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ŽUPANIJA

- akti  župana:

61.

92432689, OIB 25609681584) vl. Nenad Buzov  
Slavonski Brod, Ivana Gundulića 22 (dalje u tekstu: 
preuzimatelj preuzimanje duga od dužnika EKO 
KLIMA SISTEMI, vl. Tihomir Buzov, Slavonski 
Brod, Vukovarska 12 (dalje u tekstu: dužnik), po 
Ugovoru o kreditu broj 9/04, kreditna partija u PBZ 
d.d. broj 5810076061, zaključenom po Programu 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih za 

područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
2003. godinu i reprogram sa stanjem dospjelog i 

novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 
nedospjelog duga na dan 31. kolovoza 2011. godine u 

36/09) i članka 56. i 58. Statuta Brodsko-posavske iznosu kunske protuvrijednosti od 15.896,29 EUR-a.
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije", broj 10/09, 19/10), župan Brodsko-
posavske županije (u daljnjem tekstu: vjerovnik) II.
donosi  

Dug iz točke I. ove Odluke vraća se u 60 mjesečnih 
O D L U K U rata od kojih prva dospijeva na naplatu dana 30. 

studenog 2011. godine, a posljednja 31. listopada 
o odobravanju reprograma i preuzimanja duga 2016. godine, uz primjenu srednjeg tečaja za EUR-o iz 
od strane obrta EKO DOM, vl. Nenad Buzov, tečajne liste HNB-a.

Slavonski Brod, po Ugovoru o kreditu broj 9/04  
zaključenom dana 16. travnja 2004. godine 

između Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, III.
Račkoga 6 u ime i za račun Brodsko-posavske 
županije i EKO KLIMA sistema, vl. Tihomir R e d o v n a  k a m a t n a  s t o p a  o s t a j e  

Buzov, Slavonski Brod, Vukovarska 12 po nepromijenjena i iznosi 2% godišnje, a zatezna 
Programu kreditiranja poduzetničkih projekata kamatna stopa se obračunava sukladno važećoj stopi 

žena i mladih za 2003. godinu zakonske zatezne kamate. Kamata u razdoblju počeka 
se obračunava i pripisuje glavnici po stopi od 2% 
godišnje.

I.  

Ovom Odlukom odobrava se obrtu EKO DOM (MBO 

,

), 

 



IV.  VI.

Instrumenti osiguranja povrata predmetnog Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
kredita su 1 (jedna) zadužnica preuzimatelja i 1 objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-
(jedna) zadužnica Nenada Buzova, te 3 (tri) bianco posavske županije".
vlastite trasirane i akceptirane mjenice s odredbom 
bez protesta od preuzimatelja i 3 (tri) bianco vlastite i Klasa. 403-01/11-01/02
akceptirane mjenice s odredbom bez protesta od Ur. broj: 2178/1-11-01-11-1 
Nenada Buzova uz mjenična očitovanja. Slavonski Brod, 16. rujna 2011.

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

V.

Promjene navedene ovom Odlukom bit će regulirane 
ugovorom koji će zaključiti Privredna banka Zagreb 
d.d. u ime i za račun vjerovnika i dužnik, odnosno 
vlasnik u ime  dužnika i preuzimatelj duga.
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11. Općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće 

sukladno Zakonu i Statutu općine Brodski Stupnik, te 

ovoj Odluci upravljaju nekretninama u vlasništvu 

Na temelju članka 35. stavak 2. i čl. 391. općine.

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(«Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 

22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,  Članak 2. 

38/09. i 153/09) i članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Ovom Odlukom posebno se uređuju:

novine» broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, - stjecanje, otuđenje i terećenje nekretnina,

129/05., 109/07., 125/08. i  36/09.) i članka 30. Statuta - način otuđenja i provođenja postupka 

općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko- otuđenja nekretnina,

posavske županije» broj 08/09), Općinsko vijeće - posebni uvjeti prodaje stanova i poslovnih 

općine Brodski Stupnik na svojoj 17. sjednici prostorija u vlasništvu općine,

održanoj 30. kolovoza 2011. godine, donosi - provođenje postupka davanja u zakup 

neizgrađenog građevinskog zemljišta i javnih 

O D L U K U površina, 

- ostvarenje i zasnivanje služnosti  i drugih 

o upravljanju i raspolaganju nekretninama u prava na nekretninama.

vlasništvu općine Brodski Stupnik 

II. TEMELJNE ODREDBE 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 3.

Članak 1.

P o d  r a s p o l a g a n j e m  n e k r e t n i n a m a  

Ovom Odlukom uređuje se nadležnost i način podrazumijeva se stjecanje, otuđenje, davanje i 

postupanja tijela općine Brodski Stupnik (u daljnjem primanje na dar nekretnina, davanje u najam, odnosno 

tekstu: Općina) u stjecanju, otuđenju, terećenju i zakup i drugi način raspolaganja nekretninama u 

upravljanju nekretninama u vlasništvu općine. vlasništvu općine sukladno zakonskim propisima.

OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK
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Općina  može nekretnine prodati i davati u ako se time bitno ne narušava osnovna namjena tih 

zakup i na drugi način, njima raspolagati na temelju prostora.

javnog natječaja i uz naknadu tržišne cijene.  Zakup dijelova ulica, trgova i drugih javnih 

Odluku o prodaji, darovanju i založnom površina određuje se posebnom  odlukom.  

terećenju na nekretninama u vlasništvu općine donosi:

- Općinski načelnik, ako pojedinačna 

vrijednost tih nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa Članak 6.

prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i Tržišna vrijednost nekretnina je vrijednost 

otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do izražena u cijeni koja se za određenu nekretninu može 

1.000.0000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i 

planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa potražnje  u vrijeme njezinog utvrđivanja na području 

zakonskim propisima, gdje se nekretnina nalazi, odnosno tržišna cijena je 

- Općinsko vijeće, ako je pojedinačna najviša cijena ponuđena u postupku javnog natječaja, 

vrijednost nekretnina veća od iznosa iz prethodne odnosno usmenog nadmetanja.

alineje ovog stavka. Početnu cijenu u postupku provođenja 

      Radnje u postupcima u svezi raspolaganja natječaja utvrđuje:   

nekretninama u vlasništvu općine iz ove Odluke - Općinski načelnik, ako pojedinačna 

provodi Jedinstveni upravni odjel općine Brodski vrijednost tih nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa 

Stupnik (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel ) prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja 

i Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama (u prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i 

daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo ) koje otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 

posebnom odlukom osniva Općinsko vijeće.   1.000.0000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje 

  planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa 

zakonskim propisima, 

Članak 4. - Općinsko vijeće, ako je pojedinačna 

vrijednost nekretnina veća od iznosa iz prethodne 

Ukoliko je općina iz posebnih razloga alineje ovog stavka u Odluci o raspisivanju javnog 

zainteresirana za stjecanje točno određenih nekretnina natječaja.

(npr. za potrebe izgradnje građevina i opreme       Cijena iz prethodnih stavaka utvrđuje se u pravilu 

komunalne infrastrukture, očuvanja kulturne baštine, prema podacima iz porezne uprave, ili na temelju 

razvoj poduzetništva prema posebnim programima i prethodno pribavljenog stručnog nalaza i mišljenja 

sl.) u stjecanju vlasništva te nekretnine primijenit će se ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke, 

postupak izravne pogodbe uzimajući u obzir tržišnu polazeći od cijene koja se može postići na slobodnom 

vrijednost nekretnine.    tržištu za nekretnine sličnih osobina s obzirom na 

kvalitetu, lokaciju, namjenu i slično.    

Zamjena nekretnina, kao načina stjecanja i 

istovremeno otuđivanja nekretnina, obavit će se 

prvenstveno na temelju javnog natječaja, a iznimno Članak 7.

izravnom pogodbom u slučaju iz prethodnog stavka 

ovog članka vodeći računa o tržišnoj vrijednosti Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u 

nekretnina koje su predmet zamjene.    pravilu  platiti najkasnije u roku 15 dana od dana 

zaključenog ugovora. U slučaju zakašnjenja u 

plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz 

Članak 5. kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu 

za vrijeme zakašnjenja.

Dijelovi ulica, trgova i drugih javnih površina Općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće 

mogu se davati u zakup na određeno vrijeme, samo sukladno Zakonu i Statutu općine, te ovoj Odluci, za 
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nekretnine veće vrijednosti, može odobriti plaćanje stanja nekretnina kao i druge mjere radi sređivanja i 

kupoprodajne cijene u najviše 60 obroka bez kamate zaštite prava na nekretninama u njezinom vlasništvu, 

ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok. U odnosno posjedu.    

slučaju kašnjenja u plaćanju pojedinog obroka kod 

plaćanja sljedećeg obroka će se zaračunati zakonska 

zatezna kamata. Uvjeti plaćanja kupoprodajne cijene III. POSEBNE ODREDBE O PRODAJI 

moraju biti objavljeni u natječaju za prodaju STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA

nekretnina.

Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini a) Prodaja stanova 

kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon 

što je u potpunosti podmirio sve obveze prema općini Članak 10.

utvrđene kupoprodajnim ugovorom.

Ukoliko se kupoprodajna cijena isplaćuje u Stanovi u vlasništvu općine mogu se prodati 

obrocima, na zahtjev kupca, općinski načelnik, naročito:

odnosno Vijeće sukladno Zakonu i Statutu, te ovoj - ako zbog starosti nepravovremenog ulaganja 

Odluci može dozvoliti uknjižbu prava vlasništva i u njih treba za redovnu upotrebu uložiti 

prije isplate kupoprodajne cijene uz uknjižbu prava znatnija sredstva.

zaloga na nekretnini koja je predmet kupoprodaje u - ako ih koriste najmoprimci sa zaštićenom 

visini iz kupoprodajnog ugovora, u korist općine.    najamninom,

- ako najmoprimac stana sa slobodno 

ugovorenom na jamninom pred lož i  

Članak 8. kupoprodaju po tržišnim uvjetima,

- te u ostalim slučajevima temeljem odluke 

Jedinstveni upravni odjel (Odsjek za općinskog načelnika, odnosno Općinskog 

računovodstvo i financije) dužan je voditi ažurnu vijeća sukladno Zakonu i Statutu općine, te 

evidenciju o plaćanju kupoprodajne cijene i ovoj Odluci. 

eventualnih kamata kod prodaje nekretnina, te naplate             Početna cijena i ostali uvjeti prodaje stanova 

zakupnina i najamnina za nekretnine dane u zakup, utvrđuje se sukladno zakonskim propisima i 

odnosno najam i najmanje jednom godišnje odredbama ove Odluke.

dostavljati općinskom načelniku izvješće o popisu 

dužnika i mjerama koje su poduzete sa svrhom naplate 

dugovanja. Članak 11.

Za stanove i poslovne prostore, te druge 

nekretnine u vlasništvu općine, Jedinstveni upravni Prodaja stanova u najmu sa zaštićenom 

odjel dužan je voditi pojedinačne dosjee s ugovorom najamninom najprije će se po tržišnoj cijeni ponuditi 

ili drugom osnovnom stjecanju vlasništva nekretnine, zaštićenom najmoprimcu. Ukoliko zaštićeni 

vlasničkim listom, preslikom katastarskog plana, te najmoprimac prihvati kupnju po ponuđenoj cijeni, 

ugovore, odluke, rješenja i druge akte koji su osnova stan će mu se prodati bez provođenja javnog natječaja.

stjecanja izrečenih prava drugih osoba na predmetnoj Zaštićenom najmoprimcu se odobrava 

nekretnini. prodaja stanova na obročnu otplatu na rok ne dulji od 5 

(pet) godina.

Iznos kupoprodajne cijene stana prodanog na 

Članak 9. obročnu otplatu kupac će plaćati do 15-tog u mjesecu 

za prethodni mjesec.     

Jedinstveni upravni odjel dužan je ustrojiti i 

uredno voditi evidenciju – registar nekretnina u 

vlasništvu općine, poduzimati sve potrebne mjere sa 

svrhom uređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog 
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Članak 12. Članak 15.

Stanove u vlasništvu općine, općina će U slučaju prodaje stanova i poslovnih 

prodati po tržišnim uvjetima i po postupku propisnom prostora u vlasništvu općine najmoprimcima,  

ovom Odlukom. odnosno zakupcima koji su u stanove, odnosno 

Stanovi koji se nalaze u najmu sa slobodno poslovne prostore za njihovo normalno korištenje 

ugovorenom najamninom mogu se prodati po tržišnoj izvan tekućeg održavanja uložili vlastita sredstva, 

cijeni najmoprimcu koji se nalazi u stanu na obročnu priznat će se umanjenje kupoprodajne cijene za 

otplatu na rok ne dulji od 5 godina. vrijednost ulaganja.

Visina ulaganja utvrdit će se temeljem nalaza 

ovlaštenog sudskog vještaka.

Članak 13. Mogućnost obročnog plaćanja kod prodaje 

stanova, odnosno poslovnih prostora u smislu odredbi 

Sredstva ostvarena prodajom i najmom ove Odluke navest će se u natječaju.

stanova u vlasništvu općine mogu se isključivo 

koristiti za gradnju, odnosno kupnju stanova, 

investicijsko i tekuće održavanje stanova, te IV. NATJEČAJ ZA PRODAJU

podmirivanje obveza općine u svezi s vlasništvom i NEKRETNINA 

korištenjem stanova i nekretnina u vlasništvu općine 

(pričuva, komunalne usluge za prazne stanove i sl.   Članak 16.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu 

b) Prodaja poslovnih prostora općine može se provesti:  

a) usmenim javnim nadmetanjem – natjecatelji 

Članak 14. se javno usmeno nadmeću o visini kupoprodajne 

cijene,

Poslovni prostori u vlasništvu općine mogu se b) pisanim javnim nadmetanjem – javno 

prodavati naročito: prikupljanje ponuda gdje natjecatelji predaju ponudu 

- ako zbog starosti i nepravovremenog u zatvorenim omotnicama.

ulaganja u njih treba za redovnu upotrebu 

uložiti znatnija sredstva,

- ako je zakupac – sadašnji korisnik poslovnog Članak 17.

prostora u njihovo osposobljavanje za 

redovitu upotrebu (investicijsko ulaganje) Natječaj obvezno sadrži:

uložio vlastita sredstva u iznosu većem od - adresu i opis nekretnine,

30% vrijednosti prostora prije ulaganja, - početni iznos kupoprodajne cijene, 

     Poslovni prostori mogu se prodavati samo po - namjenu nekretnine, ako je određena,  

tržišnoj cijeni utvrđenoj po provedenom javnom  - iznos i način plaćanja jamčevine,

natječaju. - rok za zaključivanje ugovora, način i rok 

     Iznimno općinski načelnik, odnosno Općinsko plaćanja kupoprodajne cijene,

vijeće sukladno ovoj Odluci može odobriti obročnu - mogućnost i vrijeme uvida nekretnine,

prodaju poslovnog prostora u 12 (dvanaest) jednakih - mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda, 

obroka. odnosno usmenog nadmetanja,

     Sredstva ostvarena prodajom poslovnog prostora - adresu i vrijeme dostave ponude (kod pisane 

mogu se koristiti za gradnju ili kupnju novog prostora ponude), odnosno prijave (kod usmenog 

ili građevina, otkup zemljišta i gradnju objekata i nadmetanja), 

uređaja komunalne infrastrukture. - mogućnost obročnog plaćanja kupoprodajne 

cijene,
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Natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke o a) Usmeno javno nadmetanje 

nekretnini koja je predmet natječaja.

Članak 21. 

Članak 18.

Stručno povjerenstvo prije početka 

Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% nadmetanja utvrđuje koji su natjecatelji uplatili 

od početne cijene nekretnine i uplaćuje se prije jamčevinu i koji time mogu pristupiti usmenom 

početka otvaranja ponuda, odnosno usmenog javnom nadmetanju.

nadmetanja u korist Općinskog proračuna. Prijava natjecatelja koji nije pristupio javnom 

nadmetanju neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko se na javni natječaj prijavi samo 

Članak 19. jedan natjecatelj općinski načelnik, odnosno 

Općinsko vijeće može odrediti da se nekretnina proda 

Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava tom natjecatelju ili da se natječaj ponovi.

je najmanje 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Javno nadmetanje, odnosno otvaranje ponude 

mora se provesti u roku od najduže 8 (osam) dana od Članak 22. 

isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava.

Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku Prije početka usmenog javnog nadmetanja 

natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana  od Stručno povjerenstvo koje provodi postupak odredit 

dana okončanja postupka natječaja. će minimalni iznos svakog povećanja ponude, a koji 

Natjecatelji koji uspiju u natječaju, jamčevina iznosi najmanje 500,00 kuna.

se uračunava u ponuđenu cijenu. Za natjecatelja, koji nije pristupio 

Natjecatelji koji uspiju u natječaju i naknadno nadmetanju u objavljenom vremenu i mjestu 

odustanu od zaključenja ugovora, nema pravo na nadmetanja, smatra se da je odustao od prijave za 

povrat jamčevine. natječaj.

Nakon što je u postupku nadmetanja utvrđen 

najviši iznos ponuđene cijene, smatra se da je 

Članak 20. postupak nadmetanja završen i utvrđuje se koji je 

natjecatelj i uz koju cijenu kupio nekretninu.

Natječaj za prodaju nekretnina temeljem ove Ako ponuditelj  koji je u smislu prethodnog 

Odluke raspisuje: stavka stekao pravo na kupnju nekretnine, odustane 

- Općinski načelnik ako pojedinačna vrijednost od sklapanja ugovora o kupnji, gubi pravo na povrat 

tih nekretnina ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez jamčevine.

primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u S utvrđenim najpovoljnijem natjecateljem će 

kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i se u roku od 15 dana po zaključenju usmenog 

nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je nadmetanja sklopiti ugovor o prodaji.

stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i 

provedeno u skladu sa zakonskim propisima, 

- Općinsko vijeće ako je pojedinačna Članak 23.

vrijednost nekretnina veća od iznosa iz prethodne 

alineje ovog stavka. O usmenom nadmetanju vodi se zapisnik koji 

Natječaj se objavljuje u dnevnom ili tjednom listu a potpisuju prisutni članovi Stručnog povjerenstva i 

može se objaviti i na Internet stanicama.  zapisničar.

Zapisnik se dostavlja sudionicima natječaja 

na njihov zahtjev.
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b)    Pisano javno nadmetanje             Stručno povjerenstvo može, bez navođenja 

razloga, predložiti općinskom načelniku, odnosno 

Članak 24. Općinskom vijeću da ne prihvati niti jednu ponudu.   

Ponude za pisano javno nadmetanje se 

dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Članak 26.

Jedinstvenog upravnog odjela, u zatvorenom omotu s 

naznakom «Ponuda za natječaj – ne otvaraj». Zakašnjele, neuredne i  nepotpune (bez 

Natjecatelji koji su podnijeli ponudu u dokaza o uplati jamčevine, bez točno određene cijene i 

postupku pisanog javnog nadmetanja imaju pravo biti sl.), ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja 

nazočni otvaranju ponude. podnesene ponude, općinski načelnik, odnosno 

Otvaranje ponude vrši Stručno povjerenstvo. Općinsko vijeće na prijedlog Stručnog povjerenstva 

Stručno povjerenstvo će na sjednici najprije odbacit će zaključkom.

utvrditi da li je natječaj propisno objavljen, koliko je U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude 

ponuda pristiglo i da li su ponude predane u roku. istu cijenu općinski načelnik, odnosno Općinsko 

Nakon toga će se pristupiti otvaranju ponuda vijeće odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije. 

prema redoslijedu zaprimanja, a o čemu se sastavlja O postupku otvaranja ponuda vodi se 

zapisnik Povjerenstva. zapisnik koji potpisuju svi prisutni članovi Stručnog 

Na temelju zapisnika iz prethodnog stavka, povjerenstva i zapisničar.

Stručno povjerenstvo predlaže općinskom načelniku, Zapisnik se dostavlja sudionicima natječaja 

odnosno Općinskom vijeću donošenje odluke o na njihov zahtjev.

izboru najpovoljnijeg ponuditelja  za svaku pojedinu 

nekretninu, odnosno o neprihvaćanju niti jedne 

ponude. V. PRODAJA NEKETNINE IZRAVNOM

 POGODBOM

Članak 25. Članak 27.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Nekretnine u vlasništvu općine se mogu bez 

za nekretninu za koju je raspisan natječaj za prodaju natječaja prodati samo u Zakonom i ovom Odlukom 

sukladno ovoj Odluci na prijedlog Stručnog predviđenim slučajevima.

povjerenstva, donosi:

- Općinski načelnik ako je prodajna cijena iz 

članka 6. stavak 1. ove Odluke te nekretnine ne prelazi Članak 28. 

0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 

godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o Izravnom pogodbom može se prodati 

stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, a najviše građevinsko zemljište i ostale nekretnine u vlasništvu 

do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđenje općine:

planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa - kao naknada za nekretnine koje vlasnik ustupi 

zakonskim propisima.  općini za određene potrebe, 

- Općinsko vijeće ako prodajna cijena prelazi - u slučaju dvije uzastopno neuspjele podaje 

0,5% iznosa prihoda bez primitaka kao ostvarenih u putem natječaja,

godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o - radi izgradnje vjerskih objekata, ustanova iz 

stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno oblasti predškolskog odgoja, školskih 

čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna, ustanova, ustanova iz oblasti kulture i 

na temelju koje se zaključuje ugovor o prodaji zdravstva, te izgradnja športskih objekata, 

nekretnina iz natječaja. - radi izgradnje objekata komunalne 

infrastrukture,
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- radi prodaje građevinskog zemljišta koje Odobrenje za zasnivanje i uvjete zasnivanja 

služi redovnoj uporabi zgrade, prava građenja utvrđuje posebnom odlukom 

- radi formiranja neizgrađene građevinske Općinsko vijeće.

čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili Pravo građenja osniva se uz određenu 

detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne naknadu koja se određuje na način opisan u stavku 2.  i 

prelazi 20% površine planirane građevinske 3. članka 29. ove Odluke, a iznimno se može osnovati 

čestice, te u ostalim slučajevima propisanim bez naknade ako se osniva u korist trgovačkih 

zakonom. društava i ustanova u vlasništvu ili pretežitom 

vlasništvu općine.

VI. ZASNIVANJE PRAVA NA

 NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU c) Založno pravo

 OPĆINE

Članak 31.

a)  Stvarna služnost

Založno pravo (hipoteka) na nekretninama u 

Članak 29. vlasništvu općine može se dozvoliti samo ako je to u 

izravnom interesu za ostvarivanje funkcija općine, 

Stvarna služnost na nekretninama u kao i u interesu trgovačkih društava, ustanova i drugih 

vlasništvu općine može se zasnivati: subjekata u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu 

- ako je to nužno za odgovarajuće korištenje općine.

povlasne nekretnine, Odluku o zasnivanju založnog prava donosi 

- ako se time bitno  ne ugrožava normalno općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće sukladno 

korištenje povlasne nekretnine u vlasništvu Zakonu, Statutu, te ovoj Odluci.

općine

- ako se općini isplati odlukom o zasnivanju 

služnosti utvrđena naknada, VII. GOSPODARENJE NEKRETNINAMA

Visinu naknade utvrđuje Općinsko vijeće.  KOJIMA SE KORISTE MJESNI

            Za određivanje visine naknade Općinsko  ODBORI

vijeće može tražiti i mišljenje ovlaštenog sudskog 

vještaka određene struke. Članak 32.

Ako se služnost zasniva radi postavljanja Ovom Odlukom ujedno se utvrđuje način 

komunalnih i energetskih uređaja i instalacija od gospodarenja prostorijama domova i poslovnih 

interesa za općinu i građane općine, općinski načelnik prostora u vlasništvu općine, a kojima se koriste 

može odobriti zasnivanje služnosti za njihovo mjesni odbori s područja općine.

postavljanje bez naknade. Nekretninama iz stavka 1. ovog članka 

O zasnivanju služnosti općina i predlagatelj koriste se Mjesni odbori na čijem se području isti 

zaključuju ugovor.  nalaze.

Mjesni odbori obvezuju se gospodariti 

poslovnim prostorijama i domovima kojima se 

b)  Pravo građenja na neizgrađenom koriste, a u vlasništvu su općine, pažnjom dobrog 

građevinskom zemljištu gospodara.

Članak 30. Članak 33.

Mjesni odbori obvezuju se voditi brigu o 

P ravo  g r ađen j a  na  ne i zg rađenom održavanju prostora, te načinu njihova korištenja.

građevinskom zemljištu u vlasništvu općine zasniva 

se ugovorom.
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Članak 34. ZAKLJUČAK

Na prodaju poslovnih prostorija koje koriste u povodu Izvješća općinskog načelnika o 

Mjesni odbori primjenjuju se odredbe ove Odluke. provedenim aktivnostima 

u razdoblju siječanj-lipanj 2011.g. 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

I.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 

prestaje vrijediti Odluka o upravljanju i raspolaganju prihvaća Izvješće općinskog načelnika o provedenim 

nekretninama u vlasništvu općine Brodski Stupnik aktivnostima u razdoblju siječanj-lipanj 2011.godine.

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj: Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini 

1/97.)   njegov sastavni dio.

 

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od II.

dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije». Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije»

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 940-01/11-01/21 Klasa: 023-01/11-01/54

Urbro:2178/03-02-11-1 Urbroj:2178/03-02-11-1

Brodski Stupnik, 30. kolovoza 2011.g. Brodski Stupnik, 12. srpnja 2011.g.

PREDSJEDNIK Predsjednik 

OPĆINSKOG VIJEĆA Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r. Nikola Medved, v.r.

12. 13.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i Na temelju članka 109. Zakona o proračunu 

područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne («N.N.» broj 87/08) i članka 30. Statuta općine 

novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08 i Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-

36/09) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik posavske županije” broj 08/09), Općinsko vijeće 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. općine Brodski  Stupnik na svojoj 17. sjednici 

08/09.), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na održanoj 30. kolovoza 2011. godine, donijelo je 

16. sjednici održanoj 12. srpnja  2011. godine, donosi 
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ZAKLJUČAK II.

u povodu Izvješća o izvršenju Proračuna općine Tekst Izvješća o izvršenju Proračuna općine 

Brodski Stupnik u razdoblju Brodski Stupnik u razdoblju siječanj-lipanj 2011. 

siječanj-lipanj 2011. godine godine u prilogu je Zaključka i čini njegov sastavni 

dio.

I.  OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 

prihvaća Izvješće o izvršenju Proračuna općine Klasa:400-04/11-01/2

Brodski Stupnik u razdoblju siječanj-lipanj 2011. Urbroj:2178/03-02-11-1

godine . Brodski Stupnik, 30. kolovoza 2011.godine

Predsjednik 

Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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IZVJEŠĆE  O  IZVRŠENJU  PRORAČUNA  OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK
ZA  RAZDOBLJE  SIJEČANJ-LIPANJ 2011.  GODINE

OPĆI  DIO
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10. III

Razlika  između  ukupno  ostvarenih  prihoda  
Na  temelju  članka  108.,  109.  i  110.  i  primitaka  i  izvršenih  rashoda  i  izdataka  daje  

Zakona  o  proračunu  (»Narodne  novine»  br.  višak  prihoda  i  primitaka:
87/08),  i  članka  30.  Statuta  općine  Gundinci  
(»Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije»  br.  Ostvareni  prihodi  i  primici 1.317.904,88 kn
11/09),  Općinsko  vijeće  općine  Gundinci  na  Realizirani  rashodi  i  izdaci 1.059.404,08 kn
svojoj  20.  sjednici  održanoj  11.  kolovoza  2011. g.  ________________________________________
donijelo  je

Višak  prihoda  i  primitaka    258.500,80 kn
POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ

o  izvršenju  Proračuna  općine  Gundinci  za  IV
razdoblje  od  1.  siječnja  - 30. lipnja 

2011.  godine Stanje  žiro-računa  1.1.2011. godine  
iznosilo  je  1.018.062,21 kn,  a  30.6.2011. godine  
1.098.542,18 kn.

OPĆI  DIO Stanje  blagajne  na  dan  30.6.2011. godine  iznosi 
1.492.94 kn.

I

Polugodišnjim  obračunom  Proračuna  V
općine  Gundinci  utvrđeni  su  ostvareni  prihodi  i  
primici  u  iznosu  od  1.317.904,88 kn. Općina  Gundinci  u  2011.  godini  nije  

primala  niti  davala  zajmove.

II
VI

Rashodi  i  izdaci  utvrđeni  pozicijama  
Proračuna  u  navedenom  razdoblju  izvršeni  su  u  Tekuča  pričuva  planirana  Proračunom  za  
ukupnom  iznosu  od  1.059.404,08 kn. 2011.  godinu  nije  trošena.

OPĆINA  GUNDINCI
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VII POSEBNI  DIO

Stanje  potraživanja  općine  Gundinci  na  dan  30. 6. X
2011.  godine  u  ukupnom  iznosu  od  1.039.429,40 
odnosni  se  na  potraživanja  za: Posebni  dio  Proračuna  općine  Gundinci  za  

razdoblje  1.1.-30.6.2011.  godine  čini  rashode  i  
Porez  na promet 6.730,73 kn izdatke  po  korisnicima,  osnovnim  i  potanjim  
Porez  na  tvrtku 103.092,28 kn namjenama.
Najam  poslovnog  prostora 171.775,71 kn
Zakup  polj.  zemljišta 252.445,04 kn
Najam  javne  opć.  površine 12.233,83 kn XI
Komunalni  doprinos 7.915,32 kn
Grijanje 4.300,00 kn Polugodišnji  izvještaj  o  izvršenju  
Stanarina 34.333,82 kn Proračuna  općine  Gundinci  zajedno  s  Izvještajem  
Plinska  mreža 391.667,00 kn o  izvršenju  općeg  i  posebnog  dijela  Proračuna  bit  
Koncesije 54.650,00 kn će  objavljen  u  «Službenom  vjesniku  Brodsko-
Kamate 285,67 kn posavske  županije».

OPĆINSKO  VIJEĆE
VIII OPĆINE  GUNDINCI

Stanje  nepodmirenih  obveza  na  dan  30. 6. Klasa  :  400-01/11-01/10
2011.  godine  u  ukupnom  iznosu  od  6.250,00 kn  Urbroj:  2178/05-02/11-1
odnosi  se  na  dug  za  jamčevine,  a  dug  od  Gundinci,  11.  kolovoza  2011. g.
462.435,56 kn  odnosi  se  na  glavnicu  primljenog  
zajma  koji  još  nije  dospio. Predsjednik

Mato  Mihić, v.r.

IX

Izvršenje  Proračuna  po  proračunskim  
stavkama  vidljivo  je  iz  priložene  tabele - Izvještaj  
o  izvršenju  općeg  dijela  Proračuna  općine  
Gundinci  za  razdoblje  od  1.1.-30.6. 2011.  godine.
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10. Članak 2.

Svrha osnivanja LAG-a  SLAVONSKA 

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar RAVNICA je:

(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. - promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih 

12/09), a u skladu sa zaključcima koji su doneseni na inicijativa i partnerstva,

Inicijativnom sastanku za osnivanje LAG-a - izrada strategije razvoja pojedinih područja,

„Slavonska ravnica“ održanog 29. travnja - poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta,

2011.godine u Velikoj vijećnici općine Vrpolje, - razvoj gospodarskih aktivnosti,

Općinsko vijeće općine Klakar na 20. sjednici - osiguravanje protoka informacija i transfera 

održanoj 2. lipnja 2011. godine, donosi znanja za napredak u razvoju ruralnog 

gospodarstva i lokalne zajednice,

O D L U K U - razvijanje sinergije i umrežavanja između 

svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti 

o osnivanju Lokalne agencijske grupe – LAG-a razvoju ruralnih područja,

- iskorištavanje i razvijanje postojećih 

potencijala za ruralni razvoj, 

Članak 1. - jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za 

provedbu projekata ruralnog razvoja,

Općina Klakar prihvaća članstvo i sudjelovat - pripreme LAG područja za korištenje 

će u osnivanju i radu Lokalne agencijske grupe – strukturnih i ostalih fondova EU,

LAG-a pod imenom „LOKALNA AGENCIJSKA - briga o infrastrukturnom, ekološko-

GRUPA SLAVONSKA RAVNICA“. socijalnom, kulturnom, gospodarskom i 

svakom drugom razvoju u širem ruralnom 

području,

- djelovanje u skladu s LEADER načelima.

OPĆINA  KLAKAR
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Članak 3. I

Ovlašćuje se općinski načelnik za provedbu Općinsko vijeće općine Klakar donijelo je 

daljnjih aktivnosti vezanih za osnivanje LAG-a Odluku o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana 

SLAVONSKA RAVNICA. civilne zaštite  za područje općine Klakar, Klasa:810-

01/11-02/1, Ur. br. 2178/07-02-11-1 od 18.srpnja 

2011.god.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja II

i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“. Za provedbu ove Odluke zadužuje se općinski 

 načelnik općine Klakar.

OPĆINA KLAKAR  

OPĆINSKO VIJEĆE  

III

Klasa: 021-05/11-02/26

Ur. broj: 2178/07-02-11-1 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

U Klakaru, 2. lipnja 2011.g. objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing.str., v.r. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR

Klasa: 021-05/11-02/27

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

Klakaru,18. srpnja 2011.g.

11.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA,

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i Vinko Lucić,ing.str., v.r.

spašavanju (NN br. 174/04 i 79/97), članka 29. Statuta 

općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

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

na svojoj 21. sjednici održanoj 18. srpnja 2011.god. 

donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju Plana zaštite i spašavanja i Plana 

civilne zaštite za općinu Klakar
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12. IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit 

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

drugim stvarnim pravima („Narodne novine „ br. županije“.

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 

141/06, 146/08 i 38/098. ) i članka 48. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ V

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

29. Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko Podaci o pravnom lijeku:

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

svojoj 21. sjednici, održanoj 18. srpnja  2011. godine, Na ovu Odluku, nezadovoljna strana može, pod 

donosi uvjetom i na način utvrđen Zakonom o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima, izjaviti žalbu u roku od 15 

O D L U K U (petnaest) dana od dana njenog primitka. Žalba se 

izjavljuje Općinskom vijeću, a predaje naručitelju u 

o izboru najpovoljnije ponude za pisanom obliku izravno ili preporučeno poštanskom 

kupnju nekretnine (građevinskog zemljišta) u pošiljkom.

vlasništvu općine Klakar 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR

I

Klasa: 021-05/11-02/29

Na temelju provedenog javnog natječaja Ur. broj: 2178/07-02-11-1

objavljenog u „Posavskoj Hrvatskoj“ od 3. lipnja Klakaru,18. srpnja 2011.g.

2011. godine, za prodaju nekretnina 1  dijela k.č.br. 

2784 oranica Mali vrtli, površine 71 88 m2 - južni dio PREDSJEDNIK 

čestice, upisane u z.k. ul. 629 k.o. Donja Bebrina u OPĆINSKOG  VIJEĆA

vlasništvu općine Klakar, prihvaća se ponuda Ivana Vinko Lucić,ing.str., v.r.

Blaževca iz Donje Bebrine, Donja Bebrina 13,  po 

cijeni od 106.000,00 kuna. 

Parcelacija katastarske čestice će se provesti 

naknadno, a prije potpisivanja kupoprodajnog 

ugovora.

13.

II

Na temelju članka 5. i 6. Zakona o izboru 

Razlog odabira iz točke I. ove Odluke je to što članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 

je ponuda Ivana Blaževca jedina ponuda pristigla na područne (regionalne) samouprave («NN» br. 44/05, - 

natječaj i u skladu je s kriterijima utvrđenim pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07.) i članka 29.Statuta 

natječajem. Općinskog vijeća općine Klakar(„Službeni vjesnik 

Brodsko – posavske županije“ br. 12/09)  Općinsko 

vijeće općine Klakar na svojoj 21. sjednici održanoj  
III 18.srpnja 2011.g.,  donijelo je

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se 

Ugovor o kupoprodaji. 

Strana:  1475Broj:  10 »SLUŽBENI  VJESNIK«



ZAKLJUČAK  II.

o prestanku mirovanja mandata vijećnika Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom 

i prestanku obnašanja vijećničke dužnosti vjesniku Brodsko – posavske županije“.

zamjenika vijećnika u Općinskom vijeću

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KLAKAR
I.

Klasa: 021-05/11-02/32
Utvrđuje se da je MARIO PEJIĆ, bacc.oec., s Ur. broj: 2178/07-02-11-1

nadnevkom 27.06.2011. godine podnio zahtjev za Klakar, 18. srpnja 2011.g. 
prestanak mirovanja vijećničkog mandata u 

Općinskom vijeću, jer je stavio u mirovanje mandat PREDSJEDNIK
vijećnika u Županijskoj skupštini, koje se u smislu OPĆINSKOG VIJEĆA
odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela Vinko Lucić, ing.str., v.r.
jedinica lokalne (regionalne) samouprave smatraju 

nespojivim s dužnošću člana predstavničkog tijela.

Potvrđuje se mandat vijećniku MARIU 

PEJIĆU, a zamjenik vijećnika JOSIP MATIČEVIĆ 

prestaje obnašati vijećničku dužnost. 
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10. II.

Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  «Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije».

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (»Narodne  
novine»  broj  33/01)  i  članka  31.  Statuta  općine  OPĆINSKO  VIJEĆE
Nova  Kapela  (»Službeni  vjesnik  Brodsko- OPĆINE  NOVA  KAPELA
posavske  županije»  broj  13/2009),  Općinsko  
vijeće  općine  Nova  Kapela  na  15.  sjednici  Klasa  .  022-05/11-04/11
održanoj  30. 8. 2011.  godine,  donijelo  je Urbroj:  2178/20-03-11-2

Nova  kapela,  30. 8. 2011.
ZAKLJUČAK

Predsjednik
o  usvajanju  Izvješća  o  radu  općinskog  Općinskog  vijeća

načelnika  za  razdoblje  od  siječnja  do  lipnja  Damir  Ocvirek, v.r.
2011.  godine

I

Prihvaća  se  Izvješće  o  radu  općinskog  
načelnika  za  razdoblje  od  siječnja  do  lipnja  2011.  
godine.  Izvješće  se  nalazi  u  privitku  ovog  
Zaključka.

OPĆINA
NOVA  KAPELA
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13. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

Na temelju članka 17., stavak 7. Zakona o objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama posavske županije“.

(NN 90/11), članka 35. Zakona o područnoj i 

regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, OPĆINSKO VIJEĆE 

109/07, 125/08 i 36/09), te članka 32. Statuta općine OPĆINE OPRISAVCI

Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije” br. 11/09), Općinsko vijeće općine Klasa: 023-05/11-01/8

Oprisavci na svojoj 14. sjednici održanoj dana 7. rujna Ur. br: 2178/14-01-11-1

2011. godine, donosi Oprisavci, 7. rujna 2011. godine

ODLUKU PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

o vrijednosti jediničnog iznosa za Matija Trepšić, v.r.

I. položajnu zonu

Članak 1.

Utvrđuje se jedinična naknada za I. (prvu) položajnu 

zonu u iznosu od 20,00 kuna.

OPĆINA  OPRISAVCI
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14. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

spašavanju („N.N.“ br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 i  posavske županije“.

članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju 

operativnih snaga zaštite i spašavanja („N.N“ br. Klasa: 023-05/11-01/11

40/08 i 44/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i Ur.broj: 2178/14-01/11-1

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, Oprisavci, 7. rujna 2011.g.

60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 

128/08 i 36/09) i članka 32. Statuta općine Oprisavci PREDSJEDNIK

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. OPĆINSKOG VIJEĆA:

11/09) Općinsko vijeće općine Oprisavci na  14.  Matija Trepšić, v.r.

sjednici održanoj 7. rujna 2011.g. donosi

IZMJENU I DOPUNU

Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera

zaštite i spašavanja općine Oprisavci 15.

Članak 1. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

U Odluci o imenovanju Stožera zaštite i 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. 

spašavanja općine Oprisavci , Klasa: 023-05/10- Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

01/16, Ur.broj: 2178/14-01/10-1 od  4. kolovoza posavske županije“ br. 11/09) Općinsko vijeće općine 

2010.g. članak 3. mijenja se i glasi: Oprisavci na  14. sjednici održanoj  7. rujna 2011.g. 

donosi

U Stožer zaštite i spašavanja općine Oprisavci  

imenuju se: ODLUKU 

1. Antun Kovačević, načelnik Stožera, o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, 

zamjenik načelnika općine materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

2. Ankica Galović, član, adm. tajnica u općini katastrofa  i velikih nesreća za općinu Oprisavci 

Oprisavci

3. Tomislav Sudić, član, predstavnik Policijske 

uprave Članak 1.

4. Željko Valešić, član, djelatnik Područnog 

ureda za zaštitu i spašavanje Općinsko vijeće općine Oprisavci usvaja 

5. Franjo Trepšić, član, zapovjednik Vatrogasne Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

zajednice općine Oprisavci kulturnih dobara i okoliša od katastrofa  i velikih 

6. Dr Sanja Samardžić, dr. opće medicine, nesreća za općinu Oprisavci , Klasa: 810-01/11-02/1, 

ambulanta Oprisavci Urbroj:2178/14-02-11-1 od lipnja 2011.g.

7. Igor Dorić, dr.vet.med., Veterinarska 

ambulanta „Dorić“ Svilaj
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Članak 2. OPĆI DIO

Za provedbu ove Odluke zadužuje se općinski I

načelnik općine Oprisavci .

Godišnjim izvještajem  Proračuna općine 

Oprisavci  utvrđeni su prihodi i primici  u iznosu od 

Članak 3. 1.463.250,38 kn.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

i bit će objavljena u  “Službenom vjesniku Brodsko- II

posavske županije".

Rashodi  utvrđeni pozicijama Proračuna u 

OPĆINSKO VIJEĆE navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu 

OPĆINE OPRISAVCI od 1.346.174,39 kn.

KLASA: 023-05/11-01/10

URBROJ: 2178/14-01-11-1 III

Oprisavci, 7. rujna 2011.g.

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i 

PREDSJEDNIK primitaka  i izvršenih rashoda i izdataka daje višak 

OPĆINSKOG VIJEĆA: prihoda i primitaka:

Matija Trepšić, v.r.

Ostvareni prihodi i primici 1.463.250,38 kn

 Izvršeni rashodi i izdaci 1.346.174,39 kn

Višak prihoda i primitaka     117.075,99 kn

16.

IV

Na temelju članka 124, 108, 109 i 110, Stanje žiro-računa na dan 1.1.2011.g. iznosilo 

Zakona o proračunu (“N.N.” 87/08) i članka 32. je 294.333,00 kn, a na dan 30.6.2011.g.  iznosilo je 

Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko- 277.386,13 kn i stanje blagajne na dan 30.6. 2011.g. 

posavske županije“ br. 11/09), Općinsko vijeće općine iznosilo je 1.737,94 kn.

Oprisavci, na svojoj  14.  sjednici održanoj 7. rujna 

2011.g.. donijelo je

V

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

Općina Oprisavci nije primala niti davala 

o izvršenju Proračuna  općine Oprisavci zajmove .

za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja  2011.g.

VI

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 

2011.g. u iznosu od 10.000,00 kn nije trošena. 
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VII prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

Stanje potraživanja općine Oprisavci na dan županije”.

30. lipnja  2011.g. u ukupnom iznosu od 284.823,33 

kn, odnosi se na potraživanja: OPĆINA OPRISAVCI

OPĆINSKO VIJEĆE  

 - Porez na kuće za odmor   1.195,00 kn

- Porez na promet  58.048,66 kn Klasa: 400-01/11-01/6

- Porez na tvrtku  72.721,18 kn Urbroj: 2178/14-01-11-1

- Koncesija za ukop         1.430,00 kn Oprisavci, 7. rujna 2011.g.

- Najam poslovnog prostora 21.271,96 kn                 

- Zakup poljoprivrednog PREDSJEDNIK

zemljišta                        125.748,53 kn OPĆINSKOG VIJEĆA:

- Potraživanje od spom.rente    312,07 kn Matija Trepšić, v.r.

- Komunalni doprinos      4.095,00 kn

VIII

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30. lipnja  

2011. godine u iznosu od  257.756,79 kn odnosi se na 

nepodmirene obveze prema dobavljačima.

17.

IX

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

Izvršenje Proračuna po proračunskim područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 

stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Godišnji 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. 

obračun Proračuna općine Oprisavci za razdoblje od Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-

1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine. posavske županije“ br. 11/09) Općinsko vijeće općine 

Oprisavci na  svojoj 14. sjednici održanoj 7. rujna   

2011.g. donosi

POSEBNI DIO ODLUKU

XI o usvajanju izvješća i financijskih izvještaja 

za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2011.g.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja Proračuna 

općine Oprisavci za razdoblje od 1. siječnja-30. lipnja 

2011.g. sadrži rashode i izdatke  izvršene po Članak 1.

korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 

potanjim namjenama. Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo je 

izvješće i financijske izvještaje za razdoblje od 1. 

siječnja – 30. lipnja   2011.g.

XII

Godišnji obračun Proračuna zajedno s 

usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
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Članak 2. Klasa: 400-01/11-01/6

Urbroj: 2178/14-01-11-2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja Oprisavci, 7. rujna  2011.g.                

i dostavlja se računovodstvu.  

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

OPĆINA OPRISAVCI Matija Trepšić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
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4. 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 («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 33. prihoda i primitaka

Statuta općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije br. 22/05. i 9/09.), Ostvareni prihodi i primici 1.373.887  kn

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 21. Izvršeni rashodi i izdaci 1.250.302  kn

sjednici održanoj 18. kolovoza 2011. godine donijelo Višak prihoda i primitaka    123.585  kn

je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ IV

o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja dan 1.1. 2011.  bilo je 1.152.473,19 kn, a na dan 30.6. 

2011. godine 2011.  iznosilo je 1.236.081,51 kn.

OPĆI DIO

V

I

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 

U Proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju 2011. u iznosu od 5.000 kn nije se koristila.

od 1.1. do 30. 6. 2011. godine ostvareno je 1.373.887  

kn prihoda.

VI

II Općina Podcrkavlje nije primala niti davala 

zajmove.

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u 

navedenom razdoblju iznosili su 1.250.302  kn.

OPĆINA  PODCRKAVLJE
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VII POSEBNI DIO

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja  IX

2011.  iznose 1.266.720,20  kn, a odnose se na:

- potraživanja za poreze 276.505,35 kn Posebni dio polugodišnjeg izvještaja općine 

- potraživanja za priključenje Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

na vodovodnu mrežu     9.112,00 kn 2011. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po 

- potraživanja za komunalni korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i 

doprinos   29.794,73 kn posebnim namjenama.

- potraživanja za komunalnu 

naknadu 830.066,39 kn

- doprinos za šume       27.734,69 kn X

- potraživanja za prodano 

zemljište   86.559,96 kn Polugodišnji obračun Proračuna općine 

- potraživanja od Vodovoda, Podcrkavlje zajedno s Usporednim pregledom 

Sl. Brod                                      6.947,08 kn planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i 

(pokretanje ispravnih postupaka) izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije».

UKUPNO POTRAŽIVANJA  1.266.720,20 kn

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PODCRKAVLJE

VIII

Klasa: 400-08/11-01/8

Općina Podcrkavlje na dan 30. lipnja 2011. Urbroj: 2178/13-01-11-1

godine nije imala nepodmirenih obveza. Podcrkavlje, 18. kolovoza  2011.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Kladarić, dipl. iur., v.r.
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29. općine Vrpolje objavljenog dana 27. 5. 2011. 

godine u tjedniku „Posavska Hrvatska“, 

izabire se tvrtka RUNOLIST d.o.o., Vrpolje, 

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o J.J. Strossmayera 34.  

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 2. Izabrani ponuditelj obavljat će povjerene 

26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.), članka 31. poslove sukladno troškovniku za održavanje 

Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko- groblja i prihvaćenoj ponudi, koji su sastavni 

posavske županije“ broj 9/09.) i članka 8. Odluke o dio ove Odluke.

komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 3. Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1. 

temelju pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko- povjerit će se izabranom ponuditelju 

posavske županije“ broj 12/10), Općinsko vijeće temeljem pisanog ugovora na vrijeme od 4 

općine Vrpolje na 20. sjednici od 22. 7. 2011. godine, (četiri) godine.

donosi  4. Nače ln ica  opć ine  će  s  i zabran im 

ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju 

ODLUKU obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1 

ove Odluke sa sadržajem propisanim stavkom 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 5. članka 15. Zakona o komunalnom 

za obavljanje komunalnih poslova održavanja gospodarstvu. 

groblja na području općine Vrpolje

O b r a z l o ž e n j e

1. Za obavljanje komunalnih poslova       Općina Vrpolje objavila je 27. 5. 2011. godine u 

održavanja groblja na području općine tjedniku „Posavska Hrvatska“ natječaj za javno 

Vrpolje, u postupku javnog prikupljanja prikupljanje ponuda za održavanje groblja na 

ponuda za održavanje groblja na području području općine Vrpolje. 

OPĆINA  VRPOLJE
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      Na objavljeni natječaj, odnosno javno OPĆINA VRPOLJE

prikupljanje pisanih ponuda pristigla je 1 (jedna) OPĆINSKO VIJEĆE

ponuda odnosno ponuda tvrtke RUNOLIST d.o.o. , 

Vrpolje, J.J. Strossmayera 34 Klasa: 021-01/11-01/06

      Razmatrajući pristiglu ponudu, u postupku je Urbroj: 2178/11-01/11-4

utvrđeno da ista u potpunosti ispunjava uvjete tražene Vrpolje,  22. 7. 2011.g.

javnim natječajem.

      Ponuda tvrtke Runolist d.o.o., je ocijenjena Predsjednik

kao prihvatljiva i ujedno kao najpovoljnija ponuda. Općinskog vijeća

      Nadalje je u postupku utvrđeno da odabrani  Tomislav Šimundić, v.r.

ponuditelj ima sposobnosti za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja groblja na osnovi dostavljenih 

podataka o strukturi djelatnika, opreme i financijskim 

pokazateljima poslovanja tvrtke, te je odlučeno kao u 

izreci ove Odluke. 

      Uvjeti obavljanja komunalnih poslova 30.

određeni objavljenim natječajem za javno 

prikupljanje ponuda od 27. 5. 2011. godine, pobliže će 

se utvrditi ugovorom o povjeravanju komunalnih Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o 

poslova, sukladno odredbi članka 15. stavak 5. komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 

Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.), članka 31. 

novine“, broj 26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

110/04.). posavske županije“ broj 9/09.) i članka 8. Odluke o 

komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodsko-

      Uputa o pravnom lijeku: posavske županije“ broj 12/10), Općinsko vijeće 

općine Vrpolje na 20. sjednici od 22. 7. 2011. godine, 

      Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, donosi  

ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike 

Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana ODLUKU

dostave ove Odluke, sukladno odredbi članka 15. 

stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

(„Narodne novine“, broj 26/03. pročišćeni tekst, za obavljanje komunalnih poslova održavanja 

82/04. i 110/04.).  javnih površina na području općine Vrpolje

      Tužbu treba predati neposredno Upravnom 

sudu Republike Hrvatske ili putem pošte 

preporučeno. 

      Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane 1. Za obavljanje komunalnih poslova 

odluke, te primitak tužbe za tuženo upravno tijelo. održavanja javnih površina na području 

      Kada se tužbom zahtijeva naknada štete, općine Vrpolje, u postupku javnog 

potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći visinu štete prikupljanja ponuda za održavanje javnih 

koja se potražuje. površina na području općine Vrpolje 

objavljenog dana 27. 5. 2011. godine u 

tjedniku „Posavska Hrvatska“, izabire se 

tvrtka RUNOLIST d.o.o., Vrpolje, J.J. 

Strossmayera 34.  

2. Izabrani ponuditelj obavljat će povjerene 

poslove sukladno troškovniku za održavanje 
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javnih površina i prihvaćenoj ponudi, koji su       Uputa o pravnom lijeku: 

sastavni dio ove Odluke.

3. Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1.       Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, 

povjerit će se izabranom ponuditelju ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu Republike 

temeljem pisanog ugovora na vrijeme od 4 Hrvatske u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana 

(četiri) godine. dostave ove Odluke, sukladno odredbi članka 15. 

4. Nače ln ica  opć ine  će  s  i zabran im stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju („Narodne novine“, broj 26/03. pročišćeni tekst, 

obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1 82/04. i 110/04.).  

ove Odluke sa sadržajem propisanim       Tužbu treba predati neposredno Upravnom 

stavkom 5. članka 15. Zakona o komunalnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte 

gospodarstvu. preporučeno. 

      Uz tužbu podnose se i dvije preslike pobijane 

odluke, te primitak tužbe za tuženo upravno tijelo. 

O b r a z l o ž e n j e       Kada se tužbom zahtijeva naknada štete, 

potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći visinu štete 

      Općina Vrpolje objavila je 27. 5. 2011. godine koja se potražuje. 

u tjedniku „Posavska Hrvatska“ natječaj za javno 

prikupljanje ponuda za održavanje javnih površina na OPĆINA VRPOLJE

području općine Vrpolje. OPĆINSKO VIJEĆE

      Na objavljeni natječaj, odnosno javno 

prikupljanje pisanih ponuda pristigla je 1 (jedna) Klasa: 021-05/11-01/06

ponuda, odnosno ponuda tvrtke RUNOLIST d.o.o. , Urbroj: 2178/11-01/11-5

Vrpolje, J.J. Strossmayera 34 Vrpolje, 22. 7. 2011.g.

      Razmatrajući pristiglu ponudu, u postupku je 

utvrđeno da ista u potpunosti ispunjava uvjete tražene Predsjednik

javnim natječajem. Općinskog vijeća

      Ponuda tvrtke Runolist d.o.o., je ocjenjena Tomislav Šimundić, v.r.

kao prihvatljiva i ujedno kao najpovoljnija ponuda.

      Nadalje je u postupku utvrđeno da odabrani 

ponuditelj ima sposobnosti za obavljanje komunalnih 

poslova održavanja javnih površina na osnovi 

dostavljenih podataka o strukturi djelatnika, opreme i 

financijskim pokazateljima poslovanja tvrtke, te je 31.

odlučeno kao u izreci ove Odluke. 

      Uvjeti obavljanja komunalnih poslova 

određeni objavljenim natječajem za javno Na  osnovu  č l anka  30 .  Zakona  o  

prikupljanje ponuda od 27. 5. 2011. godine, pobliže će poljoprivrednom zemljištu („.NN“ broj 152/08. i 

se utvrditi ugovorom o povjeravanju komunalnih 21/10. i 63/11), sukladno strategiji gospodarenja 

poslova, sukladno odredbi članka 15. stavak 5. poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Hrvatske (Vlada RH – 15. listopada 2001. godine), 

novine“, broj 26/03. pročišćeni tekst, 82/04. i Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenja 

110/04.). Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske („N.N.“ br. 20/09.) 

Mjerilima i uvjetima za provedbu privatizacije 

poljoprivrednog zemljišta, te člana 31. Statuta općine 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 9/09.) Općinsko vijeće općine Vrpolje 
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na svojoj 20. sjednici održanoj 22. srpnja 2011. 01/1180, Urbroj: 525-9-05-02/DI od 8. veljače 2005. 

godine, donijelo je godine, izvršenom izmjeru poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

ODLUKU Vrpolje, stvarnom stanju vlasničko-pravnih odnosa na 

nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na 

o pokretanju aktivnosti za izradu prijedloga području općine Vrpolje, te stvarnim mogućnostima i 

Programa raspolaganja poljoprivrednim potrebama općine Vrpolje za cjelokupni razvoj općine 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na Vrpolje, imenovano Povjerenstvo obvezuje se 

području općine Vrpolje pokrenuti aktivnosti i izraditi prijedlog novog 

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

Članak 1. Vrpolje.

Općinsko vijeće općine Vrpolje imenuje 

Povjerenstvo za izradu prijedloga Programa Članak 3.

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Vrpolje (u Konačan prijedlog Programa za javni uvid 

daljnjem tekstu „Povjerenstvo“) sa sljedećim Povjerenstvo se obvezuje izložiti Općinskom vijeću 

članovima: općine Vrpolje najkasnije do 31. listopada 2011.g.

1. Tomislav Šimundić, predsjednik

2. Željko Kucjenić, član Članak 4.

3. Željko Lukačević, član

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-

Članak 2. posavske županije».

U skladu s važećim Programom raspolaganja OPĆINSKO VIJEĆE 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike OPĆINE VRPOLJE

Hrvatske na području općine Vrpolje, Klasa: 021-

05/02-01/8, Urbroj: 2178/11-01-03-1 od 11. prosinca 
Klasa: 021-05/11-01/062002. godine na koji je suglasnost dalo Ministarstvo 
Urbroj: 2178/11-01/11-3poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 
Vrpolje, 22. srpnja 2011.g. Klasa: 320-02/03-01/136, Urbroj: 525-2-02/DI od 10. 

ožujka 2003. godine, Izmjenama i dopunama 
Predsjednik Programa, Klasa: 021-05-04-02/6, Urbroj: 2178/11-

Općinskog vijeća:01/04-1 od 28. listopada 2004. godine na koji je 
Tomislav Šimundić, v.r.suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, 

šumarstva i vodnoga gospodarstva, Klasa: 320-02/04-
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