Andrijevci,  Milan  Šulter

2. PC  Cernik,  Frankopanska  117,  35404  

11. Garčin,  Kralja  Tomislava  92,  35212  Cernik,  Tomislav  Kruljac

Garčin,  Miroslav  Štefanac

3. PC  Davor,  Ivana  Gundulića 35,  35425  

12. Gornja  Vrba,  Braće  Radića  1,  35207  Davor,  Ivica  Marjanović

Gornja  Vrba,  Slavica  Tolić

4. PC  Dragalić,  Trg  Sv. I. Krstitelja  3,  35428  

13. Gundinci,  S. Radića  4,  35222 Gundinci,  Dragalić,  Jula  Filipović

Miljenko  Neretljak

5. PC  Gornji  Bogićevci,  Trg  hrvatskih  

14. Klakar,  Klakar  bb,  35208  Klakar,  Dario  branitelja  1,  35429  Gornji  Bogićevci,  

Jednobrković Marijana  Vidić

15. Oprisavci,  Oprisavci  68,  35213  6. PC Nova  Kapela,  Baruna  Trenka  4,  35410  

Oprisavci,  Mirko  Jovičić Nova  Kapela,  Vesna  Ivančan

16. Oriovac,  Trg  Hrvatskog  Preporoda  1,  7. PC  Okučani,  Trg  dr. Franje  Tuđmana,  

35250  Oriovac,  Anica  Hemen 35430  Okučani,  Mirela  Lalić

17. Podcrkavlje,  Trg  108.  brigade  ZNG  11,  8. PC  Rešetari,  Vladimira  Nazora  30,  35403  

35201  Podcrkavlje,  Ivana  Nikolić Rešetari,  Andrej  Marinović

18. Sibinj,  108. brigade  ZNG  8,  35252  Sibinj,  9. PC  Staro  Petrovo  Selo,  Trg  kralja  

Lidija  Hećimović Tomislava  bb,  35420  Staro  Petrovo  Selo,  

Antun  Babić

19. Sikirevci,  Lj. Gaja  12,  35224  Sikirevci,  

Ivan  Radovanović 10. PC  Stara  Gradiška,  Trg  hrvatskih  

branitelja  1,  35435  Stara  Gradiška,  Željka  

20. Slavonski  Šamac,  Kralja  Zvonimira  63,  Zečević

35220  Slavonski  Šamac,  Tatjana  Jakšić

11. PC  Vrbje,  Kralja  Tomislava  2,  35423  

21. Velika  Kopanica,  V. Nazora  1,  35221  Vrbje,  Alen  Švaić

Velika  Kopanica,  Sandra  Čukić

22. Vrpolje,  Trg  dr. F. Tuđmana bb,  35210  

Vrpolje,  Nada  Funarić
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III 1. Mirko  Duspara, dr.med.,  gradonačelnik  

grada  Slavonskog  Broda,  za  predsjednika

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  2. Antun  Pavetić,  načelnik  općine  Oriovac,  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije". za  zamjenika  predsjednika,

Klasa  :  023-01/11-01/3 3. Lidija  Vargićdipl.oec.,  predstavnica  

Urbroj:  2178/1-11-01-11-6 Područne  jedinice  Državnog  zavoda  za  

Slavonski  Brod,  15.  veljače  2011. statistiku  u  Brodsko-posavskoj  županiji,  

za  člana,

Predsjednik

Županijskog  popisnog  povjerenstva 4. Blaženka  Mičević, dipl.ing.geodezije,  

Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r. predstavnica  Područnog  ureda  za  katastar,  

za  člana

5. Albina  Anđelić,dipl.iur.,  zaposlenica  

Stručne  službe  grada  Slavonskog  Broda,  

za  člana

4.

Na  temelju  članka  33.  stavak  1.  Zakona  III.

o  popisu  stanovništva,  kućanstava  i  stanova  u  

Republici  Hrvatskoj  2011.  ("Narodne  novine"  br. Povjerenstvo  Ispostave  obavlja  sljedeće  

92/10),  Županijsko  popisno  povjerenstvo  na  poslove:

prijedlog  povjerenstava  Istpostave  Slavonski  

Brod  i  Ispostave  Nova  Gradiška,  na  5.  sjednici  - predlaže  Županijskom  popisnom  

održanoj  15.  veljače  2011.  godine,  donijelo  je povjerenstvu  imenovanje  voditelja  

popisnih  centara,  kontrolora  i  popisivača,

ODLUKU - obavještava  stanovništvo  na  svom  

području  o  popisu,

o  osnivanju  i  imenovanju  predsjednika  i  - preuzima  popisne  obrasce  i  ostali  pribor  i  

članova  Popisnog  povjerenstva  Ispostave  raspoređuje  popisnim  centrima  na  svom  

Slavonski  Brod području,

- osigurava  prostor  za  poduku  kontrolora  i  

rad  popisnih  centara  na  svom  području,

I. - nadzire  rad  voditelja  popisnih  centara,

- izrađuje  prve  rezultate  popisa  za  područje  

Radi  pripreme,  organizacije  i  provedbe  Ispostave  prema  uputama  Državnog  

popisa  2011.  osniva  se  Popisno  povjerenstvo - zavoda  za  statistiku,

Ispostave  Slavonski  Brod. - obavlja  i  druge  poslove  u  vezi  s  

popisom.

II.

IV.

U  Popisno  povjerenstvo  Ispostave  

Slavonski  Brod  imenuju  se: Stručne  i  druge  poslove  za  Povjerenstvo  

osigurat  će  Područna  jedinica  Državnog  zavoda  
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za  statistiku  u  Brodsko-posavskoj županiji. II.

U  Popisno  povjerenstvo  Ispostave  Nova  

V. Gradiška  imenuju  se:

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  1. Josip  Vuković, dipl.ing.,  gradonačelnik  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  grada  Nove  Gradiške,  za  predsjednika,

vjesniku  Brodsko-posavske  županije",  na  web  

stranici  Brodsko-posavske  županije  i  Državnog  2. Aca  Vidaković,  načelnik  općine  Okučani,  

zavoda  za  statistiku. za  zamjenika  predsjednika,

Klasa  :  023-01/11-01/7 3. Štefanija  Ivanišević,  viši  statističar, 

Urbroj:  2178/1-11-01-11-1 predstavnica  Područne  jedinice  Državnog  

Slavonski  Brod,  13.  siječnja  2011. zavoda  za  statistiku  u  Brodsko-posavskoj  

županiji,  za  člana

Predsjednik

Županijskog  popisnog  povjerenstva 4. Ivanka  Kikić , dipl . ing.geodezi je ,   

Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r. predstavnica  Područnog  ureda  za  katastar,  

za  člana

5. Zlatko  Zebić, dipl.iur.,  zaposlenik  Stručne  

službe  grada  Nova  Gradiška,  za  člana.

5.

III.

Na  temelju  članka  33.  stavak  1.  Zakona  Povjerenstvo  Ispostave  obavlja  sljedeće  

o  popisu  stanovništva,  kućanstava  i  stanova  u  poslove:

Republici  Hrvatskoj  2011.  ("Narodne  novine"  br. 

92/10),  Županijsko  popisno  povjerenstvo  na  - predlaže  Županijskom  popisnom  

prijedlog  povjerenstava  Istpostave  Slavonski  povjerenstvu  imenovanje  voditelja  

Brod  i  Ispostave  Nova  Gradiška,  na  5.  sjednici  popisnih  centara,  kontrolaora  i  

održanoj  15.  veljače  2011.  godine,  donijelo  je popisivača,

- obavještava  stanovništvo  na  svom  

ODLUKU području  o  popisu,

- preuzima  popisne  obrasce  i  ostali  pribor  i  

o  osnivanju  i  imenovanju  predsjednika  i  raspoređuje  popisnim  centrima  na  svom  

članova  Popisnog  povjerenstva  Ispostave  području,

Nova  Gradiška - osigurava  prostor  za  poduku  kontrolora  i  

rad  popisnih  centara  na  svom  području,

- nadzire  rad  voditelja  popisnih  centara,

I. - izrađuje  prve  rezultate  popisa  za  područje  

Ispostave  prema  uputama  Državnog  

Radi  pripreme,  organizacije  i  provedbe  zavoda  za  statistiku,

popisa  2011.  osniva  se  Popisno  povjerenstvo - - obavlja  i  druge  poslove  u  vezi  s  

Ispostave  Nova  Gradiška. popisom.
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IV. vjesniku  Brodsko-posavske  županije",  na  web  

stranici  Brodsko-posavske  županije  i  Državnog  

Stručne  i  druge  poslove  za  Povjerenstvo  zavoda  za  statistiku.

osigurat  će  Područna  jedinica  Državnog  zavoda  

za  statistiku  u  Brodsko-posavskoj županiji. Klasa  :  023-01/11-01/8

Urbroj:  2178/1-11-01-11-1

Slavonski  Brod,  13.  siječnja  2011.

V.

Predsjednik

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Županijskog  popisnog  povjerenstva

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.
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1. Članak 2.

      Pravo na pomoć ostvaruje se u jednokratnom 

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o novčanom iznosu od 1.000,00 kuna ovisno o visini 

socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97, ukupnog dohotka članova kućanstva studenta. 

27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), članka       Sredstva za isplatu pomoći osiguravaju se u 

35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Proračunu općine Donji Andrijevci.

samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 - 

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 

36/09) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci Članak 3.

(«Službeni vjesnik Brodsko  posavske županije»

 br. 10/09.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci       Pravo na pomoć stječe se pod sljedećim 

na 14. sjednici održanoj 15.2. 2011. godine, donosi uvjetima:

ODLUKU a) da student ima hrvatsko državljanstvo i 

status redovitog studenta,

 o ostvarivanju prava redovitih studenata b) da ima prebivalište na području općine Donji 

na jednokratnu novčanu pomoć općine Donji  Andrijevci najmanje jednu godinu prije 

Andrijevci za akademsku godinu 2010/2011 podnošenja zahtjeva,

c) da ukupni dohodak ostvaren u 2010. godini 

po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 

Članak 1. iznos od 1663,00 kn i

      Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način 

ostvarivanja prava redovitih studenata na Članak 4.

jednokratnu novčanu pomoć općine Donji 

Andrijevci za akademsku godinu 2010/2011., te       Ukupni dohodak kućanstva jest zbroj 

visina i način isplate pomoći. dohotka (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak 

od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i 

OPĆINA
DONJI  ANDRIJEVCI
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imovinska prava, dohodak od kapitala, dohodak od       Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se do 

osiguranja) i drugih primanja koje ostvari korisnik i 30.9.2011. godine u pisanom obliku Jedinstvenom 

članovi njegovog kućanstva prema propisima o upravnom odjelu općine Donji Andrijevci koji 

porezu na dohodak. donosi rješenje o pravu na pomoć.

      Dohodak u smislu ove Odluke smatra se: 

plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu i 

inozemstvu, mirovine i drugi dohoci iz prijašnjih Članak 6.

odnosa po osnovi rada, dohodak od obrtničke 

djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i       Ovaj Odluka stupa na snagu danom 

šumarstva i od drugih samostalnih djelatnosti, objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

dohodak od zakupnina i najamnina, dohodak od posavske županije“.

iznajmljivanja postelja, soba i apartmana putnicima i 

turistima, dohodak od vremenski ograničenog OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

ustupa autorskih prava, prava industrijskog OPĆINSKO VIJEĆE

vlasništva i drugih imovinskih prava, dohodak od 

otuđenja i davanja na korištenje nekretnina i Klasa:550-01/11-01/07

imovinskih prava, dohodak od dividenda i udjela u Urbroj:2178/04-03-11-1

dobiti i kamata i dohodak po osnovi osiguranja života Donji Andrijevci, 15.2.2011.

i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja.

      Druga primanja u smislu ove Odluke su: PREDSJEDNIK 

mirovine ostvarene u inozemstvu, naknade za OPĆINSKOG VIJEĆA

vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade za Stanko Ćorić, v.r.

porodni dopust i naknade zbog nezaposlenosti.

      Pod ukupnim dohotkom članova kućanstva, 

u smislu ove Odluke, podrazumijeva se dohodak iz 

stavka 1., 2. i 3. ovoga članka umanjen za iznos 

poreza i prireza.

2.

Članak 5.

Na  temelju  članka  13.  stavka  1.  Zakona  

      Postupak za ostvarivanje prava na pomoć o  javnoj  nabavi  ("Narodne  novine"  broj  110/07.  i  

pokreće se na zahtjev studenta ili jednog od roditelja.         1  25/08.),  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  

      Uz zahtjev se obvezno prilaže sljedeća područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  

dokumentacija: novine"  br.  33/01,  66/01. - vjerodostojno  

tumačenje  i  129/05.)  i  članka  36.  Statuta  općine  

- preslik osobne iskaznice (za punoljetne Donji  Andrijevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

članove kućanstva), posavske  županije"  br.  10/09),  načelnik  općine  

- uvjerenje o upisu na fakultet u Republici Donji  Andrijevci  27.  1. 2011.  godine  donosi

Hrvatskoj za akademsku godinu 2010/2011,

- potvrdu o visini dohotka ostvarenog u 2010. PLAN  NABAVE

godini (za punoljetne članove kućanstva),

- izjavu o zajedničkom kućanstvu, općine  Donji  Andrijevci

- broj žiro računa ili tekućeg računa studenta za  2011.  godinu

ili jednog od roditelja na koji će se izvršiti 

isplata pomoći.
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I. II.

Planom  nabave  općine  Donji  Andrijevci  Tijekom  2011.  godine  općina  Donji  

za  2011.  godinu  (u  daljnjem  tekstu:  Plan)  Andrijevci  planira  pristupiti  nabavi  sljedećih  

određuje  se  nabava  roba,  radova  i  usluga  za  koje  roba, radova  i  usluga:

su  planirana  sredstva  u  Proračunu  općine  Donji  

Andrijevci  za  2011.  godinu  i  čija  ukupna  

vrijednost  po  proračunskim  stavkama  čini  iznos  

veći  ili  jednak  iznosu  od  70.000,00 kuna.

III. Klasa  :  400-01/11-01/01

Urbroj:  2107/04-03-11-1

Ovaj  Plan  stupa  na  snagu  danom  Donji  Andrijevci,  27. 1. 2011.

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije". Općinski  načelnik

Ivan  Musa,  v.r.

OPĆINA  DONJI  ANDRIJEVCI

OPĆINSKI  NAČELNIK

Redni
broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procijenjena
vrijednost

nabave

284.553,00
81.301,00

325.204,00
142.276,75
243.903,00
329.269,05

1.406.506,80

Oznaka
pozicije u
Proračunu

R0096
R0098
R0099
R0101
R0105
R0108

Potrebna 
sredstva

350.000,00
100.000,00
400.000,00
175.000,00
300.000,00
405.000,00

1.730.000,00

Naziv  predmeta  nabave

Izgradnja  ceste
Izgradnja  nogostupa  u  naseljima
Izgradnja  i  proširenje  javne  rasvjete
Izgradnja  vodovodne  mreže  u  Starom  Topolju  i  dr.
Izgradnja  poduzetničke  zone
Adaptacija  društvenog  doma  u  Donjim  Andrijevcima

                                                                 SVEUKUPNO:
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

1.

Općina Gornja Vrba, na temelju članka 32. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljiš

tu (Narodne novine, broj 152/08), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba, na 12. sjednici održanoj  

21.12.2010.godine, objavljuje:

ODLUKU 

o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu  Republike Hrvatske na području općine Gornja Vrba

I

Prihvaća se, kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske u K.O. Vrba, kako slijedi:

       

UKUPNO 

*predmetna čestica se daje u zakup na rok od 5 (pet) godina, jer je ista predviđena za proširenje 

Poduzetničke zone Gornja Vrba.

Ponuda OPG Slavko Bilandžija, Osječka 283, S. Brod prihvaćena kao najpovoljnija po 

cijeni od 52.349,90 kn.
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*predmetna čestica se daje u zakup na rok od 5 (pet) godina, jer je ista predviđena za proširenje 

Poduzetničke zone Gornja Vrba.

Ponuda Tolić Josip, B. Jelačića 33, Klokočevik  prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 41.704,30 kn.

Ponuda Antun Kurkutović, Sv. F. i Jakova 49, Donja Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 

17.135,04 kn. 

Ponuda Lačić d.o.o. Domobranska 1, D. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 8.523,26 kn.

Ponuda Lačić d.o.o. Domobranska 1, D. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 10.466,22 kn.

Ponuda Agrodom Rašić, V. žrtava 185, Gornja Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 5.500,00 kn.
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Ponuda Restoran JELEN vl.I.Perković,M.Lanosovića 45, S.Brod  prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 

24.312,74 kn.

Ponuda Antun Kurkutović, Sv. F. i Jakova 49, Donja Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 

5.000,00 kn.

*predmetna čestica se daje u zakup na rok od 5 (pet) godina, jer je ista predviđena za povrat zemljišta

Ponuda Šimo Borevković, V. žrtava 46, G. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 12.100,00 kn.

Ponuda Restoran JELEN vl.I.Perković,M.Lanosovića 45, S.Brod prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 

13.354,16 kn.

Ponuda OPG Željko Kurkutović iz Donje Vrbe, Sv. Filipa i Jakova 47 prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni   

8.000,00 kn.
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Ponuda OPG Luka Kurkutović, Sv. Filipa i Jakova 47, D. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 

6.002,66 kn.

Ponuda OPG Luka Kurkutović, Sv. Filipa i Jakova 47, D. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 55,90 

kn.

Ponuda OPG Luka Kurkutović, Sv. Filipa i Jakova 47, D. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 

16.173,92 kn.

Ponuda OPG Željko Kurkutović iz Donje Vrbe, Sv. Filipa i Jakova 47  prihvaćena kao najpovoljnija po 

cijeni 2.800,00 kn.

Ponuda OPG Luka Kurkutović, Sv. Filipa i Jakova 47, D. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 

323,00 kn.
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Ponuda OPG Luka Kurkutović, Sv. Filipa i Jakova 47, D. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 83,40 

kn.

Ponuda OPG Zdravko Jurić, J.J.Strossmayera 14, Gornja Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 

12.525,04 kn.

Ponuda OPG Slavko Bilandžija,Osječka 283,S. Brod prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 2.599,20 kn.

Ponuda OPG Ivica Marijić, M. Mesića 9, G. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 6.321,62 kn.

Ponuda OPG Ivica Marijić, M. Mesića 9, G. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 2.017,42 kn.
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Ponuda Ivan Borevković, V. žratava 69, G. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 374,34.

Ponuda Mato Rašić, V. žrtava 185, Gornja Vrba  prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 16,51 kn.

Ponuda Kolovrat Nikola, V. žrtava 160, G. Vrba, prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 17.510,00 kn.

Ponuda Agrodom Rašić, V. žrtava 185  prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni  5.800,00 kn.

Ponudu Josip Jednobrković, Donja Bebrina 11 prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni  3.801,00 kn.

Ponuda ponuđača Mato Rašić, V. žrtava 185, G. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni  174,90 kn.
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Ponuda Ana Novoselović,G. Bebrina 56 prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 14.490,00 kn.

Ponuda Nikola  Kolovrat, V. žrtava 160, G. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 21.907,00 kn.

Ponuda Mario Ereš, G. Bebrina 89 a, prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 13.000,99 kn.

Ponuda Ilija  Stojanac,  B. Radić 39, G. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 9.700,00 kn.

Ponuda Mijo Vuković  iz Gornje Vrbe, V. žrtava 124 prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 17.000,00 kn.

Ponuda Mijo Vuković  iz Gornje Vrbe, V. žrtava 124 prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 18.000,00 kn.
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Ponuda Hrvoje Borevković, V. žrtava 46, G. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 16.757,00 kn.

Ponuda Hrvoje Borevković, V. žrtava 46, G. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 21.565,00 kn

Ponuda OPG Jurić Zdravko, J.J. Strossmayera 14, Gornja Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni  

41.202,00 kn.

Ponuda Mario Bukvić, Slavonska 66, Zadubravlje prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni 23.901,80 kn.

Ponuda OPG Željko Kurkutović iz Donje Vrbe, Sv. Filipa i Jakova 47  prihvaćena kao najpovoljnija po 

cijeni  18.000,00 kn.
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Ponuda OPG Luka Kurkutović, Sv. Filipa i Jakova 47, D. Vrba prihvaćena kao najpovoljnija po cijeni  

29.050,26 kn.

Ponuda OPG VOJTKUF ratarstvo i stočarstvo, Bicko Selo 31, Garčin prihvaćena kao najpovoljnija po 

cijeni 29.345,00 kn.

Ponuda OPG VOJTKUF ratarstvo i stočarstvo, Bicko Selo 31, Garčin prihvaćena kao najpovoljnija po 

cijeni 19.903,90 kn.

II podnositelji najpovoljnijih ponuda sklopit će ugovor 

o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Zakupnina za nekretnine označene u točki 1. Republike Hrvatske na koji je prethodno dalo 

ove Odluke iznosi 568.849,48 kuna za jednu miš l j en je  nad ležno Župan i j sko  d ržavno 

kalendarsku godinu i svaki zakupac je dužan prvu odvjetništvo.

zakupninu platiti u roku od 15 dana od dana sklapanja 

ugovora, za prvu godinu korištenja. Ostale uplate se 

plaćaju do 15. listopada za tekuću godinu. IV

Godišnja zakupnina se revalorizira sukladno 

Pravilniku o revalorizaciji. Odluka stupila je  na snagu 3. veljače 

2011.godine, danom dobivanja suglasnosti 

Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog 

III razvoja,  KLASA: 320-02/11-01/7,  Ur. broj: 525-

09-2-0378/11-2, osim za katastarske čestice br. 

Na temelju ove Odluke i na nju dobivene 176/3 i 177, i ista će se  objaviti u „Službenom 

suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i vjesniku Brodsko-posavske županije“. Za kč. br. 

ruralnog razvoja, načelnik općine Gornja Vrba i 176/3 i 177 će se izvršiti ponovni odabir.
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Obrazloženje ponuditelje sukladno kriterijima za odabir 

propisanim čl.36. st.1.toč.2.čl.36.st.3. točke a.i b. i 

čl.37.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog 

natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 4.    Za k.č.br. 176/3,  površine 6,9306 ha 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine p r i s t ig lo  j e  pe t  ponuda i  t o :  HRVOJE 

Gornja Vrba, Klasa: 320-02/09-02/1. BOREVKOVIĆ, ZRINO KRAJINA, PEJO 

Ur. br. 2178/28-02-10-18, od 15.09. 2010. g  STOJANAC, LAČIĆ D.O.O. i  ANTUN 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba objavilo je u K U R K U T O V I Ć .  P o n u d i t e l j  H RV O J E  

Javnom glasilu „Posavska Hrvatska” od 24.rujna BOREVKOVIĆ je sukladno iskazanom prioritetu 

2010.godine javni natječaj za zakup poljoprivrednog odustao od svoje ponude.  Ponuditelj LAČIĆ D.O.O. 

zemljišta. Domobranska 1, Donja Vrba, podnio je tražene 

Predmetni javni natječaj raspisan je za dokaze, te ispunjava bolje uvjete iz natječaja u 

površinu od  517 ha 13a 87m2  ha po ukupnoj odnosu na druge ponuditelje i ostvaruje pravo 

početnoj cijeni od  357.195,84  kuna. prvenstva temeljem dokaza o upisu OPG-a 

Na javni natječaj pristigle su 32 ponude. (sporedna djelatnost), dokaza o upisu u registar 

Odlukom o izboru najpovoljnije ponude poreznih obveznika, a obzirom da je i dosadašnji 

obuhvaćena je površina od  495ha 53a 67m2  po posjednik, nositelj OPG mlađi od 40.god., prihvaća 

ukupno postignutoj cijeni od 568.847,48  kuna.  najvišu ponuđenu cijenu, pa je izabran je kao 

najpovoljniji ponuditelj u odnosu na ostale 

1.         Za kč. br. 41/1 površine  31,2164 ha pristigla ponuditelje sukladno kriterijima za odabir 

je samo jedna ponuda; OPG Slavko Bilandžija, propisanim čl.36. st.1.toč.2., čl.36.stav 2.točka b i d, 

Osječka 283, S. Brod. Ponuditelj je u cijelosti ispunio te čl. 37.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

sve natječajne uvjete i izabran kao najpovoljniji 

ponuditelj sukladno kriterijima za odabir propisanim 5.   Za k.č.br. 177,  površine 8,5105 ha pristiglo 

čl.36. st. 1.točka 2.i čl.36.st 2., točka e. Zakona o je pet ponuda i to: HRVOJE BOREVKOVIĆ, 

poljoprivrednom zemljištu. ZRINO KRAJINA, PEJO STOJANAC, LAČIĆ 

2.     Za kč. br. 42 površine  37,9130 ha pristigla je D.O.O. i  ANTUN KURKUTOVIĆ. Ponuditelj 

samo jedna ponuda; JOSIP TOLIĆ, Klokočevik 33. HRVOJE BOREVKOVIĆ je sukladno iskazanom 

Ponuditelj je u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete prioritetu odustao od svoje ponude.  

i izabran kao najpovoljniji ponuditelj sukladno  Ponuditelj LAČIĆ D.O.O. Domobranska 1, Donja 

kriterijima za odabir propisanim čl.36.st.1.toč.1. Vrba, podnio je tražene dokaze, te ispunjava bolje 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu. uvjete iz natječaja u odnosu na druge ponuditelje i 

3.    Za kč. br. 131/3 površine  13,9332 ha ostvaruje pravo prvenstva temeljem dokaza o upisu 

pristiglo je šest ponuda i to: RESTORAN „JELEN“, OPG-a (sporedna djelatnost), dokaza o upisu u 

ZDRAVKO JURIĆ, MILENKO TALIĆ, ANTUN registar poreznih obveznika, a obzirom da je i 

KURKUTOVIĆ, ILIJA STOJANAC i JURO dosadašnji posjednik, nositelj OPG mlađi od 

RAŠIĆ. Ponuditelj ZDRAVKO JURIĆ,  je sukladno 40.god., prihvaća najvišu ponuđenu cijenu, pa je 

iskazanom prioritetu odustao od svoje ponude. izabran je kao najpovoljniji ponuditelj u odnosu na 

Ponuditelj ANTUN KURKUTOVIĆ, Sv. Filipa i ostale ponuditelje sukladno kriterijima za odabir 

Jakova 49, Donja Vrba, podnio je tražene dokaze, te propisanim čl.36. st.1.toč.2., čl.36.stav 2.točka b i d, 

ispunjava bolje uvjete iz natječaja u odnosu na druge te čl. 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

ponuditelje i ostvaruje pravo prvenstva temeljem 

dokaza o upisu OPG-a (sporedna djelatnost), dokaza 6.     Za k.č.br. 186/3,  površine 8,6560  ha 

o upisu u registar poreznih obveznika, gospodarskog pristigla je samo jedna ponuda; AGRODOM RAŠIĆ, 

programa, potvrde zavoda za mirovinsko osiguranje, Vrbskih žrtava 185, Gornja Vrba. Ponuditelj je u 

te prihvaća najvišu ponuđenu cijenu pa je izabran kao cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao 

najpovoljniji ponuditelj u odnosu na ostale najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za 
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odabir propisanim čl.36.st.1.toč.1. Zakona o odabir propisanim čl.36. st. 1. točka 1.  Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu. poljoprivrednom zemljištu.

7.    Za k.č.br. 187/1,  površine 18,1222  ha 

pristigla je samo jedna ponuda; RESTORAN 13.   Za k.č.br. 227,  površine 0,0500 ha pristigla 

„JELEN“, M. Lanosovića 45, Slav. Brod. Ponuditelj je samo jedna ponuda; OPG LUKA KURKUTOVIĆ,  

je u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je Sv. Filipa i Jakova 47, Donja Vrba. Ponuditelj je u 

kao najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao 

odabir propisanim čl.36. st.1.točka 3. Zakona o najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za 

poljoprivrednom zemljištu. odabir propisanim čl.36. st. 1. točka 1.  Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu.

8.    Za k.č.br. 187/3,  površine 5,7286 ha 

pristigla je samo jedna ponuda; ANTUN 14.   Za k.č.br. 245,  površine 12,0557 ha pristigla 

KURKUTOVIĆ. Sv.Filipa i Jakova 49, Donja Vrba. je samo jedna ponuda; OPG LUKA KURKUTOVIĆ,  

Ponuditelj je u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete Sv. Filipa i Jakova 47, Donja Vrba. Ponuditelj je u 

i izabran je kao najpovoljniji ponuditelj sukladno cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao 

kriterijima za odabir propisanim čl.36.st.1.točka 2. najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu. odabir propisanim čl.36. st. 1. točka 1.  Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu.

9.     Za k.č.br. 188/1,  površine 11,9895 ha pristigla 

je samo jedna ponuda; ŠIMO BOREVKOVIĆ, 15.   Za k.č.br. 284,  površine 3,7829 ha pristigla 

Vrbskih žrtava 46, Gornja Vrba. Ponuditelj je u j e  s a m o  j e d n a  p o n u d a ;  O P G  Ž E L J K O  

cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao KURKUTOVIĆ,  Sv. Filipa i Jakova 47, Donja Vrba. 

najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za Ponuditelj je u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete 

odabir propisanim čl.36.st.1. točka 3. Zakona o i izabran je kao najpovoljniji ponuditelj sukladno 

poljoprivrednom zemljištu. kriterijima za odabir propisanim čl.36. st. 1. točka 1.  

Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

10.   Za k.č.br. 188/3,  površine 9,9539 ha 

pristigla je samo jedna ponuda; RESTORAN 16.   Za k.č.br. 611,  površine 0,2889 ha pristigla 

„JELEN“, M. Lanosovića 45, Slav. Brod. Ponuditelj je samo jedna ponuda; OPG LUKA KURKUTOVIĆ,  

je u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je Sv. Filipa i Jakova 47, Donja Vrba. Ponuditelj je u 

kao najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao 

odabir propisanim čl.36. st.1. točka 3. Zakona o najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za 

poljoprivrednom zemljištu. odabir propisanim čl.36. st. 1. točka 1.  Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu.

11.  Za k.č.br. 213,  površine 11,8728 ha pristigla 

j e  s a m o  j e d n a  p o n u d a ;  O P G  Ž E L J K O  17.   Za k.č.br. 639,  površine 0,1303 ha pristigle 

KURKUTOVIĆ,  Sv. Filipa i Jakova 47, Donja Vrba. su dvije  ponude; OPG LUKA KURKUTOVIĆ i  

Ponuditelj je u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete ZDRAVKO JURIĆ. Ponuditelj OPG LUKA 

i izabran je kao najpovoljniji ponuditelj sukladno KURKUTOVIĆ,  Sv. Filipa i Jakova 47, Donja Vrba,  

kriterijima za odabir propisanim čl.36. st. 1. točka 1. podnio je tražene dokaze, te ispunjava bolje uvjete iz 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu.            natječaja u odnosu na druge ponuditelje, i ostvaruje 

pravo prvenstva temeljem dokaza da je nositelj OPG-

12.   Za k.č.br. 214,  površine 4,8810 ha pristigla a, dokaza o upisu u registar poreznih obveznika, 

je samo jedna ponuda; OPG LUKA KURKUTOVIĆ,  gospodarskog programa, potvrde zavoda za 

Sv. Filipa i Jakova 47, Donja Vrba. Ponuditelj je u mirovinsko osiguranje, dokaza o stočnom fondu, 

cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao svjedodžbe o završenoj poljoprivrednoj školi, 

najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za dokaza o odobrenom projektu u okviru Operativnog 
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programa, više ponuđene cijene, pa je izabran kao čl.36. st. 2. točka b, c i d. te čl. 37.  Zakona o 

povoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za odabir poljoprivrednom zemljištu. 

propisanim čl.36. st. 1. točka 1., čl. 36.st. 2. točka c, d,  

i e  Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 24.  Za k.č.br. 1077/1,  površine 5,7029 ha 

pristigla je  samo jedna ponuda; OPG IVICA 

18.   Za k.č.br. 640/1, površine 9,3359 ha pristigle MARIJIĆ, Matije Mesića 9, Gornja Vrba.  Ponuditelj 

su četiri ponude; PEJO STOJANAC,  ZDRAVKO je u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je 

JURIĆ, LAČIĆ D.O.O. i  JURO RAŠIĆ. Ponuditelj  kao najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za 

OPG JURIĆ ZDRAVKO, J.J. Strossmayera 14, odabir propisanim čl.36. st. 1. točka 2., čl.36. st. 2. 

podnio je tražene dokaze, te ispunjava bolje uvjete iz točka b, c i d.   Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

natječaja u odnosu na druge ponuditelje, i ostvaruje 

pravo prvenstva temeljem dokaza da je nositelj OPG- 27.   Za k.č.br. 1080,  površine 1,1698 ha pristigla 

a, dokaza o upisu u registar poreznih obveznika, je  samo jedna ponuda; IVAN BOREVKOVIĆ, 

gospodarskog programa, potvrde zavoda za Vrbskih žrtava 69, Gornja Vrba. Ponuditelj je u 

mirovinsko osiguranje, svjedodžbe o završenoj cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao 

poljoprivrednoj školi, prihvaća najvišu ponuđenu najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za 

cijenu, pa je izabran  kao najpovoljniji ponuditelj odabir propisanim čl.36. st. 1. točka 2., st. 2. točka b. 

sukladno kriterijima za odabir propisanim čl.36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

st.1.točka 1., čl.36. st.2. točka d., st.3. točka a i b., te 

čl. 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 29.  Za k.č.br. 1120,  površine 0,0516 ha pristigla 

je  samo jedna ponuda; MATO RAŠIĆ,  Vrbskih 

21.  Za k.č.br. 658,  površine 5,4150 ha pristigle žrtava 185,  Gornja Vrba. Ponuditelj je u cijelosti 

su dvije ponude; OPG SLAVKO BILANDŽIJA i ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao 

PEJO STOJANAC. Ponuditelj OPG SLAVKO najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za 

BILANDŽIJA,  Osječka 284, Slav. Brod,  podnio je odabir propisanim čl.36. st.1. točka 3. Zakona o 

tražene dokaze, te ispunjava bolje uvjete iz natječaja poljoprivrednom zemljištu.

u odnosu na druge ponuditelje i ostvaruje pravo 

prvenstva temeljem dokaza o upisu OPG-a 30.    Za k.č.br. 1121/1,  površine 12,5315  ha 

(sporedna djelatnost), dokaza o upisu u registar pristigle su četiri  ponude; NIKOLA KOLOVRAT, 

poreznih obveznika, dokaza o odobrenom projektu u HRVOJE BOREVKOVIĆ, ZRINO KRAJINA i 

okviru Operativnog programa, pa je izabran kao R A Š I Ć  M AT O .  P o n u d i t e l j  H RV O J E  

povoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za odabir BOREVKOVIĆ  je sukladno iskazanom prioritetu 

propisanim čl.36. st. 1.točka 2., čl. 36. st.2.točka e. odustao od svoje ponude. Ponuditelj NIKOLA 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu. KOLOVRAT, Vrbskih žrtava 160, Gornja Vrba,  

podnio je tražene dokaze, te ispunjava bolje uvjete iz 

22.    Za k.č.br. 665,  površine 4,7120 ha pristigle natječaja u odnosu na druge ponuditelje i ostvaruje 

su dvije ponude; OPG IVICA MARIJIĆ i OPG pravo prvenstva temeljem dokaza da je nositelj OPG-

SLAVKO BILANDŽIJA. Ponuditelj SLAVKO a, dokaza o upisu u registar poreznih obveznika, 

BILANDŽIJA je sukladno iskazanom prioritetu gospodarskog programa, potvrde zavoda za 

odustao od svoje ponude.  Ponuditelj OPG IVICA mirovinsko osiguranje, dokaza o stočnom fondu, 

MARIJIĆ, Matije Mesića 9, Gornja Vrba podnio je prihvaća najvišu ponuđenu cijenu, pa je izabran kao 

tražene dokaze, i ostvaruje pravo prvenstva povoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za odabir 

temeljem dokaza o upisu OPG-a (sporedna propisanim čl.36. st.1.točka 1, čl.36.st.2. točka c. i 

djelatnost), dokaza o stočnom fondu, dokaza o 37. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

dosadašnjem posjedu, nositelj OPG mlađi od 

40.god., prihvaća najvišu ponuđenu cijenu, pa je 31.   Za k.č.br. 1121/2,  površine 8,2715  ha 

izabran je kao najpovoljniji ponuditelj sukladno pristigla je samo jedna ponuda; AGRODOM RAŠIĆ,  

kriterijima za odabir propisanim čl.36. st. 1. točka 2., Vrbskih žrtava 185,  Gornja Vrba. Ponuditelj je u 
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cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao ispunjava bolje uvjete iz natječaja u odnosu na druge 

najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za ponuditelje, i ostvaruje pravo prvenstva temeljem 

odabir propisanim čl.36. st. 1.točka 1. Zakona o dokaza da je nositelj OPG-a, dokaza o upisu u 

poljoprivrednom zemljištu. registar poreznih obveznika, gospodarskog 

programa, potvrde zavoda za mirovinsko osiguranje, 

32.   Za k.č.br. 1121/3,  površine 4,4601  ha dokaza o stočnom fondu, prihvaća najvišu ponuđenu 

pristigla je  samo jedna ponuda; JOSIP cijenu, pa je izabran kao povoljniji ponuditelj 

JEDNOBRKOVIĆ, Donja Bebrina 11. Ponuditelj je sukladno kriterijima za odabir propisanim čl.36. 

u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete, a obzirom da st.1.točka 1, čl.36.st.2. točka c. i 37. Zakona o 

je dosadašnji posjednik, izabran je kao najpovoljniji poljoprivrednom zemljištu. 

ponuditelj sukladno kriterijima za odabir propisanim 

čl.36. st. 1. točka 3. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu. 36.  Za k.č.br. 1122/3, površine 13,9551  ha 

pristigle su dvije ponude; ZRINO KRAJINA i 

33.   Za k.č.br. 1121/4,  površine 0,2503  ha MARIO EREŠ. Ponuditelj MARIO EREŠ, Gornja 

pristigla je  samo jedna ponuda; MATO RAŠIĆ,  Bebrina 89 A podnio je tražene dokaze, te ispunjava 

Vrbskih žrtava 185,  Gornja Vrba. Ponuditelj je u bolje uvjete iz natječaja u odnosu na drugog 

cijelosti ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao ponuditelja, i ostvaruje pravo prvenstva temeljem 

najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za dokaza da je nositelj OPG-a, dokaza o upisu u 

odabir propisanim čl.36. st. 1. točka 3.  Zakona o registar poreznih obveznika, potvrde zavoda za 

poljoprivrednom zemljištu. mirovinsko osiguranje, nositelj OPG-a mlađi od 

40.god., prihvaća najvišu ponuđenu cijenu, pa je 

34.  Za k.č.br. 1122/1, površine 10,3686  ha izabran kao povoljniji ponuditelj sukladno 

pristiglo je pet ponuda; ANA NOVOSELOVIĆ, kriterijima za odabir propisanim čl.36. st.1.točka 

HRVOJE BOREVKOVIĆ, ILIJA STOJANAC, 1.st.2. točka d i čl. 37.Zakona o poljoprivrednom 

ZDRAVKO JURIĆ i JURO RAŠIĆ. Ponuditelj OPG zemljištu. 

ZDRAVKO JURIĆ je sukladno iskazanom prioritetu 

odustao od svoje ponude. Ponuditelj HRVOJE 37.    Za k.č.br. 1123/1, površine 13,6593  ha 

BOREVKOVIĆ je sukladno iskazanom prioritetu pristigla je jedna ponuda; ILIJA STOJANAC, Braće 

odustao od svoje ponude.  Ponuditelj ANA Radić 39, Gornja Vrba. Ponuditelj je u cijelosti 

NOVOSELOVIĆ, Gornja Bebrina 56,  podnio je ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao 

tražene dokaze, te ispunjava bolje uvjete iz natječaja najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za 

u odnosu na druge ponuditelje, i ostvaruje pravo odabir propisanim čl.36.st.1.točka 2. Zakona o 

prvenstva temeljem dokaza da je nositelj OPG-a, poljoprivrednom zemljištu.

dokaza o upisu u registar poreznih obveznika, 

gospodarskog programa, potvrde zavoda za 38.   Za k.č.br. 1123/2, površine 18,1715  ha 

mirovinsko osiguranje, nositelj OPG-a mlađi od pristigla je jedna ponuda; MIJO VUKOVIĆ, Vrbskih 

40.god., prihvaća najvišu ponuđenu cijenu, pa je žrtava 124, Gornja Vrba. Ponuditelj je u cijelosti 

izabrana kao povoljniji ponuditelj sukladno ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao 

kriterijima za odabir propisanim čl.36. st.1.točka1., najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za 

čl.36.st.2.točka d, čl. 36.st.3.točka a, te čl. 37. odabir propisanim čl.36.st.1. točka 1. Zakona o 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu. poljoprivrednom zemljištu.

35.  Za k.č.br. 1122/2, površine 15,6765  ha 39.   Za k.č.br. 1123/3, površine 19,7421  ha 

pristigle su tri ponude; NIKOLA KOLOVRAT,  pristigla je jedna ponuda; MIJO VUKOVIĆ, Vrbskih 

ANA NOVOSELOVIĆ i AGRODOM RAŠIĆ. žrtava 124, Gornja Vrba. Ponuditelj je u cijelosti 

Ponuditelj NIKOLA KOLOVRAT, Vrbskih žrtava ispunio sve natječajne uvjete i izabran je kao 

160, Gornja Vrba  podnio je tražene dokaze, te najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za 
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odabir propisanim čl.36.st.1. točka 1.  Zakona o školi, prihvaća najvišu ponuđenu cijenu, pa je 

poljoprivrednom zemljištu. izabran kao povoljniji ponuditelj sukladno 

kriterijima za odabir propisanim čl.36. st.1.točka 

41.    Za k.č.br. 1130/1, površine 15,9889  ha 1.čl.36.st.2.točka d., čl.36. st.3.,točka a i b. i 37. 

pristigle su tri ponude;  ANA NOVOSELOVIĆ Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

HRVOJE BOREVKOVIĆ i MARIO BUKVIĆ. 

Ponuditelj MARIO BUKVIĆ je sukladno iskazanom 44.   Za k.č.br. 1130/4, površine 17,1040  ha 

prioritetu odustao od svojih ponuda za kč. br. pristigle su četiri ponude; JURIĆ ZDRAVKO, 

1130/1.Ponuditelj HRVOJE BOREVKOVIĆ,  MARIO BUKVIĆ, LAČIĆ D.O.O.  i SVJETLANA 

Vrbskih žrtava 46, Gornja Vrba podnio je tražene RAŠIĆ. Ponuditelj MARIO BUKVIĆ je sukladno 

dokaze, te ispunjava bolje uvjete iz natječaja i iskazanom prioritetu odustao od svojih ponuda za kč. 

ostvaruje pravo prvenstva temeljem dokaza da je br. 1130/1, 1130/2 i 1130/3, a ostaje pri zahtjevu za 

nositelj OPG-a, dokaza o upisu u registar poreznih kč. br. 1130/4. Isti je podnio je tražene dokaze, te 

obveznika, gospodarskog programa, potvrde zavoda ispunjava bolje uvjete iz natječaja i ostvaruje pravo 

za mirovinsko osiguranje, nositelj OPG-a mlađi od prvenstva temeljem dokaza da je nositelj OPG-a, 

40.god.potvrde o prebivalištu na području općine dokaza o upisu u registar poreznih obveznika, 

Gornja Vrba, prihvaća najvišu ponuđenu cijenu, pa je gospodarskog programa, potvrde zavoda za 

izabran kao povoljniji ponuditelj sukladno mirovinsko osiguranje, dokaz o stočnom fondu, 

kriterijima za odabir propisanim čl.36. st.1.točka 1., nositelj OPG-a mlađi od 40.god.sa završenom 

stav 2. točka d., st.3. točka a. i čl. 37. Zakona o poljoprivrednom školom, prihvaća najvišu 

poljoprivrednom zemljištu. ponuđenu cijenu, pa je izabran kao povoljniji 

ponuditelj sukladno kriterijima za odabir propisanim 

42.    Za k.č.br. 1130/2, površine 22,0476  ha čl.36. st.točka1., čl.36. st 2. točka c i d., čl.36. st 3. 

pristigle su dvije ponuda; HRVOJE BOREVKOVIĆ točka b., te čl. 37. Zakona o poljoprivrednom 

i MARIO BUKVIĆ. Ponuditelj MARIO BUKVIĆ je zemljištu. 

sukladno iskazanom prioritetu odustao od svojih 

ponuda za kč. br. 1130/2. Ponuditelj HRVOJE 46.   Za k.č.br. 1350, površine 25,3912  ha 

BOREVKOVIĆ,  Vrbskih žrtava 46, Gornja Vrba je pristigla je  samo jedna ponuda; OPG ŽELJKO 

u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete, te je izabran KURKUTOVIĆ,  Sv. Filipa i Jakova 47, Donja Vrba. 

kao najpovoljniji ponuditelj sukladno kriterijima za Ponuditelj je u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete 

odabir propisanim čl.36. st.1.točka 1., stav 2. točka i izabran je kao najpovoljniji ponuditelj sukladno 

d., st.3. točka a.  Zakona o poljoprivrednom kriterijima za odabir propisanim čl.36. st.1. točka 1. 

zemljištu. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

43.  Za k.č.br. 1130/3, površine 29,4630  ha 47.   Za k.č.br. 1351, površine 20,7873  ha 

pristigle su tri ponude; ZDRAVKO JURIĆ i pristigla je samo jedna ponuda; OPG LUKA 

SVJETLANA RAŠIĆ i MARIO BUKVIĆ. KURKUTOVIĆ,  Sv. Filipa i Jakova 47, Donja Vrba. 

Ponuditelj MARIO BUKVIĆ je sukladno iskazanom Ponuditelj je u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete 

prioritetu odustao od svojih ponuda za kč. br. 1130/3. i izabran je kao najpovoljniji ponuditelj sukladno 

Ponuditelj  OPG ZDRAVKO JURIĆ, J.J. kriterijima za odabir propisanim čl.36. st.1. točka 1.  

Strossmayera 14, Gornja Vrba podnio je tražene Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

dokaze, te ispunjava bolje uvjete iz natječaja i 

ostvaruje pravo prvenstva temeljem dokaza da je 48.   Za k.č.br. 1352, površine 20,9990  ha 

nositelj OPG-a, dokaza o upisu u registar poreznih pristigle su tri ponude; KREŠIMIR VOJTKUF, OPG 

obveznika, gospodarskog programa, potvrde zavoda JURIĆ ZDRAVKO i LAČIĆ D.O.O. Ponuditelj OPG 

za mirovinsko osiguranje, nositelj OPG-a mlađi od ZDRAVKO JURIĆ je sukladno iskazanom prioritetu 

40.god.potvrde o prebivalištu na području općine odustao od svoje ponude. Ponuditelj  OPG 

Gornja Vrba, dokaza o završenoj poljoprivrednoj KREŠIMIR VOJTKUF, ratarstvo i stočarstvo, Bicko 
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Selo 31, Garčin podnio je tražene dokaze, te - Ponuđač ZRINO KRAJINA, Sv. Lovre 97 A,  

ispunjava bolje uvjete iz natječaja i ostvaruje pravo Slav. Brod dao je ponude za kč. br. 176/3, 177, 1121/1 

prvenstva temeljem dokaza da je nositelj OPG-a, i 1122/3, ali nije dobio zemljište u zakup jer su drugi 

dokaza o upisu u registar poreznih obveznika, ponuđači imali bolje uvjete.

potvrde zavoda za mirovinsko osiguranje, 

dosadašnji posjednik koji uredno   ispunjava obveze, - Ponuđač OPG ZDRAVKO JURIĆ, J.J. 

nositelj OPG-a mlađi od 40.god, prihvaća najvišu Strossmayera 14, Gornja Vrba, u ponudi redni broj 

ponuđenu cijenu, pa je izabran kao povoljniji 20.  sukladno iskazanom prioritetu, je odustao od  

ponuditelj sukladno kriterijima za odabir propisanim ponude za  zemljište označeno kao kč. br. 1352 i 

čl.36. st.1. točka 1. čl.36.st.2.točka b. i d, te čl. 37. 1353.

Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

- Ponuđač OPG ZDRAVKO JURIĆ, J.J. 

49.   Za k.č.br. 1353, površine 14,2425  ha Strossmayera 14, Gornja Vrba, po ponudi redni broj 

pristigle su dvije ponude; KREŠIMIR VOJTKUF i 21. sukladno iskazanom prioritetu, je odustao od  

OPG ZDRAVKO JURIĆ. Ponuditelj OPG ponude za  zemljište označeno kao kč. br. 1130/4, 

ZDRAVKO JURIĆ je sukladno iskazanom prioritetu 131/3 i 1122/1.

odustao od svoje ponude, a OPG KREŠIMIR 

VOJTKUF, ratarstvo i stočarstvo, Bicko Selo 31, - Ponuđač MILENKO TALIĆ,  Vrbskih 

Garčin je u cijelosti ispunio sve natječajne uvjete, a žrtava 181, Gornja Vrba dao je ponudu za kč. br. 

obzirom da je  dosadašnji posjednik, i prihvaća 131/3, ali nije dobio zemljište u zakup jer su drugi 

najvišu ponuđenu cijenu, izabran je kao najpovoljniji ponuđači imali bolje uvjete.

ponuditelj sukladno kriterijima za odabir propisanim 

čl.36. st.1. točka 1. čl.36.st.2.točka b. i d, te čl. 37. - Ponuđač JURO RAŠIĆ,  Vrbskih žrtava 185, 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Gornja Vrba dao je ponude za kč. br. 131/3, 640/1 i 

1122/1, ali nije ostvario zakup jer su drugi ponuđači 

Početna zakupnina utvrđena je sukladno imali bolje uvjete.

Pravilniku o početnoj cijeni poljoprivrednog 

zemljišta vlasništvu RH na natječaju za prodaju i - Ponuđač SVJETLANA  RAŠIĆ,  Vrbskih 

zakup, početnoj visini naknade za dugogodišnji žrtava 185, Gornja Vrba nije dobila zemljište u zakup 

zakup i koncesiju za ribnjake (NN br. 40/09), po ponudi redni broj 27, za kč. br. 1130/4, jer su drugi 

sukladno kojem je početna cijena uvećana za 20%, ponuđači imali bolje uvjete.

ako se radi o osobito vrijednom obradivo 

poljoprivredno zemljište (P1), odnosno 15 % ako se - Ponuđač SVJETLANA  RAŠIĆ,  Vrbskih 

radi o vrijednom obradivo poljoprivredno zemljište žrtava 185, Gornja Vrba nije dobila zemljište u zakup 

(P2). Povećanje od 10% je za poljoprivredno po ponudi redni broj 28, za kč. br. 1130/3, jer su drugi 

zemlj i š te od posebnog in teresa (b l iz ina ponuđači imali bolje uvjete.

građevinskog područja;)  zatim  10% meliorirano 

zemljište; i 10% za okrupnjene površine, prema - Ponuđač HRVOJE BOREVKOVIĆ,  

nalazu povjerenstva sastavljenog od tri člana pravne, Vrbskih žrtava 46, Gornja Vrba  po ponudi redni broj 

geodetske i agronomske struke i suglasnosti 14, sukladno iskazanom prioritetu, je odustao od  

općinskog načelnika.                ponude za  zemljište označeno za kč. br. 176/3, 177, 

1122/1 i 1121/1.

Za ostalo poljoprivredno zemljište iz 

Natječaja, kč. br. 642, kč. br. 643, kč. br. 1059, kč. br. - Ponuđač LAČIĆ D.O.O., Domobranska 1, 

1078/3, kč. br. 1078/4, kč. br. 1119, kč. br. 1123/4 i Donja Vrba nije dobio zemljište u zakup po ponudi 

kč. br.1349 za koje nitko nije iskazao interes raspisat redni broj 25, za kč. br. 1352, kao i kč. br. 640/1 iz 

će se ponovni javni natječaj. ponude 24. jer su drugi ponuđači imali bolje uvjete.
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Ponuđač PEJO STOJANAC, Vrbskih žrtava II. RADNO VRIJEME 
24, Gornja Vrba dao je ponude za kč. br. 176/3, 177, 

640/1 i 658 ali nije ostvario zakup jer su drugi Članak 2. 
ponuđači imali bolje uvjete.

Ugostiteljski objekti iz skupine „ Hoteli“ i 
kampovi iz skupine „Kampovi i druge vrste OPĆINSKO  VIJEĆE
ugostiteljskih objekata za smještaj“ obavezno rade u OPĆINE  GORNJA  VRBA
vremenu od 00,00 do 24,00 sata svaki dan.
 Klasa  :  320-01/09-01/1
Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi Urbroj: 2178/28-02-010/68
u sljedećem radnom vremenu: U Gornjoj Vrbi, 24. 12. 2010. g.

1. ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ 
Predsjednik vijeća:

(restoran, gostionica, zdravljak, pečenjarnica, 
Josip Marunica pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane) i 

pojedini ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“( 
kavana caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba) u 
vremenu:
- od 6,00 do 24,00 sata radnim danom; 
- vikendom, uoči blagdana i praznika u 

2. vremenu od 6.00 do 02,00 sati. 

2. ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji 
ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim Na temelju članka 8. stavak 2, 5. i 6. i čl. 13. 
propisima, samo u zatvorenim prostorima (noćni stavka 1.. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 
klub, noćni bar, disco klub i disco bar) u vremenu od („Narodne novine“ broj 138/06, 152/08, 43/09 i 
21,00 do 6,00 sati. 88/10) i ) i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
3. ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti 09/09), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 13. 
jednostavnih usluga“ u vremenu od 7,00 do 22,00 sata. 

sjednici održanoj 27. 1. 2011.g. donijelo je:

4. ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i 
ODLUKU 

„Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja 
naselja od 0,00 do 24,00 sata. 

o ugostiteljskoj djelatnosti 

Iznimno od odredbe stavka 2. točke 3. ovog 
članka, radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz I. OPĆA ODREDBA 
skupine „Objekti jednostavnih usluga“ za vrijeme 
održavanja manifestacija, sajmova  i drugih sličnih Članak 1.
događaja, na zahtjev organizatora utvrđuje općinski 
načelnik. Ovom se Odlukom propisuje radno vrijeme 

ugostiteljskih objekata, kriteriji za drugačije 
određivanje radnog vremena za pojedine ugostiteljske 

Članak 3.
objekte, te prostori na kojima se jednostavne 
ugostiteljske usluge smiju pružati ambulantno i njihov 

Općinski načelnik može po službenoj 
vanjski izgled. 

dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem 
odrediti najduže dva sata raniji završetak radnog 
vremena od radnog vremena propisanog odredbama 
članka 2. ove Odluke ako se u provedenom postupku 
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III. PROSTORI I VANJSKI IZGLED utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: 
ODREĐENIH UGOSTITELJSKIH - da je doneseno izvršno pisano rješenje o 
OBJEKATA zabrani rada ugostitelju od nadležnog 

gospodarskog inspektora, kojim je utvrđeno 
   Članak 5.nepridržavanje radnog vremena propisanog 

ovom Odlukom, 
- da je doneseno pravomoćno rješenje Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, 

Prekršajnog suda o remećenju javnog reda i nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na 
mira u objektu odnosno u njegovoj klupi i sličnim napravama opremljenim za pružanje 
neposrednoj okolini, ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo 

- da je od sanitarne inspekcije dostavljen nalaz na prostorima propisanim općim aktom općine 
kojim je mjerenjem od strane pravne osobe Gornja Vrba, koje su određene lokacije za prodaju 
ovlaštene za mjerenje razine buke utvrđeno robe izvan poslovnih prostora na području općine 
prekoračenje najviše dopuštene razine buke Gornje Vrba.
za noć. 

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi Članak 6. 
općinski načelnik na temelju saznanja o postojanju 

jednog od navedenih uvjeta. Inspekcijski nadzor nad provedbom ove 
  Odluke, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina

rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba provode 
Članak 4. nadležni gospodarski inspektori i drugi

inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti, 
Općinski načelnik može na zahtjev sukladno posebnim propisima.

ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz 

članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke rješenjem 

odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena  Članak 7.
propisanog odredbama ove Odluke, radi 

organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
godine, manifestacija pod pokroviteljstvom općine, dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
organizacije svadbi i maturalnih zabava i slično) pod posavske županije“.
uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
objektu nije donesena mjera ranijeg završetka važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni 
radnog vremena, odnosno da nije pokrenut postupak vjesnik Brodsko-posavske županije“ 1/00).
za skraćenje radnog vremena, a najduže do 6,00 sati 

idućeg dana. OPĆINSKO VIJEĆE 
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku 15 OPĆINE GORNJA VRBA
dana prije održavanja prigodne proslave. 

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi Upravni KLASA: 335-01/10-01/1
odjel. URBROJ: 2178/28-02-11-2
U tijeku postupka općinski načelnik može pribaviti  Gornja Vrba, 28. 1. 2011.g.
mišljenje mjesnog odbora na čijem području 

ugostitelj posluje. Predsjednik 

Općinskog vijeća: 

 Josip Marunica, v.r. 
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3. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- redovito čišćenje slivnika  rigolica za 
odvodnju oborinskih voda na području cijele  Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o 
općine najmanje dva puta godišnje  ( svibanj  

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj prosinac).
26/03  pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04) i 

članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE 
ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINAvjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/2009.), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 13. 
   Redovito čišćenje javnih površina (trgova pješačkih sjednici održanoj  27.  1. 2011. godine, donijelo je
zona otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta i 
javnih prometnih površina):

P R O G R A M

- mehaničko čišćenje i metenje okoliša održavanja komunalne infrastrukture
općinske zgrade i svih društvenih objekata u za djelatnosti  iz članka 22. Zakona o 
vlasništvu općine, po potrebi u tijeku cijele komunalnom gospodarstvu
godine,u općini Gornja Vrba za 2011. godinu

- redovito čišćenje otvorenih odvodnih kanala 
uz redovitu košnju  od svibnja do listopada,

- redovita košnja trave na trgu, ispred drušČlanak 1.
tvenih objekata od svibnja do listopada,

- redovita košnja trave na dječjim igralištima i    Ovim Programom određuje se održavanje 
ostalim javnim površinama od svibnja do komunalne infrastrukture u 2011. godini na području 
listopada,općine Gornja Vrba za komunalne djelatnosti:

- odvoz ostataka trave i ostalog otpada na 
deponiju- odvodnja atmosferskih voda,

- rezanje stabala i uklanjanje istih.- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina,

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju - održavanje javnih površina,
se u ukupnom iznosu od 40.000,00 kn iz  sredstava - održavanje nerazvrstanih cesta,
komunalne naknade.- održavanje groblja i

- javna rasvjeta.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
  Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje 
se:

- obnova zelenila na trgovima,
- nabavka i sadnja ukrasnog drveća na - opis i opseg poslova održavanja s procjenom 

trgovima,pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebitih za 

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki, 
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

predviđaju se u ukupnom iznosu
financiranja.

od  2.000,00 kn iz sredstava komunalne naknade.
-
-
- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I 
- POLJSKIH PUTEVA
-

Članak 2. - saniranje nerazvrstanih cesta kamenim 
agregatom 0 - 60 i 0 - 30

   U 2011. godini održavanje  komunalne 
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini - Ulica Vladimira Nazora  30 m3
Gornja Vrba obuhvaća: - Firova ulica  50 m3

- Brkićeva ulica  50 m3



komunalne naknade ne ostvare u predviđenom - Ostale ulice  oko 1000 m3
iznosu, srazmjerno će se smanjiti održavanje - Uređenje poljskih puteva  500 m3
pojedine komunalne djelatnosti, a za nepredviđene - Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama, 
dodatne i neophodne radove financiranje će se po potrebi
osigurati iz ostalih sredstava Proračuna općine - Izmuljivanje odvodnih kanala, te iskop po 
Gornja Vrba.potrebi.

 Radovi bi se izvodili u vremenu od ožujka do 
Članak 5.studenog, a čišćenje snijega po potrebi.

 Sredstva za izvršenje ovih radova, 
  Ovaj Program stupa na snagu danom predviđaju se u ukupnom iznosu od 348.000,00 kn, a 
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
posavske županije”, a primjenjuje se od  1. siječnja 

2011. godine.

ODRŽAVANJE GROBLJA
OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  GORNJA  VRBA- košnja i čišćenje groblja, te odvoz otpada na 

deponij (ožujak  listopad)
KLASA:  363-02/11-01/2

UR.BROJ. 2178/28-02-11-1
Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u 

Gornja Vrba,   27. siječanj  2011.  godine
iznosu od 10.000,00 kn iz

sredstava komunalne naknade.
Predsjednik 

Općinskog vijeća: 

Josip Marunica, v.r.
JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije za javnu 

rasvjetu, oko 170.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete na području cijele 

općine uz popunjavanje pojedinih ulica 

rasvjetnim tijelima-  30.000,00 kn;

   Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju 

se u iznosu od 200.000,00 kn iz sredstava komunalne Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 
naknade. komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 

26/03  pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04), te 

članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni 
Članak 3. vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/2009.), 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 13. 
 Preostali planirani prihodi komunalne sjednici održanoj  27. 1.  2011. godine, donijelo je:
naknade utrošili bi se na sanaciju i izgradnju 

nogostupa po završetku izgradnje sustava odvodnje. P R O G R A M 

gradnje objekata i uređaja komunalne 
Članak 4. infrastrukture u  općini Gornja Vrba 

za  2011. godinu
 Ako se tijekom 2011. godine sredstva od 

4.
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I. OPĆE ODREDBE 4. Izgradnja spomen obilježja poginulim 

hrvatskim braniteljima s područja općine.

Članak 1.              Potrebita financijska sredstva u iznosu 

100.000,00 kn  osigurat će se iz Općinskog 

      Ovim Programom određuje se izgradnja proračuna.

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Gornja Vrba za  2011. godinu za:

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH 

CESTA-javne površine,

-nerazvrstane ceste,
Članak 3.-groblja,

-javnu rasvjetu,
1. Izrada projektne dokumentacije, rješavanje 

-opskrbu pitkom vodom,
imovinsko-pravnih odnosa za nastavak   izgradnje 

-odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
ceste Donja Vrba  Zadubravlje.

- Potrebita financijska sredstva u iznosu  
       Programom se određuje opis poslova s 

1.500.000,00 kn osigurat će se iz sredstava 
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i 

Županijske uprave za ceste, JANAF-a  i drugih 
uređaja, te za nabavku opreme i iskaz financijskih 

izvora, a iz Proračuna općine oko 100.000,00 kn, za 
sredstava potrebitih za ostvarivanje programa s 

rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

2.  Ishođenje potvrda glavnih projekata za 500 

metara nerazvrstanih cesta u naselju, te izgradnja 
II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

cesta u Firovoj ulici, Brkićevoj ulici, i 

rekonstrukcija ceste u Ulici braće Radić, po 
Članak 2.

izvođenju kućnih priključaka na izgrađenu 

odvodnju.
1. Postavljanje zaštitnih stupića na trgovima i 

zapreka za sprječavanje ulaska automobila na 
- Potrebita financijska sredstva u iznosu  od 

trgove (zglobna prepreka), po potrebi postavljanje 
400.000,00 kn osigurat će se iz Općinskog 

koševa za otpatke.
proračuna, 300.000,00 kn iz Ministarstva 

        Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

70.000,00 kn  osigurat će se iz Općinskog 
gospodarstva, te 100.000,00 kn iz Županijskog 

proračuna.
proračuna.

2. Sadnja drva u dijelovima naselja gdje je 
- Izgradnja cesta u Sjevernoj gospodarskoj 

riješena izgradnja kanalizacije.
zoni:

            Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 

30.000,00 kn  osigurat će se iz Općinskog 
a) Izgradnja cesta u neizgrađenom dijelu 

proračuna
gospodarske zone.

- Potrebita sredstva u iznosu 650.000,00 kn 
3. Nabava i postavljanje natpisnih ploča sa 

osigurala bi općina iz komunalnog doprinosa i 
nazivima ulica gdje nedostaju.

proračuna općine , Ministarstvo gospodarstva, rada 
        Potrebita financijska sredstva u iznosu oko 

i poduzetništva sredstva u iznosu 300.000,00 kn, a 
10.000,00 kn  osigurat će se iz Općinskog 

iz sredstava IPA osiguralo bi se 720.000,00 kn.
proračuna

- Sanacija postojećih nogostupa nakon 

izgradnje sustava odvodnje , te izgradnja novih 
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nogostupa uz izradu projektne dokumentacije, vodoopskrbe u novonastalim ulicama u naselju, 

(prioritet nogostup u Ul. 108. brigade-300.000,00 plaćanje vodnih doprinosa i eventualna izgradnja 

kn) vodoopskrbe.

 -      Potrebita sredstva osigurala bi se iz 

- Potrebita financijska sredstva u iznosu oko Općinskog proračuna u iznosu 78.000,00 kn.

300.000,00 kn  osigurat će se iz Općinskog 

proračuna, te 300.000,00 kn iz Ministarstva 2.    Izgradnja vodoopskrbe u Sjevernoj 

regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarskoj zoni. 

gospodarstva. -     Potrebita sredstva osigurala bi se u iznosu  

od 1.422.000,00 kn iz programa IPA.

IV GRAĐENJE GROBLJA

Članak 4. VII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA 

ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 

- Izgradnja groblja u Gornjoj Vrbi sa OTPADNIH VODA

mrtvačnicama u Gornjoj i Donjoj Vrbi sukladno 

Prostornom planu općine Gornja Vrba. Članak 7.

- Potrebita sredstva u iznosu oko 800.000,00 

kn osigurala bi se na slijedeći način:  iz Proračuna 1. Izgradnja sustava odvodnje naselja Donja 

općine Gornja Vrba 400.000,00 kn, a 400.000,00 Vrba i naselja „Klis“ ,  te spajanje na izvedeni 

kn iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja, sustav odvodnje naselja Gornja Vrba.

šumarstva i vodnog gospodarstva.

- Potrebita financijska sredstva osigurala bi 

se iz programa IPA  u iznosu 15.000.000,00 kn, iz 

V GRAĐENJE JAVNE RASVJETE Općinskog proračuna 600.000,00 kn,  iz 

Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i 

Članak 5. vodnog gospodarstva 1.000.000,00 i iz 

Županijskog proračuna 100.000,00 kn.

1.    Izgradnja mreža javne rasvjete za područje 

općine u naseljima  s izradom projektne 2. I zg radn ja  odvodn je  u  S j eve rno j  

dokumentacije. gospodarskoj zoni

U planu je izrada projektne dokumentacije 

za izgradnju nove javne rasvjete u novonastalim - Potrebita financijska sredstva osigurala bi 

ulicama, te sukladno financijskim mogućnostima,  se iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 

izgradnja iste.    800.000,00 kn, Ministarstva gospodarstva, rada i 

- Potrebita financijska sredstva u iznosu od poduzetništva u iznosu 800.000,00 kn, te iz 

200.000,00 kn osigurala bi se iz Proračuna općine sredstava IPA u iznosu 4.100.000,00 kn.

Gornja Vrba i komunalnog doprinosa.

3. Završni radovi  I. A ETAPE  izgradnje 

odvodnje u Gornjoj Vrbi

VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA 

ZA OPSKRBU PITKOM   VODOM - Potrebita financijska sredstva osigurala bi 

se iz sredstava Općinskog proračuna u iznosu 

Članak 6. 315.190,00 kn i  Ministarstva regionalnog razvoja 

u iznosu 474.000,00 kn.

1.    Izrada projektne dokumentacije sa ¸

ishođenjem odgovarajućih dozvola za izgradnju 
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Članak  1.4. Izgradnja oborinske odvodnje u naselju 

Gornja Vrba (dio Ul. vrbskih žrtava i dio Ul. braće 

U  Odluci  o  davanju  u  privremeni  zakup  Radić).

dvorana  u  mjesnim  domovima  ("Službeni  

- Potrebita financijska sredstva osigurala bi vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  03/09),  

članak  1.  stavak  I  i  II  mijenjaju  se  i  glase:se iz  Općinskog proračuna 200.000,00 kn , 

Hrvatskih voda 300.000,00 kn, te iz Ministarstva 
"I Dvorana  u  Gornjoj  Vrbi:regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 
- organiziranje  svatova  gospodarstva 500.000,00 kn.
* (ako  je  zakupnik  s  područja  općine) - 

4.000,00 kuna

* (ako  je  zakupnik  izvan  područja  općine) VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
- 5.000,00 kuna

- zakup  za  druge  potrebe  (krstitke,  Članak 8.
krizma,  rođendan,  momačka  ili  

djevojačka  večer  i  sl.):         Ovaj Program stupa na snagu danom 
* (ako  je  zakupnik  s  područja  općine) - objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

1.500,00 kunažupanije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. 
* (ako  je  zakupnik  izvan  područja  općine) godine.

- 2.500,00 kuna

KLASA:  363-02/11-01/3
UR.BROJ. 2178/28-01-11-1 - ako  zakupnik  organizira  svatove,  zakup  
Gornja Vrba, 27. 1. 2011. godine za  momačko  ili  djevojačko  večer  se  

umanjuje  za  1.000 kuna
Predsjednik - zakup  za  održavanje  karmina:

Općinskog vijeća: * (ako  je  zakupnik  s  područja  općine) - 
Josip Marunica, v.r. 500,00 kuna

* (ako  je  zakupnik  izvan  područja  općine) 

- 1.000,00  kuna

II Dom  u  Donjoj  Vrbi
5. - organiziranje  svatova  

* (ako  je  zakupnik  s  područja  općine) - 

3.000,00 kuna
Na  temelju  članka  44.  Statuta  općine  * (ako  je  zakupnik  izvan  područja  općine) 

Gornja  Vrba  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- - 4.000,00 kuna
posavske  županije"  br. 9/09),  a u  svezi  sa  

člankom  48.  stavak  4.  Zakona  o  lokalnoj  i  - organiziranje  svatova - 1 dan:
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  * (ako  je  zakupnik  s  područja  općine) - 
novine"  broj  28/10),  općinski  načelnik  općine  1.500,00 kuna
Gornja  Vrba  donio  je  14.  veljače  2011.  godine  * (ako  je  zakupnik  izvan  područja  općine) 
sljedeću - 2.500,00 kuna

ODLUKU - zakup  za  druge  potrebe  (krstitke,  

krizma,  rođendan,  momačka  ili  
o  izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  davanju  u  djevojačka  večer  i  sl.):

privremeni  zakup  dvorana  u  mjesnim  * (ako  je  zakupnik  s  područja  općine) - 
domovima 1.000,00 kuna
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* (ako  je  zakupnik  izvan  područja  općine) - Članak  3.

2.000,00 kuna

Ostale  odredbe  Odluke  o  davanju  u  

- ako  zakupnik  organizira  svatove,  zakup  privremeni  zakup  dvorana  u  mjesnim  domovima  

za  momačko  ili  djevojačko  večer  se  ostaju  nepromijenjene.

umanjuje  za  500,00  kuna

Članak  4.- zakup  za  održavanje  karmina:

* (ako  je  zakupnik  s  područja  općine) - 

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  500,00 kuna

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  * (ako  je  zakupnik  izvan  područja  općine) - 

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".2.500,00  kuna"

Klasa  :  406-01/11-01/2

Urbroj: 2178/28-03-11-1Članak  2.

U  Gornjoj  Vrbi, 14.2.2011. godine

U  članku  1.  stavak  IV  mijenja  se  i  glasi:

Općinski  načelnik

Niko  Pavić, ing.str., v.r."Organiziranje  zabave  zatvorenog  tipa  u  mjesnim  

domovima:

- 500,00 kn  za  udruge  koje  djeluju  na  

području  općine.

- 2.500,00 kn  za  udruge  izvan  područja  

općine."

U  članku  1.  stavak  V.  se  briše.
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1. zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih 

nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera 

za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije 

Temeljem članka 28. stavak 1.  Zakona o života na području na kojem je događaj nastao, a 

zaštiti i spašavanja («Narodne novine» 174/04, ostvaruju se:

Øidentifikacijom opasnosti, procjenom 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 30.  Statuta  općine 

učinaka, ocjenjivanjem stanja operativnih Gundinci, na 15. sjednici Općinskog vijeća općine 

snaga zaštite i spašavanja, te izradom Gundinci održanoj 22. prosinca 2010.  donijete su: 

procjene ugroženosti i planova djelovanja, 

SMJERNICE mjera i postupaka,

Øvođenjem evidencije svih izvora rizika i 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite opasnosti,

i spašavanja za općinu Gundinci u 2011.g. Øtrajnim organiziranjem, pripremanjem, 

osposobljavanjem, uvježbavanjem i 

usavršavanjem sudionika zaš t i te i  
UVOD spašavanja,

Øuzbunjivanjem građana i priopćavanjem 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) uputa  o  ponašan ju g lede moguće 
samouprave, u okviru svojih prava i obveza „opasnost“,
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, Øobavješćivanjem sudionika zaštite i 
organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanja o prijetnjama, te mogućnostima, 
spašavanje. načinima, mjerama i aktivnostima zaštite i 
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su spašavanja,
prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, Øaktiviranjem i djelovanjem operativnih 
planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u snaga, ostvarivanjem zadaća zaštite i 

OPĆINA  GUNDINCI
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spašavanja u suradnji s nadležnim tijelima sustava zaštite i spašavanja na svom 

drugih država i međunarodnih organizacija, području,

Øu Proračunu os igurava ju s reds tva na temelju sklopljenih međunarodnih 

namijenjena za financiranje sustava zaštite i ugovora,

Øorganiziranjem djelotvornog praćenja spašavanja u narednoj godini,

aktivnosti opasnih izvora i potencijalno 

Ødonose procjenu ugroženosti i plan zaštite i opasnih situacija,

Øinformiranjem javnosti. spašavanja,

Ødonose opće akte kojima propisuju mjere, 

aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i Operativne snage sastoje se od:

spašavanja,- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, 

Øobavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja regionalnoj i državnoj razini,

utvrđene zakonom.- službi i postrojbi središnjih tijela državne 

uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u 

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i svojoj redovitoj djelatnosti,

spašavanja, općinski načelnik jedinice lokalne i - zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

područne (regionalne) samouprave za svoje - zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite,
područje:- službi i postrojbi pravnih osoba koje se 
Øizrađuje i predlaže predstavničkim tijelima zaštitom i spašavanjem bave u svojoj 

nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno redovitoj djelatnosti.
pribavljenu suglasnost Uprave,

Øizrađuje i predlaže predstavničkim tijelima Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini 
nacrte planova zaštite i spašavanja,lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Øpredlaže financiranje sustava zaštite i rukovode i koordiniraju općinski načelnik, uz 
spašavanja na svom području,stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja jedinice 

Øpriprema prijedloge općih akata kojima lokalne i područne (regionalne) samouprave.
propisuju mjere, aktivnosti i poslove u U katastrofama i velikim nesrećama općinski 
provođenju zaštite i spašavanja,načelnik, izravno zapovijeda  operativnim snagama 

Øodređuje operativne snage zaštite i zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne 
spašavanja i pravne osobe od interesa za (regionalne) samouprave.
zaštitu i spašavanje, sukladno procjeni Operativne snage na razini jedinice lokalne i 
ugroženosti,područne (regionalne) samouprave djeluju na 

Øosigurava uvje te za premješ tanje ,  temelju odluke općinskog načelnika, 
zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i 

mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i Dijelovi sustava zaštite i spašavanja, u slučajevima 
okoliša, sukladno planovima zaštite i neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike 
spašavanja,nesreće, aktiviraju se po nalogu općinskog 

Øosigurava uvjete za poduzimanje i drugih načelnika, a u slučaju izostanka njihovog naloga na 
mjera važnih za otklanjanje posljedica temelju odluke ravnatelja Uprave.
katastrofa i velikih nesreća, te obavlja i druge U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i 
poslove zaštite i spašavanja utvrđene spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i 
zakonom.područne (regionalne) samouprave:

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka 

katastrofe ili veće nesreće općinski načelnik, ima Ønajmanje jednom godišnje, ili pri donošenju 
pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i Proračuna, u cjelini razmatraju stanje 
materijalno-tehničke potencijale s područja te sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih 
jedinice lokalne samouprave, sukladno planu zaštite operativnih snaga zaštite i spašavanja, te 
i spašavanja.donose smjernice za organizaciju i razvoj 
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Kada je općinski načelnik, uposlio sve kapacitete i 1. CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i 

mogućnosti s područja jedinice lokalne samouprave, spašavanja,  tim CZ opće namjene)

upućuje županu zahtjev za dopunsku pomoć s Sukladno procjeni ugroženosti stanovništva, 

područja Županije. materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i katastrofa i velikih nesreća za općinu Gundinci, 

koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i srednjoročnom planu razvoja, osobnoj i 

priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi materijalnoj formaciji, te usklađeno s osiguranim 

općinski načelnik. financijskim sredstvima u Proračunu, a sa ciljem 

Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici razvoja vlastitih sposobnosti djelovanja službi i 

lokalne i područne (regionalne) samouprave i na pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i 

razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se materijalnih dobara redovita djelatnost, u 2011.g. 

proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i izvršiti:

velike nesreće. - Izraditi i donijeti Plan zaštite i spašavanja za 
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski područje općine Gundinci,
načelnik. - Izraditi i donijeti Plan civilne zaštite za 
Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem općinu Gundinci kao sastavni dio Plana 
nadležnih županijskih centara 112 ili na način zaštite i spašavanja,
utvrđen planom zaštite i spašavanja određene razine. - Izvršiti smotriranje Tima civilne zaštite 
Plan pozivanja Stožera donosi općinski načelnik i opće namjene po izradi i donošenju Plana 
dio je plana zaštite i spašavanja općine. zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite,
Administrativno-tehničke poslove za potrebe - Najmanje dva puta godišnje održati 
Stožera zaštite i spašavanja obavljaju jedinstveni 

sjednicu  Stožera zaštite i spašavanja
upravni odjeli jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave.
2. VATROGASTVO

Na području općine djeluje Dobrovoljno vatrogasno 

društvo sa sjedištem u ulici Stjepana Radića 4. DVD 
ZAKONSKE ODREDBE

posjeduje vatrogasno spremište u kojem se nalaze 

vozila i oprema. DVD ima 26 članova koji su, 
vZakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 

sukladno članku 22. i 23. Zakona o vatrogastvu (NN 
174/04)

106/99),  osposobljeni za obavljanje poslova 
vZakon o izmjenama i dopunama Zakona  o 

vatrogasaca.
zaštiti i spašavanju (Narodne novine 79/07)

Broj operativnih vatrogasaca potpuno zadovoljava, 
vZakon o izmjenama i dopunama Zakona  o ali bi se trebala nabaviti nova oprema. 

zaštiti i spašavanju (Narodne novine 38/09)

vZakon o dopunama Zakona  o zaštiti i Pregled dobrovoljnih vatrogasnih društava na 
spašavanju (Narodne novine 127/10) području općine  GUNDINCI

vPravilnik o metodologiji za izradu procjena DVD Sjedištebroj operativnih vatrogasaca
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja oprema
(Narodne novine 38/08) GUNDINCI S.  RADIĆA 4 ,  GUNDINCI

vPravilnik o mobilizaciji i djelovanju 26 -navalno vozilo kamion-cisterna 4500 l 
operativnih snaga zaštite i spašavanja vode i 500 l pjenila
(Narodne novine 40/08) - traktorska cisterna-3000 l vode 

vPravilnik o izmjenama Pravilnika o - kombi vozilo za prijevoz postrojbe opremljeno   
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga   visokotlačnom pumpom
zaštite i spašavanja (Narodne novine 44/08) - Izraditi i donijeti Procjenu ugroženosti i 

vPravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju Plan zaštite od požara (NN 92/10)
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 

uzbunjivanje (Narodne novine  111/07)
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- nabavka vatrogasne opreme  OPĆINA GUNDINCI

OPĆINSKO VIJEĆE- razvoj kadrovskih kapaciteta 

-  polaganje stručnog ispita; 
Klasa: 810-01/10-01/ 27     - vježbe 
Urbroj: 2178/05-02/10-1- dežurstvo za vrijeme žetvenih radova
Gundinci,   22. 12.2010. 2010.g.  - dislokacija u ljetnom periodu na jug 

Hrvatske
Predsjednik 

Općinskog vijeća

Mato Mihić, v.r.3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Na prostoru općine djeluju 10  udruga od  kojih bi se 

samo sljedeće udruge građana obzirom na područje 

djelovanja, mogu uključiti u sustav zaštite i 
2.spašavanja:

· D O B R O V O L J N O  VAT R O G A S N O  

DRUŠTVO GUNDINCI (protupožarna zaštita)
Temeljem članka 28. stavak 1.  Zakona o · KONJOGOJSKA UDRUGA „GUNDINCI“ 

zaštiti i spašavanju («Narodne novine» 174/04, (zaštita okoliša)
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 30.  Statuta  općine · STROJNI PRSTEN - "RATARSTVO - 
Gundinci, na  15.  sjednici Općinskog vijeća općine 

STOČARSTVO GUNDINCI" (zaštita okoliša)
Gundinci održanoj 22.12.2010. donijeta je: · U D R U G A  P O L J O P R I V R E D N I H  

PROIZVOĐAČA GUNDINCI (zaštita okoliša)
ANALIZA

Malobrojne udruge građana ne predstavljaju 

značajan potencijal općine s aspekta mogućnosti 
sustava zaštite i spašavanja za općinu 

njihovog  angažiranja u zaštiti i spašavanju. 
Gundinci u 2010.g.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 

ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU 
UVOD

REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, 

javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) 

veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, 
samouprave, u okviru svojih prava i obveza 

javna poduzeća za održavanje komunalne 
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, 

infrastrukture  vodovod, kanalizacija, čistoća, 
organiziraju, financiraju i provode zaštitu i 

groblja, te pravne osobe koje se bave građevinski, 
spašavanje.

prijevozničkim, turističkim i drugim djelatnostima o 
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su 

interesa za zaštitu i spašavanje)
prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, 

planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na 

zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih 
području općine  Gundinci ima ugovoreno u 

nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera 
djelatnosti opće/obiteljske medicine 1 liječnički  tim  

za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije 
koji se sastoje  od 1 liječnika opće obiteljske 

života na području na kojem je događaj nastao, a 
medicine  i 2 medicinske sestre,  1 stomatolog  i 

ostvaruju se:
patronažna služba.

Øidentifikacijom opasnosti, procjenom 
Ambulanta se nalazi u naselju Gundinci.

učinaka, ocjenjivanjem stanja operativnih 

snaga zaštite i spašavanja, te izradom 
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procjene ugroženosti i planova djelovanja, Operativne snage na razini jedinice lokalne i 

mjera i postupaka, područne (regionalne) samouprave djeluju na 

Øvođenjem evidencije svih izvora rizika i temelju odluke općinskog načelnika, 

opasnosti,

Øtrajnim organiziranjem, pripremanjem, Dijelovi sustava zaštite i spašavanja, u slučajevima 

osposobljavanjem, uvježbavanjem i neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike 

usavršavanjem sudionika zaš t i te i  nesreće, aktiviraju se po nalogu općinskog 

spašavanja, načelnika, a u slučaju izostanka njihovog naloga na 

temelju odluke ravnatelja Uprave.Øuzbunjivanjem građana i priopćavanjem 
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i uputa  o  ponašan ju g lede moguće 
spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i „opasnost“,
područne (regionalne) samouprave:Øobavješćivanjem sudionika zaštite i 
Ønajmanje jednom godišnje, ili pri donošenju spašavanja o prijetnjama, te mogućnostima, 

Proračuna, u cjelini razmatraju stanje načinima, mjerama i aktivnostima zaštite i 
sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih spašavanja,
operativnih snaga zaštite i spašavanja, te Øaktiviranjem i djelovanjem operativnih 
donose smjernice za organizaciju i razvoj snaga, ostvarivanjem zadaća zaštite i 
sustava zaštite i spašavanja na svom spašavanja u suradnji s nadležnim tijelima 
području,drugih država i međunarodnih organizacija, 

Øu Proračunu os igurava ju s reds tva na temelju sklopljenih međunarodnih 
namijenjena za financiranje sustava zaštite i ugovora,
spašavanja u narednoj godini,Øorganiziranjem djelotvornog praćenja 

Ødonose procjenu ugroženosti i plan zaštite i aktivnosti opasnih izvora i potencijalno 
spašavanja,opasnih situacija,

Ødonose opće akte kojima propisuju mjere, Øinformiranjem javnosti.
aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i 

spašavanja,Operativne snage sastoje se od:

Stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, Øobavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja 

regionalnoj i državnoj razini, utvrđene zakonom.

službi i postrojbi središnjih tijela državne 

uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i 

redovitoj djelatnosti, spašavanja, općinski načelnik jedinice lokalne i 

zapovjedništava i postrojbi vatrogastva, područne (regionalne) samouprave za svoje 

zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, područje:

službi i postrojbi pravnih osoba koje se Øizrađuje i predlaže predstavničkim tijelima 

zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno 

djelatnosti. pribavljenu suglasnost Uprave,

Øizrađuje i predlaže predstavničkim tijelima 

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini nacrte planova zaštite i spašavanja,

Øpredlaže financiranje sustava zaštite i lokalne i područne (regionalne) samouprave 

spašavanja na svom području,rukovode i koordiniraju općinski načelnik, uz 

Øpriprema prijedloge općih akata kojima stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja jedinice 

propisuju mjere, aktivnosti i poslove u lokalne i područne (regionalne) samouprave.

provođenju zaštite i spašavanja,U katastrofama i velikim nesrećama općinski 

načelnik, izravno zapovijeda  operativnim snagama Øodređuje operativne snage zaštite i 
zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne spašavanja i pravne osobe od interesa za 
(regionalne) samouprave. zaštitu i spašavanje, sukladno procjeni 

ugroženosti,
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Øosigurava uvje te za premješ tanje ,  ZAKONSKE ODREDBE

zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i 

Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i v

174/04)okoliša, sukladno planovima zaštite i 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o spašavanja, v

zaštiti i spašavanju (Narodne novine 79/07)Øosigurava uvjete za poduzimanje i drugih 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o mjera važnih za otklanjanje posljedica v

zaštiti i spašavanju (Narodne novine 38/09)katastrofa i velikih nesreća, te obavlja i 

Zakon o dopunama Zakona  o zaštiti i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene v

spašavanju (Narodne novine 127/10)zakonom.

vPravilnik o metodologiji za izradu procjena 
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 
katastrofe ili veće nesreće općinski načelnik, ima (Narodne novine 38/08)
pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i vPravilnik o mobilizaciji i djelovanju 
materijalno-tehničke potencijale s područja te operativnih snaga zaštite i spašavanja 
jedinice lokalne samouprave, sukladno planu zaštite (Narodne novine 40/08)
i spašavanja. vPravilnik o izmjenama Pravilnika o 

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga 
Kada je općinski načelnik, uposlio sve kapacitete i zaštite i spašavanja (Narodne novine 44/08)
mogućnosti s područja jedinice lokalne samouprave, vPravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju 
upućuje županu zahtjev za dopunsku pomoć s postrojbi civilne zaštite i postrojbi za 
područja Županije. uzbunjivanje (Narodne novine  111/07)
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i 

koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i 

priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi 

općinski načelnik. 1. CIVILNA ZAŠTITA: (Stožer zaštite i 
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici spašavanja,  tim CZ opće namjene)
lokalne i područne (regionalne) samouprave i na 

razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se Sukladno procjeni ugroženosti stanovništva, 
proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa 
velike nesreće. i velikih nesreća za općinu Gundinci, srednjoročnom 
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski planu razvoja, osobnoj i materijalnoj formaciji, te 
načelnik. usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u 
Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem Proračunu, a sa ciljem razvoja vlastitih sposobnosti 
nadležnih županijskih centara 112 ili na način djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i 
utvrđen planom zaštite i spašavanja određene razine. spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita 
Plan pozivanja Stožera donosi općinski načelnik i djelatnost, u 2010.g. izvršeno je sljedeće:
dio je plana zaštite i spašavanja općine. - I z rađena  j e  P roc jena  ug roženos t i  
Administrativno-tehničke poslove za potrebe stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
Stožera zaštite i spašavanja obavljaju jedinstveni za općinu Gundinci koja je usvojena na 13. 
upravni odjeli jedinica lokalne i područne sjednici Općinskog vijeća 10. rujna 2010. 
(regionalne) samouprave. godine.

- Započeto na izradi Plana zaštite i spašavanja 

i Plana civilne zaštite.
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2. VATROGASTVO · KONJOGOJSKA UDRUGA „GUNDINCI“ 
Na području općine djeluje Dobrovoljno vatrogasno (zaštita okoliša)
društvo sa sjedištem u ulici Stjepana Radića 4. DVD · STROJNI PRSTEN - "RATARSTVO - 
posjeduje vatrogasno spremište u kojem se nalaze STOČARSTVO GUNDINCI" (zaštita 
vozila i oprema. DVD ima 26 članova koji su, okoliša)
sukladno članku 22. i 23. Zakona o vatrogastvu (NN · U D R U G A  P O L J O P R I V R E D N I H  
106/99),  osposobljeni za obavljanje poslova PROIZVOĐAČA GUNDINCI (zaštita 
vatrogasaca. okoliša)
Broj operativnih vatrogasaca potpuno zadovoljava, 

ali bi se trebala nabaviti nova oprema. 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE 
Pregled dobrovoljnih vatrogasnih društava na ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 
području općine  GUNDINCI OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 
DVD Sjedištebroj operativnih vatrogasaca

oprema Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na 
GUNDINCI S .  R A D I Ć A 4 ,  G U N D I N C I području općine  Gundinci ima ugovoreno u 
26 djelatnosti opće/obiteljske medicine 1 liječnički  tim  
- navalno vozilo kamion-cisterna 4500 l vode i koji se sastoje  od 1 liječnika opće obiteljske 

500 l pjenila medicine  i 2 medicinske sestre,  1 stomatolog  i 
- traktorska cisterna-3000 l vode patronažna služba.
- kombi vozilo za prijevoz postrojbe Ambulanta se nalazi u naselju Gundinci.

opremljeno  visokotlačnom pumpom

- nabavka vatrogasne opreme  OPĆINA GUNDINCI
- razvoj kadrovskih kapaciteta OPĆINSKO VIJEĆE
-  polaganje stručnog ispita; 

- vježbe Klasa: 810-01/10-01/26     
- dežurstvo za vrijeme žetvenih radova Urbroj: 2178/05-02/10-1
- dislokacija u ljetnom periodu na jug Gundinci,   22.12.2010.g.  

Hrvatske

- U Proračunu za 2010. godinu planirani iznos Predsjednik 
za DVD je  70.000,00 kuna, a izmjenom Općinskog vijeća
Proračuna taj iznos povećan je na 85.000,00 Mato Mihić, v.r.
kuna, te kapitalne donacije DVD-u planirane 

su u iznosu 60. 000,00 kuna.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA 

ZAŠTITU I   SPAŠAVANJE 

Na prostoru općine djeluju 10  udruga od  kojih bi se 

samo sljedeće udruge građana obzirom na područje 

djelovanja, mogu uključiti u sustav zaštite i 

spašavanja:

· D O B R O V O L J N O  VAT R O G A S N O  

DRUŠTVO GUNDINCI (protupožarna 

zaštita)
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3. Članak IV.

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke 

Na temelju članka 30. Statuta općine osigurat  će se u Proračunu općine Gundinci. 

Gundinci, („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 11/09.) Općinsko vijeće općine 

Gundinci na svojoj 16. sjednici održanoj dana 17. Članak V.

siječnja 2011. godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom 

ODLUKU donošenja, a bit će objavljena u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“ i primjenjuje 

o darivanju majki novorođenog djeteta se od 1. siječnja 2011. godine. 

OPĆINA GUNDINCI

Članak I. OPĆINSKO VIJEĆE

Općina Gundinci darivat će majku svakog Klasa: 021-01/11-01/1

novorođenog djeteta, koja ima prebivalište i boravak Urbroj: 2178/05-02/11-5

na području općine Gundinci najmanje 6 mjeseci, Gundinci, 17. siječnja 2011.g.

jednokratnom novčanom potporom u iznosu od 

1.000,00 kn. Predsjednik

Iznos potpore majkama dodjeljuje se za onu Općinskog vijeća

proračunsku godinu u kojoj je dijete rođeno. Mato Mihić, v.r.

Članak II.

Postupak za ostvarivanje prava iz članka I 

ove Odluke, pokreće jedan od roditelja podnošenjem 4.

zahtjeva  općini Gundinci, a najkasnije do 6 mjeseci 

starosti djeteta.

Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeće 

dokaze: Na temelju članka 30. Statuta općine 

- presliku osobne iskaznice jednog  od Gundinci, („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

roditelja županije“ br. 11/09.) Općinsko vijeće općine 

- presliku rodnog lista novorođenog djeteta Gundinci na svojoj 16. sjednici održanoj 17. siječnja 

- presliku kartice s imenom banke i brojem 2011. godine, donosi

računa roditelja na koji će biti uplaćena 

sredstva. ODLUKU

o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak III.  općine Gundinci

Za provođenje navedene Odluke zadužuje se 

načelnik općine. Članak 1. 

U Odluci o komunalnom doprinosu općine 

Gundinci, Klasa: 363-02/09-01/24, Urbroj: 2178/05-



02/09-1 od 1. prosinca 2009. godine («Službeni Članak 3. 

vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 11/09), 

članak 5. mijenja se i glasi: Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a bit će objavljena u „Službenom 

Komunalni doprinos obračunava se i plaća u vjesniku Brodsko-posavske županije.“
3

skladu s obujmom, odnosno m  (prostornom metru) 
OPĆINSKO VIJEĆEgrađevine koja se gradi na građevnoj parceli, a ako se 
OPĆINE GUNDINCIuklanja građevina zbog nove građevine ili kad se 

postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje 
Klasa: 363-01/11-01/1komunalni doprinos se obračunava u razlici obujma 
Urbroj: 2178/05-02/11-1na prijašnju građevinu. 
Gundinci, 17. siječnja 2011.g.Jedinična vrijednost za obračun komunalnog 

doprinosa za pojedine zone u općini Gundinci 
Predsjednikodređuje se u iznosu od:  I zona  2 kn/m3.

Općinskog vijeća

Mato Mihić, v.r.

Članak 2. 

U ostalom dijelu Odluka o komunalnom 

doprinosu općine Gundinci,  Klasa: 363-02/09-

01 /24 ,  Urb ro j :  2178 /05 -02 /09 -1 ,  o s t a j e  

nepromijenjena. 
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OPĆINA
NOVA  KAPELA

1. Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko 

vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata 

Skupštine Zajednice, te o tome obavještava članove 

ISPRAVAK Zajednice javnim pozivom putem oglasne ploče i 

lokalnih medija.

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Obavijest o raspisanim izborima za 

utvrđene su pogreške u Statutu Turističke zajednice Skupštinu Zajednice ujedno sadrži i poziv članovima 

općine Nova Kapela objavljenog u „Službenom Zajednice da predlože kandidate za predstavnike u 

vjesniku Brodsko-posavske županije“ broj 23 od 30. Skupštini Zajednice u određenom roku, koji ne može 

studenoga 2010. godine. biti kraći od 15 dana.

Na temelju pristiglih prijedloga kandidata za 

Pogrešno je napisan čl. 3.: predstavnike u Skupštini Zajednice, Turističko 

vijeće utvrđuje listu kandidata za predstavnike 

Naziv Zajednice je: „Turistička zajednica općine članova za svaku skupinu članova iz članka 18. 

Nova Kapela“. stavak 2. ovog Statuta i dostavlja odnosnu listu svim 

Sjedište Zajednice je: Nova Kapela, Trg kralja članovima iz skupine u obliku listića za glasovanje 

Tomislava 15 radi očitovanja u roku određenom u javnom pozivu.

Izabrani predstavnici članova u Skupštini 

a treba glasiti: Zajednice su oni kandidati svake skupine članova iz 

članka 18. stavak 2. ovog Statuta koji su dobili redom 

Naziv Zajednice je „Turistička zajednica općine najveći broj glasova od strane članova iz iste skupine 

Nova Kapela“. koji su glasovali.

Ako se u slučaju iz stavka 4. ovog članka ne 

može utvrditi koji su kandidati izabrani zbog toga što 

Pogrešno je napisan čl. 21.: su dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova, 

ponovno se glasuje samo za te kandidate.
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a treba glasiti: Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga 

Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i 

Izbore za  Skupštinu Zajednice raspisuje dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na 

Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog 

mandata Skupštine Zajednice, te  o tome obavještava izmjena i dopuna Statuta, upućuje ga Skupštini 

članove Zajednice javnim pozivom putem oglasne Zajednice na usvajanje.

ploče i lokalnih medija. 

Pogrešno je napisan čl. 79.

Pogrešno je napisan čl. 77.:

Zajednica i Turistički ured Zajednice dužni 

Izmjene i dopune Statuta donose se u su uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama 

postupku i na način određen za donošenje Statuta. Zakona, sukladno rokovima predviđenim u Zakonu i 

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može s odredbama ovog Statuta. 

podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina 

članova Skupštine Zajednice. a treba glasiti: 

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja 

se članovima Skupštine Zajednice radi davanja Zajednica je dužna uskladiti  svoj ustroj i 

primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku 

dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku 8 od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi 

i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog Pogrešno je napisan čl. 80.

izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Skupštini 

Zajednice na usvajanje. Ovaj Statut stupa na snagu odmah, a objavit 

će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

a treba glasiti: županije“.

Izmjene i dopune Statuta donose se u a treba glasiti: 

postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od 

podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

članova Skupštine Zajednice. županije“. 

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja 

se članovima Skupštine Zajednice radi davanja Predsjednik TZ

primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi Josip Benić v.r.

dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku 8 

dana od dana primitka. 
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2.

Temeljem članka 32. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 152/08) 

Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 9. sjednici održanoj 26. listopada 2010. godine donijelo je sljedeću 

O D L U K U 

o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području

općine Nova Kapela 

I

Prihvaćaju se kao najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Nova Kapela na javnom natječaju objavljenom u Posavskoj Hrvatskoj dana 10.9.2010. godine 

koje je objavilo i provelo Općinsko vijeće općine Nova Kapela i to:

1. OPG Josip Tomašić, Nova Kapela, K. Tomislava 1

u k.o. Siče zakup na rok od 20 godina

2. Poljoprivredni obrt „Agro-plam“, vl. Antun Vrakić, Siče, S. Radića 73 A

u k.o. Siče zakup na rok od 20 godina
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3. OPG Miroslav Kešerac, Siče, Savska 13

u k.o. Siče zakup na rok od 20 godina

4. OPG Ivan Murat, Batrina, A. Starčevića 77

u k.o. Seoce zakup na rok do 5 godina

5. Ratarsko povrtlarsko stočarski obrt vl. Mato Šmit,

     N. Kapela, K. Zvonimira 10

u k.o. Seoce zakup na rok do 5 godina

u k.o. Nova Kapela zakup na rok do 5 godina
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6. OPG Josip Maslač, Batrina, Kovačevac 7

u k.o. Seoce na rok do 5 godina

7. Dragutin Tomašević, Siče, S. Radića 2

u k.o. Seoce zakup na rok od 20 godina

8. OPG Javorka Capan, N. Kapela, T. Gregurića 31

u k.o. Seoce zakup na rok od 20 godina

9. OPG Igor Gazdović, Batrina, M. A. Reljkovića 10 C

u k.o. Seoce zakup na rok od 20 godina

K.O. DONJI LIPOVAC ZAKUP NA ROK DO 5 GODINA
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- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

II

Godišnja zakupnina za nekretnine označene u točki I ove Odluke ukupno iznosi 90.648,45 kuna.

Godišnje zakupnine revalorizirat će se sukladno važećem podzakonskom aktu.

III

 Na temelju ove Odluke i na nju dobivenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 

načelnik općine Nova Kapela i podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će ugovor o zakupu poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na koji je prethodno dalo mišljenje nadležno Županijsko državno 

odvjetništvo.

Obrazloženje

 Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Nova Kapela KLASA: 320-01/10-1/15 URBROJ: 2178/20-03-10-1 od  6.9.2010. 

godine Općinsko vijeće općine Nova Kapela objavilo je 10.9.2010. godine u Posavskoj Hrvatskoj Javni 

natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela.Predmetni 

natječaj raspisan je za površinu 182,9327ha po ukupno početnoj zakupnini od 86.704,27 kuna.

Na javni natječaj pristiglo je ukupno 10 ponuda. 

Odlukom o izboru najpovoljnije ponude obuhvaćena je površina od 171,7256ha po ukupno postignutoj 

zakupnini od 90.648,45 kn.
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K.O. SIČE ZAKUP NA ROK OD 20 GODINA

1.

Na natječajnom broju 1 za kč.br. 1/1, k.o. Siče bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva prihvatljiva 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Siče, kč.br. 1/1 

izabrano je OPG Josip Tomašić, Nova Kapela, K. Tomislava 1 s godišnjom zakupninom od 10.935,14 kn.

2.

Na natječajnom broju 2 za kč.br. 1/3, k.o. Siče bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva prihvatljiva 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Siče, kč.br. 1/3 

izabran je OPG Josip Tomašić, Nova Kapela, K. Tomislava 1 s godišnjom zakupninom od 1.101,10 kn.

3.

Na natječajnom broju 3 za kč.br 3/3; 2 - tabla MALA KRČA, k.o. Siče bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te 

kao i takva prihvatljiva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u 

k.o. Siče, kč.br 3/3; 2 - tabla MALA KRČA izabran je Poljoprivredni obrt „Agro-plam“, Siče, S. Radića 73 A s 

godišnjom zakupninom od 6.810,00 kn.

4.
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Na natječajnom broju 4 za tablu VELIKE MEKOTE, k.o. Siče bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i 

takva prihvatljiva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Siče, tabla VELIKE MEKOTE izabran je OPG Josip Tomašić, Nova Kapela, K. Tomislava 1 s godišnjom 

zakupninom od 2.901,68 kn.

5.

Na natječajnom broju 5 za kč.br. 32, k.o. Siče bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva prihvatljiva za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Siče, kč.br. 32 izabran 

je OPG Josip Tomašić, Nova Kapela, K. Tomislava 1 s godišnjom zakupninom od 183,95 kn.

6.

Na natječajnom broju 6 za kč.br. 33/1, k.o. Siče bile su tri ponude i to pravovaljane, te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Siče, 

kč.br. 33/1 izabran  Poljoprivredni obrt „Agro-plam“, Siče, S. Radića 73 A iz sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela,

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu zakupninu koju je ponudio RPSO MATO ŠMIT, N. Kapela, K. 

Zvonimira 10  u iznosu od 6.000,00 kn.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

7.
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Na natječajnom broju 7 za kč.br. 33/4, k.o. Siče bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva prihvatljiva 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Siče, kč.br. 33/4 

izabran je OPG Josip Tomašić, Nova Kapela, K. Tomislava 1 s godišnjom zakupninom od 1.366,58 kn.

8.

Na natječajnom broju 8 za kč.br. 61/1, k.o. Siče bile su dvije ponude i to pravovaljane, te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Siče, 

kč.br. 61/1 izabran  Poljoprivredni obrt „Agro-plam“, Siče, S. Radića 73 Aiz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela,

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

9.

Na natječajnom broju 9 za kč.br. 61/2, k.o. Siče bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva prihvatljiva 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Siče, kč.br. 61/2 

izabran je OPG Miroslav Kešerac, Siče, Savska 13 s godišnjom zakupninom od 1.500,00 kn.
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K.O. SEOCE ZAKUP NA ROK OD 20 GODINA

1.

Na natječajnom broju 1 za kč.br. 54/1 dio, 11,4432 ha k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane, te je kao 

prihvatljiv ponuditelj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u 

k.o. Seoce, kč.br. 54/1 dio, 11,4432 izabran  Dragutin Tomašević, Siče, S. Radića 2  iz sljedećih razloga:

- dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao svoje ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište 

koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela,

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu zakupninu koju je ponudio RPSO MATO ŠMIT, N. Kapela, K. 

Zvonimira 10  u iznosu od 6.500,00 kn.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

2.

Na natječajnom broju 2 za kč.br. 54/1 dio, 11,4431 ha k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane, te je kao 

prihvatljiv ponuditelj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u 

k.o. Seoce, kč.br. 54/1 dio, 11,4431 izabran  OPG Javorka Capan, N. Kapela, T. Gregurića 31 iz sljedećih 

razloga:

- dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao svoje ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište 

koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela,

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu zakupninu koju je ponudio RPSO MATO ŠMIT, N. Kapela, K. 

Zvonimira 10  u iznosu od 6.500,00 kn.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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3.

Na natječajnom broju 3 za kč.br. 55, k.o. Seoce bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva prihvatljiva 

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Seoce, kč.br. 55 

izabrano je OPG Igor Gazdović, Batrina, M. A. Relkovića 10 C s godišnjom zakupninom od 6.500,00 kn.

K.O. SEOCE ZAKUP NA ROK DO 5 GODINA

1.

Na natječajnom broju 1 za kč.br. 402 dio, 10,0000 ha, k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane, te je kao 

prihvatljiv ponuditelj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u 

k.o. Seoce, kč.br. 402 dio, 10,0000 ha izabran  OPG Ivan Murat, Batrina, A. Starčevića 77 iz sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- gospodarski program 

* Josip Maslač nema odgovarajući gospodarski program.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

2.

Na natječajnom broju 2 za kč.br. 402 dio, 11,0000 ha, k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane, te je kao 

prihvatljiv ponuditelj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u 

k.o. Seoce, kč.br. 402 dio, 11,0000 ha izabrano  OPG Ivan Murat, Batrina, A. Starčevića 77 iz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- gospodarski program 
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uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu zakupninu koju je ponudio Josip Maslač, Batrina, Kovačevac 7   u 

iznosu od 5.600,00 kn.

* Josip Maslač nema odgovarajući gospodarski program.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

3.

Na natječajnom broju 3 za kč.br. 402 dio, 13,0000 ha, k.o. Seoce bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te 

kao i takva prihvatljiva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasniš

tvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Seoce, kč.br. 402 dio, 13,0000 izabran je OPG Josip Maslač, 

Batrina, Kovačevac 7, s godišnjom zakupninom od 6.600,00 kn.

4.

Na natječajnom broju 4 za kč.br. 402 dio, 3,7970 ha, k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane, te je 

kao prihvatljiv ponuditelj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasniš

tvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Seoce, kč.br. 402 dio, 3,7970 ha izabran  OPG Ivan Murat, 

Batrina, A. Starčevića 77 iz sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- gospodarski program 

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu zakupninu koju je ponudio Josip Maslač, Batrina, Kovačevac 7   u 

iznosu od 2.000,00 kn.

* Josip Maslač nema odgovarajući gospodarski program.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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5.

Na natječajnom broju 5 za kč.br. 646/1, k.o. Seoce bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva 

prihvatljiva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Seoce, 

kč.br. 646/1 izabran je Ratarsko povrtlarsko stočarski obrt vl. Mato Šmit, N. Kapela, K. Tomislava 10 s 

godišnjom zakupninom od 5.300,00 kn.

6.

Na natječajnom broju 6 za kč.br. 648, k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane, te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Seoce, 

kč.br. 648 izabran  OPG Ivan Murat, Batrina, A. Starčevića 77 iz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu zakupninu koju je ponudio OPG Mirko Vrakić, Siče, S. Radića 42   u 

iznosu od 4.500,00 kn.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

K.O. NOVA KAPELA ZAKUP NA ROK DO 5 GODINA

1.

Na natječajnom broju 1 za kč.br. 1036, k.o. Nova Kapela bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva 

prihvatljiva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Nova 

Kapela, kč.br. 1036 izabran je Ratarsko povrtlarsko stočarski obrt vl. Mato Šmit, N. Kapela, K. Tomislava 10 s 

godišnjom zakupninom od 3.700,00 kn.
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2.

Na natječajnom broju 2 za kč.br. 1037, k.o. Nova Kapela bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva 

prihvatljiva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Nova 

Kapela, kč.br. 1037 izabran je Ratarsko povrtlarsko stočarski obrt vl. Mato Šmit, N. Kapela, K. Tomislava 10 s 

godišnjom zakupninom od 500,00 kn.

K.O. DONJI LIPOVAC ZAKUP NA ROK DO 5 GODINA

1.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

2.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

IV

Za čestice za koje nitko nije iskazao interes raspisat će se ponovljeni natječaj. 

V

Ova Odluka je donesena u svemu prema prijedlogu Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH od 26. 10. 2010. godine. 

Zapisnik Povjerenstva sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u njezinom privitku. 
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VI

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

OPĆINA NOVA KAPELA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-01/10-01/15

URBROJ: 2178/20-03-10-15

Nova Kapela, 26.10.2010.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA

Damir Ocvirek, v.r.

3.

Temeljem članka 32. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 152/08) 

Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 9. sjednici održanoj 26. listopada 2010. godine donijelo  je  sljedeću 

ODLUKU 

o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Nova Kapela za  k.o. Magić Mala, Siče, Seoce, Nova Kapela i Donji Lipovac

I

Prihvaćaju se kao najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području općine Nova Kapela na javnom natječaju objavljenom u Posavskoj Hrvatskoj dana 10.9.2010. 

godine koje je objavilo i provelo Općinsko vijeće općine Nova Kapela i to:
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1. Zis Commerce d.o.o., Batrina, S. Radića 89

u k.o. Magić Mala

2. OPG Šmit Ivan, N. Kapela, K. Zvonimira 10

u k.o. Magić Mala

3. OPG Josip Cimbal, M. Mala, N. Ljubičića 66

u k.o. Magić Mala
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4. OPG Miroslav Kešerac, Siče, Savska 13

u k.o. Magić Mala

5. Ratarsko povrtlarsko stočarski obrt vl. Mato Šmit,

     N. Kapela, K. Zvonimira 10

u k.o. Magić Mala

6. OPG Mato Vrakić, Siče, S. Radića 73 A

u k.o. Magić Mala

u k.o. Seoce
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7. OPG Mladen Vokušić, N. Kapela, T. Gregurića 7

u k.o. Magić Mala

8. OPG Josip Vrakić, Siče, S. Radića 42

u k.o. Magić Mala

u k.o. Seoce

9. OPG Željko Šajfar, Bili Brig, Bili Brig 145

u k.o. Magić Mala
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10.  OPG Antun Bašić, Bili Brig, Bili Brig 36

u k.o. Magić Mala

11.  Poljoprivredni obrt „Agro-plam“, Siče, S. Radića 73 A

u k.o. Magić Mala

u k.o. Seoce

u k.o. Nova Kapela

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  1Strana:  62



12.  OPG Josip Tomašić, Nova Kapela, K. Tomislava 1

u k.o. Magić Mala

13.  OPG Šmit Luka, Nova Kapela, K. Zvonimira 10

u k.o. Magić Mala

u k.o. Nova Kapela

14.  OPG Mirko Vrakić, Siče, S. Radića 42

u k.o. Magić Mala

u k.o. Seoce
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15.  Stočarsko-ratarski obrt „Petranović“ vl. Marijan Petranović,

      Siče, S. Radića 21

u k.o. Siče

16.  OPG Mladen Katalin, Siče, M. Gupca 32

u k.o. Siče

u k.o. Seoce
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17.  OPG Ivan Murat, Batrina, A. Starčevića 77

u k.o. Seoce

18.  OPG Mirko Pavlović, Batrina, A. Starčevića 73

u k.o. Seoce

19.  OPG Josip Maslač, Batrina, Kovačevac 7

u k.o. Seoce
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II

Kupoprodajna cijena za nekretnine označene u točki I ove Odluke ukupno iznosi 9.624.995,77 kuna i kupci će 

je isplatiti i to: 
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Obročne otplate kupoprodajne cijene revalorizirat će se sukladno važećem podzakonskom aktu.

Na temelju članka IX. Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 

općine Nova Kapela za k.o. Magić Mala, Siče, Seoce, Nova Kapela i Donji Lipovac kupac poljoprivrednog 

zemljišta ostvaruje pravo na popust u visini od 20% od postignute prodajne cijene kod uplate prodajne cijene u 

cijelosti.

Slijedom toga umanjene su cijene ponuđača koji plaćaju u cijelosti i to:

- OPG-u Josip Cimbal, M. Mala, N. Ljubičića 66 za kupljenu nekretninu određuje se cijena od 

135.600,00 kn.

- OPG-u Josip Tomašić, N. Kapela, K. Tomislava 1 za kupljenu nekretninu određuje se cijena od 

267.166,86 kn.

III

Na temelju članka VII. Javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Nova Kapela za k.o. Magić Mala, Siče, Seoce, Nova Kapela i Donji Lipovac 

nevažećim ponudama smatraju se: 

1. Ponuda GALIĆ d.o.o., Vilima Korajca 1, Velika za kč.br. 4418, k.o. Magić Mala, površine 18,0751 

ha

2. Ponuda OPG INO GALIĆ, Požega, J. Kempfa 19 za kč.br. 651, k.o. Seoce, površine 23,5343 ha

jer prelaze dvostruki iznos početne cijene.

IV

Na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH na području općine Nova Kapela, Općinsko vijeće  neprihvatljivim ponudama smatra: 

1. Ponuda: Robert Kolovrat iz Zagreba, A. Šoljana iz razloga jer nije priložio gospodarski program, nije 

priložio ovjerenu izjavu o ukupnoj površini o dosad kupljenom zemljištu i nije uplatio jamčevinu.

2. Ponuda: Josip Baričević iz Zagreba, Tuškanova 25  smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne 

može očitovati kolika je ponuđena cijena za svaku pojedinu česticu. 

3. Ponuda: Ružica Baričević iz Zagreba, Tuškanova 25  smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne 

može očitovati kolika je ponuđena cijena za svaku pojedinu česticu. 

V

Na temelju ove Odluke i na nju dobivenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 

načelnik općine Nova Kapela i podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će Ugovor o kupoprodaji 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na koji je prethodno dalo mišljenje nadležno 

Županijsko državno odvjetništvo.
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OBRAZLOŽENJE

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Nova Kapela za k.o. Magić Mala,, Siče, Seoce, Nova Kapela i Donji 

Lipovac KLASA: 320-01/10-1/16 URBROJ: 2178/20-03-10-1 od 06.09.2010. godine Općinsko vijeće općine 

Nova Kapela objavilo je 10.9.2010. godine u Posavskoj Hrvatskoj Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela za katastarske općine Magić  Mala, Siče, Seoce, 

Nova Kapela i Donji Lipovac.

Predmetni natječaj raspisan je za površinu 735,9107 ha po ukupno početnoj cijeni od 6.454.322,46 kuna.

Na javni natječaj pristiglo je ukupno 31 ponuda od kojih su 2 bile nevažeće i 3 neprihvatljive zbog nepotpune 

dokumentacije. 

Odlukom o izboru najpovoljnije ponude obuhvaćena je površina od 660,7295 ha po ukupno postignutoj cijeni 

od 9.524.304,05 kn.

K.O. MAGIĆ MALA

1.

Na natječajnom broju 1 za kč.br. 3001, 3002, 3003, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3014, 3015, 

3016, 3017 - TABLU GLOŽIK, k.o. Magić Mala bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Magić Mala, TABLA GLOŽIK izabran je Zis Commerce d.o.o., Batrina, S. Radića 89 s kupoprodajnom  

cijenom od 60.001,00 kn.
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2.

Općinsko vijeće ponudu Roberta Kolovrata iz Zagreba, A. Šoljana smatra neprihvatljivom iz razloga jer 

nije priložio gospodarski program, nije priložio ovjerenu izjavu o ukupnoj površini o dosad kupljenom 

zemljištu i nije uplatio jamčevinu.

3.

Općinsko vijeće ponudu Roberta Kolovrata iz Zagreba, A. Šoljana smatra neprihvatljivom iz razloga jer nije 

priložio gospodarski program, nije priložio ovjerenu izjavu o ukupnoj površini o dosad kupljenom zemljištu i 

nije uplatio jamčevinu.

4.

Na natječajnom broju 4 za kč.br. 4108, k.o. Magić Mala bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Magić Mala, kč.br. 4108 izabran je OPG Šmit Ivan, Nova Kapela, K. Zvonimira 10 s kupoprodajnom  cijenom 

od 150.000,00 kn.

5.
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Na natječajnom broju 5 za kč.br. 4109, k.o. Magić Mala bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Magić Mala, kč.br. 4109 izabran je OPG Josip Cimbal, Magić Mala, N. Ljubičića 66 s kupoprodajnom  cijenom 

od 169.500,00 kn koju plaća u cijelosti te je umanjena za 20 % od postignute cijene pa je konačna cijena 

navedene čestice 135.600,00 kn.

6.

Na natječajnom broju 6 za kč.br. 4110, k.o. Magić Mala bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Magić Mala, kč.br. 4110 izabran je OPG Šmit Ivan, Nova Kapela, K. Zvonimira 10 s kupoprodajnom  cijenom 

od 260.000,00 kn.

7.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

8.

Na natječajnom broju 8 za kč.br. 4112, k.o. Magić Mala bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Magić Mala, kč.br. 4112 izabran je OPG Miroslav Kešerac, Siče, Savska 13 s kupoprodajnom  cijenom od 

153.000,00 kn.
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9.

Na natječajnom broju 9 za kč.br. 4113, k.o. Magić Mala bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Magić Mala, kč.br. 4113 izabran je Ratarsko povrtlarsko stočarski obrt vl. Mato Šmit, N. Kapela, K. Zvonimira 

10 s kupoprodajnom  cijenom od 284.000,00 kn.

10.

Na natječajnom broju 10 za kč.br. 4115/1, k.o. Magić Mala bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Magić Mala, kč.br. 4115/1 izabrano je OPG Mato Vrakić, Siče, S. Radića 73 A s kupoprodajnom  cijenom od 

217.000,00 kn.

11.
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Na natječajnom broju 11 za kč.br. 4403, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude od kojih je jedna bila 

neprihvatljiva,  te je kao prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Nova Kapela u k.o. Magić Mala kč.br. 4403 izabrano  OPG Mladen Vokušić, N. Kapela, T. 

Gregurića 7 iz  sljedećih razloga:

- dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao svoje ugovorne obveze i koji je poljoprivredno 

zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu, 

- obiteljsko gospodarstvo s dugogodišnjom tradicijom bavljenja poljoprivrednom i stočarskom 

proizvodnjom,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela

- ponuditelj se kandidirao samo na jednu katastarsku česticu, 

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio Galon d.o.o. iz Bukovlja, Firov kraj bb u iznosu 

od272.443,88 kn.

* Ponuda Josipa Baričevića iz Zagreba, Tuškanova 25 smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne može 

očitovati kolika je ponuđena cijena za navedenu česticu. 

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

12.

Na natječajnom broju 12 za kč.br. 4404, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude od kojih je jedna bila 

neprihvatljiva, te je kao prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Nova Kapela u k.o. Magić Mala kč.br. 4404 izabrano  OPG Josip Vrakić, Siče, S. Radića 42 iz 

sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina, 

- ima prebivalište na području općine Nova Kapela,
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- ima završenu poljoprivrednu školu, 

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio Galon d.o.o. iz Bukovlja, Firov kraj bb u iznosu od 

211.740,84 kn.

* Ponuda Josipa Baričevića iz Zagreba, Tuškanova 25 smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne može 

očitovati kolika je ponuđena cijena za navedenu česticu. 

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

13.

Na natječajnom broju 13 za kč.br. 4405, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude od kojih je jedna bila 

neprihvatljiva, te je kao prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Nova Kapela u k.o. Magić Mala kč.br. 4405 izabran Ratarsko povrtlarsko stočarski obrt vl. 

Mato Šmit, N. Kapela, K. Zvonimira 10 iz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i upisan je u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava,

- dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao svoje ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište 

koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu, 

- poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela 

Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede,

- ima završenu poljoprivrednu školu,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 
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Kapela: proizvodnja povrća, prehrambeni kapaciteti, pakirnica 

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio Galon d.o.o. iz Bukovlja, Firov kraj bb u iznosu od 

286.777,18 kn.

* Ponuda Josipa Baričevića iz Zagreba, Tuškanova 25 smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne može 

očitovati kolika je ponuđena cijena za navedenu česticu. 

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

14.

Na natječajnom broju 14 za kč.br. 4406, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude, od kojih je jedna bila 

neprihvatljiva te je kao prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Nova Kapela u k.o. Magić Mala kč.br. 4406 izabran OPG Josip Vrakić, Siče, S. Radića 42 iz  

sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina, 

- ima prebivalište na području  općine Nova Kapela,

- ima završenu poljoprivrednu školu, 

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio Galon d.o.o. iz Bukovlja, Firov kraj bb u iznosu od 

255.071,88 kn.

* Ponuda Josipa Baričevića iz Zagreba, Tuškanova 25 smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne može 

očitovati kolika je ponuđena cijena za navedenu česticu. 

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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15.

Na natječajnom broju 15 za kč.br. 4407, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude, od kojih je jedna bila 

neprihvatljiva te je kao prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Nova Kapela u k.o. Magić Mala kč.br. 4407 izabran OPG Željko Šajfar, Bili Brig, Bili Brig 145 

iz  sljedećih razloga: 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova 

korištenja tog zemljišta te je time ispunio bolje uvjete od ostala tri ponuđača,

- bavi se stočarskom proizvodnjom,

- hrvatski branitelj  dragovoljac Domovinskog rata

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio Galon d.o.o. iz Bukovlja, Firov kraj bb u iznosu od 

297.104,68 kn.

* Ponuda Josipa Baričevića iz Zagreba, Tuškanova 25 smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne može 

očitovati kolika je ponuđena cijena za navedenu česticu. 

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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16.

Na natječajnom broju 16 za kč.br. 4408, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude, od kojih je jedna bila 

neprihvatljiva te je kao prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Nova Kapela u k.o. Magić Mala kč.br. 4408 izabran OPG Josip Vrakić, Siče, S. Radića 42 iz 

sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina, 

- ima prebivalište na području općine Nova Kapela,

- ima završenu poljoprivrednu školu, 

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio Humus d.o.o. iz Velike, Vilima Korajca 1 u iznosu 

od 350.359,40 kn.

* Ponuda Josipa Baričevića iz Zagreba, Tuškanova 25 smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne može 

očitovati kolika je ponuđena cijena za navedenu česticu. 

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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17.

Na natječajnom broju 17 za kč.br. 4409, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude, od kojih je jedna bila 

neprihvatljiva te je kao prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Nova Kapela u k.o. Magić Mala kč.br. 4409 izabran OPG Željko Šajfar, Bili Brig, Bili Brig 145 

iz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova 

korištenja tog zemljišta te je time ispunio bolje uvjete od ostala tri ponuđača,

- bavi se stočarskom proizvodnjom,

- hrvatski branitelj  dragovoljac Domovinskog rata

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio Humus d.o.o. iz Velike, Vilima Korajca 1 u iznosu 

od 355.277,84 kn.

* Ponuda Ružice Baričević iz Zagreba, Tuškanova 25 smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne može 

očitovati kolika je ponuđena cijena za navedenu česticu. 

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   77Broj:  1



18.

Na natječajnom broju 18 za kč.br. 4410, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude, od kojih je jedna bila 

neprihvatljiva te je kao prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Nova Kapela u k.o. Magić Mala kč.br. 4410 izabrano OPG Josip Vrakić, Siče, S. Radića 42 iz 

sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina, 

- ima prebivalište na području općine Nova Kapela,

- ima završenu poljoprivrednu školu, 

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio Humus d.o.o. iz Velike, Vilima Korajca 1 u iznosu 

od 526.631,42 kn.

* Ponuda Ružice Baričević iz Zagreba, Tuškanova 25 smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne može 

očitovati kolika je ponuđena cijena za navedenu česticu. 

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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19.

Na natječajnom broju 19 za kč.br. 4411, k.o. Magić Mala bile su tri ponude, i to pravovaljane te je kao 

prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela 

u k.o. Magić Mala kč.br. 4411 izabrano OPG Antun Bašić, Bili Brig, Bili Brig 36 iz  sljedećih razloga:

- jedini je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa 

radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

20.
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Na natječajnom broju 20 za kč.br. 4412, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude, od kojih je jedna bila 

neprihvatljiva te je kao prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Nova Kapela u k.o. Magić Mala kč.br. 4412 izabran Ratarsko povrtlarsko stočarski obrt vl. 

Mato Šmit, N. Kapela, K. Zvonimira 10  iz sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i upisan je u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava,

- dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao svoje ugovorne obveze i koji je poljoprivredno 

zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu, 

- poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela 

Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede,

- ima završenu poljoprivrednu školu,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela: proizvodnja povrća, prehrambeni kapaciteti, pakirnica 

 

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio Humus d.o.o. iz Velike, Vilima Korajca 1 u iznosu 

od 332.918,76 kn.

* Ponuda Ružice Baričević iz Zagreba, Tuškanova 25 smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne može 

očitovati kolika je ponuđena cijena za navedenu česticu. 

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

21.
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Na natječajnom broju 21 za kč.br. 4415, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude, i to pravovaljane te je kao 

prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela 

u k.o. Magić Mala kč.br. 4415 izabran Poljoprivredni obrt „Agro-plam“, Siče, S. Radića 73 A iz sljedećih 

razloga:

- jedini je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa 

radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela,

- hrvatski branitelj  dragovoljac Domovinskog rata

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju su ponudili OPG Šmit Luka, Nova Kapela, K. Zvonimira 10, 

Galon d.o.o., Bukovlje, Firov kraj bb i OPG Josip Tomašić, Nova Kapela, u iznosu od 272.587,24 kn.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

22.

Na natječajnom broju 22 za kč.br. 4416, k.o. Magić Mala bile su tri ponude, i to pravovaljane te je kao 

prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela 

u k.o. Magić Mala kč.br. 4416 izabran Poljoprivredni obrt „Agro-plam“, Siče, S. Radića 73 A iz sljedećih 

razloga:

- jedini je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa 

radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela,

- hrvatski branitelj  dragovoljac Domovinskog rata
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uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju su ponudili OPG Šmit Luka, Nova Kapela, K. Zvonimira 10, i 

OPG Josip Tomašić, Nova Kapela, K. Tomislava  u iznosu od 228.832,18 kn.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

23.

Na natječajnom broju 23 za kč.br. 4417, k.o. Magić Mala bile su dvije ponude, od kojih je jedna bila 

neprihvatljiva te je kao prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području općine Nova Kapela u k.o. Magić Mala kč.br. 4417 Ratarsko povrtlarsko stočarski obrt vl. Mato Šmit, 

N. Kapela, K. Zvonimira 10 iz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i upisan je u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava,

- dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao svoje ugovorne obveze i koji je poljoprivredno 

zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu, 

- poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela 

Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede,

- ima završenu poljoprivrednu školu,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela: proizvodnja povrća, prehrambeni kapaciteti, pakirnica 

 

* Ponuda Ružice Baričević iz Zagreba, Tuškanova 25 smatra se neprihvatljivom budući se iz ponude ne može 

očitovati kolika je ponuđena cijena za navedenu česticu. 

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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24.

Na natječajnom broju 24 za kč.br. 4418, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude, od kojih je jedna bila nevažeća te 

je kao prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova 

Kapela u k.o. Magić Mala kč.br. 4418 izabrano OPG Antun Bašić, Bili Brig, Bili Brig 36 iz  sljedećih razloga:

- jedini je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa 

radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao svoje ugovorne obveze i koji je poljoprivredno 

zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio OPG Šmit Ivan, Nova Kapela, K. Zvonimira 10, u 

iznosu od 364.947,12 kn.

*Ponuda GALIĆ d.o.o., Vilima Korajca 1, Velika  je nevažeća budući prelazi dvostruki iznos početne cijene.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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25.

Na natječajnom broju 25 za kč.br. 4419, k.o. Magić Mala bile su četiri ponude, i to pravovaljane te je kao 

prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela 

u k.o. Magić Mala kč.br. 4419 izabrano OPG Josip Tomašić, Nova Kapela, K. Tomislava 1 iz  sljedećih razloga:

- bavi se stočarskom proizvodnjom,

- hrvatski branitelj Domovinskog rata,

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

26.

Na natječajnom broju 26 za kč.br. 4420, k.o. Magić Mala bila je jedna ponuda i to pravovaljana, te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Magić Mala kč.br. 4420 izabrano je OPG Šmit Luka, Nova Kapela, K. Zvonimira 10.
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27.

Na natječajnom broju 27 za kč.br. 4421, k.o. Magić Mala bila je jedna ponuda i to pravovaljana,  te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Magić Mala kč.br. 4421 izabran OPG Mirko Vrakić, Siče, S. Radića 42.

K.O. SIČE

1.

Na natječajnom broju 1 za kč.br. 3/2, k.o. Siče bile su dvije ponude i to pravovaljane te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Siče 

kč.br. 3/2 izabran Stočarsko-ratarski obrt „Petranović“, Siče, S. Radića 21 iz  sljedećih razloga:

- dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova 

korištenja tog zemljišta,

- bavi se stočarskom proizvodnjom,

- mlađi od 40 godina

- ima završen poljoprivredni fakultet,

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio OPG Ivan Murat, Batrina, A. Starčevića 77, u 

iznosu od 305.000,00 kn.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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2.

Na natječajnom broju 2 za kč.br. 546, k.o. Siče bila je jedna ponuda i to pravovaljana te kao i takva prihvatljiva 

za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Siče kč.br. 546 

izabran je Stočarsko-ratarski obrt „Petranović“, Siče, S. Radića 21.

3.

Na natječajnom broju 3 za kč.br. 547, k.o. Siče bila je jedna ponuda i to pravovaljana te kao i takva prihvatljiva 

za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Siče, kč.br. 547 

izabrano je OPG Mladen Katalin, Siče, M. Gupca 32.

4.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!
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K.O. SEOCE

1.

Na natječajnom broju 1 za kč.br. 191, k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Seoce, kč.br. 191 izabrano OPG Ivan Murat, Batrina, A. Starčevića 77 iz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- potpuniji gospodarski program 

     Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

2.

Na natječajnom broju 2 za kč.br. 192, k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Seoce, kč.br. 192 izabrano OPG Mirko Pavlović, Batrina, A. Starčevića 73 iz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- u većem dijelu čestice dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je 

platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,

- hrvatski branitelj Domovinskog rata,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela
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uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio OPG Ivan Murat iz Batrine, A. Starčevića 77 u 

iznosu od 305.000,00 kn.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

     

3.

Na natječajnom broju 3 za kč.br. 190, k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Seoce, kč.br. 190 izabrano OPG Mirko Pavlović, Batrina, A. Starčevića 73 iz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova 

korištenja tog zemljišta,

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio OPG Ino Galić, Požega, J. Kempfa 19, u iznosu od 

122.980,94 kn.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

4.

Na natječajnom broju 4 za kč.br. 194/1, k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Seoce, kč.br. 194/1 izabrano OPG Mirko Pavlović, Batrina, A. Starčevića 73 iz  sljedećih razloga:
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- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova 

korištenja tog zemljišta,

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio Boris Bogdanović, A. Starčevića 17, u iznosu od 

205.000,00 kn.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

5.

Na natječajnom broju 5 za kč.br. 195/1, k.o. Seoce bila je jedna ponuda i to pravovaljana te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Seoce, kč.br. 195/1 izabrano je OPG Mirko Pavlović, Batrina, A. Starčevića 73.

6.

Na natječajnom broju 6 za kč.br. 394, k.o. Seoce bila je jedna ponuda i to pravovaljana te kao i takva prihvatljiva 

za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Seoce, kč.br. 

394 izabrano je OPG Josip Maslač, Batrina, Kovačevac 7.

7.

Na natječajnom broju 7 za kč.br. 401, k.o. Seoce bila je jedna ponuda i to pravovaljana te kao i takva prihvatljiva 

za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Seoce, kč.br. 

401 izabran je OPG Josip Maslač, Batrina, Kovačevac 7.
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8.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

9.

Na natječajnom broju 9 za kč.br. 649, k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Seoce, kč.br. 649 izabrano OPG Mato Vrakić, Siče, S. Radića 73 A iz  sljedećih razloga:

- dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova 

korištenja tog zemljišta,

- ima prebivalište na području općine Nova Kapela,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio OPG Ino Galić, Požega, J. Kempfa 19, u iznosu od 

246.321,12 kn.

* Gospodarski program OPG-a Ino Galić, Požega, J. Kempfa nije prihvatljiv iz razloga što ponuditelj u 

gospodarskom programu iznosi samo možebitne planove što ne garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na 

području općine Nova Kapela

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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10.

Na natječajnom broju 10 za kč.br. 650, k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Seoce, kč.br. 650 izabran Poljoprivredni obrt „Agro-plam“, Siče, S. Radića 73 A iz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela,

- hrvatski branitelj  dragovoljac Domovinskog rata

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio OPG Ino Galić, Požega, J. Kempfa 19  u iznosu od 

342.220,58 kn.

* Gospodarski program OPG-a Ino Galić, Požega, J. Kempfa nije prihvatljiv iz razloga što ponuditelj u 

gospodarskom programu iznosi samo možebitne planove što ne garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na 

području općine Nova Kapela

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.

11.

Na natječajnom broju 11 za kč.br. 651, k.o. Seoce bile su dvije ponude od kojih je jedna bila nevažeća te je kao 

prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela 

u k.o. Seoce, kč.br. 651 izabrano OPG Mirko Vrakić, Siče, S. Radića 42

*Ponuda OPG INO GALIĆ, Požge, J. Kempfa 19  je nevažeća budući prelazi dvostruki iznos početne cijene.
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12.

Na natječajnom broju 12 za kč.br. 652, k.o. Seoce bile su četiri ponude i to pravovaljane te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na područ

ju općine Nova Kapela u k.o. Seoce, kč.br. 652 izabran Poljoprivredni obrt „Agro-plam“, Siče, S. Radića 73 

A iz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- gospodarski program koji garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine Nova 

Kapela,

- hrvatski branitelj  dragovoljac Domovinskog rata

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio OPG Ino Galić, Požega, J. Kempfa 19  u iznosu od 

365.675,28 kn.

* Gospodarski program OPG-a Ino Galić, Požega, J. Kempfa nije prihvatljiv iz razloga što ponuditelj u 

gospodarskom programu iznosi samo možebitne planove što ne garantira razvoj poljoprivredne proizvodnje na 

području općine Nova Kapela

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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13.

Na natječajnom broju 13 za kč.br. 702, k.o. Seoce bila je jedna ponuda i to pravovaljana te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Seoce, kč.br. 702 izabran je Poljoprivredni obrt „Agro-plam“, Siče, S. Radića 73 A.

14.

Na natječajnom broju 14 za kč.br. 827, k.o. Seoce bila je jedna ponuda i to pravovaljana te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Seoce, kč.br. 827 izabrano je OPG Josip Vrakić, Siče, S. Radića 42. 

15.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

16.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!
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17.

Na natječajnom broju 17 za TABLU RAZLOJ, k.o. Seoce bile su dvije ponude i to pravovaljane te je kao 

prihvatljiv ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela 

u k.o. Seoce, TABLA „RAZLOJ“ izabrano OPG Mladen Katalin, Siče, M. Gupca 32 iz  sljedećih razloga:

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- bavi se stočarskom proizvodnjom,

- mlađi je od 40 godina,

- hrvatski branitelj Domovinskog rata

uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu koju je ponudio OPG Mirko Vrakić, Siče, S. Radića 42 u iznosu od 

120.001,99 kn.

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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K.O.  DONJI LIPOVAC

1.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

2.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

3.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

4.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!
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5.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

6.

- ZA NAVEDENU ČESTICU NIJE BILO PONUĐAČA!

K.O. NOVA KAPELA

1.

Na natječajnom broju 1. za kč.br. 1033, k.o. Nova Kapela bile su tri ponude i to pravovaljane te je kao prihvatljiv 

ponuditelj za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. Nova 

Kapela, kč.br. 1033 izabrano OPG Šmit Luka, Nova Kapela, K. Zvonimira 10 iz  sljedećih razloga:

- mlađi od 40 godina,

- ima završenu poljoprivrednu školu,

Najpovoljniji ponuditelj podnio je tražene dokaze, te ispunjava uvjete iz natječaja.
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2.

Na natječajnom broju 2 za kč.br. 1034/1, k.o. Nova Kapela bila je jedna ponuda i to pravovaljana te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Nova Kapela, kč.br. 1034/1 izabran je Poljoprivredni obrt „Agro-plam“, Siče, S. Radića 73 A.

3.

Na natječajnom broju 3 za kč.br. 1035, k.o. Nova Kapela bila je jedna ponuda i to pravovaljana te kao i takva 

prihvatljiva za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela u k.o. 

Nova Kapela, kč.br. 1035 izabran je OPG Šmit Luka, Nova Kapela, K. Zvonimira 10.

VI

Za čestice za koje ponude nisu bile pravovaljane i za koje nitko nije iskazao interes raspisat će se ponovljeni 

natječaj. 

VII

Ova Odluka je donesena u svemu prema prijedlogu Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH od 26.10.2010. godine. 

Zapisnik Povjerenstva sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u njezinom privitku. 

VIII

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

OPĆINA NOVA KAPELA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-01/10-01/16

URBROJ: 2178/20-03-10-

Nova Kapela, 26.10.2010.
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA

Damir Ocvirek, v.r.
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4.

Općinsko vijeće općine Nova Kapela na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 152/08 i 21/10), Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nova Kapela, a koji je donijela općina Nova 

Kapela, Klasa: 945-01/04-01/10, Urbroj: 2178/20-02-04-1, od dana 19. listopada 2004, a na koji je 

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost Klasa: 320-02/04-01/894, Urbroj: 525-

9-04-01/DI, od dana 12. siječnja 2005., na 11.  sjednici održanoj dana 19. siječnja 2011. godine, donosi sljedeću 

O D L U K U 

o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području  pćine Nova Kapela

I.

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Nova Kapela koje je 

Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Nova Kapela 

predviđeno za:

ZAKUP:

k.o.Donji Lipovac ukupne površine 11 ha 20 a 71 m˛, a daje se u ZAKUP na rok od 5 godina.

k. o. Donji Lipovac
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II.

Pismena ponuda za zakup neke od nekretnina označenih u točki 1. ovog javnog natječaja sadrži: 

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, JMBG ili OIB za fizičke osobe odnosno MB i OIB za 

pravne osobe,

- preslika osobne iskaznice,

- katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi, te površinu čestice,

- visinu ponuđene zakupnine,

- ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke VI. ovog natječaja,

- gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,

- dokaz o uplati jamčevine

- broj računa na koji će biti vraćena novčana sredstva uplaćena na ime jamstva za ozbiljnost ponude,

III.

Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene 

čestice zajedno, jer su kao cjelina predmet zakupa 

IV.

Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redosljedu 

propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu: 

1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog 

gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a 

poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava,

3. ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redosljedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje 

prema sljedećim kriterijima:

a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište 

koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova 

korištenja tog zemljišta,

c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete 

odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih 

površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,

d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,

e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela 

Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redosljedu prvenstvenog prava zakupa prednost se utvrđuje 

prema sljedećim kriterijima:
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a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području općine Nova 

Kapela,

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu 

poljoprivrednu školu,

c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji 

je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno 

stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

V.

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom 

redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne 

uvjete.

VI.

Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje 

ostvaruju prvenstveno pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta i to:

- gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu 

korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o 

potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet zakupa i prikaz očekivanih troškova i 

prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: 

rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika 

poreza na dohodak),

- potvrda transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice 

obiteljskog gospodarstva),

- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

- dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po 

osnovi zakupa, izdaje nadležna općina/grad na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),

- dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine/grada na čijem se području zemljište nalazi da 

isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište, te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog 

zemljišta),

- gospodarski objekt  građevna ili uporabna dozvola,

- odnos grlo-hektar  potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog 

zemljišta koje su prijavljene u upisnik,

- dokaz o stočnom fondu  potvrda Hrvatskog stočarskog centra,

- odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog 

programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

- uvjerenje o prebivalištu,

- ovjeren preslik diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj 

poljoprivrednoj školi,

- razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 

mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave 
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poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu  potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili 

Ministarstvo unutarnjih poslova). 

Uplatnicu na ime jamstva u visini 10 % od istaknute početne cijene. Uplate na račun općine Nova Kapela je 

2412009-1828500004  poziv na br. 68 7706-OIB uplatitelja.  Novčana sredstva na ime jamstva vratit će se 

ponuditelju koji ne uspije u natječaju, u roku 8 dana od pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg 

ponuditelja.U slučaju odustajanja od ponude, ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine.

VII.

Nevažećim ponudama smatraju se:

- ponude koje prelaze dvostruki iznos početne cijene, 

- zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,

VIII.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi nije određena Programom raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH općine Nova Kapela.

IX. 

Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 75. stavku 2. Zakona 

o poljoprivrednom zemljištu. 

X.

Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup 

poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj“ na adresu Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13, 35410 NOVA 

KAPELA u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja, zaključno sa 12.02.2011.godine.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se u utorak 15.2.2011. godine u 12,00 sati u prostorijama općine Nova 

Kapela.

XI.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. 

XII.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće općine Nova Kapela uz pribavljenu 

suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

O donesenoj Odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu 

nekretninu.
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Ako ponuđač čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, odustane od ponude, gubi pravo na povrat 

jamčevine, a pravo na sklapanje ugovora stječe sljedeći najpovoljniji ponuditelj.  

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva, te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno 

Županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, općinski načelnik i najpovoljniji ponuđač sklapaju 

ugovor o zakupu. 

KLASA: 32001/1101/3

URBROJ:2178/20-03-11-1

Nova Kapela, 19.01.2011.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir  Ocvirek, v.r.

5.

Općinsko vijeće općine Nova Kapela na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08 i 21/10), Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nova Kapela, a koji je donijela općina Nova 

Kapela, Klasa: 945-01/04-01/10, Urbroj: 2178/20-02-04-1, od dana 19. listopada 2004, a na koji je 

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost Klasa: 320-02/04-01/894, Urbroj: 525-

9-04-01/DI, od dana 12. siječnja 2005, na 11.  sjednici održanoj dana 19. siječnja, 2011. godine, donosi sljedeću 

O D L U K U

o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području općine Nova Kapela za k.o. Magić Mala,Siče, Seoce, Nova Kapela i Donji Lipovac

I.

Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području općine Nova Kapela
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u k.o. Magić Mala

u k.o. Nova Kapela i k.o Magić Mala / tabla- jedna tehnološka cjelina /

u k.o.  Siče
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u  k.o.  Seoce

u  k.o.  Donji  Lipovac
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II.

Pismena ponuda za kupoprodaju neke od nekretnina označenih u točki 1. ovog javnog natječaja sadrži: 

- ime i prezime, odnosno naziv podnositelja ponude, OIB za fizičke osobe, odnosno  OIB za pravne 

osobe,

- preslika osobne iskaznice,

- katastarsku općinu i broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi, te površinu čestice,

- visinu ponuđene kupoprodajne cijene,

- očitovanje kupca plaća li u cijelosti ili obročno,

- dokaz o uplati jamčevine,

- ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava kupnje iz točke VI. ovog natječaja,

- gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,

- ovjerenu izjavu podnositelja ponude o ukupnoj površini do sada kupljenog državnog  poljoprivrednog 

zemljišta po ranijim natječajima (ne stariju od 30 dana)

 

III.

Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene 

čestice zajedno, jer su kao cjelina predmet prodaje. 

IV.

Prvenstveno pravo kupnje ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu 

propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu: 

1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u 

poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

2. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga 

poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga 

gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i 

upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

3. stale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redosljedu prvenstvenog prava kupnje prednost se utvrđuje 

prema sljedećim kriterijima:

a) dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište 

koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,

b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova 

korištenja tog zemljišta,

c) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete 

odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih 

površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,

d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,
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e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela 

Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje prednost se utvrđuje 

prema sljedećim kriterijima:

a) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području općine Nova 

Kapela,

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu 

poljoprivrednu školu,

c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji 

je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno 

stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

V.

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo kupnje prema utvrđenom 

redosljedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne 

uvjete.

VI.

Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju 

prvenstveno pravo kupnje poljoprivrednog zemljišta i to:

- gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu 

korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o 

potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje, odnosno zakupa i prikaz 

očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: 

rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika 

poreza na dohodak),

- potvrda transakcija „117“ ili „131“ koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice 

obiteljskog gospodarstva),

- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),

- dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po 

osnovi zakupa, izdaje nadležna općina/grad na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),

- dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine/grada na čijem se području zemljište nalazi da 

isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište, te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog 

zemljišta),

- gospodarski objekt  građevna ili uporabna dozvola,

- odnos grlo-hektar  potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog 

zemljišta koje su prijavljene u upisnik,

- dokaz o stočnom fondu  potvrda Hrvatskog stočarskog centra,

- odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog 
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Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,

- uvjerenje o prebivalištu,

- ovjeren preslik diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj 

poljoprivrednoj školi,

- razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 

mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave 

poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu  potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili 

Ministarstvo unutarnjih poslova). 

Uplatnicu na ime jamstva u visini 10 % od istaknute početne cijene. Račun općine Nova Kapela je 2412009-

1828500004  poziv na br. 68 7706-OIB uplatitelja.  Novčana sredstva na ime jamstva vratit će se ponuditelju 

koji ne uspije u natječaju , u roku 8 dana od pravomoćnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.U 

slučaju odustajanja od ponude, ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine.

VII.

Nevažećim ponudama smatraju se:

- ponude koje prelaze dvostruki iznos početne cijene, 

- zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,

- ponude osoba za kupnju poljoprivrednog zemljišta čiji zbroj površina po ranijim natječajima gdje je 

prodavatelj bila Republika Hrvatska, prelazi utvrđeni maksimum za upćinu Nova Kapela.

VIII.

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može prodati obiteljskom poljoprivrednom 

gospodarstvu, poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 80 ha, a uključuje i površine koje su 

kupljene po ranijim natječajima.

IX.

Kupac poljoprivrednog zemljišta ostvaruje pravo na popust u visini od 20 % od postignute prodajne cijene kod 

uplate prodajne cijene u cijelosti. 

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kupac ne može kupljeno poljoprivredno zemljište otuđiti u roku od deset 

godina od dana sklapanja ugovora o prodaji. 

Zabrana otuđenja iz stavka 2.ovoga članka upisat će se u zemljišne knjige istodobno s upisom prava vlasništva 

kupca.

Ugovorom o prodaji može se ugovoriti obročna otplata ugovorenog iznosa prodajne cijene. 

Ugovor o prodaji s obročnom otplatom mora sadržavati odredbu kojom se dopušta uknjižba prava vlasništva na 

ime kupca samo uz istodobnu uknjižbu založnog prava u korist Republike Hrvatske radi osugurnja naplate 

glavnice, kamata i troškova.

U slučaju obročne otplate ugovorom se određuje rok otplate za poljoprivredno zemljište. Rok obročne otplate 

ne može biti dulji od 15 godina.
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Kod sklapanja ugovora o prodaji s obročnom otplatom kupoprodajne cijene, ugovorit će se revalorizacija 

kupoprodajnih obroka sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Jedinstveni upravni odjel općine Nova Kapela izdat će potvrdu o uplati prodajne cijene u cijelosti radi brisanja 

hipoteke za kupljeno zemljište.

Na iznos cijene koji nije plaćen u roku plaća se zatezna kamata.

X.

Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za kupnju 

poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj“ na adresu Općina Nova Kapela, Trg kralja Tomislava 13, 35410 

NOVA KAPELA u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u tjedniku „Posavska Hrvatska“, zaključno 

sa 12.2.2011.godine.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se u utorak 15.2.2011. godine u 12,00 sati u prostorijama općine Nova 

Kapela.

XI.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. 

XII.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće općine Nova Kapela uz pribavljenu 

suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu 

nekretninu.

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva, te po sastavljanju nacrta ugovora o kupoprodaji na koji je nadležno 

Županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, općinski načelnik i najpovoljniji ponuđač sklapaju 

ugovor o kupoprodaji. 

KLASA: 320  01/11  01/2

URBROJ: 2178/20-03-11-1

Nova Kapela, 19.1.2011.

PREDSJEDNIK

OPCINSKOG VIJECA

Damir  Ocvirek, v.r.
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OPĆINA  OPRISAVCI

1. Članak  2.

Za  obavljanje  popisa  imenuje  se  
Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  Povjerenstvo  u  sastavu:

i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br. 
33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08  i  36/09)  i  1. Matija  Trepšić,  predsjednik
članka  32.  Statuta  općine  Oprisavci  ("Službeni  2. Vinko  Katalinić,  član
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/09),  3. Tomislav  Zečević,  član
Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  na  11.  sjednici  
održanoj  22.  prosinca  2010.  godine  donosi

Članak  3.
ODLUKU

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
o  popisu  i  imenovanju  Povjerenstva  za  popis  donošenja,  a  bit  će  objavljena  u  "Službenom  

dugotrajne  imovine,  sitnog  inventara,  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
novčanih  sredstava,  te  obveza  i  potraživanja  

općine  Oprisavci  na  dan  Klasa  :  023-05/10-01/28
31.  prosinca  2010.  godine Urbroj:  2178/14-01-10-1

Oprisavci,  22.  prosinca  2010.

Članak  1. Predsjednik
Općinskog  vijeća

Općinsko  vijeće  Oprisavci  odlučuje  da  se  Matija  Trepšić, v.r.
sa  stanjem  na  dan  31.  prosinca  2010.  godine  
izvrši  popis  dugotrajne  imovine,  sitnog  inventara,  
novčanoh  sredstava,  te  obveza  i  potraživanja  
općine  Oprisavci.
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2. Klasa  :  023-05/10-01/29
Urbroj:  2178/14-01-10-1
Oprisavci,  22.  prosinca  2010.

Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  
i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br. Predsjednik
33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08  i  36/09)  i  Općinskog  vijeća
članka  32.  Statuta  općine  Oprisavci  ("Službeni  Matija  Trepšić, v.r.
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/09),  
Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  na  11.  sjednici  
održanoj  22.  prosinca  2010.  godine  donosi

ODLUKU

o  novčanoj  nagradi  djeci  rođenoj  u  2010.  3.
godini  s  prebivalištem  na  području  općine  

Oprisavci
Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  

i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br. 
Članak  1. 33/01,  60/01,  129/05,  109/07,  125/08  i  36/09)  i  

članka  32.  Statuta  općine  Oprisavci  ("Službeni  
Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/09),  

odobrava  isplatu  novčanih  sredstava  iz  Proračuna  Općinsko  vijeće  općine  Oprisavci  na  11.  sjednici  
općine  Oprisavci  za  2010.  godinu  u  svrhu  održanoj  22.  prosinca  2010.  godine  donosi
novčane  nagrade  djeci  rođenoj  u  2010.  godini  s  
prebivalištem  na  području  općine  Oprisavci. IZMJENE  I  DOPUNE

Programa  javnih  potreba  u  društvenim  
Članak  2. djelatnostima  općine  Oprisavci  

za  2010.  godinu
Novčana  sredstva  bit  će  isplaćena  

gotovinom  iz  blagajne  na  ruke  roditelja  i  to  
1.500,00 kn  po  djetetu. Članak  1.

Ovim  se  Programom  utvrđuju  javne  
Članak  3. potrebe  u  društvenim  djelatnostima  općine  

Oprisavci  za  2010.  godinu  za  financiranje  iz  
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Proračuna  općine  Oprisavci.

donošenja i  bit  će  objavljena  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
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Članak  2. 4.

Svi korisnici sredstava iz Programa javnih 
potreba općine Oprisavci obvezni su gospodariti Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o 
sredstvima s posebnom pažnjom te najkasnije do izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom 
kraja siječnja 2011. godine podnijeti vjerodostojno i gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 – 
detaljno izvješće za 2010. godinu o izvršenim pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), te članka 32. 
programima i o utrošku sredstava po programu 

Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik 
javnih potreba za 2010. godinu sukladno važećim 

Brodsko-posavske županije ” br. 11/09), Općinsko pravnim propisima, a u protivnom bit će im 
vijeće općine Oprisavci na svojoj 11. sjednici uskraćena isplata sredstava iz Proračuna za 2011. 
održanoj 22. prosinca  2010.godine, donijelo jegodinu. 

IZMJENE I DOPUNE
Članak  3.

Programa građenja objekata i uređaja 
Korisnici sredstava javnih potreba obvezni komunalne infrastrukture

su sa sredstvima raspolagati sukladno važećim 
općine Oprisavci za 2010.g.

pravnim propisima te zaključcima Općinskog vijeća, 
sukladno Programom predviđenoj namjeni.

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s Članak  4.
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja 

Ostvarenje ovog Programa ovisno je o komunalne infrastrukture s prikazom financijskih 
prilivu sredstava u Općinskom proračunu općine sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa. 
Oprisavci za 2010.g., a  načelnik općine  može  
uskratiti isplatu svima ili pojedinim korisnicima 
sredstava.

Članak 2. 

U 2010. godini Program građenja objekata i Članak  5.
uređaja komunalne infrastrukture na području općine 

Program javnih potreba općine Oprisavci Oprisavci obuhvaća:
stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA

 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA
Klasa  :  400-01/10-01/9

 JAVNE POVRŠINE
Urbroj:  2178/14-01-10-1
Oprisavci,  22.  prosinca  2010.

- Nogostupi općine Oprisavci

Potrebna sredstva – 150.000,00 knPredsjednik
Rok izgradnje – 2010 .godinaOpćinskog  vijeća

Matija  Trepšić, v.r. Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci

II    GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA

 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I

        NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM 

VODOM

- Izgradnja vodoopskrbnog sustava općine 

Oprisavci
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Potrebna sredstva –70.000,00 kn Članak 4. 

Rok izgradnje – 2010 . godina

Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, 

a bit će objavljen u  „Službenom vjesniku Brodsko-

Izvori sredstava – Proračun općine Oprisavci, posavske županije“

Proračun Brodsko-posavske županije, Fond za 

regionalni razvoj RH, „Hrvatske vode“, Državni Klasa:400-01/10-01/10

proračun Urbroj: 2178/14-01-10-1

Oprisavci,  22.  prosinca  2010.  godine

III     GRAĐENJE JAVNE RASVJETE PREDSJEDNIK

- Izgradnja javne rasvjete u svim naseljima OPĆINSKOG VIJEĆA:

Općine (po potrebi)  Matija Trepšić, v.r.

Potrebna sredstva –60.000,00 kn

Rok izgradnje – 2010 .godina

Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci

IV      GRAĐENJE GROBLJA 5.

- Mrtvačnica Svilaj

Potrebna sredstva –40.000,00 kn

Rok izgradnje – 2010 . godina Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o 

Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom 

gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 – 

- Spomenik braniteljima pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 i 178/04), te članka 32. 

Potrebna sredstva –120.000,00 kn Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-

Rok izgradnje – 2010 . godina posavske županije ” br. 11/09), Općinsko vijeće općine 

Izvori sredstava –Proračun općine Oprisavci Oprisavci na svojoj 11. sjednici održanoj 22. prosinca  

2010.godine, donijelo je

VI       GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA IZMJENE I DOPUNE

- Izgradnja Društvenog doma u Oprisavcima

Potrebna sredstva –200.000,00 kn Programa održavanja komunalne infrastrukture

Rok izgradnje – 2010.g. općine Oprisavci za 2010.g.

Izvori sredstava – Proračun općine Oprisavci, 

Proračun Brodsko-posavske županije, Fond za 

regionalni razvoj RH, Državni proračun Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s 

Članak 3. procjenom troškova održavanja  komunalne  

infrastrukture  općine  Oprisavci  za  2010.  godinu.

Financijska sredstva potrebna za izgradnju 

komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke 

planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2010. Članak  2.

godinu .

U  2010.  godini  Program  održavanja  

komunalne  infrastrukture  na  području  općine  

Oprisavci  obuhvaća:
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I. Odvodnja  atmosferskih  voda V. Održavanje  javne  rasvjete

- pročišćavanje  cestovnih  kanala  u  svim  - Tijekom  godine  izvršiti  pregled  i  popravak  

naseljima  općine  Oprisavci  (po  potrebi) javne  rasvjete  u  svim  naseljima  općine  Oprisavci.

Za  troškove  odvodnje  atmosferskih  voda  planira  se  Za  troškove  održavanja  javne  rasvjete  planira  se  

iznos  od  40.000,00 kn. iznos  od  40.000,00 kn.

II. Održavanje  čistoće  u  dijelu  koji  se  odnosi  Članak  3.

na  čišćenje  javnih  površina

Financijska  sredstva  potrebna  za  održavanje  

- Održavanje  čistoće  javnih  površina  u  svim  komunalne  infrastrukture  iz  članka  1.  ove  Odluke  

naseljima  općine  Oprisavci planirana  su  u  Proračunu  općine  Oprisavci  za  

2010.  godinu.

Za  troškove  održavanja  čistoće  u  dijelu  koji  se  

odnosi  na  čišćenje  javnih  površina  planira  se  iznos  

od  40.000,00 kn. Članak  4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, 

III. Održavanje  javnih  površina a bit će objavljen u  „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“

- Održavanje  javnih  površina  u  svim  naseljima  

općine  Oprisavci Klasa:400-01/10-01/11

Urbroj: 2178/14-01-10-1

Za  troškove  održavanja  javnih  površina  planira  se  Oprisavci,  22.  prosinca  2010.  godine

iznos  od  80.000,00 kn.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

IV. Održavanje  nerazvrstanih  cesta  Matija Trepšić, v.r.

- Održavanje  nerazvrstanih  cesta  na  području  

općine  Oprisavci

- Održavanje  poljskih  putova  na  području  

općine  Oprisavci

Za  troškove  održavanja  nerazvrstanih  cesta - 

nasipanje  kamenom,  planira  se  iznos  od  

270.000,00 kn.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

1 ugostiteljstva, turizma i s tim djelatnostima 

neposredno povezanim djelatnostima na području 

općine Velika Kopanica.

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o 

turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma (“Narodne novine”, broj 152/2008), Članak 2.

Skupština Turističke zajednice općine Velika 

Kopanica, uz prethodnu suglasnost Ministarstva Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na 

turizma, na 1. sjednice održanoj 27. siječnja snagu ovoga Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe 

2011.godine, donijela je danom upisa u Upisnik turističkih zajednica 

Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice 

STATUT utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i 

promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: 

Turističke zajednice općine Velika Kopanica Zakon) i ovim Statutom.

I. OPĆE ODREDBE Članak 3.

Članak 1. (1) Naziv Zajednice je: "Turistička zajednica 

općine Velika Kopanica ".

Turistička zajednica općine Velika Kopanica (u (2) Sjedište Zajednice je:Velika Kopanica

daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba, čije su 

članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima 
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Članak 4. Članak 9.

(1) Zajednica ima pečat okruglog oblika, s (1) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu 

nazivom i sjedištem "Turistička zajednica općine opće korisnosti.

Velika Kopanica" promjera 30 mm. (2) Turistička zajednica ne smije obavljati 

(2) Žig Zajednice je četvrtastog oblika, gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije 

promjera 40x15 mm, a sadrži sjedište Zajednice drugačije propisano.

općine, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i (3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, Turistička 

datuma primitka pismena. zajednica može:

(3) Žig se koristi za svakodnevno poslovanje 1. u p r a v l j a t i  j a v n o m  t u r i s t i č k o m  

Zajednice. Svaki pečat i žig imaju redni broj. infrastrukturom danom na upravljanje od 

(4) O broju pečata i žiga, načinu njihovog strane jedinice lokalne samouprave,

korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo 2. organizirati manifestacije i priredbe,

čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda. 3. objavljivati komercijalne oglase na svojim 

promotivnim materijalima,

4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, 

Članak 5. osim vlastitog promotivnog materijala, 

5. obavljati druge poslove i zadaće od javnog 

(1) Zajednica ima znak koji je identičan grbu interesa u funkciji razvoja turizma i 

općine Velika Kopanica. Oblik grba je poluokruglog destinacije koje nisu u suprotnosti sa 

štita, u zlatno/žutom polju u sredini bijelo-srebrno Zakonom, drugim propisima i ovim 

kolo u crvenom plamenu-rotirajućem. Statutom.

(2) O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje (4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u 

Turističko vijeće temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

(3) O načinu korištenja znaka odlučuje direktor 

Turističkog ureda.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 6. Članak 10.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se (1) Zadaće Zajednice su sljedeće:

prava utvrđuju prema visini udjela članova u 1. promoviranje turističke destinacije na razini 

prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni grada/općine samostalno i putem udruženog 

razvoj turizma. oglašavanja,

2. u p r a v l j a n j e  j a v n o m  t u r i s t i č k o m  

infrastrukturom danom na upravljanje od 

Članak 7. strane općine,

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike 

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i razvoja turizma na nivou općine,

administrativnih poslova vezanih za zadaće 4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu 

Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured). koordinaciju javnog i privatnog sektora,

5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje 

ekonomskih i društvenih koristi i koristi za 

Članak 8. okoliš,

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma 

(1) Rad Zajednice je javan. na nivou općine ili grada,

(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na 7. poticanje i sudjelovanje u uređenju 

način propisan ovim Statutom. grada/općine u cilju unapređenja uvjeta 
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boravka turista, osim izgradnje komunalne obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, 

infrastrukture, očuvanju i unapređenju prirodnih i 

8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, društvenih vrijednosti prostora u cilju 

prikupljanje i ažuriranje podataka o razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i 

t u r i s t i čko j  ponud i ,  smješ t a jn im i  učincima turizma, te svojih članova, 

ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, odnosno njihovih zaposlenika u cilju 

sportskim i drugim manifestacijama), podizanja kvalitete usluga,

radnom vremenu zdravstvenih ustanova, 19. organizacija, provođenje i nadzor svih radnji 

banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih promocije turističkog proizvoda općine 

informacija potrebnih za boravak i sukladno smjernicama Skupštine Zajednice, 

putovanje turista, godišnjem programu rada i financijskom 

9.  izdavanje turističkih promotivnih materijala planu Zajednice,

10. obavljanje informativnih poslova u svezi s 20. ustrojavanje jedinstvenog turističkog 

turističkom ponudom, informacijskog sustava, sustava prijave i 

11. poticanje i organiziranje kulturnih, odjave turista i statističke obrade, 

zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih 21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim 

manifestacija koje pridonose obogaćivanju Zakonom ili drugim propisom.

turističke ponude, (2) Zajednice sudjeluju u provedbi programa i 

12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji akcijama Turističke zajednice Županije od 

su neposredno ili posredno uključeni u zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s 

tur is t ički promet radi zajedničkog područja Županije.

dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike (3) Zajednica općine može na temelju posebne 

razvoja turizma i obogaćivanja turističke odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke 

ponude, zajednice, biti član međunarodnih turistič

13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija kih organizacija.

u cilju očuvanja turističkog prostora, 

unapređivanja turističkog okružja i zaštite 

čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA 

baštine, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

14. poticanje, unapređivanje i promicanje 

specif ičnih pr i rodnih i  druš tvenih Članak 11.

vrijednosti koje općinu čine turistički 

prepoznatljivim i stvaranje uvjeta za njihovo (1) Zajednica ima obvezatne i počasne članove.

gospodarsko korištenje, (2) Osim članova iz stavka 1. ovoga članka 

15.  vođenje jedinstvenog popisa turista za Zajednica može imati i dragovoljne članove.

područje općine, poglavito radi kontrole 

naplate boravišne pristojbe i stručne obrade 

podataka, 1. Obvezatni članovi

16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna 

obrada podataka o turističkom prometu na Članak 12.

području općine,

17.  provjera i prikupljanje podataka o prijavi i (1) Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće 

odjavi boravka turista u cilju suradnje s pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice 

nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon, filijalu i 

nad obračunom, naplatom i uplatom sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje 

boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i 

turista, turističkih, te s turizmom neposredno povezanih 

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima djelatnosti.
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(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju 3. Dragovoljni članovi

se i na podružnice, predstavništva i sl. stranih 

fizičkih i pravnih osoba, koje imaju sjedište u Članak 15.

turističkom mjestu.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. i 2. ovoga (1) Kao dragovoljni članovi u Zajednicu se 

članka postaju obvezatni članovi Zajednice danom mogu učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu 

osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja obvezatni članovi Zajednice sukladno članku 13. 

djelatnosti pravne i fizičke osobe na području ovog Statuta.

Zajednice. (2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovog članka 

odlučuje Skupština Zajednice.

(3) Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje 

Članak 13. istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest 

mjeseci ili isključenjem

(1) Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: (4) Dragovoljni član Zajednice može biti 

prestankom rada Zajednice; prestankom pravne ili isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi 

smrću fizičke osobe, te djelomičnim ili potpunim ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice 

gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe; ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

prestankom poslovne jedinice; promjenom sjedišta; (5) Odluku o isključenju dragovoljnog člana 

prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem donosi Skupština Zajednice

ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili 

obavljanjem s turizmom neposredno povezanih 

djelatnosti. 4.  Prava, obveze i odgovornosti članova 

(2) Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednice

Turističkoj zajednici ne utječe privremena obustava Članak 16.

djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

(1) Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) 

imaju prava, obveze i odgovornosti da:

2. Počasni članovi - oni ili njihovi predstavnici biraju i budu 

birani u tijela Zajednice,

Članak 14. - upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u 

radu Zajednice,

(1) Počasnim članom Zajednice mogu biti - daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i 

imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno promicanje turizma na područjuZajednice,

zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području - daju prijedloge i primjedbe na rad tijela 

Zajednica. Zajednice,

(2) Odluku o imenovanju počasnog člana - predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga 

Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Zajednice radi zauzimanja stavova i daju 

Turističkog vijeća. prijedloge za njihovo rješavanje,

(3) Počasni članovi Zajednice ne mogu birati - predlažu i usklađuju svoje međusobne 

niti biti birani u tijela Zajednice. odnose u zajedničke interese radi postizanja 

(4) Počasni članovi mogu sudjelovati u radu ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i 

sjednice Skupštine Zajednice i skupovima što ih ovim Statutom,

organizira Zajednica, bez prava odlučivanja. - predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim 

akcijama u cilju očuvanja turističkog 

prostora, unapređivanja turističkog okružja i 

zaštite čovjekovog okoliša na području 

Zajednice,

- predlažu pomaganje razvoja turizma i u 
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mjestima na području Zajednice koja nisu 1. Skupština Zajednice

turistički razvijena,

- razmjenjuju u Zajednici informacije, 

obavljaju konzultacije i organiziraju Članak 18.

sastanke,

- putem Zajednice ostvaruju suradnju s (1) Skupština Zajednice je najviše tijelo 

nadležnim tijelima lokalne samouprave i upravljanja u Zajednici.

uprave na pitanjima rješavanje poremećaja u (2) Skupštinu Zajednice čine predstavnici 

turizmu i većih problema u ostvarivanju fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, s 

gospodarskih interesa u djelatnostima područja grada/općine, razmjerno visini udjela 

ugostiteljstva i s tim djelatnostima pojedinog člana u prihodu Zajednice, i to tako da:

neposredno povezanih djelatnosti, - članovi Zajednice s područja djelovanja 

- daju inicijative za donošenje mjera i propisa Zajednice koji sudjeluju s najmanje 1% u 

iz područja turizma, ukupnom prihodu Zajednice imaju jednog 

- koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima predstavnika u Skupštini Zajednice,

iz djelokruga Zajednice, - članovi Zajednice koji sudjeluju s više od 3% 

- predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih u ukupnom prihodu Zajednice imaju dva 

općih akata, predstavnika,

- budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih  - članovi Zajednice koji sudjeluju s više od 5% 

ti jela i o materijalno-financijskom u ukupnom prihodu Zajednice imaju tri 

poslovanju, predstavnika.

- sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama (3) Članove Zajednice koji sudjeluju u ukupnom 

koje ona organizira, prihodu Zajednice ispod 1%predstavljat će po jedan 

- provode odluke i zaključke što ih donose predstavnik unutar svake pojedine grupacije, i to:

tijela Zajednice, – članove Zajednice koji ostvaruju prihod 

- zastupaju dogovorene stavove Zajednice u obavljanjem ugostiteljske djelatnosti 

Turističkoj zajednici Županije, predstavljat će predstavnik s najvećim 

- razvijaju međusobnu odgovornost za udjelom u prihodu Zajednice unutar ove 

provođenje zadataka Zajednice, grupacije, 

- daju podatke i izvješća potrebna za – članove Zajednice koji obavljaju turističku 

izvršavanje zadaća Zajednice, djelatnost predstavljat će predstavnik s 

- pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, najvećim udjelom u prihodu Zajednice 

zaključaka i drugih akata tijela Zajednice. unutar ove grupacije,

(2) Počasni članovi Zajednice imaju osobita – članove Zajednice koji ostvaruju prihod u 

prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14 i 15, djelatnostima s turizmom neposredno 

ovoga članka. povezanim predstavljat će predstavnik s 

najvećim udjelom u prihodu Zajednice 

unutar ove grupacije. 

IV. TIJELA ZAJEDNICE (4) Ukoliko predstavnici iz stavka 3. ovog 

članka odbiju predstavljati članove svoje grupacije u 

Članak 17. Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju 

predstavljat će član koji po udjelu u prihodu 

Tijela Zajednice su: Zajednice slijedi iza predstavnika s najvećim 

1. Skupština udjelom, i tako redom. 

2. Turističko vijeće (5) J e d a n  č l a n  Z a j e d n i c e m o ž e  i m a t i  

3. Nadzorni odbor maksimalno 40% predstavnika u Skupštini. 

4. Predsjednik zajednice  (6) Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 2. i 3. 

ovog članka računaju se članarina i 25% boravišne 

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  1Strana:  120



pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici u godini 16. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o 

koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za drugim pitanjima kada je to predviđeno 

Skupštinu Zajednice. propisima i ovim Statutom.

(7) Ako tijekom mandata dođe do promjene 

udjela u prihodima za više od 10 %, broj predstavnika 

članova Skupštine iznova će se utvrditi prema stavku Članak 20.

2. ovog članka.

(8) Promjenu iz stavka 4. ovog članka utvrđuje (1) Mandat članova Skupštine Zajednice traje 

Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg četiri godine.

financijskog izvješća. (2) Članu Skupštine Zajednice može prestati 

(9) Članovi, odnosno predstavnici članova mandat i prije isteka vremena na koje je primljen:

Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu - opozivom od strane člana Zajednice čiji je 

osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine. predstavnik,

- prestankom rada kod člana Zajednice čiji je 

predstavnik,

Članak 19. - na osobni zahtjev.

(3) Skupština Zajednice može predložiti članu 

(1) Skupština Zajednice: Zajednice da opozove svog predstavnika, ako svoju 

1. donosi Statut Zajednice, dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice 

2. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima ili je uopće ne obavlja.

i dužnostima, te načinu poslovanja, (4) Novoizabranom članu Skupštine mandat 

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova traje do isteka vremena na koji je bio izabran član 

Turističkog vijeća, Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od 

4. odlučuje o izboru i razrješenju članova načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Nadzornog odbora,

5. donosi godišnji program rada Zajednice,

6. donosi financijski plan i godišnje financijsko Članak 21.

izvješće Zajednice,

7. odlučuje o zahtjevima za dragovoljno Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko 

članstvo, vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupš

8. imenuje i razrješava na prijedlog Turističkog tine Zajednice

vijeća počasne članove Zajednice,

9. donosi odluku o osnivanju i ustroju Članak 22.

Turističkog ureda,

10. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne (1) S k u p š t i n a  Z a j e d n i c e  o d l u č u j e  n a  

članove Zajednice, sjednicama.

11. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu (2) Redovna sjednica održava se dva puta 

Turističke zajednice Županije, godišnje.

12. donosi Poslovnik o radu Skupštine (3) Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

Zajednice, - izbora članova Turističkog vijeća ili 

13. daje nadležnim tijelima inicijative za Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji 

donošenje zakona i drugih propisa, za više od 1/4,

14. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim - na zatjev Nadzornog odbora, Turističkog 

pitanjima koja proizlaze iz zadaća vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, 

Zajednica, predlaže mjere i poduzima radnje direktora Turističkog ureda.

za njihovo izvršavanje, (4) Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne 

15. donosi odluku o osnivanju i ustroju sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine 

podružnice Zajednice, Zajednice.
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(5) Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka izmjena Statuta,

predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu - priprema prijedloge i daje mišljenja o 
Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati pitanjima o kojima odlučuje Skupština,
Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20 % članova - odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, 
Skupštine. adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u 

skladu s financijskim planom,

- imenuje direktora Turističkog ureda na 
Članak 23. temelju javnog natječaja, te ga razrješava,

- utvrđuje granice ovlasti za zastupanje 
(1) Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje Zajednice i raspolaganje financijskim 
ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog sredstvima Zajednice,
broja članova Skupštine Zajednice.

- daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u 
(2) Skupština Zajednice donosi odluke većinom 

slučaju spriječenosti direktora,
glasova nazočnih članova Skupštine, ako za 

- donosi Poslovnik o svom radu,
pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije 

- donosi opće akte koje ne donosi Skupština 
odredeno.

Zajednice,
(3) Način sazivanja i vođenja sjednice 

- zahtjeva i razmatra izvješće direktora o Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za 
njegovom radu i radu Turističkog ureda, te održavanje sjednice Skupštine uređuje se 
obavezno donosi odluku o prihvaćanju ili Poslovnikom.
neprihvaćanju navedenog izvješća,

- potiče suradnju s drugim turističkim 

zajednicama i drugim pravnim i fizičkim 2. Turističko vijeće
osobama koje su neposredno ili posredno 

uključene u turistički promet,Članak 24.
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o 

turističkim zajednicama i promicanju (1) Turističko vijeće je izvršno  tijelo Skupštine 
hrvatskog turizma i ovim Statutom. Zajednice.

(2) Turističko vijeće odgovorno je Skupštini 

Zajednice.
Članak 26.

(1) Tu r i s t i č k o  v i j e ć e  Z a j e d n i c e  i m a  Članak 25.
predsjednika i osam članova koje bira Skupština 

Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći (1) Turističko vijeće Zajednice:
računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu - provodi odluke i zaključke Skupštine 
(pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i Zajednice,
sl.).- predlaže Skupštini godišnji program rada i 
(2) Predsjednik Zajednice je predsjednik financijski plan,
Turističkog vijeća.

- predlaže Skupštini godišnje financijsko 

izvješće,

- upravlja imovinom Zajednice sukladno 
Članak 27.

Zakonu i ovom Statutu, te sukladno 

programu rada i financijskom planu,
(1) Mandat članova Turističkog vijeća traje 

- donosi opće akte za stručnu službu 
četiri godine.

Zajednice,
(2) Članu Turističkog vijeća može prestati 

- utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  1Strana:  122



- razrješenjem od strane Skupštine Zajednice, 3. Nadzorni odbor

- na osobni zahtjev.

(3) Član Turističkog vijeća može se opozvati Članak 31.

ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i 

ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine (1) Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.

Zajednice i Turističkog vijeća. (2) Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga:

(4) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je 1. dva člana koja bira Skupština Zajednice,

mandat prestao na temelju prethodnog stavka, 2. jedan član kojeg delegira Turističko vijeće 

nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka Turističke zajednice Županije.

mandata na koji je izabran prethodnik. (3) Član Nadzornog odbora ne može biti članom 

drugih tijela Zajednice.

(4) Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira 

Članak 28. predsjednika i njegovog zamjenika.

(5) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom 

(1) Turističko vijeće radi na sjednicama. radu. 

(2) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava 

sjednici Turističkog vijeća.

(3) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Članak 32.

predsjednika, s jednici Turist ičkog vi jeća 

predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi (1) Nadzorni odbor nadzire:

predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara 1. vođenje poslova Zajednice,

predsjedniku Zajednice. 2. materijalno i financijsko poslovanje i 

raspolaganje sredstvima Zajednice,

3. izvršenje i provedbu Programa rada i 

Članak 29. financijskog plana Zajednice.

(2) O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor 

(1) Turističko vijeće može pravovaljano Zajednice podnosi pisano izvješće Turističkom 

odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od vijeću i Skupštini Zajednice, te Turističkom vijeću 

polovice članova Vijeća. Turističke zajednice Županije.

(2) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova (3) U izvješću iz stavka 2. ovog članka Statuta 

nazočnih članova. Nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li 

Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice, 

te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća; jesu li 

Članak 30. godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u 

skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i 

(1) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu pokazuju li ispravno stanje; ocjenu o poslovanju i 

javnim glasovanjem. vođenju poslovanja; da li se Program rada i 

(2) Turističko vijeće može odlučiti da se o financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, 

određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem. te mišljenje i savjete o mogućnostima poboljšanja 

(3) Način sazivanja i vođenja sjednica njihove provedbe.

Turističkog vijeća i druga pitanja u svezi održavanja (4) Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. 

sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom. ovog članka Statuta najmanje dva puta godišnje.

Članak 33.

(1) Sjednicu Nadzornog odbora saziva i 

rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju 

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   123Broj:  1



njegove odsutnosti zamjenik predsjednika. predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu 

(2) Nadzorni odbor može pravovaljano koji regulira izbore načelnika.

odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova 

Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog 

broja članova. Članak 36.

(3) Način sazivanja i vođenja sjednica 

Nadzornog odbora i druga pitanja u svezi održavanje Predsjednik Zajednice:

sjednica Nadzornog odbora uređuju se Poslovnikom. - predstavlja Zajednicu,

(4) Poslovnik iz stavka 3. ovog članka donosi - saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

Nadzorni odbor. - saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

- organizira, koordinira i usklađuje rad i 

aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, 

Članak 34. ovim Statutom i programom rada Zajednice,

- brine se o zakonitom i pravodobnom 

(1) Mandat članova Nadzornog odbora traje izvršavanju zadaća Zajednice,

četiri godine. - pokreće i brine se o suradnji Zajednice s 

(2) Članu Nadzornog odbora može prestati drugim turističkim zajednicama i drugim 

mandat i prije isteka vremena na koje je izabran: tijelima sa zajedničkim interesom,

- opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, - brine se o pripremi sjednica Skupštine 

odnosno delegiralo, Zajednice i Turističkog vijeća,

- na osobni zahtjev. - potpisuje odluke i druge akte koje donosi 

(3) Član Nadzornog odbora može se opozvati Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u - obavlja i druge poslove utvrđene aktima 

skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice. Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

(4) Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je 

mandat prestao na temelju prethodnog stavka 

nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka Članak 37.

mandata na koje je izabran prethodnik.

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti 

predsjednika, sjednici Skupštine predsjeda zamjenik 

predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i 

4. Predsjednik Zajednice koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 35.

5. Radna tijela

(1) Preds jedn ik Za jednice p reds tav l ja  

Zajednicu. Članak 38.

(2) Dužnost predsjednika Zajednice obnaša 

načelnik. (1) Skupština Zajednice i Turističko vijeće 

(3) Predsjednik Zajednice je i predsjednik mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna 

Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi 

(4) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i 

Skupštini Zajednice i saziva i predsjedava prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog 

sjednicama Turističkog vijeća. djelokruga.

(5) U trenutku razrješenja načelnika sukladno (2) Skupština Zajednice i Turističko vijeće 

propisu kojim se uređuju jedinice lokalne odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka 

samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana 

Zajednice, a u navedenom slučaju dužnost za rad toga tijela.
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V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela 

 ZAJEDNICE Zajednice,

- o b a v l j a  p r a v n e ,  f i n a n c i j s k e  i  

Članak 39. knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće 

poslove, vodi evidencije i statističke podatke 

(1) Za jedn icu preds tav l ja  p reds jedn ik utvrđene propisima i aktima Zajednice,

Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda. - izrađuje analize, informacije i druge 

(2) Direktor Turističkog ureda može dati materijale za potrebe tijela Zajednice,

pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje - daje tijelima Zajednice kao i drugim 

Zajednice. zainteresiranim stručna mišljenja o 

(3) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije pitanjima iz djelokruga Zajednice,

zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći - obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela 

potrebna je suglasnost Turističkog vijeća. Zajednice.

(4) Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se 

sukladno odredbama zakona kojim se uređuju 

obvezni odnosi. Članak 43.

(1) Na radne odnose zaposlenih u Turističkom 

VI. TURISTIČKI URED uredu primjenjuju se opći propisi o radu, ako 

Zakonom nije drugačije propisano.

Članak 40. (2) Ministar pravilnikom propisuje posebne 

uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja 

(1) Radi obavljanja stručnih i administrativnih jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje 

poslova Zajednice osniva se Turistički ured. moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu.

(2) Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu (3) Direktor Turističkog ureda i radnici na 

Zajednice. stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, 

osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih 

pravilnikom iz stavka 2. ovog članka Statuta, moraju 

Članak 41. imati položen stručni ispit za rad u Turističkom 

uredu.

(1) Odluku o osnivanju Turističkog ureda (4) Stručni ispit polaže se prema ispitnom 

donosi Skupština Zajednice. programu, a o položenom ispitu izdaje  se uvjerenje.

(2) D j e l o k r u g ,  u n u t a r n j e  u s t r o j s t v o ,  (5) Ministar pravilnikom propisuje ispitni 

organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i 

Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o način polaganja ispita.

ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora (6) Iznimno od stavka 3. ovog članka položeni 

Ureda. stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju 

odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina 

radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj 

Članak 42. spremi.

(7) Osoba iz stavka 3. ovog članka, koja u 

Turistički ured obavlja osobito ove poslove: trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete 

utvrđene propisom iz stavka 2. ovog članka, ali nema 

- provodi zadatke utvrđene Programom rada položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od 

Zajednice, dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

- obavlja stručne i administrativne poslove u (8) Radniku iz stavka 7. ovog članka koji ne 

svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice, položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku 

- obavlja stručne i administrativne poslove u posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. 
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Članak 44. (6) Direktor Turističkog ureda ne smije biti član 

upravnog ili nadzornog odbora trgovačkogdruštva ili 

(1) Turistički ured Zajednice ima direktora. druge pravne osobe koja je član Zajednice.

(2) Direktora Turističkog ureda na temelju (7) Direktor Turističkog ureda:

javnog natječaja imenuje Turističko vijeće. 1. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne 

(3) Direktor Turističkog ureda, osim uvjeta radnje u ime i za račun Zajednice,

propisanih pravilnikom iz stavka 2. članka 44. ovog 2. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred 

Statuta,mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudovima,upravnim i drugim državnim 

sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije tijelima, te pravnim osobama za javnim 

izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane ovlastima,

obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera 3. organizira i rukovodi radom i poslovanjem 

traje. Turističkog ureda,

4. provodi odluke Turističkog vijeća,

5. organizira izvršavanje zadaća Zajednice,

Članak 45. 6. u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je 

za poslovanje Zajednice i zakonitost rada 

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko Turističkog ureda,

od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će 7. usklađuje materijalne i druge uvjete rada 

se ponoviti. Turističkog ureda i brine se da poslovi i 

zadaće budu na vrijeme i kvalitetno 

obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i 

Članak 46. programom rada Zajednice i njezinih tijela,

8. najmanje jednom godišnje Turističkom 

Turističku zajednicu do izbora direktora zastupa vijeću podnosi izvješće o svom radu i radu 

predsjednik Zajednice. Turističkog ureda,

9. odlučuje o zapošljavanju djelatnika u 

Turističkom uredu i raspoređivanju 

Članak 47. djelatnika na određena radna mjesta u skladu 

s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji 

(1) Direktor Turističkog ureda organizira i Turističkog ureda,

rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u 10. upozorava djelatnike Turističkog ureda i 

granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za tijela Zajednice na zakonitost njihovih 

poslovanje Zajednice. odluka,

(2) Direktor je za svoj rad odgovoran 11. odlučuje o službenom putovanju djelatnika 

Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice. Zajednice, korištenju osobnih automobila u 

(3) Direktor Turističkog ureda i drugi radnici službene svrhe i o korištenju sredstava 

zaposleni u Turističkom uredu ne mogu biti reprezentacije,

predsjednicima nit i članovima skupštine, 12. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju 

Turističkog vijeća i Nadzornog odbora niti jedne Turističkog ureda,

turističke zajednice. 13. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih 

(4) Direktoru Turističkog ureda nije dopušteno poslova trećim osobama ako ocijeni da je 

obavljanje ugostiteljskeiturističke djelatnosti na potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja 

području grada. zadataka Zajednice,

(5) Direktor Turističkog ureda ne smije donositi 14. po tp isu je pos lovnu dokumentac i ju 

odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka Zajednice,

koje utječu na financijski ili drugi interes njegovog 15. priprema, zajedno s predsjednikom 

bračnog druga, djeteta ili roditelja. Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i 

Skupštine Zajednice,

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  1Strana:  126



16. predlaže mjere za unapređenje organizacije (2) TIC nema svojstvo pravne osobe.

rada Turističkog ureda, 

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, 

aktima Zajednice i odlukama tijela Članak 50.

Zajednice.

(1) Zadaće TIC-a su:

Članak 48. - prikupljanje, obrada i raspačavanje 

informacija u cilju poticanja i promidžbe 

(1) Direktor Turističkog ureda može biti turizma na području Zajednice,

razriješen: - prikupljanje informacija o turističkim 

1. na osobni zahtjev, potrebama i drugih pojavama u zemlji i 

2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja inozemstvu od značaja za turizam 

svoje dužnosti Zajednica nije mogla vršiti Zajednice,

svoje zadatke ili je izvršenja tih zadataka - informiranje turista o znamenitostima i 

bilo otežano, privlačnostima turist ičkog okružja, 

3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili spomenicima kulture i dr.,

nepravilnog rada ili zbog prekoračenja - promocija turističkog proizvoda s područja 

ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta, Zajednice,

4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili - davanje ostalih potrebnih turističkih 

odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili informacija,

postupa protivno tim odlukama, - suradnja s tuzemnim i inozemnim 

5. ako najmanje jednom godišnje ne podnese informativnim organizacijama,

Turističkom vijeću izvješće o svom radu i - drugi poslovi utvrđeni odlukom o osnivanju 

radu Turističkog ureda, Centra i drugim aktima Skupštine Zajednice 

6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o ili Turističkog vijeća.

radu direktora i Turističkog ureda. (2) TIC-a radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. 

(2) Prijedlog za pokretanje postupka za ovog članka može izdavati biltene ili druge 

razrješenje direktora, predsjednik, Skupština ili periodične publikacije.

Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 

1. točka 2.,3., 4., 5. i 6. ovog članka.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju, Članak 51.

direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o 

razlozima za razrješenje. (1) Poslove TIC-a vodi i organizira voditelj TIC-

(4) Odluku o razrješenju direktora Turističkog a.

ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem. (2) Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a 

odgovara Turističkom vijeću i direktoru Turističkog 

ureda.

VII. TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR (3) U pogledu pravnog s ta tusa TIC-a 

odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.

Članak 49.

(1) Radi prikupljanja, obrade i raspačavanja Članak 52.

informacija o radu Zajednice Skupštine Zajednice 

može odlukom o osnivanju Turističkog ureda Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi s 

ustrojiti Turističko-informativni centar (u daljnjem radom T1C-a uredit će se općim aktom kojima se ova 

tekstu: TIC) kao užu organizacijsku jedinicu pitanja uređuju za Turistički ured.

Turističkog ureda.
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VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE godinu, u roku iz st. 1 ovog članka, Turističkoj 

 DUŽNOSTI U ZAJEDNICI zajednici Županije.

Članak 53.

Članak 58.

(1) Svaki član tijela Zajednice osobno je 

odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti. (1) Godišnji program rada i godišnji financijski 

(2) Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene 

svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za 

Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg njihovo izvršenje.

predstavljaju. (2) Prijedlog programa rada i financijskog plana 

(3) Direktor Turističkog ureda odgovoran je za Zajednice dostavlja se članovima Skupštine 

zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i Zajednice u roku od 8 dana prije održavanja sjednice 

zadataka kojemu je utvrdilo Turističko vijeće. na kojoj se isti dokumenti donose.

IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI Članak 59.

Članak 54. (1) Tijekom godine Zajednica može mijenjati i 

dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski 

(1) Zajednica nastupa u pravnom prometu plan.

samostalno - u svoje ime i za svoj račun. (2) Ako tijekom godine dođe do odstupanja 

(2) Za obveze u pravnom prometu Zajednica programa rada i financijskog plana u obujmu većem 

odgovara cjelokupnom svojom imovinom. od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno 

dopune programa rada i financijskog plana. 

(3) Izmjene izstavka 2. ovog članka obavljaju se 

Članak 55. po postupku koji je propisan za donošenje programa 

rada i godišnjeg financijskog plana.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi 

se po propisima koji uređuju računovodstvo 

neprofitnih organizacija. Članak 60.

(1) Za izvršenje Programa rada i godišnjeg 

Članak 56. financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.

(2) Naredbodavac za izvršenje financijskog 

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje plana je direktor Turističkog ureda.

program rada i financijski plan.

Članak 61.

Članak 57.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice 

(1) Prijedlog programa rada i prijedlog podnijeti financijsko izvješće u roku koje ono odredi.

financijskog plana Zajednice utvrđuje Turističko 

vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice do 31. 

listopada tekuće godine za sljedeću poslovnu Članak 62.

godinu.

(2) Zajednica dostavlja prijedlog programa rada (1) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za 

i prijedlog financijskog plana za sljedeću poslovnu prethodnu godinuTurističko vijeće podnosi 
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Skupštini Zajednice do kraja veljače. Članak 64.

(2) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća u 

roku iz stavka 1. ovog članka Turističko vijeće (1) Domaće i strane pravne i fizičke osobe 

podnosi i Nadzornom odboru. plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim 

(3) Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća zakonom.

mora se staviti na uvid članovima Skupštine (2) Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju 

Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini. članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom 

(4) Godišnje financijsko izvješće za prethodnu utvrdi Skupština Zajednice.

godinu dostavlja se Turističkoj zajednici Županije. 

(5) Godišnje financijsko izvješće za prethodnu 

godinu donosi Skupština Zajednice do kraja ožujka Članak 65.

tekuće godine.

(6) Godišnje financijsko izvješće obvezno (1) U financijskom planu Zajednice može se 

sadržava podatke o izvršenju programom rada izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva 

pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog (tekuća rezerva) koja se koriste tijekom godine za 

izvršenja, izdacima za poslovanje Turističkog ureda i nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i 

rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, zadatke koji se financiraju iz financijskog plana 

financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu Zajednice.

financijskog plana i njegovog ostvarenja s (2) Sredstvima tekuće rezerve raspolaže 

obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu Turističko vijeće.

izvršenja Programa, te procjenu učinka poduzetih 

aktivnosti na razvoj turizma. 

Članak 66.

Članak 63. Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-

računu.

(1) Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih 

izvora:

1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim Članak 67.

zakonom,

2. članarine, u skladu s posebnim zakonom, Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u 

3. Proračuna grada, svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja 

4. od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz Zajednice.

članka 10. stavak 3. Zakona 

5. od imovine u vlasništvu.

(2) Pored izvora iz stavka 1. ovog članka, Članak 68.

poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se 

financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju (1) Turističko vijeće Zajednice upravlja 

njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke imovinom Zajednice s pozornošću urednog i 

osobe. savjesnog gospodarstvenika.

(3) Zajednica se, na temelju posebne odluke (2) Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko 

Turističkog vijeća,može financijski zaduživati u vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine 

cilju realizacije programa rada i financijskog plana, Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova 

ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti svih članova Skupštine Zajednice.

50% financijskim planom predviđenih prihoda.
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X. JAVNOSTRADAZAJEDNICE (2) Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i 

čuvanju kulturnih dobara.

Članak 69.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela 

Zajednice za članove Zajednice, objavom na Članak 73.

oglasnoj ploči Zajednice, odnosno putem sredstava 

javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način. (1)  Zajednica ima Statut i druge opće akte 

(pravilnici, odluke, poslovnici).

(2) Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti 

Članak 70. s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa 

zakonom i drugim propisima.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, (3) U slučaju nesuglasnoti općih akata sa 

potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe 

informiranje javnosti o radu Zajednice. Statuta.

(4) Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom 

daje Skupština Zajednice.

XI. POSLOVNA TAJNA (5) Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa 

Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom 

Članak 71. ukida ili poništava taj akt, odnosno njegove pojedine 

odredbe.

(1) Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i 

podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo 

protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i Članak 74.

poslovnom ugledu Zajednice.

(2) Predsjednik Zajednice određuje koje isprave (1) Statut donosi, uz prethodnu suglasnost 

i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u Ministarstva turizma, Skupština Zajednice 

svezi s poslovnom tajnom. dvotrećinskom većinom svih predstavnika u 

(3) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i Skupštini Zajednice.

zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju (2) Poslovnik o radu Skupštine donosi 

za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici 

tajna. običnom većinom glasova.

(4) Povreda odredaba ovog Statuta koja se (3) Ostale opće akte donosi Turističko vijeće 

odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na 

dužnosti. osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na 

prijedlog direktora Turitičkog ureda.

XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA

 OKOLIŠA Članak 75.

Članak 72. Opći akti Turističkog ureda su:

- o ustrojstvu

(1) Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju - o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i - o radnim odnosima, disciplinskoj i 

poboljšava kvalitet čovjekova okoliša sukladno materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

propisima u Republici Hrvatskoj. - o obračunu i isplati plaća, naknada plaća i 

ostala primanja,
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- akt i  utvrđeni Statutom i odlukom objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Turističkog vijeća. posavske županije“.

PREDSJEDNIK 

Članak 76. SKUPŠTINE

Zvonimir  Šimunović, v.r.

(1) Izmjene i dopune Statuta donose se u 

postupku i na način određen za donošenje Statuta.

(2) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može 

podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina 

članova Skupštine Zajednice.

(3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja 

se članovima Skupštine Zajednice radi davanja 2.

primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi 

dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku 

od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja Na  temelju  članka  16.  Zakona  o  

primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje turističkim  zajednicama  i  promicanju  hrvatskog  

prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga turizma  ("Narodne  novine"  broj  152/2008)  i  

Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene članka  24.  Statuta  Turističke  zajednice  općine  

suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Velika  Kopanica,  na  Osnivačkoj  skupštini  

upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje. Turističke  zajednice  općine  Velika  Kopanica,  

održanoj  27.  siječnja  2010.  godine,  donosi  se:

Članak 77. ODLUKA

(1) Statut Zajednice objavljuje se u „Službenom o  izboru  i  imenovanju  članova  Turističkog  

vjesniku Brodsko-posavske županije“. vijeća  Turističke  zajednice  općine  

(2) Opći akti Zajednice oglašavaju se na Velika  Kopanica

oglasnoj ploči Zajednice, a opći akti Turističkog 

ureda na oglasnoj ploči Ureda.

 (3) Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom I

oglašavanja.

Temeljem  Statuta  Turističke  zajednice  

općine  Velika  Kopanica  članak  24.  u  Turističko  

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE vijeće  Turističke  zajednice  općine  Velika  

Kopanica  imenuju  se:

Članak 78.

1. Josip  Kitanović

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i 2. Ivica  Ivaniš

druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku 3. Blaž  Šokčević

od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta. 4. Ivan  Meteš

5. Josip  Matijević

6. Josip  Vukasović

XV. PRIJELAZNEIZAVRŠNE ODREDBE 7. Pavao  Kovačević

8. Ivan  Divić

Članak 79.

Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana 
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II II

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Jednog  člana  delegirat  će  Turističko  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "SLužbenom  vijeće  Turističke  zajednice  Brodsko-posavske  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije". županije.

TURISTIČKA  ZAJEDNICA

OPĆINE  VELIKA  KOPANICA III

Klasa  :  334-01/10-01/1 Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

Urbroj:  2178/12-01-11-3 donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  

Velika  Kopanica,  27.  siječnja  2011.  godine vjesniku  Brodsko-posavske  županije".

Predsjednik TURISTIČKA  ZAJEDNICA

Turističke  zajednice OPĆINE  VELIKA  KOPANICA

Zvonimir  Šimunović, v.r.

Klasa  :  334-01/10-01/1

Urbroj:  2178/12-01-11-4

Velika  Kopanica,  27.  siječnja  2011.  godine

Predsjednik

3. Turističke  zajednice

Zvonimir  Šimunović, v.r.

Na  temelju  članka  19.  Zakona  o  

turističkim  zajednicama  i  promicanju  hrvatskog  

turizma  ("Narodne  novine"  broj  152/2008)  i  

članka  24.  Statuta  Turističke  zajednice  općine  

Velika  Kopanica,  na  Osnivačkoj  skupštini  4.

Turističke  zajednice  općine  Velika  Kopanica,  

održanoj  27.  siječnja  2010.  godine,  donosi  se:

Na  temelju  članka  16.  Zakona  o  

ODLUKA turističkim  zajednicama  i  promicanju  hrvatskog  

turizma  ("Narodne  novine"  broj  152/2008)  i  

o imenovanju  Nadzornog  odbora članka  24.  Statuta  Turističke  zajednice  općine  

 Turističke  zajednice  općine  Velika  Kopanica,  na  Osnivačkoj  skupštini  

Velika  Kopanica Turističke  zajednice  općine  Velika  Kopanica,  

održanoj  27.  siječnja  2010.  godine,  donosi  se:

I ODLUKA

Temeljem  Statuta  Turističke  zajednice  o  izboru  predstavnika  za  članove  Turističke  

općine  Velika  Kopanica  članak  31.  za  članove  zajednice  Brodsko-posavske  županije

Nadzornog  odbora  imenuju  se:

1. Ivo  Petrašević I

2. Marinko  Martinović

Za  predstavnike  za  članove  Turističke  
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zajednice  Brodsko-posavske  županije  izabiru  se: TURISTIČKA  ZAJEDNICA

OPĆINE  VELIKA  KOPANICA

1. Katica  Vuletić, ing.agr.,  Velika  Kopanica,  

Lađanik  37, Klasa  :  334-01/10-01/1

2. Ivo  Kitanović,  Velika  Kopanica,  Ivana  Urbroj:  2178/12-01-11-3

Filipovića  60. Velika  Kopanica,  27.  siječnja  2011.  godine

Predsjednik

II Turističke  zajednice

Zvonimir  Šimunović, v.r.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  

vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
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OPĆINA  VRPOLJE

1. djelokruga obavlja poslove propisane Zakonom i 

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih , a najmanje 

jednom godišnje podnosi Općinskom vijeću izvješće 

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju o svom radu.

Savjeta mladih općine Vrpolje(«Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije br.3/08.) i članka 31. 

Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko- Članak 3. 

posavske županije « br. 9/09.) , Općinsko vijeće 

općine Vrpolje na svojoj 16. sjednici održanoj 1. Stručne i administrativno  tehničke poslove 

veljače 2011 , donijelo je za  Savjet mladih obavljaju službe općine Vrpolje.

R J E Š E NJ E 

o izboru članova Savjeta mladih Članak 4. 

općine Vrpolje

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od 

objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-

Članak 1. posavske županije».

Za članove Savjeta mladih općine Vrpolje OPĆINSKO VIJEĆE

izabiru se : OPĆINE VRPOLJE

1. Nikola Knežević Klasa : 021-05/11-1/01

2. Danijel Novoselović Urbroj : 2178/11-01/11-10

3. Ivan Živić Vrpolje, 1. veljače 2011. godine

4. Matej Trepšić

5. Vedran Hrastović PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ivan Pralas, v.r.

Članak 2. 

Savjet mladih općine Vrpolje u okviru svog 
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2. 3.

Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje Na temelju članka 25. Zakona o turističkim 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 

9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 16. („Narodne novine“ broj: 152/08.) i članka 31. Statuta 

sjednici održanoj 1. veljače 2011. godine donijelo je općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“) Općinsko vijeće općine Vrpolje 

O D L U K U na 16. sjednici održanoj 1. veljače 2011. godine 

donijelo je

o imenovanju ovlaštenog predstavnika

općine Vrpolje u Skupštinu Trgovačkog društva O D L U K U

Vodovod d.o.o. Sl. Brod

o namjeri osnivanja Turističke zajednice

općine Vrpolje

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje imenuje Članak 1.

Ankicu Zmaić, načelnicu općine Vrpolje za 

ovlaštenog predstavnika općine Vrpolje u Skupštini Općinsko vijeće općine Vrpolje namjerava 

Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Slavonski Brod. osnovati Turističku zajednicu općine Vrpolje sa 

sjedištem u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana bb.

Članak 2.

Članak 2.

Općinska načelnica Ankica Zmaić 

predstavljat će općinu Vrpolje u Skupštini Namjera osnivanja Turističke zajednice 

Trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Slavonski Brod općine Vrpolje je promicanje i unapređenje turizma 

do prestanka obnašanja dužnosti općinske načelnice na području općine i gospodarskih interesa pravnih i 

općine Vrpolje. fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge 

turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost 

neposredno povezanu s turizmom.

Članak 3. Osnovni cilj osnivanja turističke zajednice 

je promicanje i unapređivanje postojećeg turističkog 

Ova Odluka stupa na snagu danom proizvoda, iniciranje razvoja novih turističkih 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku proizvoda, razvijanje svijest i o važnosti 

Brodsko-posavske županije“. gospodarskih, društvenih i dugih učinaka turizma na 

području općine, zaštite okoliša, prirodne i kulturne 

OPĆINSKO VIJEĆE baštine u skladu s održivim razvojem općine Vrpolje.

OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/11-01/01 Članak 3.

Urbroj: 2178/11-01/11-9

Vrpolje, 1. 2. 2011.g. Potrebna financijska sredstva za osnivanje 

Turističke zajednice općine Vrpolje osigurana su u 

Predsjednik Proračunu općine Vrpolje.

Općinskog vijeća:

Ivan Pralas,v.r.
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Članak 4. - odvodnja atmosferskih voda,

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 

Ova Odluka stupa na snagu danom čišćenje javnih površina,

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku - održavanje javnih površina,

Brodsko-posavske županije“ - održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja i 

OPĆINSKO VIJEĆE - javne rasvjete.

OPĆINE VRPOLJE

Članak 2.

Klasa: 021-05/11-01/01

Urbroj: 2178/11-01/11-11 Programom iz članka 1. ovog Programa 

Vrpolje, 1. 2. 2011.g. utvrđuje se:

Predsjednik - opseg i opis poslova održavanja s procjenom 

Općinskog vijeća: pojedinih troškova po djelatnostima,

Ivan Pralas, v.r. - iskaz financijskih sredstava potrebnih za 

ostvarivanje Programa s naznakom izvora 

financiranja.

Članak 3.

4.

Općinsko vijeće za svaku kalendarsku 

godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima 

Na temel ju č lanka 28 .  Zakona o financiranja donosi Program održavanja komunalne 

komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03, infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 

82/04, 110/04, 178/04 i 38/09 i 79/09 .) i članak 31. komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog 

Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko- Programa.

posavske županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće 

općine Vrpolje na svojoj 16. sjednici održanoj 1. 2.  

2011. godine donijelo je Članak 4.

PROGRAM U 2011. godini održavanje komunalne 

infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 

održavanja komunalne infrastrukture Vrpolje obuhvaća:

na području općine Vrpolje za 2011. godinu

1. Odvodnja atmosferskih voda

- pročišćavanje kanala i postavljanje cijevi uz 

Članak 1. nerazvrstane ceste na  području cijele općine 

po potrebi

Ovim Programom određuje se održavanje 

komunalne infrastrukture u 2011. godini na području Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 

općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka od 25.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 

22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to su: komunalne naknade i Proračuna općine. 
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2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi kuna, a financirat će se iz komunalne naknade i 

na čišćenje javnih površina sredstvima Proračuna.

- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na 

trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, Članak 5.

ispred zgrade općine i parkovima u općini 

Vrpolje. Sredstva za izvršenje radova navedenih u 

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od 

od 25.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava 520.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema 

komunalne naknade i Proračuna općine. dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade 

prihoda od zakupa i korištenja državnog 

poljoprivrednog zemljišta, sredstva od ukopa 

3. Održavanje javnih površina pokojnika i sredstvima Proračuna općine Vrpolje

- nabavka i popravak klupa za parkove

- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima

- nabavka kanti za otpatke Članak 6.

- nabavka i postavljanje prometnih znakova

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu Ovaj Program  primjenjuje se sa 1. siječnja 

od 25.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava 2011. godine i objavit će se u « Službenom vjesniku 

komunalne naknade i  Proračuna općine . Brodsko-posavske županije «.

OPĆINSKO VIJEĆE

4. Održavanje nerazvrstanih cesta OPĆINE  VRPOLJE

- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim 

agregatom na području općine Vrpolje, te Klasa: 021-05/11-01/01

nasipanje poljskih puteva Urbroj: 2178/11-01/11-7

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu Vrpolje, 1. 2. 2011.g.

80.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 

komunalne naknade i prihoda od zakupa i korištenja Predsjednik 

državnog poljoprivrednog zemljišta. Općinskog vijeća:

Ivan Pralas, v.r.

5. Održavanje groblja

- održavanje i uređenje mjesnih groblja i 

odvoz smeća s groblja

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 

od 50.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava 5.

komunalne naknade.

Na temel ju č lanka 30 .  Zakona o 

6.  Javna rasvjeta komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 

- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i 26/03.  pročišćeni tekst, 82/04 , 110/04,178/04, 

poboljšanje ulične rasvjete na području 38/09 i 79/09), te članka 31. Statuta općine Vrpolje 

općine Vrpolje  25.000,00 kuna («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

- troškovi električne energije za javnu rasvjetu  broj 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 16. 

290.000,00 kuna. sjednici održanoj 1. 2.  2011. godine, donijelo je

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki 

predviđaju se u ukupnom iznosu od 315.000,00 
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P R O G R A M od 2.920.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih cesta i 

80.000,00 iz sredstava Proračuna općine Vrpolje.

  gradnje objekata i uređaja komunalne

      infrastrukture u općini Vrpolje 

za 2011. godinu III GRAĐENJE GROBLJA 

Članak 3.

I  OPĆE ODREDBE

a) Nastavak izgradnja Mrtvačnice na groblju 

Članak 1. u Starim Perkovcima  - IV FAZA

Ukupno: 70.000,00 kn

Ovim Programom određuje se izgradnja Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te od 70.000,00 kn iz sredstava Proračuna općine 

nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2011. Vrpolje.

godinu, a odnosi se na:

b) Uređenje i proširenje Mrtvačnice na groblju 

- javne površine u Čajkovcima

- nerazvrstane ceste Ukupno: 70.000,00 kn

- groblja i krematorije Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 

- javnu rasvjetu 70.000,00 kn iz sredstava Proračuna općine Vrpolje

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje voda c) Izrada katastra groblja u Čajkovcima i 

- komunalnu infrastrukturu za poduzetničku Starim Perkovcima

zonu Ukupno: 30.000,00

- objekti školstva i zdravstva Potrebna financijska sredstva u iznosu 30.000,00 

- objekti vjerskih zajednica kuna osigurat će se iz Proračuna općine Vrpolje

Ovim Programom određuje se opis poslova s 

procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te IV JAVNA RASVJETA

za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava 

potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom Članak 4.

izvora financiranja.

a)  Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima 

II GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA u naselju Stari Perkovci .

Ukupno: 500.000,00 kuna  

Članak 2. Potrebna financijska sredstva u iznosu od 

500.000,00 kuna  osigurat će se i to:

a) Izgradnja nogostupa u Vrpolju 150.000,00 kuna iz Ministarstva regionalnog 

Ukupno: 2.200.000,00 kn razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i 

2.200.000,00 kn osigurat će se iz : 50.000,00 kuna iz Općinskog proračuna.

2.000.000,00 kuna iz Programa EIB II i 200.000,00 

kn iz Općinskog proračuna b) Nastavak izgradnje javne rasvjete na 

kandelaberima u naselju Vrpolje

b)   Izgradnja kružnog toka u Vrpolju na Trgu dr. Ukupno: 70.000,00 kn

Franje Tuđmana Potrebna financijska sredstva u iznosu 70.000,00 

Ukupno :  3.000,000,00 kn kuna osigurat će se i to: 70.000,00 kuna iz Općinskog 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu proračuna.
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V GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA VIII   GRAĐENJE UREĐENJE  I SANACIJA  

ZA OPSKRBU  PITKOM VODOM OBJEKATA VJERSKIH  ZAJEDNICA                  

Članak 5. Članak 8. 

a) Izgradnja i dokumentacija  produžetak a)   Rekonstrukcija  uređenje Crkve Rođenja Sv. 

vodovodne mreže u Starim Perkovcima. Ivana Krstitelja u Vrpolju

Ukupno : 300.000,00 kn

Ukupno: 70.000,00 kuna Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu 

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 70.000,00 300.000,00 kuna i to :250.000,00 kn iz Ministarstva 

kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna kulture, 30.000,00 kn iz Županijskog proračuna i 

20.000,00 kuna iz Općinskog proračuna.

VI GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA b)   Rekonstrukcija  uređenje Crkve Svetog Matije 

ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE Apostola u Čajkovcima

OTPADNIH VODA- KANALIZACIJA Ukupno : 100.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se  u iznosu 

Članak 6. od 100.000,00 kuna i to : 50.000,00 kn iz Đakovačko 

osječke nadbiskupije i 50.000,00 kuna iz Općinskog 

- Nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u proračuna.

naselju Vrpolje i izrada dokumentacije za Čajkovce 

i Stare Perkovce i izrada dokumentacije za 

prečistać IX    IZGRADNJA OBJEKATA ZA

 ZDRAVSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ 

Ukupno: 2.500.000,00 kn I  SPORTSKO REKREACIJSKI

Potrebna financijska sredstva u iznosu od  OBJEKTI

2.500.000,00 kn osigurat će se i to: 2.000.000,00 

kuna iz Hrvatskih voda, 300.000,00 kuna iz Članak 9.

Županijskog proračuna i 200.000,00 kuna iz 

Proračuna općine Vrpolje a) Izgradnja pomoćnog objekta uz ambulantu  

ordinaciju opće medicine i uređenje okoliša oko 

Ambulante

VII      KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA Ukupno : 700.000,00 kn

PODUZETNIČKU ZONU  POSLOVNU Potrebna financijska sredstva u iznosu od 

ZONU «VAŠARIŠTE» U VRPOLJU 700.000,00 osigurat će se i to : 630.000,00 kn iz 

sredstava Programa EIB II i  70.000,00 kn iz 

Članak 7. Općinskog proračuna .

Izgradnja komunalne infrastrukture i izrada b) Početak izgradnje Dječjeg vrtića u Vrpolju

projektne dokumentacije za Poslovnu zonu Ukupno: 2.000.000,00 kn

«Vašarište» u naselju Vrpolje. Potrebna financijska sredstva u iznosu 2.000.000,00 

kn osigurat će se i to: 1.800.000,00 iz sredstava 

Ukupno : 700.000,00 kn Programa EIB II i 200.000,00 kuna iz Općinskog 

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu proračuna.

700.000,00 kuna i to : 500.000,00 kn iz Ministarstva c) Završetak izrade projektne dokumentacije za 

gospodarstva , 100.000,00 kn iz Županijskog sportsko rekreacijske objekte u Starim  Perkovcima

proračuna i 100.000,00 kuna iz Općinskog Ukupno: 30.000,00 kn

proračuna. Potrebna financijska sredstva u iznosu 30.000,00 
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kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna OPĆINSKO VIJEĆE

d) Izrada projektne dokumentacije i uređenje OPĆINE VRPOLJE

sportsko rekreacijskih objekata u  Čajkovcima

Ukupno: 50.000,00 kuna Klasa : 021-05/11-01/01

Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 Urbroj : 2178/11-01/11-6

kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna. Vrpolje, 1. 2. 2011.g.

Predsjednik 

X GRAĐENJE  UREĐENJE I Općinskog vijeća :

 REKONSTRUKCIJA ZGRADE Ivan Pralas, v.r.

 OPĆINE

Članak 10.

a) Rekonstrukcija  uređenje Doma kulture « Stjepan 

Radić» - Zgrade općine u  Vrpolju 6.

Ukupno: 800.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva u iznosu 800.000,00 

kn osigurat će se i to: 420.000,00 kuna iz Fonda za Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o 

zaštitu okoliša i 300.000,00 kn iz sredstava Programa javnoj nabavi («Narodne novine» broj 110/07. i 

EIB II i 80.000,00 iz Općinskog proračuna. 125/08.),  i članka 31. Statuta općine Vrpolje 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 

b) Rekonstrukcija stare škole  poslovnog 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 16. 

objekta u Čajkovcima sjednici održanoj 1. veljače 2011. godine donijelo je 

Ukupno: 800.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva u iznosu 800.000,00 PLAN NABAVE

kn osigurat će se i to: 540.000,00 kuna iz sredstava 

Programa EIB II, 180.000,00 kuna iz Ministarstva OPĆINE VRPOLJE ZA 2011. GODINU

regionalnog razvoja i 80.000,00 kuna iz Općinskog 

proračuna.

Članak 1.

c) Uređenje  Doma ku l tu re  u  S ta r im 

Perkovcima Ovim Planom nabave općine Vrpolje za 

Ukupno: 30.000,00 kuna 2011. godinu određuje se nabava roba, radova i 

Potrebna financijska sredstva u iznosu 30.000,00 usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu 

kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna. općine Vrpolje za 2011. godinu i čija ukupna 

vrijednost po proračunskim stavkama čini veći ili 

jednak iznosu od 70.000,00 kuna.

Članak 11.

Ovaj Program primjenjuje se sa 1.1.2011. godine i 

biti će objavljen u « Službenom vjesniku Brodsko- Članak 2.

posavske županije» . 

 Tijekom 2011. godine općina Vrpolje planira 

pristupiti nabavi sljedećih roba, radova i usluga kako 

slijedi:
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Članak 3. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VRPOLJE

Postupak nabave provodi se sukladno 

odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbama o Klasa: 021-05/11-02/01

postupku nabave. Urbroj: 2178/11-01/11-3

Vrpolje, 1. veljače 2011.g.

Članak 4. Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Ovaj Plan nabave za 2011. godinu Ivan Pralas, v.r.

primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine, a objavit 

će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije».
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Bilješke :

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  1Strana:  142



Bilješke :

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   143Broj:  1



Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "LASICA" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod
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