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- akti  župana: 2.

Sredstva  iz  točke  1.  ove  Odluke  namijenit  
35. će  se  za:

1. kapitalne  pomoći  općinama  za  
Na  temelju  članka  38.  Zakona  o  izvršenju  cestogradnju 1.000.000,00 kn

državnog  proračuna  za  2011.  od  14.  prosinca  2. kapitalne  pomoći  općinama  za  
2010.  godine  ("Narodne  novine"  br.  140/10),  vodoopskrbu 5.400.000,00 kn
članka  56.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  3. kapitalne  pomoći  općinama  za  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  vodoodvodnju    800.000,00 kn
10/09)  i  članka  11.  Odluke  o  izvršenju  Proračuna  
Brodsko-posavske  županije  za  2011.  (Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  24/10),  3.
31.  ožujka  2011.  godine,  župan  Brodsko-posavske  
županije  donosi Sredstva  kapitalne  pomoći  rasporedit  će  se  

jedinicama  lokalne  samouprave  za  namjenu  i  u  
ODLUKU iznosima  navedenim  u  tablici  koja  je  sastavni  dio  

ove  Odluke.
o  raspodjeli  sredstava  za  sufinanciranje  
Programa  komunalne  infrastrukture  u  

2011.  godini 4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  8  dana  nakon  
1. objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  BPŽ".

Ovom  Odlukom  raspoređuju  se  sredstva  Klasa  :  023-01/11-01/202
kapitalne  pomoći  jedinicama  lokalne  samouprave  Urbroj:  2178/1-11-01/11-1
osigurana  u  Proračunu  Brodsko-posavske  županije  Slavonski  Brod,  31.  ožujka 2011.
za  2011.  godinu  na  razdjelu  5.  Upravnog  odjela  
za  komunalno  gospodarstvo  i  zaštitu  okoliša  u  Župan
ukupnom  iznosu  od  7.350.000,00 kn. Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

ŽUPANIJA

»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  5Strana:  748



36.
prioriteta  za  raspored  dodijeljenih  sredstava  
između  zdravstvenih  ustanova  u  2011.  čiji  je  

Na  temelju  članka  40.  Zakona  o  osnivač  Brodsko-posavska  županija
zdravstvenoj  zaštiti  ("Narodne  novine"  br.  150/08,  
155/2009/  71/2010,  22/2011).  članka  22.  Uredbe  o  
načinu  izračuna  iznosa  pomoći  izravnanja  za  Ovim  Popisom  prioriteta  za  raspored  
decentralizirane  funkcije  jedinica  lokalne  i  dodijeljenih  sredstava  između  zdravstvenih  
područne  (regionalne)  samouprave  za  2011.  ustanova  u  2011.  čiji  je  osnivač  Brodsko-posavska  
godinu  ("Narodne  novine"  br.  29/2011),  točke  VI.  županija  (u  daljnjem  tekstu:  Popis  prioriteta)  
Odluke  o  minimalnim  financijskim  standardima  za  odobrena  sredstva  za  decentralizirane  funkcije  u  
decentralizirane  funkcije  za  zdravstvene  ustanove  zdravstvu  raspoređuju  se  kako  slijedi:
u  2011.  godini  ("Narodne  novine"  29/2011.)  i  čl.  
56.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni 
v jesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  10/09,  
19/10),  župan  Brodsko-posavske  županije  1.  
travnja  2011.  godine,  donio  je

POPIS
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II. 38.

Ovaj  Popis  prioriteta  za  raspored  
dodijeljenih  sredstava  između  zdravstvenih  Na  temelju  članka  56.  Statuta  Brodsko-
ustanova  u  2011.  godini  čiji  je  osnivač  Brodsko- posavske  županije ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavska  županija  objavit  će  se  u  "Službenom  posavske  županije"  br.  10/09  i  19/10),  a  povodom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije",  a  stupa  na  zahtjeva  Ministarstva  poljoprivrede,  ribarstva  i  
snagu  nakon  dobivene  suglasnosti  Ministarstva  ruralnog  razvoja,  župan  Brodsko-posavske  
zdravstva  i  socijalne  skrbi. županije  donio  je

Klasa  :  023-01/11-01/174 ZAKLJUČAK
Urbroj:  2178/1-11-01/11-1
Slavonski  Brod,  1.  travnja  2011. o  usvajanju  Izvješća  o  radu  Zavoda  za  

prostorno  uređenje  i  Financijskog  izvještaja  
Župan Zavoda  u  2010.

Danijel  Marušić, dr.vet.med., v.r.

Usvaja  se  Izvješće  o  radu  Zavoda  za  
prostorno  uređenje  Brodsko-posavske  županije  i  
Godišnji  izvještaj  o  izvršenju  Financijskog  plana  

37. Zavoda  u  2010.  godini.

Klasa  :  023-01/11-01/237
Na  temelju  članka  56.  Statuta  Brodsko- Urbroj:  2178/1-11-01-11-1

posavske  županije ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonski  Brod,  9. svibnja 2011.
posavske  županije"  br.  10/09  i  19/10),  a  povodom  
zahtjeva  Ministarstva  poljoprivrede,  ribarstva  i  Župan
ruralnog  razvoja,  župan  Brodsko-posavske  Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
županije  donio  je

RJEŠENJE

o  imenovanju  predstavnika  u  Regionalnoj  
koordinaciji  za  provedbu  Akcijskog  plana  

razvoja  ekološke  poljoprivrede  u  
Republici  Hrvatskoj  od  2011.-2016.

Željko  Burazović, dipl.ing.,  pročelnik  
Upravnog  odjela  za  poljoprivredu  Brodsko-
posavske  županije  imenuje  se  za  predstavnika  u  
Regionalnoj  koordinaciji  za  provedbu  Akcijskog  
plana  razvoja  ekološke  poljoprivrede  u  Republici  
Hrvatskoj  od  2011.-2016.  godine.

Klasa  :  023-01/11-01/203
Urbroj:  2178/1-11-01-11-1
Slavonski  Brod,  20.  travnja  2011.

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

39.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne novine» br. 

33/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 13. stavka 6.  Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» br. 92/2010) 

te članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09), a 

temeljem točke 3.  Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini,  Stožer zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije je na 

sjednici održanoj 17. svibnja 2011. godine  usvojio  

PLAN

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara

Brodsko – posavske  županije  za  2011. godinu

(kod velikih požara otvorenog prostora – složenih događaja)

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Planom intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Brodsko - posavske županije (u daljnjem 

tekstu: Plan) utvrđuju se: sudionici provedbe Plana, njihov ustroj, djelokrug i nadležnost, sustav koordiniranja 

aktivnosti, rukovođenja i zapovijedanja akcijama gašenja velikih požara otvorenih prostora, osposobljavanje 

sudionika provedbe Plana, obavješćivanje javnosti o velikim požarima otvorenih prostora, te način osiguranja 

financijskih sredstava za provedbu Plana.

Plan je strateški dokument Brodsko - posavske županije u intervencijama kod velikih požara otvorenog prostora – 

složenih događaja.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Planu imaju sljedeće značenje:

– Veliki požar otvorenog prostora je svaki požar otvorenog prostora koji, s obzirom na zahvaćenu površinu i 

brzinu širenja, neposredno ugrožava osobe i imovinu većeg opsega, ili moguće nanošenje znatnih 

materijalnih šteta, zahtijeva intervenciju većih, prvenstveno vatrogasnih snaga sa šireg područja;

– Akcident je svaki događaj nekontroliranog širenja opasnih tvari (otrovi, kiseline, lužine, i. t. d.) koji 

ugrožavaju stanovništvo i njihova dobra, te zahtjeva specijalnu tehniku i vozila za otklanjanje akcidenata,

– Elementarna nepogoda je svaki događaj koji poprimi veće razmjere u ugrožavanju stanovništva i 

njihovih dobara (poplava, potres).

– Županijsko vatrogasno zapovjedništvo  je stručno operativno tijelo za vođenje i koordinaciju vatrogasnih 

intervencija velikih požara otvorenog prostora – složenih događaja na području  Brodsko - posavske 

županije. Sjedište Vatrogasnog zapovjedništva je u Vatrogasnoj zajednici Županije, Trg Sv. Trojstva br. 3, 

Slavonski Brod;
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– Zapovjedništvo na požarištu je stručno operativno tijelo koje zapovijeda i koordinira aktivnosti 

neposredno na / uz požarište;

– Zapovjednici požarnih sektora su zapovjednici na jednom požarnom sektoru požarišta, odgovorni za 

stručnu i kvalitetnu uporabu raspoloživih resursa za gašenje požara;

– Zemaljske snage gasitelja su ukupni ljudski i materijalno-tehnički resursi, koji sudjeluju u gašenju požara 

otvorenog prostora djelujući sa zemlje, uključujući javne vatrogasne postrojbe (profesionalne i dobrovo-

ljne), postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, intervencijske postrojbe, postrojbe civilne zaštite, 

postrojbe Hrvatske vojske i ostale snage ustrojene od fizičkih osoba određenog područja i organiziranih 

ekipa pravnih osoba (šumarski djelatnici, građevinska mehanizacija i dr.);

– Protupožarne zračne snage su ljudski i materijalno-tehnički resursi, koji se koriste za gašenje požara 

(letjelice za gašenje, nadzor i koordinaciju iz zraka s odgovarajućim posadama, opremom, sredstvima i 

tehnikom);

Članak 3.

Županijsko vatrogasno zapovjedništvo na temelju vlastite prosudbe, utvrđuje pojavu velikog požara otvorenog 

prostora – složenog događaja od značaja za  Brodsko-posavsku županiju.

Članak 4.

U slučaju nastanka požara otvorenog prostora, koji može prerasti u veliki požar, smjernice za uključivanje tijela i 

pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara otvorenog prostora definiraju se, sukladno tabeli ugroženosti, kako 

slijedi: (tablica br. 1.)
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TABLICA  br. 1.

STUPANJ UGROŽENOST  ANGAŽIRANE SNAGE 

 
 
1. stupanj 

– požari otvorenog prostora 
   manjih razmjera 
– indeks opasnosti vrlo mali   do 
mali  

– vatrogasne postrojbe s područja    grada/općine 

 
 
 
2. stupanj 

– manje šumske površine 

– veće površine trave i 

   niskog raslinja 

– indeks opasnosti mali do 

   umjeren 

– snage iz  1. stupnja i 

–vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova i općina 

– zapovjedništvo općina -  područja 

 
 
 
 
3. stupanj 

– veće šumske površine 

– velike površine trave i 

   niskog raslinja 

 
– indeks opasnosti mali do 
   umjeren 

– snage iz 2. stupnja i 

–županijsko  vatrogasno     zapovjedništvo 

–uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s 

    područja županije 
 
po prosudbi uključuju se i: 
– intervencijske postrojbe (RH) 
– postrojbe civilne zašti te s područja   županije 
– NOS OS RH (Hrvatska vojska) 

 
 
 
 
 
 
 
4. stupanj 

– vrij edne šumske površine 

– vrlo velike površine trave i 
niskog raslinja 

– ugroženost objekata i 

   naselja 

– moguće više i stovremenih  

   događaja na širem području 

   (razli či tog intenziteta) 

– indeks opasnosti umjeren 

   do vel ik 

– snage iz  3. stupnja i 

– uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s područja 
županije 

– operativno vatrogasno zapovjedništvo 

   Brodsko - posavske županije 

– intervencijske postrojbe (RH) 

– županijsko zapovjedništvo zaštite i spašavanja 

– postrojbe civilne zašti te s     područja    županije 

– NOS OS RH (Hrvatska vojska) 

- protupožarne zračne snage 

– priprema dodatnih snaga za   ispomoć   iz drugih 
županija 

po potrebi uključuju se i: 

– Vatrogasno zapovjedništvo RH 
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II. ZAPOVIJEDANJE I KOORDINACIJA PRI INTERVENCIJAMA U GAŠENJU VELIKIH POŽARA 

OTVORENOG PROSTORA - SLOŽENIH DOGAĐAJA

Članak 5.

 Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u aktivnostima gašenja velikih požara otvorenog prostora, ustrojavaju se 

Vatrogasno zapovjedništvo općine, Operativno vatrogasno zapovjedništvo Brodsko - posavske županije.

Radom zapovjedništava upravlja zapovjednik, koji odlučuje i odgovoran je za rad Zapovjedništva.

Županijski vatrogasni zapovjednik po dužnosti je zapovjednik Vatrogasnog zapovjedništva Brodsko - posavske 

županije. 

Županijski vatrogasni zapovjednik imenuje članove Vatrogasnog zapovjedništva i njihove zamjenike, te 

zapovjednike i članove Operativnog vatrogasnog zapovjedništva.

Na prijedlog Županijskog vatrogasnog zapovjednika, župan imenuje Županijsko vatrogasno zapovjedništvo. 

(zapovjednici iz sustava zapovijedanja – tablica br. 6.)

Popisi članova vatrogasnih zapovjedništava iz stavka 5. ovoga članka, dostavljaju se županijskom vatrogasnom 

zapovjedniku, odmah po imenovanju.

Članak 6.

Vatrogasno zapovjedništvo sastavljeno je od:

– zapovjednika zapovjedništva VZŽ-e, Stjepan Županić – mob. 091/1444-501

– zamjenika zapovjednika VZŽ-e , Ivan Vuleta – mob. 091/1444-502,  099/216-5707

– pomoćnika zapovjednika VZŽ-e, Siniša Makovičić – mob. 091/1444-503,

– zapovjednici VZO-e (svaki član vatrogasnog zapovjedništva ima zamjenika).

 
 
 
 
 
5. stupanj 

– posebno vrijedne šumske 

    površine 

– izrazito velike površine 

   otvorenog prostora 

– više istovremenih događaja 

   većeg intenziteta 

– ugroženost naselja i / ili 

   drugih sadržaja ili objekata 

– indeks opasnosti velik do 

   vrlo velik 

-  snage iz 4. stupnja i 

- Stožer zaštite i spašavanja  BPŽ 

– vatrogasno zapovjedništvo RH 

– vatrogasne postrojbe iz ostalog   dijela    RH 

-  zapovjedništvo zaštite i spašavanja RH 

– postrojbe Civilne zaštite iz   ostalog    dijela  RH 

- protupožarne zračne snage 
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Članak 7.

Brodsko-posavska županija dužna je odrediti pogodne lokacije i prostore, te izvršiti sve potrebne predradnje 

(mogućnost žurnog instaliranja računalne opreme i drugih sredstava veze i komunikacijskih jedinica) radi 

uspostave zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara otvorenog prostora.

Odgovorne osobe (županijski čelnici) koji se pozivaju za slučaj nastalih događaja: (tablica br. 2.)

TABLICA  br. 2.

III. PLANSKO  UKLJUČIVANJE  SVIH  SNAGA  I  RESURSA  U  INTERVENCIJE SPAŠAVANJA I 

GAŠENJA  POŽARA 

Članak 8.

U gašenju požara otvorenog prostora koji prerasta u veliki požar složenog događaja na zahtjev zapovjednika 

požarišta, a temeljem prosudbe nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika, upućuju se dodatne vatrogasne 

snage.

Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same ugasiti požar, akciji gašenja požara na temelju zahtjeva 

zapovjednika požarišta priključuju se postrojbe civilne zaštite koje je jedinica lokalne samouprave osnovala, 

obučila i opremila, (članak 2, 3, i 4. – Plana u slučaju nastanka događaja koji je - nije  poprimio obilježje prirodne – 

elementarne nepogode – sastavni je dio ovog Plana), te prema potrebi postrojbe Hrvatske vojske.

Članak 9.

Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe jedinice lokalne samouprave (grad, općina) nisu dostatne za gašenje 

požara, zapovjednik požarišta traži dodatnu pomoć od više razine zapovijedanja (članak 5. i 6.  Plana u slučaju 

nastanka događaja koji je - nije poprimio obilježje prirodne-elementarne nepogode – sastavni dio ovog Plana.)

Odluka o angažiranju dodatnih snaga za gašenje požara može se donijeti samo onda, kad su sve raspoložive 

protupožarne snage s područja jedinice lokalne samouprave nedostatne za uspješno gašenje, ili su već angažirane 

na drugim požarištima.

Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je aktivirati sve vatrogasne postrojbe s područja Županije.

Ukoliko angažirane snage gasitelja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka nisu dovoljne za gašenje požara, županijski 

vatrogasni zapovjednik će, putem nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva  zatražiti dodatnu pomoć.

Ukoliko pružena pomoć iz stavka 4. ovoga članka nije dovoljna, na traženje nadležnog operativnog vatrogasnog 

zapovjedništva, glavni vatrogasni zapovjednik može, sukladno prosudbi, zapovjediti angažiranje svih 

raspoloživih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske i ostalih protupožarnih snaga.

Županije koje se oslanjaju na Brodsko – posavsku županiju (tablica br. 3.)

Funkcija ime i prezime telefon / mob 

Župan Danijel Marušić 216-200   099/217-5229 
Zamjenik župana za gospodarstvo Davor Vlaović 216-202   098/448-682 
Zamjenik župana za druš. djelatnosti Ružica Vidaković 447-721   098/982-7484 
Predsjednik županijske skupštine Zdravko Sočković 483-413    098/439-094 
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Stjepan Bošnjaković 216-232    098/197-9373 

DUZS –  Područni ured Sl.Brod (112) Pavo Baričić 416-703,  091/112-1162 
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TABLICA  br. 3.

IV.   SUSTAV  PRIPRAVNOSTI I UKLJUČENJE POSTROJBI U GAŠENJUPOŽARA

Članak 10.

Javne vatrogasne postrojbe (postrojbe državnog značaja) uključuju se u intervenciju prema nastanku požara u 

zoni svoje odgovornosti (zona područne vatrogasne zajednice) ili po zapovjedi županijskog vatrogasnog 

zapovjednika.

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe -  središnje postrojbe (postrojbe županijskog značaja) uključuju se u akciju 

gašenja požara u zoni svoje odgovornosti ili po zapovjedi područnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe -  ostale postrojbe (postrojbe lokalnog značaja općina i gradova) uključuju se u 

akciju gašenja požara samoinicijativno u zoni svoje odgovornosti ili po zahtjevu županijskog vatrogasnog 

zapovjednika, odnosno njegovog zamjenika.

U slučaju kada požar poprimi razmjere da ga snage JVP i snage središnjih DVD na području svoje odgovornosti 

(područje JLS ili dijela područja JLS) ne mogu same staviti pod kontrolu ili ugasiti, u akciju gašenja uključuju se 

druge snage JVP i postrojbi DVD s područja susjednih JLS ili Županije u cjelini.

U tom slučaju, prvo se uključuju snage iz pričuve. Ove snage se planiraju i stavljaju u stanje pripravnosti prema 

unaprijed utvrđenome Planu i prioritetima intervencije na posebno ugrožene objekte i otvorene prostore  Brodsko 

- posavske županije.  Ovaj operativni Plan za točno određene novo nastale situacije (prostore/ili objekte) 

razrađuje županijsko vatrogasno zapovjedništvo.

U slučaju uključivanja operativnih postrojbi u gašenju požara na nerazminiranom području Županije, (karta - 

prilog br. 9)  uključuju se glavni vatrogasni zapovjednik RH i Hrvatski centar za razminiranje HCR. (web stranica 

 - posljednja promjena 19.04.2010).  

Članak 11.

Među prioritetna područja u djelovanju protupožarnih snaga u gašenju požara otvorenog prostora na području 

Brodsko - posavske županije spadaju zaštićeni dijelovi prirode: 

- park prirode «Lonjsko polje» 

- posebni rezervati šumske vegetacije «Prašnik - prilog 1» i «Muški bunar - prilog 2»

- ornitološki rezervati «Jelas ribnjaci - prilog 3 » i  „bara Dvorina -  prilog 6“

- zaštićeni krajolici «Jelas polje - prilog 4» i «Gajna - prilog 5»

- pašnjak Iva – prilog 7 

Kod intervencija  objekata na prostoru Brodsko-posavske županije prioritet imaju urbana područjima s 

prigradskim naseljima, a unutar njih objekti pravnih i fizičkih osoba koji su razvrstani u I i II kategoriju 

ugroženosti od požara. (tablica br. 4 – prilog (karta) br. 8.)

www.hcr.hr

Županija Županijski vatrogasni 
zapovjednik 

telefon 

Sisačko-moslavačka Mijo Brlečić 044/526-011   098/390-100 

Požeško-slavonska Ugrin Josip 034/241-452   091/274-0517 
Osječko-baranjska Boris Banjan 031/205-060   098/437-972 
Vukovarsko-srijemska Antun Jelić 032/332-212   091/7940-843 
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TABLICA  br.  4.

TABLICA  br. 5.

ODGOVORNE OSOBE ZA ZONU DJELOVANJA:

DUZS – PODRUČNI URED  SLAVONSKI  BROD  

HRVATSKI  CENTAR  ZA  RAZMINIRAVANJE  (HCR)

HRVATSKE  ŽELJEZNICE – SLAVONSKI  BROD

ŽUPANIJSKA  UPRAVA  ZA  CESTE

Grad - Općina Pravna osoba Kat.  ugroženosti  
SLAVONSKI    

BROD 

SLAVONIJA DI, Sv. Lovre bb II a 
INA d. d. PROPLIN,  Kumičićeva 151 II b 
INA d. d., skladište derivata Bjeliš II b 

ORIOVAC Oriolik  d. o. o. II b 

NOVA  GRADIŠKA 

 

DI Sekulić d. o. o.,  Reljkovićeva bb  II b 
KLAS  d. d., Urije bb II b 

Slavonijaradinost d. d.,(u stečaju) II b 

 

Prezime i ime Funkcija Telefon  mobitel 
Baričić Pavo  načelnik odjela 416-703 091/112-1162 
 dežurni centar 112  

 

Prezime i ime Funkcija Telefon  mobitel 
Modrušan Zdravko upravitelj 044/554-100 

fax 044/554-142 
 

Ban Tomislav kontakt osoba 044/554-122 091/403-5820 

 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 

Naglić Gordana referent  
PPZ 

277-450 098/983-
2109 

Vidaković 
Stjepan 

šef  
kolodvora 

277-401  

 prometni 
ured 

277-411  

 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Antun Dukić ravitelj 447-260 098/340-169 

 

Strana:  775Broj:  5 »SLUŽBENI  VJESNIK«



CESTE – SLAVONSKI  BROD  I. G. Kovačića 58

LUČKA KAPETANIJA – SLAVONSKI  BROD Šetalište B. Radića 19 a

HEP DISTRIBUCIJA D.O.O. – SLAVONSKI BROD 

(grad i općine bivše skupštine općine S. Brod)

HEP DISTRIBUCIJA  – NOVA  GRADIŠKA

(grad i općine bivše skupštine općine  N. Gradiška

HEP DISTRIBUCIJA – ŽUPANJA

(općine Gundinci, Sikirevci i Sl. Šamac)

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Vuletić Ivica odgovorna  osoba     098/226-894 
 dežurna služba 223-001,  223-005,  

223-000,  223-038 

 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Žakula Mladen odgovorna osoba 446-655 

384-587, 
098/981-3898 

Švađumović Marinko odgovorna osoba  098/937-9010 

 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
 centrala 215-555  
Veir Zdenko, dipl.ing direktor 215-100 091/215-0222 
Dadić Damir rukovo. službe za održavanje 215-541 091/215-0209 
 dispečer 215-201  

 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
 centrala 215-700  
Matijašević Franjo ruk. pogona N. Gradiška 215-701 091/215-0208 

 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
 pogon Županja 032/831-210 Fax 831-724 

Čavlović Vladimir direktor 032/216-141 098/404-074 
Mijatović Tomo pogon Županja 032/831-210  
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PLIN PROJEKT D.O.O.  NOVA  GRADIŠKA

BROD-PLIN D.O.O. Tome Skalice 4  SL.  BROD

MATO  FURNIR   D.O.O. Oprisavci bb, 35213 OPRISAVCI

AERO-KLUB  «BROD» p. p. 113   Sl. Brod 

VODOVOD   Sl. Brod 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Vuković Josip, dipl.ing direktor 361-999 091/361-9901 
Melem Zvonimir  tehnički direktor 361-999 091/361-9975 
 dežurni 361-999 080/200-225 

 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Vidaković Pero 
Bukvić Dalibor 

direktor 405-701 098/237-764 
098/730-740 

 centrala 405-700  
Vučković Antun voditelj distribucije 453-074 099/255-7133 
 dežurni  099/205-7000 

 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Vladić  Mato vlasnik 215-750 091/230-2300 

 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Klopan Ivan Upravitelj   250-262  RM 098/612-037 
Klopan Ivan Upravitelj   250-189  kući 091/270-1899 

 

Prezime i ime Funkcija telefon  kući 
Marko Blažević Direktor 405-730  
Julio Pisarević zaštita rada 405-730 451-220 
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TABLICA  br.  6.

SUSTAV ZAPOVIJEDANJA

    GLAVNI  VATROGASNI  ZAPOVJEDNIK 
Mladen Jurin tel: 01/2391-316  mob:091/112-1004 
    VATROGASNO  ZAPOVJEDNIŠTVO  RH 

 

pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika 
Mladen Vinković  tel: 091/112-1022 

pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika 
Željko Popović  tel: 091/112-0001 

OPERATIVNO VATROGASNO 
ZAPOVJEDNIŠTVO 

KONTINENTALNOG DIJELA RH 

OPERATIVNO VATROGASNO 
ZAPOVJEDNIŠTVO 

H  V  Z - E 

 

    ŽUPANIJSKI  VATROGASNI  ZAPOVJEDNIK 
        Stjepan  Županić dipl. ing.  tel: 091/1444-501 

Zamjenik županijskog vat. zapovjednika 
Ivan Vuleta, dipl.ing.  tel: 091/1444-502,  

099/216-5707 

Pomoćnik županijskog vat. zapovjednika 
Siniša Makovičić  tel: 091/1444-503 
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ZAPOVJEDNICI  I  PREDSJEDNICI  VZŽ / VZG / VZO / DVD

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

           ZAPOVJEDNIK              VZŽ                  PREDSJEDNIK  
00 ŽUPANIĆ STJEPAN 

M. GUPCA 92 
35214 DONJI  ANDRIJEVCI 
*TEL:091/1444-501,  

ŠULTER MILAN 
ŽELJEZNIČKA 29 
35214 DONJI ANDRIJEVCI 
TEL: 471-997    * 091/1444-505 

                                         VZG  SLAVONSKI BRODA 
01 VLK  ŽELJKO 

KAJE  ADŽIĆA b b  
35 000  SLAVONSKI  BROD 
099/216-5212,  091/1444-530,    

ĐURO KOKANOVIĆ 
I. GUNDULIĆA 1  
35000 SLAVONSKI BROD 
TEL: 200-711,   091/1444-587 

 JVP  GRADA  SLAVONSKI  BROD 

02 VULETA IVAN 
M. MESIĆA 4 G. VRBA 
35000 SLAVONSKI BROD 
OP. DEŽ: 442-093   * 091/1444-502 
TEL: RM 446-125,     099/216-5707 

VLK  ŽELJKO  
KAJE  ADŽIĆA b b 
35 000  SLAVONSK I  BROD 
091/1444-530,  099/216-5212 

                                              VZG NOVA GRADIŠKA 
03 PEJAKOVIĆ  IVO  

Br. Radića 106 a 
35420  S. P. SELO 
091/1444-586 

ŠTIGLIĆ  STJEPAN 
SLAVONSKA  28 
35400 NOVA GRADIŠKA  
091/1444-585 

 DVD  NOVA  GRADIŠKA 
04 MAKOVIČIĆ  SINIŠA 

Šumet lica 5c    
35404  CERNIK 
* 091/1444-503 

KRPAN  VLADO 
URIJE  6 
35400  NOVA GRADIŠKA 
091/363-3857 

                                                 VZO BEBRINA 
05 STVORIĆ  DAMIR 

ST.  KUTI  102 
35254 BEBRINA 
TEL: 091/1444-606 

CRNAC MARIJAN 
BEBRINA 72 
35254 BEBRINA 
TEL: 433-579,   * 091/1444-509 

                                         VZO BRODSKI STUPNIK 

06 GUBIĆ  DAMIR 
P . ZRINSKOG  67 
35253 BRODSK I STUPNIK 
091/1444-610 

JURIŠIĆ   MIJO  
S. RADIĆA 116  
35253 BRODSKI STUPNIK 
098/610-165 

                                                   VZO CERNIK 

07 JELINIĆ  KAZIMIR 
PSUNJSKA  15 
35400  NOV A  GRADIŠKA 
091/1444-511 

ŽIVKOVIĆ KREŠIMIR 
ĐURIĆEVA 56 
35404 CERNIK 
TEL:369-428 091/1444-549 

                                                    VZO DAVOR 
08 HAJM ZDRAVKO 

SAV SKA 78 ORUBICA 
35425 DAVOR 
TEL: 349-064  * 091/1444-512 
 

ANĐELKOVIĆ  ĐURO  
TOMISLAVA 30 
35425 DAVOR 
TEL:  035/347-333, kući  347-146 
091/1444-552 
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                                                    VZO GARČIN 
09 ŠTEFANAC  MIROSLAV 

J. KOZARCA  6  
35212 GARČIN 
TEL: 091/1444-514,  098/731-254,   

VINKOVIĆ ŽELJKO 
K. TOMISLAVA 155 
35212 GARČIN 
TEL: 422-516  RM: 422-487, 091/1444-553 

                                             VZO NOVA KAPELA 
10 KOLARIĆ  KREŠO 

 S. RADIĆA 103  BATRINA 
35410 NOVA KAPELA 
TEL: 091/1444-516  

PRPIĆ  IVO 
K. TOMISLAVA 30 
35410 NOVA KAPELA 
TEL: 384-065, 091/1444-561 

 VZO OPRISAVCI 
11 TREPŠIĆ FRANJO 

PRNJAVOR 54 
35216 OPRISAVCI 
TEL: 475-130, * 091/1444-517 

ŠTEFANAC DANKO 
OPRISAVCI 51 A 
35213 OPRISAVCI 
TEL: 227-295, 091/1444-567 

                                 VZO ORIOVAC - DOM - TEL: 431-646 
12 MILAŠIN  DAMIR 

DOMOBRANSKA  28 
35250 ORIOVAC 
TEL: 091/1444-607,  095/907-6902 

MILAŠIN STJEPAN 
V. BECIĆA 14 A 
35250 ORIOVAC 
TEL: 431-153,  091/1444546 

                                                   VZO REŠETARI 
13 PRPIĆ  IVO 

M.  GUPCA  20 
35403 REŠETARI 
TEL. 367-266, * 091/1444-518 

VUKOVIĆ  SINIŠA 
M. GUPCA  47   ADŽAMOVCI 
35422   ZAPOLJE 
TEL: 342-341     091/1444-570 

                                                  VZO SIKIREVCI 

14 ČIVIĆ MATO  
B. KAŠIĆA 7 
35224 SIKIREVCI 
TEL: 482-119,    091/1444-520 

RADOVANOVIĆ ĐURO 
A. STEPINCA 8 
35224 SIKIREVCI 
TEL: 481-291   091/1444-571 
 

                                        VZO STARO PETROVO SELO 
15 TADIĆ KREŠIMIR 

ŠTIVICA 26A,  
35420 STARO PETROVO SELO 
TEL: 327-310  * 091/1444-522 

TURKALJ  IVO 
VRBOVA  272 d 
35 414  VRBOVA 
TEL: 091/2340-113 
 

                                             VZO VELIKA KOPANICA 
16 VUKASOVIĆ  MATIJA 

BERAVCI  70 
35221 VELIKA  KOPANICA 
TEL: 476-167  * 091/1444-524 

PETRAŠEVIĆ  ANTUN  
ŠAMAČKA  54 
35221 VELIKA KOPANICA 
TEL: 476-047 , 091/1444-573 

                                                      VZO VRBJE 
17 KONJEVIĆ BRANKO 

BODOVALJCI 67 
35422 ZAPOLJE 
TEL: 345-173, * 099/504-8407 

ŠTIVIČIĆ  BRANKO 
Sićice  bb 
35423 VRBJE 
TEL: 035/345-092,  091/1444-576 
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                                                   VZO VRPOLJE 
18 
 

ČIVIĆ  JOSIP 
S. RADIĆA  17 
35210  V RPOLJE  
TEL:439-529  , * 091/1444-526 

NOVOSELOVIĆ IVAN 
B. RADIĆA  34  ČAJKOVCI  
35210 VRPOLJE 
TEL: 483-055, 091/1444-577 

 DVD SLAVONSKI BROD 
19 ubaciti KOKANOVIĆ  ĐURO  

I. GUNDULIĆA 1 
35000 SLAVONSKI BROD 
TEL: 200-711,   091/1444-587 

                                 DVD GUNDINCI  ( OPĆINA GUNDINCI ) 
20 KARAVIDOVIĆ MATO  

S. RADIĆA 118 
35222 GUNDINCI 
TEL:  091/1444-535 

KOKANOVIĆ MATO 
M.  GUPCA 3 
35222 GUNDINCI 
TEL: 091/1444-597 

          DVD GORNJI BOGIĆEVCI  ( OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI ) 
21 RAČMAN  MILAN   

PODGAJ  32 
35429 GORNJI  BOGIĆEVCI 
TEL: 091/1444-534 

BILANDŽIĆ  DRAGAN 
Dubovac 97 
35430   OKUČANI 
TEL:  091/1444-594 

           DVD DONJI ANDRIJEVCI  ( OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI ) 
22 VUKAŠINOVIĆ IVAN 

M. GUPCA 13 
35214 DONJI ANDRIJEVCI 
TEL: 471-146,  091/1444-532 

JURKOVIĆ  FRANJO  
TRNAVAČKA  9 
35214 DONJI ANDRIJEVCI 
TEL: 091/1444-592 

                             DVD DRAGALIĆ ( OPĆINA  DRAGALIĆ ) 

23 ŠUPICA  IGOR 
 K. TOMISLAVA  100                    
 35428 DRAGALIĆ 
TEL: 376-120 , * 091/1444-531 

ZUKANOVIĆ  DRAŽENKO  
K. TOMISLAVA 71 
35428 DRAGALIĆ 
TEL: 376-095,  091/582-5335,  092/118-6888 

                 DVD DONJI VAROŠ    ( OPĆINA STARA GRADIŠKA ) 

24 MORO  MARIJO 
DONJI VAROŠ 103 
35435 STARA GRADIŠKA 
TEL: 374-086 , *  091/1444-533  

VUGIĆ  RADISLAV  
K. TOMISLAVA  1    DONJI VAROŠ 
35435 STARA GRADIŠKA 
TEL:   091/1444-593 
 

                              DVD OKUČANI  ( OPĆINA OKUČANI ) 
25 VUČKOVIĆ  MILAN 

A. STEPINCA 87  
35430 OKUČANI 
098/502-223,  091/1444-536 

LIPOVAC  LOVRICA 
121 BRIGADE HV-a 6a 
35430 OKUČANI 
TEL: 091/1444-599,  091/5893-272 

            DVD SLAVONSKI ŠAMAC ( OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC ) 
26 VILAJTOVIĆ STIPO 

MATIJE GUPCA 31 
35220 SLAVONSKI ŠAMAC 
TEL: 473-448,  * 091/1444-537 

SURATLIĆ  JOSIP 
K. ZVONIMIRA 75 
35220 SLAVONSKI ŠAMAC 
TEL: 473-323, 091/1444-588 

                          DVD SIBINJ                    ( OPĆINA SIBINJ ) 
27 VIDAKOVIĆ DAMIR 

BRAĆE RADIĆA 64 
35252 SIBINJ 
 091/1444-538,  

VINČAZOVIĆ MLADEN 
SIBINJSKIH ŽRTAVA 15 
35252 SIBINJ 
098/187-1098 
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Kako se radi o uzbunjivanju odgovornih osoba (zapovjednika) u VZO-a i Dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima u ovoj tablici su dati podaci i za predsjednike.

V.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno prosudbi ugroženosti od požara, a na temelju 

svojih planova intervencija, dužne su na svom području utvrditi pravne osobe, koje u obavljanju redovite 

djelatnosti mogu pridonijeti uspješnom izvršavanju intervencije i poticati ostvarivanje suradnje.

Članak 13.

Način korištenja protupožarnih zrakoplova, helikoptera i osoblja, utvrđuju se posebnim sporazumom Ministarstva 

unutarnjih poslova i Ministarstva obrane, na temelju članka 37., stavka 6. Zakona o vatrogastvu (»Narodne 

novine«, broj 106/99), a putem glavnog vatrogasnog zapovjednika RH.

Članak 14.

Ovlašćuje se zapovjednik VZŽ-e za donošenje uputa o provedbi ovog Plana, u granicama ovlasti utvrđenih 

Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99) i Programa Vlade RH.

Članak 15.

Ovaj Plan je sastavni dio Plana rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja na području Županije koji donosi Župan 

Brodsko-posavske županije.

Klasa: 810-01/11-01/01

Ur. Br: 2178/1-11-02-11-2

Slavonski Brod:  17. svibnja  2011. god 

ŽUPAN

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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40. B. Dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski 
zaposleni vatrogasci;

C. Ostale postrojbe i ekipe osposobljene za 
gašenje požara otvorenoga prostora (postrojbe opće Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti od 
namjene CZ, ekipe šumarskih radnika, i sl.).požara (»Narodne novine«, broj 92/2010) i Programa 
D. Vatrogasne postrojbe u gospodarstvu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
(profesionalne i dobrovoljne);požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. 

godini Vlade Republike Hrvatske KLASA: 214-
01/10-02/04 URBROJ: 5030106-11-3 od 13. Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće 
siječnja 2011.g. (Narodne novine 29/2011), na cjeline:
sjednici Stožera zaštite i spašavanja BPŽ održanoj 17. 
svibnja 2011. godine usvojen je sljedeći 1. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE 

U ZAŠTITI OD POŽARA  AKTIVNOSTI U 
PLAN PRIPREMI LJETNE PROTUPOŽARNE 

SEZONE

 operativne provedbe Programa aktivnosti 2. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU 
S M A N J E N J A  O PA S N O S T I  O D  u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za 
NASTANKA I ŠIRENJA POŽARABrodsko-posavsku županiju u 2011. godini

3. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, 
TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U ZAŠTITU 
OD POŽARAProgram aktivnosti u provedbi posebnih 

4. AKTIVNOSTI UTVRĐENE DRŽAVNIM mjera zaštite od požara za Brodsko-posavsku 
P L A N O M  A N G A Ž I R A N J A  županiju (u daljnjem tekstu: Program aktivnosti) 
VATROGASNIH SNAGA I SNAGA KOJE temeljni je dokument koordinacije i
SUDJELUJU U GAŠENJU POŽARAprovedbe godišnjih aktivnosti državnih tijela, javnih 

5.  OPERATIVNE AKTIVNOSTIustanova, jedinica lokalne i područne
6. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O (regionalne) samouprave, udruga građana, te drugih 

PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ PROGRAMorganizacija i tijela uključenih u provedbu mjera 
zaštite od požara.

1. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE U 
ZAŠTITI OD POŽARAProgram aktivnosti izrađen je temeljem 

raščlambe podataka iz dostavljenih izvješća o
Županije, odnosno njihova tijela koja to još nisu provedbi zadaća tijekom prethodnih godina i 
propisala, dužne su (sukladno člancima 41. st. 2. i 43. podataka o stanju utvrđenom inspekcijskim
st. 1. Zakona o šumama, »Narodne novine«, br. nadzorom te nalaže, navodi, potiče i organizira 
140/2005, 82/2006, 129/2008, 80/2010 i 124/2010) dodatne mjere i aktivnosti radi pomoći
propisati mjere čuvanja šuma, provođenja šumskog jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
reda, te zabrane loženja otvorene vatre i paljenja samouprave u intenziviranju mjera zaštite od
drvenog ugljena za šume i šumsko zemljište požara tijekom 2011. godine.
šumoposjednika.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
Sukladno članku 10. Zakona o šumama, Područni ured Slavonski Brod nadležna je za 

Županijska skupština, odredit će rok u kojem su koordiniranje, praćenje, usklađivanje i usmjeravanje 
trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. Zagreb i svih aktivnosti vezanih uz provedbu ovoga Programa.
šumoposjednici, te pravne osobe koje koriste šumu ili 
šumsko zemljište dužne pošumiti opožarene 

Operativne postrojbe i snage koje izravno površine, površine na kojima nije uspjelo 
djeluju na požarima,  jesu: pomlađivanje i površine na kojima je izvršeno 

pustošenje bespravna sječa ili krčenje, ako taj rok nije 
A. Javne (profesionalne) vatrogasne postrojbe i utvrđen šumskogospodarskim planom (koje ga nisu 
sezonski zaposleni vatrogasci; već odredile).
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Jedinice lokalne samouprave, odnosno njihova tijela spašavanja kao dio priprema za ljetnu protupožarnu 
koja još nisu propisala potrebne agrotehničke mjere sezonu. (Točka 8. Programa)
kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina (sukladno člancima 12. i 14. Zakona o IZVRŠITELJ ZADAĆE: DUZS-Područni ured 
poljoprivrednom zemljištu, »Narodne novine«, br. Slavonski Brod, županijski vatrogasni zapovjednik, 
152/2008 i 21/2010), dužne su propisati takve mjere i ROK : odmah
u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara. 

(Točka 2. Programa). Državna uprava za zaštitu i spašavanje – 
Područni ured Slavonski Brod i Županijska 

IZVRŠITELJ ZADAĆE: Župan, gradonačelnici i Vatrogasna zajednica dužne su, u svakoj općini i 
općinski načelnici gradovima (Slavonski Brod i Nova Gradiška), 
ROK : odmah organizirati i održati informativno-savjetodavne 

sastanke s predstavnicima jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, te drugih subjekata i Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
zainteresiranih za zaštitu od požara, na kojima će se koje još nisu usvojile Plan zaštite od požara, dužne su 
razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe s navedenom aktivnosti izvršiti što prije. Uz 
aktivnosti zaštite od požara pred turističku i žetvenu navedeno, županije su dužne dostaviti pregled 
sezonu sukladno obvezama proizašlim iz ovog planiranih aktivnosti s rokovima izvršenja – usvajanja 
Programa aktivnosti. (Točka 12. Programa).Plana zaštite od požara.

IZVRŠITELJ ZADAĆE: DUZS-Područni ured Gradovi, općine i županija održat će sjednice 
Slavonski Brod, županijski vatrogasni zapovjednik,Stožera zaštite i spašavanja
ROK : odmahtematski vezanu za pripremu protupožarne sezone u 

2011. godini. U svrhu pravodobne pripreme na 
sjednicama: Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
- usvojiti Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Područnom uredu Slavonski Brod, Županijska 

za požarnu sezonu 2011. vatrogasna zajednica i Hrvatske šume d.o.o. Uprava 
šuma Nova Gradiška izradit će usklađene programe za - analizirati požarnu sezonu 2010. i postojeće 
provedbu informativno promidžbenih aktivnosti u stanje organiziranosti
cilju podizanja razine protupožarne kulture i - predložiti za usvajanje Plan operativne 
upoznavanja pučanstva s opasnostima od nastanka provedbe Programa aktivnost za svoje 
požara i posljedicama koje požari izazivaju.područje

- donijeti plan aktivnog uključenja subjekata 
U okviru Programa planirat će, predložiti i zaštite od požara za požarnu sezonu

organizirati (kroz emisije televizijskih i radio postaja - usvojiti financijski plan osiguranih sredstava 
te članaka u tisku) objavu poruka sadržajno vezanih za provođenje zadaća vatrogastva tijekom 
uz zaštitu od požara. U suradnji s uredništvima požarne sezone 2011. (Točka 3. Programa)
televizijskih i radio postaja, te tiskovnih medija 
izraditi priloge i članke (vezano uz područje zaštite od IZVRŠITELJ ZADAĆE: Župan, gradonačelnici i 
požara) koji će se objaviti u posebnim programima ili općinski načelnici
prilozima (npr. za poljoprivredu, o turizmu, o zaštiti 

ROK: 25. svibnja 2011. godine
okoliša i sl.). (Točka 13. Programa).

IZVRŠITELJ ZADAĆE: DUZS-Područni ured 
2. AKTIVNOSTI U PRIPREMI LJETNE Slavonski Brod, Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma 
PROTUPOŽARNE SEZONE Nova Gradiška, Hrvatska vatrogasna zajednica, 

Vatrogasna zajednica Županije.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje ROK : 15.5.2011.g.

Područnom uredu Slavonski Brod i Županijska 
vatrogasna zajednica izradit će elaborat vježbe. Cilj 
vježbe je provjera koordinacije snaga zaštite i 
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3. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave 
SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I sustavno će pratiti stanja odlagališta otpada na svom 
ŠIRENJA POŽARA području i poduzimati mjere za sanaciju 

nekontroliranih »divljih« odlagališta. Inspekcije 
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i Nadležna inspekcijska služba dužna je 
graditeljstva u suradnji s inspekcijama Ministarstva planirati, organizirati i obaviti pravodobni nadzor nad 
unutarnjih poslova i Ministarstva zdravstva i socijalne provedbom mjera zaštite od požara uz željezničke 
skrbi, planirat će, organizirati i izvršiti pojačani pruge, po potrebi, poduzeti odgovarajuće mjere u 
nadzor i pregled odlagališta otpada na kojima se svrhu podizanja stupnja zaštite od nastajanja i širenja 
kontrolirano odlaže komunalni otpad. Posebna požara. 
pozornost usmjerit će se na provedbu mjera uređenja (Točka 18. Programa).
lokacija i zdravstvene zaštite odlagališta otpada 
određenih posebnim propis ima,  odnosno 
poduzimanje odgovarajućih mjera u smislu uređenja, 

IZVRŠITELJ ZADAĆE: PU brodsko-posavska, osiguravanja, čuvanja ili zabrane korištenja 
Inspektorat unutarnjih poslova. odlagališta i ostale mjere za sanaciju nekontroliranih 
ROK : odmah »divljih« odlagališta. (Točka 21. Programa)

Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za 
ceste te Hrvatske autoceste d.o.o., dužne su izraditi IZVRŠITELJ ZADAĆE: županijski upravni odjeli 
godišnji Plan čišćenja cestovnog pojasa od BPŽ, nadležna ministarstva
lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje mogu 

ROK : odmah
izazvati požar ili omogućiti/olakšati njegovo širenje, 
uz javne prometnice koje prolaze kroz šume 

Hrvatska elektroprivreda d.d. HEP ODS razvrstane u veliki i vrlo veliki stupanj ugroženosti od 
d.o.o. Elektra Slavonski Brod, HEP ODS d.o.o. požara, te šume od posebnog značaja. Osobitu pažnju 
Elektra Vinkovci će u okolici elektroenergetskih usmjeriti na cestovne pravce lokalnog značaja, a koje 
objekata i ispod trasa elektroenergetskih vodova koji su tijekom turističke sezone pojačano opterećene 
prolaze kroz područja razvrstana u veliki i vrlo veliki prometom (prilazi autokampovima, javnim plažama, 
stupanj ugroženosti od požara, te na ona koja su od kulturno povijesnim lokalitetima i sl.). Temeljem 
posebnog značaja, planirati, organizirati, tretirati i Plana navedeni subjekti provodit će redovna čišćenja 
čistiti prostor od lakozapaljivih tvari, odnosno tvari cestovnog pojasa. (Točka 19. Programa)
koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo 
širenje, odnosno provoditi šumski red.

IZVRŠITELJ ZADAĆE: Hrvatske ceste d.o.o., 
Plan čišćenja s dinamikom izvršenja, odmah Županijske uprave za ceste i Hrvatske autoceste 

po donošenju, Hrvatska elektroprivreda d.d. dostavit d.o.o.,
će Državnom inspektoratu i teritorijalno nadležnom 

ROK : odmah
Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje. (Točka 22. Programa)

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije, 

IZVRŠITELJ ZADAĆE: HEP ODS d.o.o. Elektra 
zaštićenim područjima sustavno će za posebno 

Slavonski Brod, HEP ODS d.o.o. Elektra Vinkovci
štićena područja (parkove prirode, stroge rezervate, 

ROK : Odmahposebne rezervate, park – šume, zaštićene krajolike, 
spomenike prirode i spomenike parkovne arhitekture) 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska provoditi preventivne mjere zaštite od požara 
uprava Brodsko-Posavska planirat će, organizirati i određene procjenom ugroženosti i planom zaštite od 
obaviti pojačani nadzor nad provedbom mjera zaštite požara. (Točka 20. Programa).
od požara i tehnoloških eksplozija, posebno onih 
subjekata koji predstavljaju poseban gospodarski, IZVRŠITELJ ZADAĆE: JU za upravljanje 
poljoprivredni, turistički interes ili interes za zaštitu zaštićenim prirodnim vrijednostima BPŽ
prirode i okoliša, a vezani su uz nadolazeću turističku i 

ROK : odmah
žetvenu sezonu. (Točka 23. Programa).
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IZVRŠITELJ ZADAĆE: PU Brodsko-Posavska 5. AKTIVNOSTI UTVRĐENE PLANOM 
ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA I ROK : odmah
SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU 
POŽARANadležne inspekcijske službe državne uprave 

provodit će pojačani inspekcijski nadzor
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi provedbe zadaća Programa aktivnosti u svojoj 

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Brodsko-posavske nadležnosti. Inspekcijska tijela državne uprave 
županija utvrdit će uvjete i načine korištenja timova ovlaštena za nadzor nad provođenjem mjera zaštite od 
hitne medicinske pomoći u intervencijama na velikim požara dosljedno će provoditi odredbe Zakona o 
požarima otvorenoga prostora. Navedene podatke zaštiti od požara, Zakona o zapaljivim tekućinama i 
ministarstvo će dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i plinovima, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti i 
spašavanje Područni ured Slavonski Brod, spašavanju, Zakona o zaštiti prirode, Zakona o 
vatrogasnoj zajednice BP županije i davateljima poljoprivrednom zemljištu, Zakona o šumama, 
usluga. Izvršitelj i sudjelovatelji će osigurati Zakona o javnim cestama, Zakona o eksplozivnim 
mogućnost žurne uspostave veza između nadležnog tvarima, Zakona o prijevozu opasnih tvari, Zakona o 
tijela pružatelja usluga i korisnika (nadležna zaštiti okoliša, Zakona o otpadu, Zakona o zaštiti 
vatrogasna zapovjedništva). (Točka 30. Programa).zraka i drugih zakona i odluka kojima su propisane 

mjere zaštite od požara.
IZVRŠITELJ ZADAĆE: Zavod za hitnu medicinsku 
pomoć Brodsko-posavske županijaNadležne inspekcijske službe državne 
Rok : odmahuprave, u slučaju povrede odredbi navedenih Zakona i 

odluka, žurno će podnositi optužni prijedlog i 
prekršajne naloge u svrhu pravodobnog i dosljednog Zadužuju se Jedinice lokalne i područne 
kažnjavanja subjekata koji ne provode mjere zaštite (regionalne) samouprave da, sukladno Planu 
od požara. motriteljsko-dojavne službe, u svim gradovima 

odnosno općinama na žitorodnim područjima pred 
žetvenu sezonu ustroje i opreme potrebnom opremom Nadležne inspekcijske službe će o 
izviđačko-preventivne ophodnje, koje će na licu rezultatima nadzora izvijestiti Državnu upravu za 
mjesta poduzimati mjere za uklanjanje potencijalnih zaštitu i spašavanje. (Točka 24. Programa).
izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i 
gašenje požara u samom začetku. U svrhu IZVRŠITELJ ZADAĆE: Inspekcijske službe 
usklađivanja Plana ophodnji i njihovih aktivnosti na nadležnih ministarstava
području Županije obvezno uključivati županijske ROK : odmah
vatrogasne zapovjednike. (Točka 32. Programa).

IZVRŠITELJ ZADAĆE: Župan, gradonačelnici i 
4. RAZVOJ I UVOĐENJE NOVIH SUSTAVA, 

općinski načelnici
TEHNIKA I TEHNOLOGIJA U

Rok : odmah
ZAŠTITU OD POŽARA

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

utvrdit će načine i uvjete korištenja raspoložive teške 
Područni ured Slavonski Brod – županijski vatrogasni 

(građevinske) mehanizacije za eventualnu žurnu 
zapovjednik i drugi sudjelovatelji stalno će poticati, 

izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi 
razvijati i kontinuirano uvoditi nove metode, tehnike i 

zaustavljanja širenja šumskog požara. Uz navedeno, 
tehnologije za gašenje požara i protupožarnu zaštitu u 

planirat će načine i postupke brzog premještanja 
Republici Hrvatskoj. (Točka 28. Programa).

navedene mehanizacije, prvenstveno na priobalju. 

IZVRŠITELJ ZADAĆE: Državna uprava za zaštitu i 
Popis raspoložive teške (građevinske) 

spašavanje Područni ured Slavonski Brod – 
mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja 

županijski vatrogasni zapovjednik
(angažiranja), odmah po isteku roka za izvršenje, 

ROK : odmah-stalno dostaviti nadležnom Područnom uredu Državne 
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uprave za zaštitu i spašavanje i županijskom 7. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O 
vatrogasnom zapovjedniku. (Točka 33. Programa). PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA

IZVRŠITELJ ZADAĆE: Župan, gradonačelnici i Za provedbu ovog Programa osigurana su 
općinski načelnici sredstva u Državnom proračunu za 2011.

Rok : odmah godinu u okviru Ministarstva obrane u Programu 
2503 Ostale zadaće oružanih snaga, na

aktivnosti A545035 Protupožarna zaštita, a u okviru Jedinice lokalne i područne (regionalne) 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Programu samouprave samostalno će, prije početka ljetne 
2603 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, protupožarne sezone izvršiti pripreme i sanacije, 
na projektu K260089 Program u provedbi posebnih odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima, opremi 
mjera za zaštitu od požara. (Točka 46. Programa).i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički 

utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne 
požarne sezone. IZVRŠITELJ ZADAĆE: Župan, gradonačelnici i 

Za vozila angažirana u provedbi zadaća općinski načelnici
redovne dislokacije i/ili prema članku 36. Zakona o Rok : stalno
vatrogastvu, nadležne stručne službe analizirat će 
izvršeno tijekom protupožarne sezone, temeljem Inspekcijske službe državnih tijela dužne su 
odgovarajućih zapisnika i planova nužnih aktivnosti u dostavljati mjesečna izvješća Državnoj upravi za 
pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike objediniti zaštitu i spašavanje Područnom uredu Slavonski Brod 
potrebe na županijskoj razini i prijedlog sanacije o provedbi zadaća Programa aktivnosti tijekom 
odnosno popravaka dostaviti Državnoj upravi za svibnja (do 4. lipnja), lipnja (do 5. srpnja) i srpnja (do 
zaštitu i spašavanje – županijskom vatrogasnom 4. kolovoza) 2011. godine. (Točka 51. Programa).
zapovjedniku.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
Temeljem dostavljenih procjena i planova Područni ured Slavonski Brod  izradit će i Stožeru 

popravaka/sanacije s detaljnim obrazloženjem, zaštite i spašavanja  Brodsko-Posavske županije 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Služba za dostaviti prvo privremeno izvješće o realizaciji 
vatrogastvo izvršit će selekciju i predložiti prioritete, Programa aktivnosti najkasnije do 31. svibnja 2011.
a županijski vatrogasni zapovjednik odobriti godine. (Točka 53. Programa).
popravke/sanacije. (Točka 35. Programa).

Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa 
IZVRŠITELJ ZADAĆE: Župan, gradonačelnici i dužni su odmah izvješća o provedbi svojih pripremnih 
općinski načelnici i drugih aktivnosti dostaviti Državnoj upravi za 
Rok : odmah zaštitu i spašavanje Područni ured Slavonski Brod. 

(Točka 53. Programa)

6. OPERATIVNE AKTIVNOSTI Svi subjekti – izvršitelji i sudjelovatelji u 
provedbi aktivnosti iz Programa dužni su izvršiti 

Traganje i spašavanje tijekom vatrogasnih odgovarajuću raščlambu provedbe ovogodišnjeg 
intervencija gašenja požara na otvorenom Programa aktivnosti, uključujući raščlambu vlastitih 

financijskih izdataka.prostoru obavlja se sukladno Standardnom 
operativnom postupku za djelovanje jedinstvenog 
operativnog komunikacijskog centra 112 u slučaju U vlastitim proračunima za narednu 
akcije traganja i spašavanja na kopnu ili otoku. (Točka proračunsku godinu (2012.), temeljem raščlambe na 
41. Programa). kraju sezone, subjekti – izvršitelji dužni su osigurati 

dostatna financijska sredstva za provedbu zadaća (po 
broju i opsegu) najmanje kao ovogodišnje. (Točka 54. IZVRŠITELJ ZADAĆE: DUZS Područni ured 
Programa)Slavonski Brod

Rok : stalno
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Državna uprava za zaštitu i spašavanje Državnog proračuna, dostaviti Državnoj upravi za 
Područni ured Slavonski Brod  izradit će i dostaviti zaštitu i spašavanje Područni ured Slavonski Brod  s 
Stožeru zaštite i spašavanja  Brodsko-posavske krajnjim rokom do 30. listopada 2011.g. (Točka 55. 
županije izvješće o realizaciji Programa aktivnosti Programa).
najkasnije do 24. studenoga 2011. godine. (Točka 55. 
Programa) Klasa: 810-01/11-01/01

Urbroj: 2178/1-11-02-11-2 
Svi izvršitelji i nositelji zadataka obvezni su U Slavonskom Brodu 17. svibnja 2011. godine.

izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovog 
Programa, s financijskim izvješćem o utrošenim NAČELNIK STOŽERA
vlastitim i sredstvima korištenim iz

Davor Vlaović, dipl.ing., v.r.
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OPĆINA  BEBRINA

1. vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09) u 
Stožer zaštite i spašavanja općine Bebrina  ispred 
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje umjesto 
Jadranke Ćorluke, imenuje se Željko Valešić. Na temelju članka 2. Zakona o zaštiti i 

spašavanju („Narodne novine“  broj 174/04, 79/07, 
38/09), te Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i 

Članak 2.
aktiviranju operativnih snaga  zaštite i spašavanja 
(„Narodne novine“ br. 25/06, 40/08 i 44/08) te članka  

Ova Odluka stupa na snagu danom 
26.Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik 

donošenja.
Brodsko-posavske županije” broj   9/2009) Općinsko 
vijeće na svojoj  15. sjednici održanoj 28.travnja OPĆINSKO VIJEĆE 
2011.godine, donijelo  je OPĆINE  BEBRINA

ODLUKU Klasa: 021-05/11-02/10
Urbroj:2178/02-03-11-1

o zamjeni   člana  Bebrina, 28.travnja 2011.godine 
Stožera  zaštite i spašavanja općine Bebrina

Predsjednik Vijeća:
Mijo Belegić, v.r.

Članak 1.

U  članku 2. Odluke o imenovanju članova 
Stožera zaštite i spašavanja općine Bebrina «Službeni 
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2. Članak 6.

Odluka će se objaviti u "Službenom vjesniku 
Na temelju članka 31. st. 2. Zakona o lokalnoj Brodsko-posavske županije".

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
66/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 30. OPĆINSKO VIJEĆE
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko- OPĆINE BEBRINA
posavske županije" br. 9/2009), Općinsko vijeće 
općine Bebrina na svojoj 15. sjednici održanoj 28. Klasa  :  021-05/11-01/11
travnja 2011. godine donosi Urbroj: 2178/02-11-03-1

Bebrina, 28. travnja 2011. godine
ODLUKU

Predsjednik
o naknadama za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća

Mijo Belegić, v.r.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina, te uvjeti i 
način stjecanja prava na naknadu troškova za 
prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća i radnih 3.
tijela općine Bebrina.

Temeljem članka 108 i 110.. Zakona o o 
Članak 2. proračunu  (“Narodne novine” br. 87/08)  Općinsko 

vijeće općine Bebrina na  15. sjednici održanoj  
Pravo na naknadu ostvaruju članovi 28.travnja 2011.godine  donijelo je

Općinskog vijeća i radnih tijela općine Bebrina, te 
dužnosnici i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela GODIŠNJI OBRAČUN 
općine Bebrina.

Proračuna općine Bebrina
 za 2010. godinu

Članak 3.

Vijećnicima Općinskog vijeća, članovima OPĆI DIO 
radnih tijela, dužnosnicima, te djelatnicima 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Bebrina pripada I.
naknada za rad na sjednicama u iznosu od 150,00 kn 
neto. Godišnji obračun Proračuna općine Bebrina za 

2010.godinu utvrđeni su ukupno raspoloživi prihodi i 
primici, i  realizirani rashodi i izdaci i to:

Članak 4.
Ukupni   prihodi i primici   3.842.658,64 kn

Sredstva za isplatu naknade troškova Ukupni rashodi i   izdaci    3.494.057,87 kn
propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava 
Proračuna općine Bebrina. Ukupni VIŠAK prihoda i primitaka  348.600,97 kn

Isplatu naknade propisane ovom Odlukom 
isplaćuje Jedinstveni upravni odjel na temelju 
službene evidencije prisustvovanja sjednicama. II.

Početno stanje žiro-računa općine Bebrina na dan 
Članak 5. 1.1.2010.godine bilo je 1.139.628,00 kn. Na dan 

31.12.2010. godine stanje na žiro-računu iznosi 
Ova Odluka stupa na snagu danom 2.237.283,00 kn.

donošenja.
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III. V.

Posebni dio godišnjeg obračuna u okviru bilance Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama 
izvršenja Proračuna sadrži rashode po korisnicima i vidljivo je iz priložene tabele: Usporedni pregled 
po osnovnim i posebnim namjenama. planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka Proračuna za 

2010.godinu

IV.

Općina Bebrina nije primala niti davala zajmove u 
2010.godini.
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VI. 4.

Potraživanja općine Bebrina na dan 31. prosinca 2010. Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi 
godine iznose 1.031.791,01 kn  a odnose se na ("N.N." broj 110/07 i 125/08)  i članka 30. Statuta 
potraživanja od zakupnine poslovnih prostora na općine Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
području općine u iznosu 57.599,06 kn, zakup županije" broj 9/09), Općinsko vijeće općine 
poljoprivrednog zemljišta u iznosu 156.801,62 kn te BEBRINA na svojoj 15.sjednici održanoj 28.04. 
spomenička renta u iznosu 1.753,10 kn, porez na 2011. godine, donijelo je
imovinu 36.126,28 kn, komunalni doprinos 19.697,74 
kn, komunalna naknada 660.211,75 kn, porez na PLAN 
korištenje dobara 73.505,69 kn, porez na promet  
13.252,80 kn, iznajmljivanje imovine 12.152,32 kn, javne nabave općine Bebrina u 2011. godini
šumski doprinos 690,65 kn.
Obveze prema dobavljačima  za robu i usluge na dan 
31.12.2010. godine iznose 897.596,03 kn, te Članak 1.
neisplaćene doznake za elementarne štete i jamčevine.

Sukladno Proračunu općine Bebrina za 2011. 
godinu utvrđuje se Plan nabave, kako slijedi:

VII.

Godišnji obračun  zajedno s usporednim pregledom 
planiranih i ostvarenih prihoda i  izdataka bit će 
objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

Klasa: 400-01/11-01/19
Urbroj: 2178/02-03-11-1
Bebrina, 28. 4. 2011. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.
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Red. 
broj 

Konto Naziv predmeta nabave Procijenjena 
vrijednost 

Planirana 
sredstva 

Postupak 

      

1.  3221 Uredski materijal i ostali materijalni 
rashodi  

14.634,00 18.000,00 Bagatelna  

2.  3223 Električna energija 
(za potrošnju po objektima u 
vlasništvu općine  i za javnu rasvjete)  

186.990,00 230.000,00 
 
 

Bagatelna  
 

3.  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 
investicijsko održavanje  

24.390,00 30.000,00 Bagatelna 

4.  3225 Sitni inventar  8.130,00 10.000,00 Bagatelna  
5.  3227 Radna i zaštitna odjeća   1.626,00 2.000,00 Bagatelna  
6.  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.260,00 20.000,00 Bagatelna  
7.  3232 Usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja 
73.170,00 90.000,00 Bagatelna 

8.  323291 Usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja poljskih puteva  
- popravak mosta u Banovcima  

134.145,00 
 

48.780,00 

165.000,00 
 

60.000,00 

 
 

Bagatelna  
9.  3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.650,00 50.000,00 Bagatelna 
10.  3234 Komunalne usluge  123.169,50 151.500,00 Bagatelna 
11.  3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.626,00 2.000,00 Bagatelna 
12.  3237 Intelektualne i osobne usluge 65.040,00 80.000,00 bagatelna 
13.  3238 Računalne usluge 6.504,00 8.000,00 Bagatelna 
14.  3239 Ostale usluge 5.691,00 7.000,00 Bagatelna 
15.  4212 Poslovni objekti – sufinanciranje 

izgradnje doma u Kaniži 
- izrada izvedbenog projekta 

 
406.500,00 

 
500.000,00 

MRRŠVG  
Provodi nabavu 

16.  4212 Poslovni objekti – uređenje doma  
Kuti  

28.455,00 35.000,00 Bagatelna  

17.  4212 Poslovni objekti – uređenje doma 
Šumeće  

40.650,00 50.000,00 Bagatelna 

18.  4212 Poslovni objekti – uređenje doma 
Banovci  

12.195,00 15.000,00 Bagatelna 

19.  4213 Ceste – sufinanciranje izgradnje ceste 
do zone u Šumeću  

243.900,00 300.000,00 MRRŠVG  
Provodi nabavu 

20.  42131 Izgradnja staze do škole u Bebrini  243.900,00 300.000,00 Otvoreni   
21.  42141 Produžetak vodovodne mreže u 

naseljima Kaniža, Šumeće, Stup.Kuti  
81.300,00 100.000,00 Direktno ugovaranje  

22.  42149 Uređenje mrtvačnica  40.650,00 50.000,00 Bagatelna  
23.  421491 Poslovna zona: 

- izgradnja infrastrukture  
 

416.256,00 
 

512.000,00 
 

Otvoreni 
24.  42212 Oprema – stolovi, stolice, ormari, 

kuhinjski uređaji  
32.520,00 40.000,00 Bagatelna 

25.  4226 Sportska i glazbena oprema (razglas) 16.260,00 20.000,00 Bagatelna  
26.  4262 Ulaganja u računalne programe  8.130,00 10.000,00 Bagatelna  
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1.  4512 Dodatno ulaganje na Društvenom 
domu Bebrina – zgrada općine  

24.390,00 30.000,00 Bagatelna 

2.  4512 Dodatno ulaganje na Društvenom 
domu Zbjeg   

97.560,00 120.000,00 Otvoreni  

3.  4512 Dodatno ulaganje na ostalim 
društvenim domovima  

40.650,00 50.000,00 Bagatelna 

4.  4513 Dodatno ulaganje na cestama  - 
izgradnja staze na groblju Banovci  

40.650,00 50.000,00 Bagatelna  

5.  4513 Dodatno ulaganje na cestama – 
nasipanje nerazvrstanih cesta, 
ugradnja cijevi za prilaze) 

121.950,00 150.000,00 Otvoreni 

6.  4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i 
opremi  

4.065,00 5.000,00 Bagatelna  

  Ukupno: 2.142.661,50 2.635.500,00  
 

 

Članak 2. 5.

 Postupak nabave provodi se sukladno 
odredbama Zakona o javnoj nabavi. Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. , a u svezi 

sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (“NN” broj 26/03.- pročišćeni tekst, 

Članak 3. 82/04, 110/04), te članka 30. Statuta općine Bebrina  
(“Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije, broj 

 Ovaj Plan nabave objavit će se u «Službenom 9/2009),  Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 
vjesniku Brodsko-posavske županije". 15.sjednici održanoj  28.4.2011. godine, donijelo je 

OPĆINSKO VIJEĆE IZVJEŠĆE  
OPĆINE BEBRINA  

o izvršenju  Programa  održavanja  komunalne  
Klasa:400-01/11-01/8 infrastrukture za 2010.godinu
Urbroj:2178/02-03-11-1   
Bebrina,  28. 4. 2011.  
  I.

Predsjednik 
Općinskog vijeća Programom održavanja  komunalne  
Mijo Belegić, v.r. infrastrukture ostvareno je 251.551,39 kuna od 

planiranih 315.000,00 kuna.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina:

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  

1.  - košnja dječijih igrališta  - tri puta godišnje 
- čišćenje ispred svih društvenih domova – pet puta godišnje 
- košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća – tri 

puta godišnje 
- održavanje i uređenje parkova  
 

10.000,00  4.400,05 

 Ukupno:  10.000,00 4.400,05 
 

2. Održavanje javnih površina

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  

1.   održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih 
igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se 
ti  dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom 
zakonu. 

 

10.000,00  8.000,00 

 Ukupno:  10.000,00 8.000,00 
 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  

1.  - nasipanje tucanikom nerazvrstanih cesta  (Kaniža, Šumeće – 
put do groblja ) 
- nasipanje poljskih puteva u svim selima 
- čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama 
 

80.000,00 26.667,65 

 Ukupno:  80.000,00 26.667,65 
 

4. Održavanje groblja

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  

1.  održavanje mjesnih groblja 
 

10.000,00  6.000,00 

 Ukupno:  10.000,00 6.000,00 
 

5. Javna rasvjeta

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  

1.  – troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki- 
i rasvjetna tijela     

35.000,00  30.866,85 

2.  troškovi potrošnje električne energije 
za osvjetljavanje ulica  

170.000,00  175.616,84 

 Ukupno:  205.000,00 206.483,69  
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II. donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske  županije”.

Ovo Izvješće objavit će se u  “Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEBRINA

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEBRINA

Klasa: 021-05/10-02/3

Klasa:021-05/11-02/5 Urbroj:2178/02-03-10-1

Urbroj:2178/02-03-11-01 Bebrina, 28.4.2011.godine

Bebrina,28. 4. 2011. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA

PREDSJEDNIK VIJEĆA Mijo Belegić, v.r.

Mijo Belegić, v.r.

7.

6.

Na temelju Zakona o financiranju javnih 

Na temelju članka 30. Statuta općine Bebrina potreba u kulturi («NN» br. 27/93) i članka 30.Statuta 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

9/2009), i članka  40   Poslovnika Vijeća općine županije» br. 9/2009.), Općinsko vijeće  općine 

Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske Bebrina  na svojoj  15.sjednici održanoj 28. 4. 2011. 

županije” broj 9/2009), Općinsko vijeće općine godine donijelo je

Bebrina, na 15. sjednici održanoj dana 28. 4.   

2011.godine donosi  IZVJEŠĆE 

RJEŠENJE  o izvršenju Programa 

javnih potreba u kulturi općine Bebrina za 

o početku obnašanja mandata vijećnika  2010.godinu

u Općinskom vijeću općine Bebrina

I.I

Programom javnih potreba u kulturi  na Potvrđuje se mandat vijećniku TOMI 
općinskoj razini u Proračunu općine Bebrina u 2010. G R G I Ć U  –  H R VAT S K A  S T R A N K A  
godini izdvojeno je 43.000,00 kuna (planirano je UMIROVLJENIKA (HSU) u Općinskom vijeću  
50.000,00 kn).općine Bebrina.

Sredstva su se dodijelila KUD-ovima Imenovani počinje obnašati dužnost 
temeljem njihov planova rada za redovitu djelatnost i današnjim danom.
za  sljedeće manifestacije:

- Tradicionalni festival “Inati se Slavonijo” koji se II
održava u  organizaciji KUD-a “ŠOKADIJA” u 

Ovo Rješenje   stupa na  snagu danom Šumeću
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- Tradicionalni ukrajinski bal koji se održava 8.

održava u  organizaciji KUD-a “ANDRIJ 

PELIH” u Šumeću

- ODRŽAVANJE LITERARNO-DRAMSKE Na temelju članka  37.i članka 39. Zakona  o 

VEČERI POSVEĆENE Tarasu Ševčenku  koji se športu  («NN» br. 111/97 i 13/98) i članka 30.Statuta 

održava u  organizaciji UKPD-a  “TARAS općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

ŠEVČENKO” u  Kaniži županije» br. 9 /2009.), Općinsko vijeće  općine 

Bebrina  na svojoj 15.sjednici održanoj dana 28.04. 

Temeljem toga KUD-ovima su doznačena 2011.godine donijelo je

sredstva u iznosima:  
IZVJEŠĆE - Ukrajinsko Kulturno-prosvjetno društvo 

“TARAS ŠEVČENKO” Kaniža – 
o izvršenju  PROGRAMA

7.000,00 kn javnih potreba u športu općine Bebrina za 
- K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  2010.godine

“POSAVAC” Kaniža  - 8.000,00 kn

- K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  
I.“ŠOKADIJA” Šumeće – 12.000,00 kn

- Kulturno-umjetničko društvo “ANDRIJ 
Programom javnih potreba u športu  u 

PELIH” Šumeće – 8.000,00 kn 
Proračunu općine Bebrina za 2010.godinu  izdvojeno 

- K u l t u r n o - u m j e t n i č k o  d r u š t v o  je  68.675,02 kuna,  a planirano je 85.000,00 kuna.
“GRANIČAR” Stupnički Kuti – 

8.000,00 kn 1. Prijenosna sredstva športskim klubovima  - 
iznos od  48.000,00 kuna 

NK “MLADOST” Banovci - 8.000,00  II.
knOvo Izvješće objavit će se u “Službenom 

NK “BONK” Bebrina - 8.000,00  kn
vjesniku Brodsko-posavske županije. NK “POSAVAC” Kaniža - 8.000,00  kn

NK “GRANIČAR” Stupnički Kuti - 8.000,00  
OPĆINSKO VIJEĆE kn
OPĆINE BEBRINA NK “ŠOKADIJA” Šumeće -  8.000,00  kn

NK “GAJ” Zbjeg -  8.000,00  kn

Klasa:021-05/11-02/1

Urbroj:2178/02-03-11-1
2. Ostali izdaci u športu – utrošeno je 20.675,02  

Bebrina, 28.4. 2011.godine kuna 

PREDSJEDNIK VIJEĆA Financirane  su sljedeće manifestacije:
- općinski turnir u šahuMijo Belegić, v.r.
- tradicionalna utakmica između “A” i “B” 
reprezentacije općine na uskrsni ponedjeljak
- općinska nogometna liga u kojoj sudjeluju NK s 
područja općine Bebrina
-  NK “OPĆINE BEBRINA” VETERANI 
-  NK “ŠOKADIJA” Šumeće za organiziranje  
tradicionalne susrete “Šokadijade”
 -   dotacija za rad športsko-ribolovnih udruga: ŠRU 
“KEČIGA” Dubočac ,  “ČIKOV” Šumeće,  
ŠRU “SUNČAR” Bebrina 
- rad Stolnoteniskih  klubova 
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II. 9.

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenoim 

vjesniku Brodsko-posavske županije. Na temelju  članka 30. Statuta općine Bebrina  

(“Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije, broj 

OPĆINSKO VIJEĆE 9/2009), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 15. 

OPĆINE BEBRINA sjednici održanoj 28.4.   2011.godine, donijelo je

Klasa:021-05/11-02/2 IZVJEŠĆE 

Urbroj:2178/02-03-11-1

Bebrina, 28. 4. 2011.godine o izvršenju Programa socijalnih  potreba

općine Bebrina za 2010.godinu

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.

I.

Općina Bebrina je u 2010.godini izdvajala sredstva za 

socijalne potrebe  iz Proračuna općine Bebrina, te iz 

Proračuna Brodsko-posavske županije  koji je 

doznačio sredstva za podmirenje  nabave drva za 

ogrjev.

Vrsta prava Broj 
korisnika 

Utrošena sredstva 
(u kn) 

1. Jednokratna pomoć    6.350,00  
 

2. Podmirenje troškova stanovanja    (el.energija, 
komunalna  naknada, utrošena voda)  

55   5.773,40   
 

3. Sufinanciranje boravka djece s posebnim 
potrebama u dječijem vrtiću «CEKIN» 

3 15.800,00 

4. Suninanciranje učeničkih mjesečnih karti  128 105.275,00                                
5. Subvencioniranje troškova nabave drva za 

ogrjev 
(doznaka Brodsko-posavske županije) 

75 71.250,00  

 
UKUPNO 

 
 

204.448,4 

 

»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  5Strana:  812



II. 10.

Ovo Izvješće objavit će se u  “Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije”. Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o javnoj 

nabavi («NN» br. 117/01 i 92/05.)  i članka 30. Statuta 

OPĆINSKO VIJEĆE  općine Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

OPĆINE BEBRINA županije» br. 9/2009.), Općinsko vijeće općine 

Bebrina  na svojoj 15.sjednici održanoj dana 28. 4. 

Klasa:021-05/11-02/4 2011.g. donijelo je

Urbroj:2178/02-03-11-1

Bebrina, 28. 4. 2011.godine IZVJEŠĆE 

o izvršenju  Plana  nabave

PREDSJEDNIK VIJEĆA općine Bebrina za robe, radove i usluge 

Mijo Belegić, v.r. za 2010.godinu

I.

Ostvarena je sljedeće nabava roba, radova i usluga   

utvrđena   Planom nabave   općine Bebrina u 2010. 

godini  

Red. 
Br. 

Opis nabave Pozicija Konto Planirano  Ostvareno  

1.  Izrada projektne dokumentacije  
poslovna zona 

 42149 
3237 

200.000,00 23.760,00 

2. Izgradnja društvenih domova u  
Kutima i Šumeću 

46 42124  100.000,00 56.039,00 

3. Sufinanciranje izgradnje doma u 
Kaniži  

 42124 298.000,00 0 

4. - Izgradnja mrtvačnica 
- Oprema za mrtvačnice (odar za 
mrtvačnice Banovci, Šumeće, 
Dubočac, St.Kuti)  

50 42149 
4227 

100.000,00 
 

72.169,29 
45.513,20 

5. Dodatna ulaganja u društvene 
domove u  Zbjegu, Bebrini, 
Dubočcu, Kaniži,  

56 4512 220.000,00 175.140,00 

6. Izgradnja ceste do poslovne zone u 
Šumeću  

 421491 500.000,00 0 

7. Izrada projektne dokumentacije i 
izgradnja pješačke staze od 
raskrižja do škole u Bebrini  

 24213 500.000,00 200.771,49 

8. Sanacija nerazvrstanih cesta  i 
poljskih putova – nasipanje 
tucanikom 

57   4513 80.000,00 
 

24.668,00 

9. Produžetak vodovodne mreže   4214 10.000,00 0 
10. Izrada projektne dokumentacije za 

izgradnju javne rasvjete 
  100.000,00 0 

 UKUPNO    2.108.000 598.060,98 
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II. Članak 1.

Ovo Izvješće objavit će se u  “Službenom vjesniku Ovom Odlukom  usvaja  se  Izvješće  o 

Brodsko-posavske županije”. obavljenoj reviziji poslovanja   općine Bebrina za 

2010.godinu koji je obavio Državni ured za reviziju   

OPĆINSKO VIJEĆE 17.siječnja do 11.travnja 2011.godine.

OPĆINE BEBRINA

Klasa: 021-05/11-02/6

Urbroj:2178/02-03-11-1 Članak 2.

Bebrina, 28. 4. 2011. godine

Ova Odluka stupa na snagu danom 

PREDSJEDNIK VIJEĆA objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-

Mijo Belegić, v.r. posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BEBRINA

Klasa:400-01/11-01/7

11. Urbroj:2178/02-03-11-3

Bebrina, 28. 4. 2011. godine

Na  temelju članka 30. Statuta općine Bebrina PREDSJEDNIK VIJEĆA

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” Mijo Belegić, v.r.

9/2009), Općinsko vijeće općine Bebrina na 

15.sjednici održanoj 28. 4. 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji 

poslovanja  općine Bebrina za 2010.godinu
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OPĆINA BUKOVLJE

1. komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih 

sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s 

naznakom izvora financiranja.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 

26/03 - pročišćeni tekst i 82/04, 110/04 i 178/04) i  Članak 2.

članka. 25 Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ broj br. 11/01.), Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava 

Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj  sjednici komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna općine 

održanoj  22.  ožujka 2011. godine, donijelo je Bukovlje u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna za 

sljedeće namjene:

PROGRAM - izgradnja nogostupa u naseljima općine 

Bukovlje 40.000,00 kuna

gradnje objekata i uređaja komunalne - uređenje javno-prometnih površina u 

infrastrukture na području općine Bukovlje za naseljima općine Bukovlje 30.000,00 kuna

2011. godinu

Članak 1. Članak 3.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz 

uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme sredstava komunalnog doprinosa i sredstava 

(u daljnjem tekstu Program) na području općine Proračuna općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 

Bukovlje za 2011. godinu za javne površine, 1.960.000,00 kuna za sljedeće namjene:

nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom 

vodom i odvodnju otpadnih voda i odlaganje - rekonstrukcija i modernizacija Ulice 

komunalnog otpada. D.Rakovca 500.000,00 kuna

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom - rekonstrukcija i modernizacija Ulice 

troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja Masl.vitezova  400.000,00 kuna
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- rekonstrukcija i modernizacija Ulice Članak 7.

Jadranka Valića    400.000,00 kuna

- rekonstrukcije nerazvrst.cesta u naseljima Građenje i uređenje groblja financirat će iz sredstava 
općine Bukovlju 660.000,00 kuna komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna općine 

Bukovlje u ukupnom iznosu od 120.000,00 kuna za 

sljedeće namjene:
Članak 4. - uređenje staza i grobnih polja na groblju 

Bukovlje   40.000,00 
Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat kuna
će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava - uređenje staza na groblju Vranovci   
Proračuna općine Bukovlje u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna
200.000,00 kuna za sljedeće namjene: - uređenje groblja Šušnjevci, Korduševci i 
- proširenje javne rasvjete Bukovlje Ježevik   35.000,00 kuna

100.000,00 kuna

- proširenje javne rasvjete Vranovcima 

  40.000,00 kuna Članak 8.
- proširenje javne rasvjete Šušnjevci 

  30.000,00 kuna Građenje objekata društvene infrastrukture financirat 
- proširenje javne rasvjete Korduševci će se iz sredstava Proračuna općine Bukovlje u 

  20.000,00 kuna ukupnom iznosu od 750.000,00 kuna za sljedeće 
- p roš i ren je  j avne  rasv je te  Ježev ik    namjene:

10.000,00 kuna - Društvena infrastruktura u Bukovlju -

igralište 250.000,00 kuna

- Mrtvačnica u Šušnjevcima 250.000,00 kuna
Članak 5. - Društvena infrastruktura u Vranovcima - 

250.000,00 kuna
Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom 

financirat će se iz sredstava Proračuna općine 

Bukovlje u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna za Članak 9.
sljedeće namjene:

- vodoopskrbna mreža u naselju  Bukovlje (s Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa 
precrpnom stanicom) 500.000,00 utvrđuju se u iznosu od 4.975.000,00 kuna od čega se 
kuna 200.000,00 kuna odnosi na prihod po osnovi 

- vodoopskrbna mreža u naselju  Vranovci, komunalnog doprinosa, a 4.775.000,00 kuna na 
ulica D.Mataića, Sv.Ivana, J. Valića sredstva Proračuna općine Bukovlje i prihoda 
300.000,00 kuna Proračuna po ostalim osnovama.

Članak 6. Članak 10.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a 
voda financirat će se iz sredstava Proračuna općine primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine. 
Bukovlje u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kuna za 

sljedeće namjene:

- izgradnja kanalizacije - 1.200.000,00 kuna
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OPĆINSKO VIJEĆE Članak 1.

OPĆINE BUKOVLJE

Ovim Programom održavanja komunalne 

KLASA:  363-01/11-01/7 infrastrukture u 2011. godini (u daljnjem tekstu: 

URBROJ: 2178/25-02-11-1 Program),  utvrđuju se opseg i vrsta radova na 

Bukovlje, 22.  ožujka  2011. održavanju razine komunalne opremljenosti, kao i 

iskaz financijskih sredstava potrebnih za njegovo 

PREDSJEDNIK ostvarivanje u 2011. godini.

Općinskog vijeća Ovim Programom također se utvrđuje i iskaz 

Miroslav Brblić, v.r. financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje 

programa financiranja održavanja komunalne 

infrastrukture na području općine Bukovlje za radove 

koji su izvedeni u prethodnoj godini.

2.

Članak 2.

Na temelju  članka 28. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. Na području općine Bukovlje održavanje 

broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04  i 178/04), objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

te članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni obuhvaća:

vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj br. 11/01.), 

Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj sjednici 

održanoj 22. ožujka  2011. godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture 

u 2011. godini

1. Odvodnju atmosferskih voda 60.000,00 kn 
- uređenje kanalske mreže u naseljima općine Bukovlje 60.000,00 kn 
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 10.000,00 kn 
- održavanje zelenih površina - košnja trave na javnoj površini, dječja igrališta  5.000,00 kn 
- sanacija smetišta u naseljima općine Bukovlje 5.000,00 kn 

3. Održavanje javnih površina 50.000,00 kn 
-popravak nogostupa, uređenje trgova i autobusnih stajališta, nabavka zelenila  50.000,00 kn 
4. Održavanje nerazvrstanih cesta 300.000,00 kn 
- saniranje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom na području općine Bukovlje 250.000,00 kn 
- održavanje poljskih puteva na području općine Bukovlje 40.000,00 kn 
- održavanje prometne infrastr. i  čišćenje snijega u naseljima općine Bukovlje 10.000,00 kn 

5. Održavanje groblja 15.000,00 kn 
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja 15.000,00 kn 
6. Održavanje javne rasvjete 265.000,00 kn 
- utrošak struje za javnu rasvjetu u naseljima općine Bukovlje 200.000,00 kn 
- održavanje javne rasvjete u naseljima općine Bukovlje 65.000,00 kn 

S V E U K U P N O 700.000,00 kn 
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Članak 3. 3.

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture u 2011. godini osiguravaju Na temelju članka 65. i članka 70. Zakona o 

se iz sljedećih izvora: proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) Općinsko 

1. komunalna naknada 400.000,00 vijeće općine Bukovlje na sjednici održanoj 22. 

2. ostali prihodi Proračuna općine Bukovlje ožujka 2011. godine donosi

300.000,00

ODLUKU

ukupno kuna   700.000,00.«

o raspodjeli rezultata poslovanja 

na dan 31. 12. 2010.

Članak 4.

Općinsko vijeće može u toku godine mijenjati Članak 1.

i nadopunjavati Program, a sve na osnovi priliva 

sredstava komunalne naknade, i ostalih prihoda Višak prihoda poslovanja u iznosu od 

Proračuna općine Bukovlje. 963.119,19 kn koristit će se za djelomično pokriće 

manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 5. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 

iznosi 2.400.587,18 kn.

Ovaj Program održavanja komunalne 

infrastrukture stupa na snagu danom donošenja, a Nakon pokrića manjka prihoda od 

primjenjuje se od 1. siječnja 2011.godine. nefinancijske imovine u iznosu od 963.119,19 kn, 

ostvarili smo manjak prihoda od nefinancijske 

OPĆINSKO VIJEĆE imovine u iznosu od 1.437.467,99 kn i kao takav bit će 

OPĆINE BUKOVLJE evidentiran u evidencijama knjigovodstva.

KLASA: 363-01/11-01/6

URBROJ: 2178/25-02-11-1 Članak 2.

Bukovlje, 22 ožujka 2011.

Ova Odluka stupa na snagu danom 

PREDSJEDNIK donošenja.

Općinskog vijeća

Miroslav Brblić, v.r. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BUKOVLJE

Klasa  :  400-01/11-01/10

Urbroj: 2178/25-02-11-1

Bukovlje, 22. ožujka 2011. godine

Predsjednik

Općinskog vijeća

Miroslav Brblić, v.r.
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4. Članak 6.

Stanje potraživanja općine Bukovlje na dan 

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu 31. 12. 2009. godine iznosi 881.776,77 kn.

("Narodne novine" broj 96/03) Općinsko vijeće 

općine Bukovlje na sjednici održanoj 22. ožujka 2011. Članak 7.

godine donosi

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. 12. 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2009. g. iznosi 1.959.881,33 kn, a odnose se na 

nepodmirene obveze na kraju izvještajnog razdoblja 

o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za za plaće i jamčevine.

razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 

2010. godine Članak 8.

OPĆI DIO Izvršenje Proračuna općine Bukovlje za 

2010. godinu po proračunskim stavkama vidljivo je iz 

Članak 1. priložene tabele: Godišnji obračun Proračuna općine 

Bukovlje za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 

Godišnjim izvještajem Proračuna općine 2010. g.

Bukovlje utvrðeni su prihodi i primici u iznosu od 

3.130.459,00 kn. Članak 9.

Članak 2. Posebni dio Godišnjeg izvještaja Proračuna 

općine Bukovlje za razdoblje od 1. siječnja - 31. 

Rashodi utvrðeni pozicijama Proračuna u prosinca 2010. g. sadrži rashode i izdatke izvršene po 

navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 

od 3.272.291,00 kn. potanjim namjenama.

Članak 3. Članak 10.

Razlika izmeðu ukupno ostvarenih prihoda i Godišnji obračun Proračuna zajedno s 

primitaka i izvr?enih rashoda i izdataka daje vi?ak usporenim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda 

prihoda i primitaka: i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u 

- ostvareni prihodi i primici 3.130.458,23 kn "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

- izvr?eni rashodi i izdaci  3.272.291,91 kn

- manjak prihoda   141.833,68 kn OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BUKOVLJE

Članak 4.

Klasa  :  400-01/11-01/9

Stanje žiro računa općine Bukovlje na dan Urbroj: 2178/25-02-11-1

1.1. 2010. godine iznosilo je 44.730,98 kuna, a na dan Bukovlje, 22. ožujka 2011. godine

31. 12. 2009. godine iznosilo je 68.317,50 kuna, stanje 

blagajne na dan 31. 12. 2010. g. iznosilo je 0 kn. Predsjednik

Općinskog vijeća

Članak 5. Miroslav Brblić, v.r.

Općina Bukovlje nije primala niti davala 

zajmove.
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14.  Članak 3.

 

Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi planirana u Općinskom proračunu.

(Narodne novine» br. 110/07, 125/08) i članka 44. 

Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije» br.9/09) općinski  Članak 4.

načelnik donosi:

Način provedbe postupka javne nabave: Otvoreni 

ODLUKU postupak javne nabave, sukladno  Zakonu o javnoj 

nabavi.

 o početku postupka javne nabave ustupanja 

radova  -groblje i oproštajne građevine u Gornjoj 

i Donjoj Vrbi-  Članak 5.

 

Ovlašteni predstavnici naručitelja: 

Članak 1.

 - Tea Tomas, član 

Javni naručitelj općina Gornja Vrba, Braće Radić 1,  - Marica Pavlović, član

Gornja Vrba, MB:25410841, OIB:57288773562  - Slavko Popić, član

pristupa postupku javne nabave radova – groblje i 

oproštajna građevina u Gornjoj Vrbi. Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:

koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne 

Članak 2. nabave, javno otvaranje ponuda, sudjeluju u pregledu 

i ocjeni ponuda, te ostali poslovi u vezi s postupkom 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 650.406,00 kn javne nabave.

 Evidencijski broj nabave: 28-29 /11.

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad  Članak 1.

odgovaraju odgovornoj osobi.

Javni naručitelj općina Gornja Vrba, Braće Radić 1, 

Gornja Vrba, MB:25410841, OIB:57288773562 

 Članak 6. pristupa postupku javne nabave radova – izgradnju 

ceste br.1-Sjeverna gospodarska zona.

 Odgovorna osoba naručitelja:

 Odgovorna osoba je općinski načelnik Niko Pavić.  Članak 2.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 650.407,00 kn

 Članak 7.  Evidencijski broj nabave: 25/2 -11.

 Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  

a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-  Izvor-način planiranja sredstava: sredstva su 

posavske županije». planirana u Općinskom proračunu.

KLASA: 404-01/11-01/7

URBROJ: 2178/28-01-11-2  Članak 4.

Gornja Vrba, 11. travanj 2011.god 

Način provedbe postupka javne nabave: Otvoreni 

OPĆINSKI NAČELNIK: postupak javne nabave, sukladno 

   Niko Pavić, ing.str., v.r.  Zakonu o javnoj nabavi.

 Članak 5.

 

Ovlašteni predstavnici naručitelja: 

 - Tea Tomas, član 

 - Marica Pavlović, član

 - Slavko Popić, član

15.

Zadaci ovlaštenih predstavnika naručitelja:

koordiniraju pripremu i provođenje postupka javne 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi nabave, javno otvaranje ponuda, sudjeluju u pregledu 

(„Narodne novine“ br. 110/07, 125/08) i članka 44. i ocjeni ponuda, te ostali poslovi u vezi s postupkom 

Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik javne nabave.

Brodsko-posavske županije» br.9/09) općinski 

načelnik donosi: Ovlašteni predstavnici naručitelja za svoj rad 

odgovaraju odgovornoj osobi.

ODLUKU  Članak 6.

 o početku postupka javne nabave ustupanja  Odgovorna osoba naručitelja:

radova  za izgradnju ceste br.1-Sjeverna 

gospodarska zona  Odgovorna osoba je općinski načelnik Niko Pavić.
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 Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

a objavit će se u «Službenom vjesniku 

 Brodsko-posavske županije».

KLASA: 404-01/11-01/5

URBROJ: 2178/28-01-11-2

Gornja Vrba, 11. travnja 2011.god 

OPĆINSKI NAČELNIK:

Niko Pavić, ing.str., v.r.
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1. III

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak 

proračunu („N.N“ 87/08.) Općinsko vijeće općine prihoda i primitaka :

Klakar na 18. sjednici održanoj 20.travnja  2011.  Ostvareni prihodi i primici 4.383.313  kn

godine donijelo je  Izvršeni rashodi i izdaci   3.699.374  kn  

  Višak  prihoda i primitaka   683.939 kn

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna IV

 općine Klakar za razdoblje od 

1. siječnja – 31. prosinca 2010. godine Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na 

dan 1.1.2010. godine bilo je 13.340,07 kn, a na dan 

31.12.2010. iznosilo je 52.681,18 kn.

I

 

U Proračunu općine Klakar u razdoblju od V

1.1. – 31.12.2010. godine ostvareno je 4.383.313 kn 

prihoda. Tekuća pričuva planirana Proračunom za 

2010.g. u iznosu od 10.000 kn nije se koristila. 

II

VI

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u 

navedenom razdoblju iznosili su 3.699.374 kn. Općina Klakar nije primala niti davala 

zajmove.

OPĆINA  KLAKAR
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VII IX

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2010. Posebni dio godišnjeg izvještaja općine 

godine iznose 508.721,90 kn. Klakar za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

Potraživanje za poreze –   368.996,74 kn 2010.godine  sadrži rashode i izdatke izvršene po 

Potraživanje za distrib. razliku  2.824,74 kn korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 

Potraživanja za zakup polj. zemljišta u vlasništvu posebnim namjenama.

RH –  12.624,67 kn

Potraživanje za zakup polj. zemljišta u vlasništvu 

općine -  4.313,20 kn  X

Potraživanja za priključak na vodu –  14.900,00 kn

Potraživanja za koncesije – dimnjačar -  1.000,00 kn Godišnji obračun Proračuna općine Klakar 

Potraživanja za komunalni doprinos –  5.347,74 kn zajedno s Usporednim pregledom planiranih i 

Potraživanja za ceste –  4.790,00 kn ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit 

Potraživanja za šumski doprinos   69.817,09 kn će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-

Potraživanja za zakup i iznajmljivanje imovine – posavske županije».

dom,stolovi 2.810,00 kn

Potraživanja za zakup i iznajmljivanje imovine OPĆINSKO VIJEĆE 

12.084,88 kn OPĆINE KLAKAR

Potraživanja koja se refumdiraju (grijanje)    

5.314,00 kn Klasa :  400-05/11-01/1

Potraživanje od „VODOVODA“ za troškove Ur.broj : 2178/07-02-11-1

objave oglašivanje u "Narodnim novinama" Klakar , 20.travnja 2011.

900,00kn

  508.721,90 kn PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing.str, v.r.

VIII

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. 

prosinca 2010.g. u iznosu od 332.511,46 kn odnosi se 

na nepodmirene obveze prema dobavljačima, u iznosu 

od 167.893,98 kn, obveze za jamčevine 104.266,55 

kn, obveze za krivu uplatu u iznosu od 276,92 te 

obveze za plaće (12 mjesec 2010.) u iznosu od 

60.074,01 kn.

Strana:  835Broj:  5 »SLUŽBENI  VJESNIK«



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  5Strana:  836



Strana:  837Broj:  5 »SLUŽBENI  VJESNIK«



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  5Strana:  838



Strana:  839Broj:  5 »SLUŽBENI  VJESNIK«



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  5Strana:  840



Strana:  841Broj:  5 »SLUŽBENI  VJESNIK«



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  5Strana:  842



Strana:  843Broj:  5 »SLUŽBENI  VJESNIK«



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  5Strana:  844



Strana:  845Broj:  5 »SLUŽBENI  VJESNIK«



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  5Strana:  846



Strana:  847Broj:  5 »SLUŽBENI  VJESNIK«



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  5Strana:  848



Strana:  849Broj:  5 »SLUŽBENI  VJESNIK«



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  5Strana:  850



Strana:  851Broj:  5 »SLUŽBENI  VJESNIK«



»SLUŽBENI  VJESNIK« Broj:  5Strana:  852



Strana:  853Broj:  5 »SLUŽBENI  VJESNIK«



2. Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za 

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u obračun plaće službenika i namještenika u 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar.

(„Narodne Novine“ br. 28/10), Općinsko vijeće 

općine Klakar na svojoj 18. sjednici održanoj 

20.travnja 2011.godine donosi Članak2.

ODLUKU Koeficijenti za obračun plaće službenika i 

namještenika, a prema složenosti poslova radnog 

o plaći službenika i namještenika u mjesta, u Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar Klakar utvrđuju se kako slijedi:
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Članak 3. ostalim materijalnim pravima načelnika i službenika - 

zaposlenika u općini Klakar („Službeni vjesnik 

Plaću službenika i namještenika čini Brodsko – posavske županije“ br. 02/2007).

umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog 

mjesta na koje je službenik ili namještenik raspoređen 

i osnovice za obračun plaće,  uvećan za 0,5% za svaku Članak 8.

navršenu godinu radnog staža.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko – 

Članak 4. posavske županije“.

Osnovicu za obračun plaće službenika i OPĆINSKO VIJEĆE 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu OPĆINE KLAKAR

općine Klakar utvrđuje općinski načelnik posebnom 

odlukom. Klasa: 021-05/11-02/15

Ur.broj: 2178/07-02-11-1 

U Klakaru, 20.travnja 2011.g.

Članak 5.

PREDSJEDNIK

Osim prava na plaću iz članka 2. ove Odluke, OPĆINSKOG  VIJEĆA

službenici i namještenici ostvaruju pravo na ostala Vinko Lucić, ing. str.

materijalna i druga prava iz radnog odnosa u skladu s 

pozitivnim propisima, općim aktima općine i 

kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na državne 

službenike i namještenike.

Naknade plaća i druga materijalna prava ne 

mogu biti manja od onih koje se priznaju državnim 3.

službenicima i namještenicima.

Na temelju članak 53. stavka 3. i članka 35. 

Članak 6. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ br. 

Pojedinačna rješenja o plaći službenika i 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te 

namještenika donijet će osoba ovlaštena za donošenje članka 29. Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik 

tih rješenja, u roku od 30 dana od stupanja na snagu Brodsko – posavske županije“ br. 12/09) Općinsko 

ove Odluke. vijeće općine Klakar na 18. sjednici održanoj 

20.travnja 2011. godine donijelo je

Članak 7. ODLUKU

Danom stupanja na snagu ove Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odijela

prestaje važiti Odluka o plaći, dodacima na plaću, te općine Klakar

radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim 

materijalnim pravima načelnika i službenika - 

zaposlenika u općini Klakar („Službeni vjesnik 

Brodsko – posavske županije“ br. 15/2004), kao i 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći, dodacima 

na plaću, te radnom vremenu, odmorima, dopustima i 
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I. Opće odredbe skupljanje i odvoz komunalnog otpada; 

izrada nacrta prethodne suglasnosti pri 

Članak 1. promjeni cijena komunalnih usluga i dr.,

- Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem: 
Ovom se Odlukom ustrojava Jedinstveni i z r a d a  p r o g r a m a  r a s p o l a g a n j a  

upravni odjel općine Klakar ( u daljnjem tekstu: poljoprivrednim zemljištem; pribavljanje 
Jedinstveni upravni odjel) te se određuje njegov dokumentacije potrebne za zakup i prodaju; 
djelokrug. određivanje početnih cijena za zakup i 

prodaju; izrada nacrta odluke o raspisivanju 

javnog natječaja za zakup i prodaju; izrada 
II. Djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela nacrta odluke o odabiru najpovoljnijih 

ponuditelja; pribavljanje suglasnosti 
Članak 2. Ministarstva poljoprivrede na odluke o 

odabiru; izrada nacrta ugovora o zakupu i 
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, prodaji; pribavljanje prethodnog mišljenja 

stručne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga nadležnog državnog odvjetništva na nacrt 
općine koji se odnose na : ugovora o zakupu i prodaji; imenovanje 

povjerenstva za uvođenje u posjed; vođenje 
- Uredsko poslovanje: primanje i pregled evidencije naplate kupoprodajne cijene i 

pismena i drugih dokumenata; razvrstavanje, zakupnine,

raspoređivanje i upisivanje pismena u - Javnu nabavu: izrada nacrta plana nabave za 
odgovarajuće evidencije (očevidnike); proračunsku godinu; izrada nacrta odluke o 
dostava pismena u rad, otpremanje, početku postupka javne nabave; objava 
razvođenje, te čuvanje pismena u pismohrani; poziva na nadmetanje u otvorenom i 
izlučivanje i predaja pismena nadležnom ograničenom postupku javne nabave; objava 
arhivu ili drugom nadležnom tijelu, poziva na otvoreni ili ograničeni natječaj; 

- Komunalno gospodarstvo: izrada nacrta izrada i postupanje s dokumentacijom za 

p r o g r a m a  o d r ž a v a n j a  k o m u n a l n e  nadmetanje i ponudama; sastavljanje 

infrastrukture i programa gradnje objekata i upisnika o zaprimanju ponuda, zapisnika o 

uređaja komunalne infrastrukture; donošenje otvaranju ponuda i zapisnika o pregledu i 

rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom ocjeni ponuda; izrada nacrta odluke o odabiru 

doprinosu;izrada nacrta odluke o određivanju ili poništenju; provedba postupovnih radnji u 

komunalnih djelatnosti koje će se obavljati vezi s izjavljivanjem žalbe; izviješće o javnoj 

dodjeljivanjem koncesije; obavljanje nabavi i dr.

pripremnih radnji i provedba postupka - Socijalnu skrb: izrada nacrta programa 
davanja koncesije; izrada nacrta ugovora o socijalne skrbi i drugih općih akata kojima se 
koncesi j i ;  izrada nacr ta  odluke o  ostvaruje pravo na jedan od oblika socijalne 
komunalnom redu; donošenje rješenja u skrbi; donošenje rješenja o ostvarivanju prava 
svrhu održavanja komunalnog reda; izrada na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 
nacrta odluke o određivanju komunalnih rješenje o ostvarivanju prava na pomoć za 
djelatnosti koje će se obavljati na temelju ogrijev i rješenje o ostvarivanju prava na 
pisanog ugovora; izrada nacrta odluke o pomoć za opremu novorođenog djeteta; 
priključenju na komunalnu infrastrukturu za vođenje evidencije i dokumentacije o 
opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje 
oborinskih voda; izrada nacrta odluke o troškova stanovanja, kao i o drugim pravima 
obvezatnom korištenju komunalne usluge iz socijalne skrbi utvrđenim općim aktima; 
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na izrada izvješća nadležnoj jedinici područne 
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(regionalne) samouprave koja objedinjeno izradi i donošenju plana zaštite od požara na 

izviješće dostavlja u ministarstvo nadležno za temelju procjene ugroženosti od požara; 

poslove socijalne službe;  izrada nacrta smjernica za organizaciju 

sustava zaštite i spašavanja na području - Zdravstvo: izrada nacrta godišnjeg programa 
općine; sudjelovanje u izradi nacrta procjene mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i za područje općine
kulturnih dobara i plan zaštite i spašavanja - Prostorno uređenje sudjelovanje u izradi 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara izviješća o stanju u prostoru i postupku izrade 
za općinu Klakar.i donošenja prostornog plana uređenja 

općine, te provedbenih dokumenata 
Jedinstvenu upravni odjel obavlja i druge prostornog uređenja (urbanistički i detaljni 
poslove koji su mu stavljeni u nadležnost planovi uređenja); vođenje službene 
posebnim zakonom, Statutom i drugom evidencije o postupku izrade i donošenje 
općim aktima općine Klakar.prostornog plana u koji  se prema 
Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove vremenskom redu evident iraju svi  
državne uprave prenijetih na jedinice lokalne dokumenti, koji su značajni u odnosu na 
samouprave.zakonitost vođenja tog postupka, uključivo 

zahtjeve i smjernice, prijedloge, te očitovanja 

nadležnih tijela i stajališta stručnih 
III. Unutarnje ustrojstvo i upravljene izrađivača; objava odluka o izradi i donošenju 
Jedinstvenim upravnim odjelomdokumenata prostornog uređenja u 

službenom glasilu; obavještavanje javnosti o 
Članak 3.izradi prostornog plana u dnevnom tisku, 

Internet stranici i na lokalno uobičajeni način, 
Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se - Financijsko poslovanje i upravljanje 

unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, imovinom: pripreme proračuna, godišnjih i 
nazivi i opis poslova radnih mjesta, stručni i drugi polugodišnjih izvještaja o izvršenju 
uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i proračuna; naplata prihoda i primitaka koji 
druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog pripadaju općini kao jedinici lokalne 
upravnog odjela u skladu sa Statutom i općim aktima samouprave; obavljanje računovodstvenih 
općine Klakar.poslova, vođenje poslovnih knjiga općine 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog (dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige); 
upravnog odjela donosi općinski načelnik, na vođenje evidencije – registra nekretnina u 
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.vlasništvu općine; poduzimanje potrebnih 

mjera sa svrhom uređivanja katastarskog i 

zemljišnoknjižnog stanja nekretnina kao i 
Članak 4.druge mjere radi sređivanja i zaštite prava 

općine na nekretninama u njezinom 
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja vlasništvu, odnosno posjedu; provedba 

pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje postupka javnih natječaja za otuđenje ili drugi 
općinski načelnik.način raspolaganja nekretninama u vlasništvu 

općine, izrada godišnjih i srednjoročnih 

(trogodišnjih) planova davanja koncesije; 

prijava ugovora o koncesiji u registar 

koncesija i prijava za upis promjena podataka 

iz ugovora o koncesiji,

- Protupožarnu i civilnu zaštitu: sudjelovanje u 
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IV. Službenici i namještenici Članak 9.

Članak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom 

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko – 

Poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu posavske županije“.

obavljaju službenici i namještenici.

Službenici su osobe koje u Jedinstvenom OPĆINSKO VIJEĆE 

upravnom odjelu kao redovito zanimanje obavljaju OPĆINE KLAKAR

poslove iz samostalnog djelokruga općine i poslove 

državne uprave povjerene općini. Klasa: 021-05/11-02/14

Službenici su i osobe koje u Jedinstvenom Ur.broj: 2178/07-02-11-1 

upravnom odjelu obavljaju opće, administrativne, Klakar, 20.travnja 2011.g.

financijsko – planske, materijalno – financijske, 

računovodstvene, informatičke i druge stručne PREDSJEDNIK 

poslove. OPĆINSKOG VIJEĆA

Namještenici su osobe koje u Jedinstvenom Vinko Lucić, ing. str., v.r.

odjelu obavljaju pomoćno – tehničke i ostale poslove 

čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i 

nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga 

Jedinstvenog upravnog odjela.

4.

V. Nadzor

Članak 6. Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima („Narodne novine „ br. 

Općinski načelnik obavlja nadzor nad 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 

zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela. 141/06, 146/08 i 38/098. ) i članka 48. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08), te članka 

VI. Sredstva za rad 29. Statuta općine Klakar, („Službeni vjesnik Brodsko 

– posavske županije“ br. 12/09), Općinsko vijeće na 

Članak 7. svojoj 18. sjednici, održanoj 20. travnja 2011. godine, 

donosi 

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela 

osiguravaju se u Proračunu općine Klakar. ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude za 

VII. Prijelazne i završne odredbe kupnju nekretnina (građevinskog zemljišta) u 

vlasništvu općine Klakar 

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke I

prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog 

upravnog odjela općine Klakar („Službeni vjesnik Na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 

Brodsko – posavske županije“ broj 07/2008.g.) u „Posavskoj Hrvatskoj“ od 17. rujna 2010. godine za 

prodaju nekretnina (građevinskog zemljišta) 

prihvaćaju se ponude kako slijedi: 
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1. Za nekretninu (zemljište) u suvlasništvu općine 5.

Klakar u 1/4 dijela     k.č. br. 2571 , kuća, dvorište i 
2

oranica Selo sa 5032 m  , upisane u z.k. ul. 647, k.o. 
Na temelju odredbe članka 29. Statuta općine Donja  Bebrina, prihvaća se ponuda Marka Čizmića, 

Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske Donja Bebrina 62, po cijeni od 10.001,00 kn. 
županije“ br. 12/09), Općinsko vijeće općine Klakar 

na svojoj 17. sjednici održanoj 25.ožujka 2011. godine 

donosi II

ODLUKUTemeljem ove Odluke načelnik općine Klakar 

će s najpovoljnijim ponuditeljima sklopiti ugovor o 
o prodaji nekretnina (građevinskog zemljišta ) u kupoprodaji. 

vlasništvu općine Klakar

i smanjenju početne cijene

III

I.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko 
Općinsko vijeće općine  Klakar ovom Odlukom posavske županije“.
odobrava prodaju nekretnina (građevinskog 

zemljišta) na području općine Klakar u Donjoj Bebrini 

i smanjenje početne cijene kako slijedi: IV

- vlasništvo općine Klakar u cijelosti :Podaci o pravnom lijeku:

1. k.č. br. 2610 , oranica Šerave sa 2596 m2 po Na ovu Odluku, nezadovoljna strana može, pod 
početnoj cijeni od 30.000,00 kn;uvjetom i na način utvrđen Zakonom o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima, izjaviti žalbu u roku od 8 
2. k.č. br. 2784 , oranica Mali vrtli sa 14376 m2 po (osam) dana od dana njenog primitka. Žalba se 
početnoj cijeni od 210.000,00 knizjavljuje Općinskom vijeću, a predaje općini Klakar 

    (ova se čestica može cijepati u 2 dijela i prodati u pisanom obliku izravno ili preporučeno poštanskom 
pojedinačno)pošiljkom.
           Sve upisane u z.k. ul. 629, k.o. Donja Bebrina;                                          

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR
II.

Klasa: 021-05/11-02/17
                Podnositelj ponude koji se natječe za kupnju Ur. broj: 2178/07-02-11-1
građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Klakar Klakar, 20.travnja 2011.g.
dužan je za sudjelovanje u natječaju uplatiti u korist 

općine Klakar jamčevinu koja iznosi 10 % od početne PREDSJEDNIK 
prodajne cijene  za k.č. za koju podnosi ponudu. OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing.str, v.r.

III.

Ovlašćuje se općinski načelnik za provedbu ove 

Odluke i raspisivanje javnog natječaja .
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IV. poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Klakar 

na rok od 5 godina na području općine Klakar u k.o. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit Ruščica i to :

će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR

III.

Klasa: 021-05/11-02/8

Ur. broj: 2178/07-02-11-1 Postupak javnog natječaja prikupljanja 

Klakar, 23. ožujka  2011. pismenih ponuda provest će Povjerenstvo za 

provedbu postupka javnog natječaja za prodaju i 

PREDSJEDNIK zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 

OPĆINSKOG  VIJEĆA, imenovano od Općinskog vijeća općine Klakar.

Vinko Lucić, ing. str., v.r.

III.

Javni natječaj objavit će se u tjedniku 

„Posavska Hrvatska“ i na oglasnim pločama općine 

Klakar. Natječaj koji se objavljuje na oglasnim 

pločama sadrži datum kada je javni natječaj objavljen 

u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.

Pismene ponude za zakup na rok od 5 godina  

dostavljaju se općini Klakar u roku od 15 dana od 

objave natječaja u javnom glasilu.

Podnositelj ponude koji se natječe za zakup 

6. poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Klakar 

dužan je za sudjelovanje u natječaju uplatiti u korist 

općine Klakar jamčevinu koja iznosi 20 % od početne 

Na temelju odredbe članka 29. Statuta općine cijene zakupa za k.č. za koju podnosi ponudu. 

Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 12/09), Općinsko vijeće općine Klakar 

na svojoj 16. sjednici održanoj 2. ožujka 2011. godine IV.

donosi 

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s 

ODLUKU najvišim iznosom ponuđene cijene zakupa . 

Prvenstvo prvozakupa imaju prijašnji 

o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za posjednici pod uvjetom da prihvate najvišu cijenu 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu postignutu natječajem .

općine Klakar

V.

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

r.br. k.č.br. kultura Površina/ha Početna 
cijena 

Rok 
zakupnine 

Napomena  

1. 430/2 oranica 10,5393 6.480,62 kn 5 godina Arondirano 
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i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko- 1. Ružica Domazet, dipl. iur. - 

posavske županije“ . predsjednik;

2. Ruža Jagetić, ing. polj. - član;

Obrazloženje 3. Dalibor Čelebija, geodet- član;

4. Marina Mikolčević, dipl.iur.      - član;

5. Vinko Lucić, ing. str. - član;

6. Stjepan Deanović - član;

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR

II

Klasa: 021-05/10-02/6

Ur. broj: 2178/07-02-10-1 Povjerenstvo u skladu sa Zakonom o 

Klakar, 2. ožujka 2011.g. poljoprivrednom zemljištu („N.N.“ 152/08) i 

Pravilnikom o dokumentaciji potrebnoj za 

PREDSJEDNIK raspisivanje javnog natječaja za prodaju, zakup i 

OPĆINSKOG  VIJEĆA, dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u 

Vinko Lucić, ing. str., v.r. vlasništvu RH i koncesiju za ribnjake („N.N.“ 45/09) 

provodi postupak javnog natječaja, otvara pristigle 

ponude, analizira pristigle ponude, sastavlja zapisnik, 

utvrđuje najpovoljnije ponude i druge neophodne 

radnje.

7.

III

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – 

12/09) Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 16. posavske županije“.

sjednici održanoj 2. ožujka 2011. godine donosi

OPĆINSKO VJEĆE 

ODLUKU OPĆINE KLAKAR

o imenovanju Povjerenstva za provedbu Klasa: 021-05/11-02/4

postupka javnog natječaja za prodaju i zakup Ur. broj: 2178/07-02-10-1

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH Klakar, 2. ožujak 2011.g.

PREDSJEDNIK 

I OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing. str., v.r.

Općinsko vijeće općine Klakar ovom 

Odlukom imenuje Povjerenstvo za provedbu 

postupka javnog natječaja za prodaju i zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (u 

daljnjem tekstu Povjerenstvo) na području općine 

Klakar.

U Povjerenstvo se imenuju:
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8. ostale neophodne radnje.

Na  temelju članka 29. Statuta općine Klakar III

(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 

12/09) Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 16. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

sjednici održanoj 2. ožujka 2011.g.  donosi objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko 

posavske županije“.

ODLUKU

OPĆINSKO VIJEĆE 

o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje OPĆINE KLAKAR

početne cijene, identifikacije i uvođenja u posjed 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH Klasa: 021-05/11-02/3

Ur. broj: 2178/07-02-11-1

Klakar, 2. ožujka 2011.g.

I

PREDSJEDNIK 

     Općinsko vijeće općine Klakar, ovom Odlukom, OPĆINSKOG VIJEĆA,

imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje početne cijene, Vinko Lucić, ing. str., v.r.

identifikacije i uvođenja u posjed  poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH, na području općine Klakar.

 

U Povjerenstvo se imenuju:

     1. Dalibor Čelebija, geodet                - predsjednik

     2. Ruža Jagetić, ing. poljoprivrede    - član 9.

     3. Marina Mikolčević, dipl.iur.          - član

Na temelju članka 9. stav 2. Zakona o 

II plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne Novine“, br.28/10) i članka 

     Povjerenstvo u skladu sa Zakonom o 41. Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko 

poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 152/08), – posavske županije“ br. 12/09) općinski načelnik 

Pravilnikom o početnoj cijeni poljoprivrednog općine Klakar donio je: 

zemljišta u vlasništvu RH na natječaju za prodaju i 

zakup, početnoj visini naknade na natječaju za ODLUKU

dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjaka (N.N. br 

40/09.) i Pravilnika o izmjenama i dopunama o utvrđivanju osnovice za obračun plaća 

Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta službenika i namještenika

u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za  u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar

prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju 

za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake (N.N. 

br. 78/2010.) utvrđuje početnu cijenu odnosno Članak 1.

početnu visinu naknade u kunama za pojedinu 

katastarsku česticu , na natječaju za prodaju i zakup, Ovom Odlukom određuje se osnovica za 

na terenu provodi identifikaciju  katastarskih čestica, obračun plaće službenika i namještenika u 

koje su obrasle višegodišnjim raslinjem, kupca Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar.

odnosno zakupnika uvodi u posjed na osnovi 

sklopljenog ugovora o prodaji ili zakupu, obavlja i  
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Članak 2. Članak 4.

Osnovica za obračun plaća službenika i Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko – 

općine Klakar iznosi 3.600,00 kn u bruto iznosu. posavske županije“.

Klasa:110-01/11-01/1

Članak 3. Ur.broj: 2178/07-01-11-1

Klakar, 21. travanj 2011.g.

Danom stupanja na snagu ove Odluke 

prestaje važiti Odluka o plaći, dodacima na plaću, te NAČELNIK

rednom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim Josip Stanić, dipl. ing. geod., v.r.

materijalnim pravima načelnika i službenika – 

namještenika općine Klakar („Službeni vjesnik 

Brodsko – posavske županije“ br. 15/04), kao i Odluka 

o izmjeni i dopuni Odluke  o plaći, dodacima na plaću, 

te radnom vremenu, odmorima, dopustima i ostalim 

materijalnim pravima načelnika i službenika 

zaposlenika općine Klakar („Službeni vjesnik 

Brodsko – posavske županije“ br. 2/07).
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OPĆINA
NOVA KAPELA

6.

Na  temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )  samoupravi  (“Narodne novine” 
broj 33/01) i članka  31. Statuta općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 
13/2009), Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj  19. 1.2011.godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke 
o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela za 
k.o. Magić Mala, Siče, Seoce, Nova Kapela i Donji Lipovac 

I

Točka I stavka 13. Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela za k.o. Magić Mala, Siče, Seoce, Nova Kapela i Donji Lipovac 
sa 9. sjednice Općinskog vijeća održane 26. listopada 2010. godine mijenja se i glasi: 

13.  OPG Šmit Luka, Nova Kapela, K. Zvonimira 10

u k.o. Nova Kapela

r.br. kčbr. kultura površina/ha početna cijena/kn postignuta cijena/kn 

1. 1035 oranica 11,6873 117.986,80 235.973,60 

UKUPNO   11,6873 117.986,80 235.973,60  
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U točki  II mijenja se: 

      Kupoprodajna cijena za nekretnine označene u točki I ove Odluke ukupno iznosi 9.553.628,05 kuna i kupci će 
je isplatiti i to: 

Redni    
broj 

Kupac Kupoprodajna 
cijena / kn 

Način 
otplate 

Broj 
obroka 

Visina obroka / kn 

1. Zis Commerce d.o.o., 
Batrina, S. Radića 89 

60.001,00 obročno 15 4.000,06 

2. 
 

OPG Šmit Ivan, N. 
Kapela, K. Zvonimira 
10 

410.000,00 obročno 15 27.333,33 

3. OPG Josip Cimbal, M. 
Mala, N. Ljubičića 66 

169.500,00 u cijelosti 1 169.500,00 

4. OPG Miroslav Kešerac, 
Siče, Savska 13 

153.000,00 obročno 15 10.200,00 

5. RPSO vl. Mato Šmit, 
N. Kapela, K. 
Zvonimira 10 

1.042.695,94 obročno 15 69.513,06 

6. OPG Mato Vrakić, 
Siče, S. Radića 73 A 

463.321,12 obročno 15 30.888,07 

7. OPG Mladen Vokušić, 
N. Kapela, T. 
Gregurića 7 

272.443,88 obročno 15 18.162,93 

8. OPG Josip Vrakić, 
Siče, S. Radića 42 

1.427.803,54 obročno 15 95.186,90 

9. OPG Željko Šajfar, Bili 
Brig, Bili Brig 145 

652.382,52 obročno 15 43.492,16 

10. OPG Antun Bašić, Bili 
Brig, Bili Brig 36 

678.246,68 obročno 15 45.216,44 

11. PO “AGRO-PLAM”, 
Siče, S. Radića 73 A 

1.440.315,28 obročno 15 96.021,02 

12. OPG Josip Tomašić, N. 
Kapela, K. Tomislava 1 

333.958,58 u cijelosti 1 333.958,58 

13. OPG Šmit Luka, N. 
Kapela, K. Zvonimira 
10 

235.973,60 obročno 15 15.731,58 

14. OPG Mirko Vrakić, 
Siče, S. Radića 42 

477.302,98 obročno 15 31.820,20 

15. SRO “Petranović”, 
Siče, S. Radića 21 

397.000,00 obročno 15 26.466,66 

16. OPG Mladen Katalin, 
Siče, M. Gupca 32 

200.001,99 obročno 15 13.333,46 

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

160.000,00 obročno 10 16.000,00 

18. OPG Mirko Pavlović, 
Batrina, A. Starčevića 
73 

715.980,94 obročno 15 47.732,06 

19. OPG Josip Maslač, 
Batrina, Kovačevac 7 

263.700,00 obročno 15 17.580,00 
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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.

o b r a z l o ž e n j e

K.O MAGIĆ MALA

Točka 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.

i z m j e n a  o b r a z l o ž e n j a

Zbog nemogućnosti ulaska u posjed i formiranja tehnološke cjeline poništava se dio ranije objavljenog 
natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela za kč.br. 
4420 površine 0,4788 ha k.o. Magić Mala objavljen u tjedniku „Posavska Hrvatska“ dana 10.09.2010. i raspisat 
će se ponovljeni javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova 
Kapela za navedenu česticu. 

K.O. NOVA KAPELA

Točka 1.

Ponuđač kč.br. k.o. kultura površina/ha 
početna 

cijena/kn 
ponuđena 
cijena/kn 

OPG ŠMIT LUKA, N. 
Kapela, K. Zvonimira 10 

4420 
Magić 
Mala 

oranica 
0,4788 

 
4.833,63 9.667,26 

 

Ponuđač kč.br. k.o. kultura površina/ha 
početna 

cijena/kn 
ponuđena 
cijena/kn 

OPG MIRKO VRAKIĆ, 
Siče, S. Radića 42 

1033 
Nova 

Kapela 
oranica 

3,0559 
 

30.850,23 40.001,99 

OPG JOSIP TOMAŠIĆ, 
N. Kapela, K. Tomislava 
1 

1033 
Nova 

Kapela 
oranica 

3,0559 
 

30.850,23 61.700,46 

OPG ŠMIT LUKA, N. 
Kapela, K. Zvonimira 10 

1033 
Nova 

Kapela 
oranica 

3,0559 
 

30.850,23 61.700,46 
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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.

izmjena  obrazloženja

Zbog nemogućnosti ulaska u posjed i formiranja tehnološke cjeline poništava se dio ranije objavljenog 
natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela za kč.br. 
1033 površine 3,0559 ha k.o. Nova Kapela objavljen u tjedniku „Posavska Hrvatska“ dana 10.09.2010. i raspisat 
će se ponovljeni javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova 
Kapela za navedenu česticu. 

OPĆINA NOVA KAPELA 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 320-01/10-01/16
URBROJ: 2178/20-03-11
Nova Kapela, 19. siječnja 2011.

Predsjednik
Općinskog vijeća

Damir Ocvirek, v.r.

7.

Na  temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )  samoupravi  (“Narodne novine” broj 
33/01) i članka  31. Statuta općine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 13/2009), 
Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 11. sjednici održanoj  19.1.2011.godine, donijelo je

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni 
Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nova Kapela

I
Točka I stavka 4. Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske sa 9.sjednice Općinskog vijeća održane 26.listopada 2010.godine mjenja se i glasi: 
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4. OPG Ivan Murat, Batrina, A. Starčevića 77

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

Točki I. Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske sa 9. sjednice Općinskog v ijeća održane 26.listopada 2010.godine dodaje se stavak 10 koji glasi: 

10. OPG Mirko Vrakić, Siče, Stjepana Radića 42

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

o b r a z l o ž e n j e 

k.o. seoce zakup na rok do 5 godina

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.

Ivan Murat Izjavom od 27.10.2010.godine nije prihvatio najvišu ponuđenu zakupninu koju je ponudio 
OPG Mirko Vrakić, Siče, S. Radića 42   u iznosu od 4.500,00 kn.

Zbog neprihvaćanja najviše ponuđene cijene za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
označeno kao kč.br. 648, k.o. Seoce, površine 8,1005 ha na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog 

r.br. kčbr. kultura površina/ha početna 
zakupnina/kn 

postignuta 
zakupnina/kn 

1. 402 oranica 10,0000 5.049,00 5.050,00  

2. 402 oranica 11,0000 5.553,90 5.600,00 

3. 402 oranica 3,7970 1.917,11 2.000,00 

UKUPNO   24.7970 12.520,01 12.650,00  

 

r.br. kčbr. kultura površina/ha početna 
zakupnina/kn 

postignuta 
zakupnina/kn 

1. 648 oranica 8,1005 4.089,94 4.500,00 

UKUPNO   8,1005 4.089,94 4.500,00 

 

Ponuđač kč.br. k.o.  kultura površina/ha početna 
zakupnina/kn 

ponuđena 
zakupnina/kn 

OPG MIRKO VRAKIĆ, 
Siče, S. Radića 42 

648 Seoce oranica 8,1005 4.089,94 4.500,00 

OPG IVAN MURAT, 
Batrina, A. Starčevića 
77 

648 Seoce oranica 8,1005 4.089,94 4.150,00 

 

p

O

O
S

B
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zemljišta u vlasništvu RH na području općine Nova Kapela objavljenom u Posavskoj Hrvatskoj dana 
10.9.2010. godine koje je objavilo i provelo Općinsko vijeće općine Nova Kapela, od strane Ivana Murat iz 
Batrine, A. Starčevića 77  

Općinsko vijeće prihvaća ponudu Mirka Vrakića iz Siča, S. Radića 42 s ponuđenom zakupninom od 
4.500,00 kuna. 

II

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: 2178/20-03-10-27
Nova Kapela, 19.1.2011.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Ocvirek, v.r.

8.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 
33/01) i članka 31. Statuta općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 13/2009), 
Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 12. sjednici održanoj 5. 4. 2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2010. godine

I

Prihvaća se Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2010. godine. Izvješće 
se nalazi u privitku ovog Zaključka.

II

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

OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 022-05/11-04/04
URBROJ: 2178/20-03-11-2
Nova Kapela, 5. 4. 2011.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Ocvirek, v.r.
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5. u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, te 

drugo u skladu sa Statutom LAG-a. 

Na temelju članka 48 Statuta općine Okučani Članak 2.

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 

10/09)  i članka 24 Poslovnika Općinskog vijeća Predstavnik općine Okučani u LAG-u je 
općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko- IVICA PIVAC – predsjednik Općinskog vijeća općine 
posavske županije» br. 3/02 i 10/09), Općinsko vijeće Okučani.
na svojoj  19.  sjednici održanoj  27.  travnja  2011. 

godine, donijelo je

Članak 3.
ODLUKU

Ova  Odluka  stupa na snagu osmog dana 
o uključivanju u projekt „Leader“ nakon objavljivanja u  «Službenom vjesniku 

– osnivanju Udruge lokalna akcijska grupa Brodsko-posavske županije».
(LAG)

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OKUČANI

Članak 1

Klasa: 021-05/11-01-10

Ovom Odlukom općina Okučani suglasna je Ur. br. 2178/21-01-11-01

sudjelovati u formiranju i djelovanju udruge Lokalna Okučani, 27. travnja  2011. godine

akcijska grupa (u daljnjem tekstu: LAG) kao jedan od 

suosnivača, a koja se osniva radi promicanja PREDSJEDNIK
zajedničkih interesa gradova i općina, kao i svih OPĆINSKOG VIJEĆA
ostalih dionika s područja Brodsko posavske županije Ivica Pivac, v.r.
u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja, jedinstvenog 

zagovaranja interesa lokalne samouprave razvijanjem 

sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je 

OPĆINA  OKUČANI
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6. Članak 4.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u ovom 
Na temelju članka 13. st. 4. Zakona o javnoj postupku javne nabave su;

nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08) i članka 1. Josip Lipovac, zamjenik općinskog načelnika
34 Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik 2. Ivica Pivac, predsjednik Općinskog vijeća
Brodsko posavske županije" br.10/09), Općinsko 3. Senka Vranić, ovlaštena osoba za provedbu 
vijeće općine Okučani na  20. sjednici održanoj  4. postupka javne nabave
svibnja  2011. godine, donijelo je        

ODLUKU Članak 5.

o početku postupka javne nabave u predmetu Administrativne poslove za ovlaštene 
izvođenja radova izgradnje športskog centra predstavnike javnog naručitelja u ovom postupku 
(malonogometnog - rukometnog-odbojkaškog javne nabave obavljat će Jedinstveni upravni odjel 

igrališta sa zgradom) - I faza općine Okučani.

Članak 1. Članak 6.

Ovom Odlukom o početku postupka javne Predmet nabave je izvođenje radova 
nabave određuje se ; izgradnje športskog centra (malonogometnog-
- početak i odabir postupka javne nabave rukometnog-odbojkaškog igrališta sa zgradom) - I 
- ovlašteni predstavnici naručitelja koji će faza referenti broj CPV nomenklature (Jedinstveni 

provesti zakonom utvrđene radnje vezane za rječnik javne nabave) 45000000, evidencijski broj E-
nabavu iz ove Odluke, te svi ostali elementi VV-05/11.
određeni člankom 13. Zakona o javnoj 

nabavi.

Članak 7.

Članak 2. Ukupna procjenjena  vrijednost ovog 

predmeta nabave iznosi 1.000.000,00 kn (s PDVom), 
Javni naručitelj nabave je općina Okučani, odnosno 813.008,13 bez PDV-a. 

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 430 Okučani, OIB 

06139165681.

Članak 8.

Članak 3. Sredstva su planirana Proračunom općine 

Okučani u iznosu od 100.000,00 kn,  Županijskim 
Odgovorna osoba javnog naručitelja je Aca proračunom u iznosu od 300.000, 00 kn, proračunom 

Vidaković, načelnik općine Okučani. Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva u iznosu od 300.000,00, proračunskim 

sredstvima Ureda predsjednice Vlade Republike 

Hrvatske u iznosu od 300.000,00 kn.
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Članak 9. OPĆINA OKUČANI

OPĆINSKO VIJEĆE

Postupak javne nabave izvršit će se 

otvorenim postupkom javne nabave objavljivanjem u KLASA: 021-05/11-01-12

elektroničkom oglasniku javne nabave u "Narodnim URBROJ:  2178/21-01-11-01

novinama". Okučani, 4. svibnja 2011. godine

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆAČlanak 10.
Ivica Pivac, v.r.

Kriteriji za odabir najprihvatljivije ponude je: 

najniža cijena.

Članak 11.

7.
Zakonska osnova za provođenje postupka 

javne nabave iz članka 9. ove Odluke sadržana je u 

članku 31. i 32. Zakona o javnoj nabavi.
Na temelju članka 13. st. 4. Zakona o javnoj 

nabavi (Narodne novine br.110/07 i 125/08) i članka 

34 Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik 
Članak 12. Brodsko posavske županije“ br.10/09), Općinsko 

vijeće općine Okučani na 19. sjednici održanoj  27.  
Plaćanje će se izvršiti po dostavi ovjerene travnja 2011. godine, donijelo je        

situacije u roku od 15 dana od prijenosa sredstava 

Županijskog i proračuna resornog ministarstva, ODLUKU
odnosno Vladina ureda  na žiro račun općine Okučani.

o početku postupka javne nabave u predmetu 

izvođenja radova izgradnje vodovodne mreže 
Članak 13. naselja Vrbovljani (s Klenikom)

Ostali uvjeti nabave bit će određeni 

p o n u d b e n o m  d o k u m e n t a c i j o m  ( u p u t a m a  Članak 1.
ponuditelja).

Ovom Odlukom o početku postupka javne nabave 
Članak 14. određuje se ;

- početak i odabir postupka javne nabave
Ova Odluka stupa na snagu danom - ovlašteni predstavnici naručitelja koji će 

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku provesti zakonom utvrđene radnje vezane za 
Brodsko-posavske županije". nabavu iz ove Odluke, te svi ostali elementi 

određeni člankom 13. Zakona o javnoj 

nabavi.

Članak 2.

 Javni naručitelj nabave je općina Okučani, 
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Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 430 Okučani, OIB Članak 8.

06139165681.

Sredstva su planirana Proračunom općine 

Članak 3. Okučani u iznosu od 100.000,00 kn,  Županijskim 

proračunom u iznosu od 1.000.000, 00 kn, te ostatkom 

sredstava u  iznosu od 400.000,00 kn u Proračunu Odgovorna osoba javnog naručitelja je Aca 
Hrvatskih voda d.d. Vidaković, načelnik općine Okučani.

Članak 9.

Članak 4.
Postupak javne nabave izvršit će se 

otvorenim postupkom javne nabave objavljivanjem u Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja u 
elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim ovom postupku javne nabave su:
novinama“.

1. Josip Lipovac, zamjenik  općinskog 

načelnika
Članak 10.2. Ivica Pivac, predsjednik Općinskgo vijeća

3. Vedran Deletis, predstavik Hrvatskih voda 

d.d. Kriteriji za odabir najprihvatljivije ponude je; 

4. Senka Vranić, ovlaštena osoba za provedbu najniža cijena.

postupka javne nabave

Članak 11.
Članak 5.

Zakonska osnova za provođenje postupka 
Administrativne poslove za ovlaštene javne nabave iz članka 9. ove Odluke sadržana je u 

predstavnike javnog naručitelja u ovom postupku članku 31. i 32. Zakona o javnoj nabavi.
javne nabave obavljat će Jedinstveni upravni odjel 

općine Okučani.

Članak 12.

Članak 6. Plaćanje će se izvršiti u skladu s ugovorom o 

građenju,  i to na sljedeći način; račun/situaciju 
Predmet nabave je izvođenje radova naručitelj će platiti u roku od  30 dana od dana 

izgradnje vodovodne mreže naselja Vrbovljani (s ispostave ovjerene situacije/računa na žiro račun 
Klenikom) referenti broj CPV nomenklature izvođača radova. Svaka dostavljena situacija/račun 
(Jedinstveni rječnik javne nabave) 74000000, mora biti ovjerena od strane nadzorne službe koja 
evidencijski broj E-VV-03/11. obavlja stručni nadzor građenja za naručitelja. 

Naručitelj će prema takvim situacijama isplatiti 

izvođaču radova  90 % ukupne ugovorene cijene. 

Naručitelj zadržava pravo da deset (10 %) ugovorene Članak 7.
cijene plati izvođaču nakon izvršene primopredaje 

svih Ugovorom predviđenih radova i opreme Ukupna procjenjena  vrijednost ovog 
potvrđenih Zapisnikom o primopredaji.predmeta nabave iznosi 1.500.000,00 kn (s PDVom), 

odnosno 1.219.512,20 kn bez PDV-a. 
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Članak 13. OPĆINA OKUČANI

OPĆINSKO VIJEĆE

Ostali uvjeti nabave bit će određeni 

p o n u d b e n o m  d o k u m e n t a c i j o m  ( u p u t a m a  KLASA: 021-05/11-01-09

ponuditelja). URBROJ:  2178/21-01-11-01

Okučani, 27.  travnja 2011. godine

Članak 14. PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ova Odluka stupa na snagu danom Ivica Pivac, v.r.

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije".
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3. stjecanjem, otuđivanjem, raspolaganjem i 
upravljanjem nekretninama u vlasništvu općine.

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391. 
Članak 2.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci 

73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09 i 
imaju sljedeće značenje:

153/09), članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i 
1. »nekretnina« označava neizgrađeno ili 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
izgrađeno građevinsko zemljište, stan kao posebni dio 

novine« broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, zgrade, javnu površinu te druge čestice zemljišne 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta površine zajedno sa svime što je sa zemljištem 
općine Sikirevci (»Službeni vjesnik Brodsko- spojeno na površini ili ispod nje pod uvjetom da se 
posavske županije« broj 10/09), Općinsko vijeće nalazi na području općine i da je općina nositelj prava 
općine Sikirevci, na svojoj sjednici 20. održanoj dana vlasništva,
14.4. 2011. donosi 2. »raspolaganje nekretninom« u smislu ove 

Odluke znači prodaja, osnivanje prava služnosti, 
ODLUKU osnivanje stvarnih tereta, osnivanje prava građenja, 

osnivanje založnog prava, zakup na zemljištu u 
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja vlasništvu općine, kao i stjecanje nekretnina u korist 

nekretninama u vlasništvu općine,
općine Sikirevci 3. »upravljanje nekretninom« označava 

održavanje nekretnine u vlasništvu ili posjedu općine 
u funkcionalnom stanju nužnom za normalno 

I. UVODNE ODREDBE korištenje te provođenje postupka koji prethodi 
raspolaganju nekretninom,

Članak 1. 4. »građevinsko zemljište«  označava 
izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje je 

Ovom Odlukom uređuje se postupanje tijela dokumentima prostornog uređenja predviđeno za 
općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: općina) u svezi sa izgradnju građevine ili za drugi način i oblik 

OPĆINA  SIKIREVCI
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korištenja ili uređenja, a nalazi se unutar građevinskog Sredstva dobivena otuđenjem nekretnina općine 
područja općine, moraju se, sukladno pozitivnim propisima, trošiti u 
5. »poslovni prostor« označava poslovnu kapitalna ulaganja u dugotrajnu imovinu.
zgradu ili poslovnu prostoriju (prostorije) ili garažu 
pod uvjetom da je općina nositelj prava vlasništva 
poslovne zgrade, prostora ili garaže, Članak 5.
6. „općinski stan“ označava stan u smislu 
Zakona o najmu stanova pod uvjetom da je općina U sklopu stjecanja, raspolaganja, upravljanja 
nositelj prava vlasništva. i korištenja nekretninama u svom vlasništvu, općina:

- uređuje vlasničko-pravno stanje nekretnina
- vrši investicijsko i tekuće održavanje 

Članak 3. nekretnina
- vrši pripremu zemljišta za izgradnju

Općinski načelnik općine Sikirevci (dalje u - prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište 
tekstu: Općinski načelnik) i Općinsko vijeće općine pripremljeno za izgradnju
Sikirevci (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) upravljaju - prodaje uređeno neizgrađeno građevinsko 
nekretninama u vlasništvu općine temeljem zemljište
vlasničkih ovlasti. - prodaje izgrađeno građevinsko zemljište

Općinski načelnik donosi odluku o stjecanju i - osniva pravo građenja na svojim 
otuđenju nekretnina do vrijednosti 0,5% iznosa nekretninama
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja - osniva stvarne terete na svojim 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju nekretninama
nekretnine a najviše do 50.000,00 kuna, te ako je - kupuje i prima na dar nekretnine
stjecanje i otuđivanje imovine planirano u Proračunu - mijenja nekretnine u vlasništvu općine s 
općine. nekretninama trećih osoba

Odluka načelnika iz stavka 1. mora biti - vrši i druga vlasnička prava u skladu sa 
obrazložena. zakonom i općim aktima općine.

Općinsko vijeće donosi odluku o stjecanju i 
otuđenju nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u Članak 6.
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 
stjecanju i otuđenju nekretnine. Pod uređenjem vlasničko-pravnog stanja 
Pri stjecanju nekretnine vodi se računa o tržišnoj cijeni nekretnina podrazumijevaju se sve službene radnje i 
nekretnine. postupci koje općina poduzima radi:

Općinski načelnik i Općinsko vijeće - identifikacije određene nekretnine
upravljaju nekretninama na načelima zakonitosti i - uvida u katastarski operat zemljišta radi 
svrsishodnosti, u skladu s namjenom nekretnina i u utvrđivanja oznake nekretnine
interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj općine - saznanja o zemljišnoknjižnom nositelju prava 
i osiguranje društvenih, komunalnih i drugih interesa. vlasništva na nekretnini.

Stručne poslove u izvršenju prava iz Kada je zemljišnoknjižni nositelj prava 
prethodnog stavka obavlja Jedinstveni upravni odjel vlasništva na nekretnini različit od općine, općina će 
općine (dalje u tekstu: Odjel). poduzeti odgovarajući pravni posao ili pokrenuti 

postupak pred nadležnim tijelom upravne ili sudske 
vlasti ili potaknuti donošenje odluke nadležnog 

II. TEMELJNE ODREDBE predstavničkog tijela radi stjecanja prava vlasništva 
na nekretnini i upisa toga prava u zemljišnim 

Članak 4. knjigama u svoju korist.

Ovom Odlukom se naročito uređuje:
- stjecanje, raspolaganje i upravljanje Članak 7.

nekretninama
- provođenje natječaja za prodaju, odnosno Općina može stjecati nekretnine kada je to 

zamjenu nekretnina potrebno radi izgradnje, rekonstrukcije građevina, 
- ostvarivanje i zasnivanje drugih prava na privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim 

nekretninama. planom, odnosno urbanističkim planom uređenja za 
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obavljanje djelatnosti koja je Zakonom utvrđena kao - osnivanje prava služnosti i drugih stvarnih 
djelatnost koju obavlja ili čije financiranje osigurava tereta.
jedinica lokalne samouprave, radi izgradnje objekata 
komunalne infrastrukture i u drugim opravdanim 
slučajevima. Članak 11.

Odredba članka 10. ove Odluke ne 
Članak 8. primjenjuje se na slučajeve kada pravo vlasništva na 

zemljištu u vlasništvu općine stječu Republika 
Građevinsko zemljište priprema se za Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i područne 

građenje građevina i uređenje javnih površina čiji je (regionalne) samouprave, te pravne osobe u 
investitor općina kao i za prodaju zemljišta i osnivanje pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno 
prava građenja na zemljištu. pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu 

Priprema građevinskog zemljišta obuhvaća: općine, ako je to u interesu i cilju općeg gospodarskog 
izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, i socijalnog napretka.
ishođenje propisanih odobrenja, izradu i provedbu Na zahtjev vlasnika zemljišta odnosno 
geodetskog elaborata, utvrđivanje komunalnog građevine, općina će na temelju odluke nadležnog 
doprinosa, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa tijela, izravnom pogodbom, bez provođenja javnog 
(otkup, zamjena i sl.) kao i druge radnje potrebne za natječaja prodati zemljište u svom vlasništvu i to:
pripremu građenja ili uređenja zemljišta. - osobi kojoj je zemljište potrebno za 

Priprema građevinskog zemljišta financira se formiranje neizgrađene građevne čestice u 
iz Proračuna općine i to iz prihoda od komunalnog skladu s aktom kojim se odobrava građenje ili 
doprinosa i prihoda ostvarenih gospodarenjem detaljnim planom uređenja, ukoliko površina 
nekretninama u vlasništvu općine. tog zemljišta ne prelazi 20% površine 

planirane građevne čestice,
- osobi kojoj je to zemljište potrebno za 

III. NAČIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE I formiranje izgrađene građevne čestice u 
DRUGIH OBLIKA RASPOLAGANJA skladu s detaljnim planom uređenja,
NEKRETNINA - osobi koja je na tom zemljištu izgradila 

građevinu za stalno stanovanje bez 
Članak 9. g r a đ e v i n s k e  d o z v o l e  i l i  d r u g o g  

odgovarajućeg akta, pod uvjetom da je 
Početna (najniža) cijena nekretnine u svrhu građevina izgrađena u skladu s prostornim 

prodaje utvrđuje se u visini tržišne cijene nekretnine planom te ako se vlasnik građevine obveže da 
sukladno procjeni vrijednosti Porezne uprave i to po će ishoditi rješenje o uvjetima gradnje 
metru kvadratnom zemljišta. odnosno drugi odgovarajući akt kojim se 

Početna cijena nekretnine u svrhu zakupa odobrava građenje u roku od godine dana od 
utvrđuje se u visini sukladno Pravilniku o početnoj dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, te
cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na - u drugim slučajevima propisanim zakonom.
natječaju («NN»br.40/09.). 

Članak 12.
Članak 10.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja koju 
Zemljište na kojem pravo vlasništva ima donosi općinski načelnik uz suglasnost Općinskog 

općina, općina prodaje odnosno istim na drugi način vijeća sadrži:
raspolaže temeljem javnog natječaja ili usmenim - predmet javnog natječaja i vrstu pravnog 
javnim nadmetanjem, ako zakonom ili ovom odlukom posla
nije drugačije određeno. - oznaku vlasničkog (1/1) ili suvlasničkog 
Javni natječaj provodi se za: dijela, te površinu
- prodaju zemljišta ili zgrada, odnosno stanova, - kratki opis i namjenu nekretnine
- zamjenu zemljišta, - početnu cijenu prometne vrijednosti 
- darovanje zemljišta, nekretnine - za zemljište po m2
- osnivanje prava građenja, - adresu i rok za podnošenje ponuda
- zakup zemljišta,
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- iznos i način uplate garantnog pologa, te smatrat će se ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu i 
obavijest o povratu ili uračunavanju pologa u koji ispunjava posebne uvjete natječaja ukoliko su oni 
kupoprodajnu cijenu; u natječaju navedeni.

- prvenstveno pravo kupnje, ako taj uvjet 
postoji;

- mogućnost i uvjeti obilaska nekretnine; Članak 15.
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, odnosno 

mjesto i vrijeme održavanja usmenog Javni natječaj smatra se valjanim ako je 
nadmetanja; pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja 

- rok obavještavanja natjecatelja o rezultatima ispunjava sve uvjete javnog natječaja i koja nudi 
natječaja; barem najnižu (početnu) cijenu objavljenu u oglasu o 

- rok zaključenja ugovora, te uvjeti plaćanja javnom natječaju.
kupoprodajne cijene;

- drugi posebni uvjeti javnog natječaja.
Odluka o raspisivanju javnog natječaja po Članak 16.

potrebi može sadržavati i druge elemente kao što su: 
podaci o opremljenosti nekretnine, podaci o namjeni Ako su dva ili više ponuđača ponudila istu 
prostora, podatak o obvezi i visini komunalnog cijenu za nekretninu provest će se usmeno javno 
doprinosa, uvjete za raskid ugovora, odredba da nadmetanje s time da početnu cijenu nadmetanja 
najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat predstavlja najviša ponuđena cijena, o čemu se 
uplaćenog garantnog pologa ako u određenom roku iz natjecatelji koji su sudjelovali u natječaju i ponudili 
neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s općinom i najviši iznos cijene obavještavaju pismenim putem.
drugo.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči 
općine, oglasnim pločama u naselju,  web stranici Članak 17.
općine, a obavijest o raspisivanju natječaja u dnevnom 
tisku ako odlukom općinskog načelnika ili Općinskog Na temelju zapisnika Povjerenstva, općinski 
vijeća nije drugačije uređeno. načelnik uz suglasnost Općinskog vijeća  će donijeti 

odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Članak 13.
Članak 18.

Natječajni postupak provodi Povjerenstvo za 
promet imovinom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) Ponuđaču koji nije uspio u natječaju, garantni 
koje se imenuje na vrijeme do trajanja mandata člana polog se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja 
Općinskog vijeća. odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača.

Povjerenstvo broji pet (5) članova. Ponuđač koji je utvrđen kao najpovoljniji i 
koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na 
povrat garantnog pologa.

Članak 14. Ukoliko ponuđač koji je utvrđen kao 
najpovoljniji odustane od ponude, pravo na kupnju 

Po proteku roka za dostavu ponuda po nekretnine stječe ponuđač sa sljedećim najvećim 
natječaju, Povjerenstvo otvara pristigle ponude i ponuđenim iznosom i dalje, prema visini ponuđenog 
sastavlja zapisnik o svom radu kojega s kompletnom iznosa pod uvjetom da u roku od 30 dana počevši od 
dokumentacijom dostavlja općinskom načelniku. dana odustanka najpovoljnijeg ponuđača, prihvati 

Najprije se otvaraju zakašnjele ponude što se najvišu izlicitiranu cijenu.
unosi u zapisnik. Za zakašnjele ponude Povjerenstvo Ponuđaču koji uspije u natječaju uplata 
će predložiti donošenje zaključka o odbacivanju garantnog pologa se uračunava u kupoprodajnu 
ponude. cijenu.
Potom se otvaraju pravovremeno pristigle ponude. 
Utvrđuje se da li ponudama priložena sva natječajem 
zatražena dokumentacija. Članak 19.

Na kraju se razmatraju pravovremeno 
pristigle ponude sa svom potrebnom dokumentacijom Kupoprodajna cijena u pravilu se uplaćuje 
i iznos ponuđene cijene. Najpovoljnijim ponuđačem jednokratno u roku od 8 dana od dana zaključenja 
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ugovora, te se može odrediti da je rok bitan sastojak 1. ako je to nužno za odgovarajuće korištenje 
ugovora. povlasne nekretnine
Općinski načelnik uz suglasnost Općinskog vijeća 2. ako se time bitno ne ograničava korištenje 
može u opravdanim okolnostima utvrditi mogućnost nekretnine u vlasništvu općine - poslužne 
obročnog plaćanja cijene, a najduži rok za isplatu nekretnine
kupoprodajne cijene iznosi 30 mjeseci, uz uvjet da 3. ako se općini isplati aktom o zasnivanju 
kupac dozvoli upis založnog prava - hipoteke  do služnosti utvrđena naknada.
isplate ukupne kupoprodajne cijene. Naknada za zasnivanje stvarne služnosti 

utvrđuje se odlukom o zasnivanju.
Kada se služnost zasniva radi postavljanja 

IV. OSTALI NAČINI RASPOLAGANJA komunalnih uređaja i instalacija od interesa za općinu, 
NEKRETNINAMA općinski načelnik  uz suglasnost Općinskog vijeća 

može donijeti odluku da se služnost zasniva bez 
Članak 20. naknade.

O zasnivanju služnosti općina i predlagatelj 
Temeljem suglasnosti Općinskog vijeća  zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i 

općinski načelnik može donijeti Odluku o  obveze.
zamjenjivanju nekretnine radi:
1. razvrgnuća suvlasničke zajednice
2. stjecanja vlasništva na građevinskom Članak 24.

zemljištu ili drugim nekretninama radi 
privođenja zemljišta ili postojećih objekata Na nekretnini u vlasništvu općine može se 
namjeni utvrđenoj prostornim planovima osnovati pravo građenja u korist druge osobe.

3. u drugim opravdanim slučajevima. Pravo građenja osniva se ugovorom između općine 
kao vlasnika nekretnine i nositelja prava građenja.
Pravo građenja zasniva se na rok duži od 10 godina.

Članak 22. Rok na koji se osniva pravo građenja i visinu 
naknade za ustanovljeno pravo građenja utvrđuje se 

Pravo na zamjensko zemljište radi izgradnje odlukom načelnika.
obiteljske stambene zgrade imaju: Pravo građenja može se iznimno osnovati bez 
Vlasnici zemljišta kojima se zemljište oduzima radi naknade ako se osniva u korist trgovačkih društava i 
privođenja zemljišta namjeni koji imaju najmanje ustanova u vlasništvu te djelomičnom ili većinskom 
600m2 zemljišta u vlasništvu a nalazi se u vlasništvu općine.
građevinskom području uz uvjet da se i zamjensko 
zemljište u vlasništvu općine Sikirevci i zemljište u 
vlasništvu fizičke osobe procijeni prema tržišnoj Članak 25.
vrijednosti koju će utvrditi ovlašteni sudski vještak 
građevinske struke. Zasnivanje založnog prava (hipoteke) na 

Osobe, odnosno vlasnici zemljišta kojima se nekretninama u vlasništvu općine može se dozvoliti 
zemljište uzima, odnosno parcela umanjuje, a na iznimno ako je to u izravnom interesu za ostvarivanje 
području općine Sikirevci nemaju više nekretnina u funkcije općine.
vlasništvu koje bi po obliku bile pogodne za izgradnju Pod interesom općine u smislu stavka 1. ovog 
obiteljske stambene zgrade, također uz procjenu članka smatra se i interes trgovačkih društava, 
tržišne vrijednosti nekretnina. ustanova i drugih subjekata u vlasništvu ili većinskom 

vlasništvu općine.
O zasnivanju založnog prava odlučuje 

Članak 23. općinski načelnik uz suglasnost Općinskog vijeća.

Na zemljištu u vlasništvu općine mogu se 
ugovorom osnivati prava služnosti u korist vlasnika Članak 26.
povlasne nekretnine, nositelja prava građenja na njoj 
ili u korist određene osobe. Općina Sikirevci može zemljište u svome 

O osnivanju služnosti na nekretninama u vlasništvu dati u zakup:
vlasništvu općine, odlučuje općinski načelnik uz - radi korištenja zemljišta za potrebe 
suglasnost Općinskog vijeća  uz uvjete: postojeće privremene građevine koja se 
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koristi u svrhu stanovanja OPĆINSKO VIJEĆE
- radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu OPĆINE SIKIREVCI

obradu
- radi korištenja zemljišta za postavu Klasa: 406-01/11-01/01

infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme Ur.broj: 2178/26-02-01-1
- radi uređenja zemljišta i korištenja zemljišta Sikirevci, 14. 4. 2011.

kao parkirališni prostor
- radi uređenja i korištenja zemljišta za Predsjednik:

prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor Ivan Ivešić, v.r.
i slične namjene
Na zemljištu koje je predmet zakupa nije 

dozvoljena gradnja građevina niti izvođenje drugih 
radova za koje je potrebno ishoditi rješenje o uvjetima 
gradnje, lokacijsku dozvolu ili bilo koji drugi akt 
kojim se odobrava građenje, osim građevinskih 4.
radova koji su neophodni radi privođenja namjeni 
koja je svrha zakupa.

Na temelju članka 12. i 14. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” br. 

Članak 27. 152/08. i 21/10.) i članka 32. Statuta općine Sikirevci 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 

Na postupak davanja u zakup zemljišta u 9/10), Općinsko vijeće općine Sikirevci je na svojoj 
vlasništvu općine primjenjuju se odredbe ove Odluke 20. sjednici održanoj dana 14.travnja 2011. godine 
o provođenju natječaja za prodaju nekretnina. donijelo je:
Visina i trajanje zakupa utvrđuje se posebnom 
odlukom koju donosi Općinsko vijeće. ODLUKU

o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih
Članak 28. rudina na području općine Sikirevci

Sve odluke Općinskog vijeća i općinskog 
načelnika koje se donesene prije stupanja na snagu 
ove Odluke, a odnose se na raspolaganje bit će I. OPĆE ODREDBE 
realizirane kad se za to steknu uvjeti.

Sve troškove objave javnog natječaja, izrade Članak 1.
procjene vrijednosti i geodetskog elaborata snosi 
strana koja je postupak raspolaganja nekretninama i Ovom Odlukom o agrotehničkim mjerama u 
pokrenula. poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje 

Svi poslovi u provedbi ove Odluke po poljoprivrednih rudina (u daljnjem tekstu: Odluka) 
okončanju postupka povjeravaju se općinskom propisuju se agrotehničke mjere u svrhu zaštite 
načelniku koji u ime i za račun općine zaključuje poljoprivrednog zemljišta i mjere za uređenje i 
ugovore, sporazume i druge akte, osim za one poslove održavanje poljoprivrednih rudina na području općine 
koji su izrijekom stavljeni u nadležnost drugom tijelu. Sikirevci, u slučajevima u kojima bi propuštanje tih 

mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo 
poljoprivrednu proizvodnju. 

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po Članak 2.
objavljivanju u »Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije«. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se 

sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, 
livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, 
ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se 
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može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. n j i h o v o  p r e t v a r a n j e  u  o r a n i c e  s  
Pod poljoprivrednim rudinama u smislu jednogodišnjim kulturama, 

članka 1. ove Odluke smatraju se parcele na - zabrana skidanja humusnog odnosno 
određenom lokalitetu odnosno zaokružena cjelina oraničnog sloja površine poljoprivrednog 
parcela. zemljišta, 

Zemljište u građevinskom području i - određivanje obveznog zatravnjivanja strmog 
zemljište izvan tog područja predviđeno zemljišta, 
dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, - zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, 
koristi se do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada 
kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati i višegodišnjih kultura. 
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju. 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i 

Članak 3. višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije 
na tom zemljištu. 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 
zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati 
sukladno agrotehničkim mjerama ne umanjujući Članak 6.
njegovu vrijednost. 

Poljoprivredno zemljište mora se održavati Na marginalnom poljoprivrednom zemljištu 
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju. male proizvodne sposobnosti (uz vodotoke, na 

Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta područjima s visokom razinom podzemne vode, na 
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se pješčanim područjima, laporastim i drugim tlima na 
sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje kojima prirodni uvjeti ne dozvoljavaju proizvodnju 
višegodišnjim raslinjem.  poljoprivrednih kultura) vlasnici i ovlaštenici 

poljoprivrednog zemljišta dužni su saditi vrbe ili 
drugu vrstu brzo rastućeg drveća u mjeri potrebnoj za 

II. AGROTEHNIČKE MJERE zaštitu od erozije. 

Članak 4.
Članak 7.

Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove 
Odluke smatraju se : Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 
1. sprečavanje erozije, zemljišta dužni su poduzimati mjere za sprečavanje 
2. sprečavanje zakorovljenosti, zakorovljenosti zemljišta mehaničkim ili kemijskim 
3. čišćenje kanala, sredstvima, te na taj način spriječiti širenje 
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih zakorovljenosti na susjedne parcele. 

vrsta bilja na određenom području, Obvezuju se vlasnici i  ovlaštenici 
5. suzbijanje ambrozije, poljoprivrednog zemljišta, zbog zaštite zdravlja 
6. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, stanovništva, uništiti ambroziju prije cvatnje, 
7. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka. čupanjem i košnjom, na poljoprivrednim površinama, 

međama, uz poljske putove i na neizgrađenom 
građevinskom zemljištu. 

Članak 5.

Pod agrotehničkim mjerama, u svrhu zaštite Članak 8.
poljoprivrednog zemljišta od erozije, razumijeva se: 
- ograničenje ili potpuna zabrana sječe Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 

dugogodišnjih nasada, osim sječe iz zemljišta dužni su na svojem zemljištu i uz svoje 
agrotehnickih razloga, zemljište održavati i čistiti prirodno stvorene ili 

- ograničavanje iskorištavanja pašnjaka izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje 
propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i zemlje, zarastanje korovom, odnosno da se omogući 
načina ispaše, prirodni tok oborinskih voda.

- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
neobrađenih površina na strmim zemljištima i rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja 
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vjetrobranih pojaseva. Članak 13.

Za područje općine Sikirevci provode se 
Članak 9. mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina, koje obuhvaćaju: 
Obavezna je sjetva i sadnja u plodoredu, te 1. zabranu sadnje višegodišnjih nasada i 

korištenje certificiranog sjemena i certificiranog višegodišnjih kultura koje zasjenjuju 
sadnog materijala, u svrhu sprečavanja pojave i susjedne zemljišne čestice, na način da 
širenja kukuruzne zlatice, smrdljive snijeti, onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu 
krumpirove nematode i biljnih bolesti. proizvodnju na tim cesticama, 

2. održavanje zelenih ograda na način da se 
spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo 

Članak 10. zemljište i putove i zasjenjivanje susjednih 
površina prerastanjem zelene ograde, 

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 3. održavanje i uređenje zemljišnih međa i 
zemljišta dužni su pravilnom primjenom sredstava za zelenih ograda tako da budu vidljivo 
zaštitu bilja suzbijati biljne bolesti i štetnike, te i na taj označene i očišćene od korova i raslinja na 
način spriječiti širenje biljnih bolesti i štetnika. n a č i n  d a  n e  o m e t a j u  p r o v o đ e n j e  

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog agrotehničkih mjera 
zemljišta dužni su ambalažu od utrošenih sredstava za 4. održavanje i uređenje poljoprivrednih 
zaštitu bilja (pesticidi, herbicidi i sl.) uništiti, odnosno površina i poljskih putova tako da budu 
odlagati prema uputama koje su priložene uz ta vidljivo označeni i očišćeni od korova i 
sredstva. višegodišnjeg raslinja, radi neometanja 

prolaza. 

Članak 11.
Članak 14.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja 
biljnih otpadaka obuhvaćaju: Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog 
1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na zemljišta dužni su održavati poljske putove koje 

poljoprivrednom zemljištu nakon žetve koriste najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni 
najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine, prijevoz poljoprivrednim strojevima. Održavanjem 

2. obveze uklanjanja suhih biljnih ostataka poljskih putova smatra se naročito: 
nakon provedenih agrotehničkih mjera u - nasipavanje kamenim materijalom (šljunak, 
trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine, drobljeni kamen i dr.), 

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka - čišćenje i održavanje graba i jaraka uz poljske 
nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na putove, 
šumskom zemljištu, koje granici s - čišćenje i održavanje cijevnih propusta, 
poljoprivrednim zemljištem. - otjecanje oborinskih voda, 

- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz 
puteve, 

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE - sjeća pojedinih stabala ili grana koje 
POLJOPRIVREDNIH RUDINA sprečavaju prijevoz odnosno korištenje puta, 

- sprečavanje oštećivanja putova, uzurpacija 
Članak 12. putova i zemljišta u zaštitnom pojasu. 

Pod mjerama za uređivanje poljoprivrednih 
rudina su smatraju se sljedeće mjere: Članak 15.
1. održavanje živica i međa , 
2. održavanje poljskih putova, Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti 
3. uređivanje i održavanje kanala, do degradacije dobrog stanja poljskih putova 
4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih cestica, (sužavanje zaoravanjem, neobrezivanje raslinja uz 
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa. poljski put, ne zatrpavanje ulegnuća na kojima se 

zadržava oborinska voda i sl.). 
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Članak 16. otvorenu vatru, samo na odgovarajućim 
mjestima i uz poduzimanje odgovarajućih 

Zabranjuje se odlaganje zemlje, smeđa, mjera opreza, 
građevinskog i drugog otpada, životinjskih lešina na - osigurati spaljivanje ostataka biljaka nakon 
području poljoprivrednih rudina, osim ako za te svrhe žetve odnosno berbe te drugog lako 
ne postoji posebno odvojena površina. zapaljivog biljnog otpada na poljoprivrednom 

Površine koje su određene za odlaganje zemljištu odvajanjem od susjednog zemljišta 
otpadaka moraju biti posebno označene, a otpatke na preoravanjem pojasa širine najmanje tri (3) 
njima treba odlagati na način koji ne ometa obradu metra, 
susjednih parcela. - stalno neposredno nadzirati spaljivanje sve 

Životinjske lešine moraju se ukloniti na do potpunog gašenja vatre na cijeloj 
posebno mjesto (mrcinište) na način određen zapaljenoj površini, 
zakonom. - tijekom spaljivanja osigurati potrebiti broj 

djelatnika, odgovarajuću opremu i sredstva za 
zaštitu od požara, ovisno o obimu i vrsti 

IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA biljnog otpada koji se spaljuje, 
- poduzeti i druge potrebite mjere za zaštitu i 

Članak 17. sprečavanje mogućnosti širenja požara na 
susjedne površine. 

Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom 
z e m l j i š t u  v l a s n i c i  o d n o s n o  o v l a š t e n i c i  
poljoprivrednog zemljišta dužni su: Članak 19.
- održavati i uređivati poljoprivredne površine, 

mene, živice i poljske putove, Pravne i fizičke osobe iz članka 18. ove 
- poljoprivredne putove održavati sposobnim Odluke dužne su neposredno prije spaljivanja biljnih i 

za prolaz vatrogasnih vozila, drugih tvari u većem opsegu i na većim površinama, 
- uklanjati suhe biljke, ostatke nakon kojim bi se moglo ugroziti druge površine ili objekte 

provedenih agrotehničkih mjera u trajnim (industrijske građevine i postrojenja, stambene i druge 
nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće objekte, električne i telefonske stupove i vodove, 
godine, prometnice, poljoprivredne i šumske površine i sl.) 

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon žetve prijaviti  DVD-u Sikirevci i DVD Jaruge ili najbližoj 
najkasnije u roku od 15 dana, policijskoj postaji Policijske uprave Vrpolje. 

- sprečavati zatravljivanje i zarastanje Spaljivanje manjih količina otpadnih tvari 
zemljišta višegodišnjim korovima i raslinjem. koje objektivno ne može ugroziti druge objekte ili 

površine, pravne i fizičke osobe iz članka 18. ove 
Odluke nisu obvezne prijaviti ali su obvezne poduzeti 

Članak 18. sve potrebite mjere da se vatra ne proširi na susjedne 
objekte ili površine. 

V l a s n i c i ,  o d n o s n o  o v l a š t e n i c i  
poljoprivrednog i drugog zemljišta te druge fizičke 
osobe dužni su prije spaljivanja suhe trave, korova, Članak 20.
suhog žbunja i biljnog otpada poduzeti odgovarajuće 
mjere opreznosti, osigurati odgovarajuća sredstva te Prijava iz članka 18. ove Odluke treba 
poduzeti mjere zaštite sukladno propisima o zaštiti od sadržavati podatke o tome tko obavlja spaljivanje, 
požara a osobito: vremenu i mjestu spaljivanja, vrsti biljnog otpada koji 
- prijaviti spaljivanje sukladno članku 19. ove se spaljuje, mjerama zaštite od požara koje će se 

Odluke, poduzeti pri spaljivanju, kao i druge podatke od 
- spaljivanje obaviti tijekom dana za mirnog značaja za zaštitu od požara pri spaljivanju. Prijavu iz 

vremena bez vjetra, prethodnog stavka podnositelji prijave su dužni 
- osigurati da suha trava, korov, suho žbunje i podnijeti prije početka spaljivanja. 

drugi biljni otpad, ovisno o količini i 
zapaljivosti bude dovoljno udaljen od drugih 
objekata ili površina sa zapaljivim tvarima, Članak 21.

- na poljoprivrednom zemljištu paliti suhu 
travu, spaljivati korov i biljni otpad, te ložiti Nadležno tijelo, kojem se podnosi prijava, 
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zabranit će spaljivanje biljnog otpada, ukoliko nisu će se fizička osoba obrtnik, a novčanom kaznom u 
ispunjeni svi uvjeti i poduzete odgovarajuće mjere iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se 
zaštite od požara utvrđene ovom Odlukom, te pravna osoba ako postupi protivno odredbama ove 
upoznati podnositelja prijave s razlozima zabrane. Odluke. 

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i 
novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u 

Članak 22. iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna. 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog 
zemljišta koje se koristi kao poljoprivredno, dužni su Članak 26.
poduzimati mjere iz članka 4. do 20. ove Odluke radi 
zaštite tog zemljišta. Poljoprivredni redar može na licu mjesta 

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna od 
zemljišta i drugog zemljišta, koje se koristi kao fizičkih osoba za prekršaje iz ove Odluke. 
poljoprivredno, koji ne provedu mjere iz članka 4. do Protiv fizičkih osoba koje su platile novčanu 
20. ove Odluke, dužni su omogućiti ovlaštenim kaznu na licu mjesta ili u roku od 8 dana od prekršaja, 
pravnim osobama poduzimanje mjera radi provođenja neće se pokretati prekršajni postupak, a protiv fizičkih 
agrotehničkih mjera na zemljištu u njihovom osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenom 
vlasništvu. roku, poljoprivredni redar izdat će prekršajni nalog s 

novčanom kaznom sukladno članku 25. ove Odluke.

Članak 23.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Poslove nadzora nad provođenjem ove 
Odluke obavlja poljoprivredni redar općine Sikirevci Članak 27.
te poljoprivredna inspekcija u skladu sa Zakonom. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o agrotehničkim mjerama u 

V. KAZNENE ODREDBE poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina (“Službeni vjesnik Brodsko-

Članak 24. posavske  županije” br. 1/03). 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 
10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja ne Članak 28.
održava poljoprivredno zemljište sposobnim za 
poljoprivrednu proizvodnju i ne obrađuje Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  
poljoprivredno zemljište sukladno agrotehničkim dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
mjerama iz ove Odluke ne umanjujući njegovu posavske županije“.
vrijednost. 

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka OPĆINA SIKIREVCI
novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit će se i OPĆINSKO VIJEĆE
odgovorna osoba u pravnoj osobi. 

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kaznit Klasa: 021-05/11-02/12
će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog Urbroj: 2178/26-02-11-1
članka. Sikirevci:14.travnja 2011.

  Predsjednik
Članak 25. Ivan Ivešic, v.r.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 
2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, novčanom 
kaznom u iznosu od 500,000 do 5.000,00 kuna kaznit 
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1. III

Razlika između ostvarenih prihoda i 

Temeljem čl. 108. i 109. Zakona o proračunu primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam 

(N.N.87/08), Općinsko vijeće općine Slavonski višak  prihoda:

Šamac je na 16.  sjednici održanoj 21. ožujka 2011.g. 

donijelo Ostvareni prihodi i primici 

1-12-10.g            2.642.620,07 Kn

Izvršeni rashodi i izdaci  

GODIŠNJI OBRAČUN 1–12-10.g                   2.246.268,86  Kn

Višak prihoda-

Proračuna općine Slavonski Šamac za razdoblje 1-12-2010.godine                       396.351,21   Kn

1.1.-31.12.2010.g.  

Ukupni manjak prihoda i primitaka  iznosi:

OPĆI DIO

Manjak  prihoda prenesen 

I iz 2009.g                    402.358,10 Kn

Višak prihoda-

Godišnjim obračunom Proračuna općine 1-12-10 godine                         396.351,21 Kn

Slavonski Šamac  za razdoblje 1.1.-31.12. Ukupni manjak 

2010.godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u prihoda 2010.g                        6.006,89   Kn

iznosu od 2.642.620,07 Kn.

IV

II

Stanje žiro-računa na dan 1.1.2010.godine 

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama bilo je  88.401,31 Kn, a na dan 31.12.2010.godine  

Proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2010. godinu 152.710,33 Kn.

izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.246.268,86 Kn.
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Stanje blagajne na dan 1.1.2010.g. bilo je 0,00 VIII

Kn, a na da 31.12.2010.g. 0,00 Kn.

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske 

V pričuve u planiranom iznosu od 10.000,00 kn izvršeni 

su u ukupnom iznosu od 3.750,00 Kn. Sredstva su 

Potraživanje za dane zajmove (Žene i mladi) korištena , prema Odluci načelnika za otvorenu 

na dan 31.12.2010.g. bilo je 357.796,50 Kn. zabavnu školu nogometa, u organizaciji udruge CCPA 

OFFS Hrvatska, Zagreb.

VI

IX

Stanje potraživanja na dan 

31.12.2010.godine: Izvršenje Proračuna po proračunskim 

stavkama vidljivo je iz priloženih podataka 

- potraživanja za općinske poreze                  Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i 

550.795,55 Kn ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 

- potraživanja za komunalnu naknadu                  Proračuna općine Slavonski Šamac, za  razdoblje 1.1.-

716.935,54 Kn 31.12.2010.godinu.

- potraživanja za komunalni doprinos            

72.700,38 Kn

- potraživanja za groblje (dodjela mjesta)          POSEBNI DIO

42.356,56 Kn

- potraživanja za groblje (godišnja nakanada)        X

23.110,41 Kn

- potraživanja od zakupa i iznajmljvanja Posebni dio Proračuna općine Slavonski 

immovine    104.850,00 Kn Šamac sadrži rashode izvršene po korisnicima i 

- ostala potraživanja za prihode od nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim 

nefin.imovine       2.380,00 Kn namjenama.

- potraživanja za naknade za ceste              

141.499,18 Kn

- potraživanja od prodaje zemljišta              

47.456,00 Kn

                                                                  

VII

Stanje nepodmirenih obveza  na dan 

31.12.2010.g. bilo je 210.638,02 Kn.:

- prema dobavljačima     177.949,18 kn

 - za kupljeno zemljište      32.500,0  kn

 -  štete od poplave           188,84 kn
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XI Članak 2.

Godišnji obračun Proračuna, zajedno s Povjerenstvo za popis dugotrajne imovine, sitnog 

usporednim pregledom planiranih i ostvarenih inventara, novčanih sredstava, obveza i potraživanja 

prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će izvršilo je popis imovine općine Slavonski Šamac sa 

objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske stanjem 31. 12. 2010. godine, te sastavilo Izvještaj o 

županije». izvršenom godišnjem popisu imovine, sitnog 

inventara, novčanih sredstava, obveza i potraživanja 

OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC koje je iskazano u inventurnim popisnim listama, 

OPĆINSKO VIJEĆE stanje blagajne u blagajničkom izvještaju i stanje žiro-

računa na dan 31. 12. 2010. godine.

Klasa: 021-05/11-02/4

Ur.broj:  2178/09-02-11-1

Slav.Šamac,  21. ožujka 2011.g. Članak 3.

PREDSJEDNIK Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana 

OPĆINSKOG VIJEĆA objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-

Branislav Milinović, ing., v.r. posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Klasa: 021-05/11-02/3

2. Urbroj: 2178/09-02-11-1

U Slavonskom Šamcu, 21. ožujka 2011. godine

Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta PREDSJEDNIK

općine Slav. Šamac («Službeni vjesnik Brodsko- OPĆINSKOG VIJEĆA

posavske županije», br. 9/09), Općinsko vijeće općine Branislav Milinović, ing., v.r.

Slavonski Šamac na svojoj 16. sjednici, održanoj 21. 

ožujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

3.o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu imovine, 

sitnog inventara, novčanih sredstava, obveza i 

potraživanja općine Slavonski Šamac
Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta  na dan 31.12.2010. godine.

općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 9/09.) i ponude Zagrebačke 

banke d.d. broj 39/2011 od 14.03.2011. godine, Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 

16. sjednici održanoj 21. ožujka 2011. godine, donosiUsvaja se Izvješće Povjerenstva za popis dugotrajne 

imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, obveza 

i potraživanja  o izvršenom popisu imovine u 

vlasništvu općine Slavonski Šamac, sa stanjem 31. 12. 

2010. godine.
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ODLUKU III

o zatvaranju žiro-računa općine Slavonski Šamac Općinsko vijeće za provedbu ove Odluke 

u Privrednoj banci Zagreb d.d. zadužuje općinskog načelnika.

i otvaranju žiro-računa općine Slavonski Šamac 

u Zagrebačkoj banci d.d.

IV

I Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac posavske županije.“

prihvaća ponudu broj 39/2011 Zagrebačke banke d.d. 

zbog spremnosti za suradnju u poticaju razvoja OPĆINSKO VIJEĆE

poduzetništva kroz financiranje poduzetnika u OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

realizaciji projekata u poduzetničkoj zoni, te ostalih 

pogodnosti u svezi kompletnog finacijskog Klasa:021-05/11-02/8

poslovanja općine. Urbroj:2178/09-02-11-1

Slavonski Šamac, 21. ožujka 2011. godine.

II PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Općinsko vijeće suglasno je da se zatvori žiro Branislav Milinović, ing., v.r.

račun općine Slavonski Šamac  broj 2340009-

1839700003 u Privrednoj banci Zagreb d.d., te 

odobrava otvaranje novog žiro računa za poslovanje 

općine Slavonski Šamac u Zagrebačkoj banci d.d.
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17. dana kada se zabranjuje usluživanje alkoholnih pića u 

ugostiteljskim objektima, prostori na kojima mogu 

biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, 

Na temelju članka 8., 9., 12., 13. i 27., Zakona nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na 

o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za 

138/06, 43/09) i članka 32. Statuta općine Velika pružanje ugostiteljskih usluga, te vanjski izgled istih, 

Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko – posavske prostore za kampiranje izvan kampova, uvjete koji ti 

županije" br. 09/09.), Općinsko vijeće općine Velika prostori moraju zadovoljavati i vrijeme trajanja 

Kopanica na svojoj 21. sjednici održanoj 11. travnja kampiranja.

2011. godine donosi

ODLUKU Raspored, početak i završetak radnog vremena u 

ugostiteljstvu

o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 2.

Temeljne odredbe

Ugostiteljski objekti iz skupine "Restorani" 

Članak 1. mogu petkom, subotom, na radne dane i nedjelje uoči 

državnih blagdana i na prvi dan državnog blagdana 

     Ovom Odlukom određuje se mogućnost raditi do 2.00 sata.

produžetka radnog vremena ugostiteljskih objekata iz       Ugostiteljski objekti iz skupine "Barovi" koji 

skupine "Restorani" i "Barovi" na području općine ne ispunjavaju uvjete za rad noću mogu petkom, 

Velika Kopanica, mjerila za određivanje ranijeg subotom, na radne dane i nedjelje uoči državnih 

završetka radnog vremena za pojedine objekte, radno blagdana i na prvi dan državnog blagdana raditi do 

vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine "Objekti 2.00 sata.

jednostavnih usluga", lokacije područja koja se nalaze       Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u 

izvan naseljenih područja naselja, razdoblje u tijeku objekt obavijest o radnom vremenu, koje treba biti 

OPĆINA
VELIKA KOPANICA
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sukladno propisanom radnom vremenu, te se - da je ugostitelj podmirio sve financijske 

pridržavati propisanog radnog vremena. (dospjele) obveze prema općini Velika 

     Početkom radnog vremena smatra se vrijeme u Kopanica.

kojem ugostiteljski objekt počinje raditi. Zahtjev za drugačije radno vrijeme iz 

      Završetkom radnog vremena smatra se trenutak prethodnog stavka, ugostitelj podnosi Izvršnom tijelu 

kada ugostiteljski objekt završava s radom, što znači općine Velika Kopanica najkasnije 20 dana od dana za 

da gost u ugostiteljskom objektu više ne može naručiti kada se traži drugačije radno vrijeme od vremena 

niti dobiti ugostiteljske usluge. utvrđenog člankom 2. ove Odluke.

     Radno vrijeme na otvorenom prostoru uz Uz zahtjev iz prethodnog stavka, ugostitelj je 

ugostiteljske objekte sukladno je danom vremenu dužan priložiti rješenje tijela nadležnog za poslove 

ugostiteljskog objekta. sanitarne inspekcije da su provedene mjere zaštite od 

buke, ne starije od 30 dana

- izvršno tijelo općine Velika Kopanica o 

Mjerila za određivanje drugačijeg radnog vremena donesenom rješenju obavještava nadležnu 

inspekciju i  nadležnu policijsku postaju.

Članak 3.

Izvršno tijelo općine Velika Kopanica može po Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine 

službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte "Objekti jednostavnih usluga"

rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak 

radnog vremena od radnog vremena propisanog Članak 5.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, te ovom 

Odlukom, ukoliko nadležnom upravnom odjelu       Ugostiteljski objekti iz skupine "Objekti 

općine Velika Kopanica pristignu prijave nadležnih jednostavnih usluga" mogu raditi od 7.00 do 22.00 

inspekcijskih službi o nepoštivanju propisanog sata.

radnog vremena, prijave nadležne policijske postaje 

ili prijave građana o remećenju javnog reda i mira u 

objektu i u njegovoj neposrednoj blizini. Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u 

Izvršno tijelo općine Velika Kopanica o kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i 

donešenom rješenju izvijestit će nadležnu inspekciju i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sl.

nadležnu policijsku postaju.

Članak 6.

 

Članak 4.       Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, 

     Iznimno od 2. članka ove Odluke, Izvršno tijelo nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na 

općine Velika Kopanica može na zahtjev ugostitelja za klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za 

pojedine ugostiteljske objekte iz skupine "Restorani" i pružanje ugostiteljskih usluga smiju se pružati na 

"Barovi", rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme sljedećim prostorima:

radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove - neposredno uz vlastiti ugostiteljski objekt,

godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih - na izletištima, turističkim, sportskim i 

događanja), ako su kumulativno ispunjeni sljedeći rekreacijskim područjima,

uvjeti: - na prostorima na kojima se održavaju sajmovi, 

- u tijeku prethodnih 12 mjeseci nije učinjen niti skupovi, svečanosti, izložbe, priredbe, športske 

jedan prekršaj prekoračenja dozvoljenog i druge manifestacije i sl. samo za vrijeme 

radnog vremena i niti jedan prekršaj remećenja njihova trajanja,

javnog reda i mira, kao niti jedan prekršaj iz - na ulicama, trgovima i drugim javnim 

Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, površinama uz poštivanje odredbi ZSPC-a.

- da ispunjava uvjete za zaštitu od buke
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      Prostori iz stavka 1. ovog članka ne mogu biti korijenja, kamenja i sl.)

na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg - najmanje jedna slavina za opskrbu pitkom 

ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu vodom (vodovod ili cisterna) na udaljenosti ne 

građevine, ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja većoj od 50 m od prostora dozvoljenog za 

druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju kampiranje

manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. - najmanje 1 zahod na svakih započetih 15 

      Mjesto za usluživanje na javnim površinama iz korisnika (kemijski zahod ili u objektu 

stavka 1. ovog članka rješenjem određuje tijelo udaljenom najviše 100 m)

općinske uprave nadležno za komunalne djelatnosti. - osigurane posude za otpatke i njihovo redovito 

      Ugostiteljski objekti iz stavka 1.ovog članka pražnjenje

moraju se funkcionalno i vizualno održavati u       Trajanje kampiranja iz stavka 1. ovog članka se 

ispravnom stanju. dozvoljava samo za vrijeme održavanja događanja iz 

      Iznimno od odredbe stavka 1. i 4. ovog članka, istog stavka.

ugostitelj može odrediti prostor i vanjski izgled       Rješenje o odobrenju iz stavka 1., 2. i 3. ovog 

ugostiteljskog objekta iz stavka 1. ovog članka, bez članka donosi tijelo općinske uprave nadležno za 

ograničenja iz stavka 2. ovog članka, ukoliko se on komunalne djelatnosti.

nalazi u sklopu ugostiteljskog objekta iz skupine 

"Hoteli" koji se kategorizira zvjezdicama i kampova 

iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih Zabrana usluživanja alkoholnih pića

objekata za smještaj" koji se kategoriziraju i ukoliko 

takvo određivanje ne podliježe primjeni posebnih Članak 8.

propisa.

      Sukladno članku 12. Zakona o ugostiteljskoj 

djelatnosti, ugostitelj ne smije usluživati alkoholna 

Prostori, uvjeti i vrijeme trajanja za kampiranje pića gostu mlađem od 18 godina uz obvezu isticanja 

izvan kampova upozorenja.

      U slučaju čestog ili teškog narušavanja javnog 

Članak 7. reda i mira, konzumacije opojnih droga ili u drugim 

opravdanim slučajevima, Općinsko vijeće općine 

      Iznimno, za vrijeme održavanja sportskih, Velika Kopanica može donijeti zabranu usluživanja 

skautskih, kulturno-umjetničkih, vjerskih i sličnih alkoholnih pića za sve ugostiteljske objekte ili za 

manifestacija, dozvoljeno je organizirano kampiranje pojedine ugostiteljske objekte u određenom razdoblju 

izvan kampova pod šatorom, u kamp-kućici, kamp- tijekom dana.

prikolici, pokretnoj kućici (mobile home), autodomu       Zabranu o usluživanju alkoholnih pića u 

(kamper) i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj pojedinom ugostiteljskom objektu u određenom 

na otvorenom prostoru, na prostorima: razdoblju tijekom dana, Općinsko vijeće dostavlja 

ugostitelju, nadležnoj inspekciji te policijskoj postaji.

- sportsko – rekreacijskim zonama

- prostori uz društvene domove

Završne odredbe

      Prostor iz stavka 1. ovog članka treba 

zadovoljavati sljedeće uvjete: Članak 9.

- minimalno jedan ulaz u prostor kampa

- priključak na javnu prometnu infrastrukturu,       Inspekcijski nadzor nad provedbom ove 

najmanje postojanje prometnice od utvrđenog Odluke provode nadležni gospodarski inspektori i 

nekompaktnog građevinskog gornjeg sloja drugi inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti 

(šljunak i sl.) sukladno posebnim propisima.

- uređen prostor za kamp parcelu (očišćen od 
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Članak 10. I

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje Mijenja se granica između općine Velika 

važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službeni Kopanica i općine Gundinci na području katastarske 

vjesnik Brodsko – posavske županije" broj 13/2004.) općine Beravci i katastarske općine Gundinci, na 

način:

Članak 11. 1.   da se nekretnine upisane u z.k. ul. broj 879, 

      Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od katastarske općine Beravci, a koje se sastoje iz:

dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko – - kčbr. 2428     - Oranica Bebrina s površinom od  
2posavske županije". 114.997 m ,  

- kčbr. 2434     - Oranica Bebrina s površinom od  
2OPĆINSKO VIJEĆE 65.112 m ,  

OPĆINE VELIKA KOPANICA - kčbr. 2435     - Oranica Bebrina s površinom od  
235.450 m ,  

2Klasa: 021-01/11-01/2 - kčbr. 2486/2 - Put Bebrina s površinom od  1.865 m ,  
Urbroj: 2178/12-03-11-1

Velika Kopanica, 11. 4. 2011.g. zatim, 

nekretnine upisane u z.k. ul. broj 880,  katastarske 
PREDSJEDNIK općine Beravci, a koje se sastoje iz: 

OPĆINSKOG VIJEĆA - kčbr. 2463     - Kanal Bebrina s površinom od  5.348 
2Ivan Divić, dipl.ing.agr., v.r. m ,  

- kčbr. 2467/2 - Kanal Bebrina s površinom od  1.670 
2

m ,  

- kčbr. 2468/2 - Kanal Bebrina s površinom od  1.402 
2

m ,  

18. 2sveukupne površine od 225.844 m ,  prenesu u sastav 

katastarske općine Gundinci. 

Na temelju članka 26. Zakona o državnoj 

izmjeri i katastru nekretnina (N.N. 16/07.),  članka 32. 2.   da se nekretnine upisane u z.k. ul. broj 1126,  
Pravilnika o parcelacijskim i drugim elaboratima katastarske općine Gundinci, a koje se sastoje iz: 
(N.N.86/07.),  Sporazuma između općine Velika - kčbr. 115/1   - Oranica Srnjače s površinom od  
Kopanica i općine Gundinci,  te članka 32. Statuta 2

43.512 m ,  
općine Velika Kopanica («Službeni vjesnik Brodsko-

- kčbr. 115/3   - Oranica Srnjače s površinom od  
posavske županije» broj 09/09.), Općinsko  vijeće 222.006 m ,  
općine Velika Kopanica na svojoj 21.  sjednici 

- kčbr. 125       - Oranica Struga s površinom od  
održanoj 11 . travnja 2011. godine, donijelo je 2135.628 m ,  

- kčbr. 128       - Oranica Struga s površinom od  3.007 
ODLUKU 2

m ,  

- kčbr. 130       - Oranica Struga s površinom od  
o promjeni granice između općine Velika 2

66.378 m ,  
Kopanica  i općine Gundinci

na području katastarske općine Beravci i 
zatim, 

katastarske općine Gundinci
nekretnine upisane u z.k. ul. broj 1386,  katastarske 

općine Gundinci, a koje se sastoje iz: 
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- kčbr. 116       - Kanal Srnjače s površinom od  661 III
2m ,  

- kčbr. 117       - Kanal Srnjače s površinom od  7.222 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
2

m ,  a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko - 

- kčbr. 118       - Kanal Srnjače s površinom od  3.400 posavske županije».
2

m ,  
OPĆINSKO  VIJEĆE- kčbr. 134       - Kanal Struga s površinom od  2.566 

2  OPĆINE  VELIKA  KOPANICAm ,  

- kčbr. 575/2   - Kanal Jelinje s površinom od  7.117 
2 Klasa: 320-01/11-01/16m ,  

Urbroj: 2178/12-03-11-1
2 Velika Kopanica, 11. travnja 2011. godinesveukupne površine od 291.497 m ,  prenesu u sastav 

katastarske općine Beravci. 
PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA

Ivan Divić,dipl.ing.agr., v.r.II

Zadužuje se načelnik općine Zvonimir Šimunović da 

u koordinaciji s načelnikom općine Gundinci Željkom 

Škripekom, a temeljem ove Odluke i Odluke 

Općinskog vijeća općine Gundinci,  podnese zahtjev 

prema Državnoj geodetskoj upravi za izdavanje 

suglasnosti na promjenu granica općine, a potom za 

izradu potrebnih parcelacijskih elaborata za 

provođenje navedenih promjena i  realizaciju ove 

Odluke.  
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Bilješke :
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Bilješke :
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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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