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ŽUPANIJA

- akti  župana:

83.

nepravilnostima utvrđenima prethodne godine na 
razini obveznika.

Članak 2.

Na temelju članka 5. Uredbe o sastavljanju i Koordinator iz članka 1. ove Odluke 
predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o odgovara na pitanja iz Upitnika na razini obveznika i 
primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ br. pritom koriste dokumentaciju, informacije i vlastite 
78/2011.), župan Brodsko-posavske županije donosi procjene iz svog djelokruga, sukladno čl. 5. toč. 1. 

Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj 
ODLUKU odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

o imenovanju koordinatora za popunjavanje Članak 3.
Upitnika, Plana otklanjanja slabosti i 

nepravilnosti te Izvješća o otklonjenim Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
slabostima i nepravilnostima a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije" i službenoj web stranici Županije.

Članak 1. Klasa: 023-01/11-01/515
Urbroj: 2178/1-11-01/11-1

Upravni odjel za Proračun i financije imenuje Slavonski Brod, 10. studenoga 2011.
se za koordinatora za popunjavanje Upitnika, 
sastavljanje Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti ŽUPAN
te  Izv ješća  o  o tk lonjen im s labos t ima i  Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.



84. I.

U  Popisu prioriteta za raspored dodijeljenih 
Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim sredstava između zdravstvenih ustanova u 2011. čiji je 

financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnivač Brodsko-posavska županija («Službeni 
za zdravstvene ustanove u 2011. godini ( «Narodne vjesnik Brodsko-posavske županije» 5/2011.) 
novine» 29/11.) i točke I.  Odluke  o  izmjeni  Odluke  mijenjaju se prioriteti za raspored decentraliziranih 
o  minimalnim  financijskim  standardima  za  funkcija u  Domu  zdravlja  Slavonski  Brod,  
decentralizirane  funkcije  za  zdravstvene  ustanove  Domu  zdravlja  «Dr.  Andrija  Štampar»  Nova  
u  2011.  godini  (»Narodne  novine» 126/2011.)  i  Gradiška  i  Općoj  bolnici  Nova  Gradiška, a 
točke X. Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke.
financiranja i rasporedu decentraliziranih funkcija u 
zdravstvu u 2011. godini na području Brodsko-
posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» 2/ 2011.) , župan Brodsko- II.
posavske županije donio je

    Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku 
ODLUKU Brodsko-posavske županije», a stupa na snagu nakon 

dobivene suglasnosti Ministarstva zdravstva i 
o izmjeni Popisa prioriteta za raspored socijalne skrbi. 

dodijeljenih sredstava između zdravstvenih 
ustanova u 2011. čiji je osnivač Klasa: 023-01/11-01/457

Brodsko-posavska županija Urbroj: 2178/1-11-01/11-3
Slavonski Brod, 14. studenoga 2011.

ŽUPAN
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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85. osnivač Brodsko-posavska županija («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» 5/2011.) 
mijenjaju se prioriteti za raspored decentraliziranih 

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim funkcija u  Općoj  bolnici  «Dr.  Josip  Benčević»  
financijskim standardima za decentralizirane funkcije Slavonski  Brod,  a prema tablici koja je sastavni dio 
za zdravstvene ustanove u 2011. godini ( «Narodne ove Odluke.
novine» 29/11.), točke X. Odluke o kriterijima, 
mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 
decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2011. godini II.
na području Brodsko-posavske županije ( «Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» 2/ 2011.), župan     Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije donio je Brodsko-posavske županije», a stupa na snagu nakon 

dobivene suglasnosti Ministarstva zdravstva i 
ODLUKU socijalne skrbi. 

o izmjeni Popisa prioriteta za raspored Klasa: 023-01/11-01/457
dodijeljenih sredstava između zdravstvenih Urbroj: 2178/1-11-01/11-2

ustanova u 2011. čiji je osnivač Slavonski Brod, 19. listopada 2011.
Brodsko-posavska županija

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

I.

U  Popisu prioriteta za raspored dodijeljenih 
sredstava između zdravstvenih ustanova u 2011. čiji je 
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86. II. VRSTE STRUČNOG 
OSPOSOBLJAVANJA I 
USAVRŠAVANJA

Na temelju članka 48. i 56. b) Zakona o 
Članak 3.lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
Službenici su dužni trajno osposobljavati i 

125/08 i 35/09), a u svezi sa člankom 81. stavak 1. 
usavršavati stručne sposobnosti, znanja i vještine na 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
osnovi Strategije i plana trajnog osposobljavanja i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
usavršavanja službenika koje donosi Vlada Republike 

novine“ br 86/08) te članka 56. Statuta Brodsko- Hrvatske, sukladno propisima o lokalnoj i područnoj 
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko- (regionalnoj) samoupravi, a putem organiziranih 
posavske županije“ br. 10/09 i 19/10),  župan programa izobrazbe.
Brodsko-posavske županije donio je Nadređeni dužnosnici i pročelnici upravnih 

tijela dužni su poticati službenike upravnih tijela 
PRAVILNIK kojima rukovode na pohađanje organiziranih 

programa izobrazbe.
o stručnom osposobljavanju i usavršavanju Izvršenje obveza iz stavka 1. i 2. ovog članka 

službenika Brodsko-posavske županije u Županiji provodi se pod uvjetima i na način utvrđen 
ovim Pravilnikom, a troškovi izobrazbe pokrivaju se 
iz Proračuna Županije.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. Članak 4.

Radi osiguranja planskog i organiziranog Sustavom stručnog osposobljavanja i 
djelovanja u oblikovanju i razvoju ljudskih usavršavanja službenika osigurava se održavanje 
potencijala u upravnim tijelima Brodsko-posavske postojećih, te stjecanje i razvijanje novih znanja, 
županije (u daljnjem tekstu: Županija) Pravilnikom o vještina i sposobnosti potrebnih za pravilno i 
stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i djelotvorno obavljanje trenutnih i planiranih funkcija i 
namještenika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se zadataka u nadležnosti Županije.
ustrojavanje i funkcioniranje sustava stručnog Stručno osposobljavanje se organizira i izvodi 
osposobljavanja i usavršavanja službenika, programi sa ciljem pripreme službenika za obavljanje novih 
izobrazbe, načela sustava planiranja, te donošenje zadaća na istom ili drugom radnom mjestu.
godišnjih programa izobrazbe. Stručno usavršavanje obuhvaća aktivnosti 

koje se obavljaju sa ciljem kontinuiranog unapređenja 
stručnosti službenika tijekom rada.

Članak 2. Stručno usavršavanje može biti organizirano, 
osim u Akademiji lokalne demokracije i na radnom 

Ovim Pravilnikom pored navedenog u članku mjestu ili putem visokoškolskih institucija, društava, 
1. utvrđuju se vrste, načini i uvjeti stručnog organizacija i dr.
osposobljavanja i usavršavanja, te vođenje očevidnika 
o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, a sve u 
svrhu općeg povećanja razine znanja, vještina, III. PROGRAMI IZOBRAZBE
sposobnosti i kvalifikacija službenika na svim 
razinama, te drugih osoba koje ostvaruju prava i Članak 5.
obveze iz rada temeljem Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) Programi izobrazbe uključuju:
samoupravi i općih akata županijskih upravnih tijela, 
kako bi se pridonijelo njihovoj stručnoj sposobnosti, - obvezne programe osobnog usavršavanja 
učinkovitosti, djelotvornosti i motiviranosti, a time i s lužbenika  koj i  ukl jučuju  s t ručno 
ukupnom povećanju uspješnosti Županije u cjelini. osposobljavanje i usavršavanje koje se 

organizira i izvodi prema programima kojima 
se osigurava kontinuirano podizanje stručnih 
znanja službenika od značaja za obavljanje 
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poslova njihova radnog mjesta, a općenito u zahtjevima koje pred nas postavlja Europska 
odnosu na razinu njihove informatičke i unija,
tehnološke pismenosti, metodološke - pohađanje poslijediplomskog studija.
osposobljenosti i znanja stranih jezika,

- izobrazbu za vlastite i opće potrebe, Službenici upravnog tijela dužni su prenijeti 
- programe usavršavanja u strateškom znanje, te pružiti svu stručno pomoć službeniku koji je 

upravljanju, na probnom radu u tom upravnom tijelu.
- specijaliziranu izobrazbu namijenjenu 

pojedinim grupama službenika.
Članak 7.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje se 
izvodi prema programima školovanja u verificiranim Upravno tijelo u okviru kojeg se obavljaju 
ustanovama, fakultetima, tečajevima, seminarima i poslovi radnih odnosa dužno je vježbenicima i 
savjetovanjima, studijskim putovanjima u zemlji i službenicima koji su u obvezi položiti državni stručni 
inozemstvu i drugim oblicima upravljanja i ispit pomoći oko prikupljanja stručne literature, te ih 
usavršavanja. informirati o održavanju stručnih predavanja i 

Sadržaji i oblici stručnog osposobljavanja i seminara, kako bi se upoznali s općim i posebnim 
usavršavanja utvrđuju se Planom izobrazbe (u dijelom državnog stručnog ispita.
daljnjem tekstu: Plan) donesenim po postupku 
uređenom ovim Pravilnikom, temeljem procjene 
potreba i iskazanih interesa službenika. IV. PLANIRANJE STRUČNOG

 OSPOSOBLJAVANJA I
 USAVRŠAVANJA

Članak 6.
Članak 8.

Oblici obveznog stručnog osposobljavanja 
službenika organiziraju se i provode: Planiranje stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja temelji se na:
- pri prijemu u službu novih službenika tijekom 

vježbeničkog staža, jer se vježbenik nalazi na · Nacionalnoj strategiji obuke Republike 
stručnoj i praktičnoj izobrazbi u okviru koje Hrvatske
se uz neposredno vodstvo stručne osobe · Planu izobrazbe koji se donosi za svaku 
(mentora) kroz praktičan rad i učenje stručno kalendarsku godinu
osposobljava za samostalno obavljanje 
poslova određene struke, odnosno radnog 
mjesta, Članak 9.

- pri odrađivanju probnog rada, kada se za 
vrijeme probnog rada ocjenjuju sposobnosti Planom izobrazbe se utvrđuju ciljevi 
službenika za izvršavanje poslova i zadaća izobrazbe u jednoj kalendarskoj godini, popis svih 
glede načina rada i usvojenog znanja tijekom aktivnosti u jednoj kalendarskoj godini s vremenom 
trajanja istog, trajanja i mjestom izvođenja, ciljane grupe koje će 

- prilikom njihova preuzimanja u službu po programima biti obuhvaćene s brojem planiranih 
drugim osnovama, polaznika, te procjena potrebnih sredstava za njihovu 

- pri uvođenju nove tehnike i tehnologije u rad provedbu.
upravnih tijela, 

- usavršavanje informatičkog znanja,
- u slučajevima značajnih promjena u Članak 10.

djelokrugu rada i nadležnostima, odnosno 
upravnog ustrojstva i metodologije upravnih Pročelnik upravnog tijela u okviru kojeg se 
tijela, obavljaju poslovi radnih odnosa ili osoba koju ovlasti 

- učenje stranih jezika, (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) dužan je svim 
- pohađanje tečaja, odnosno raznih vidova upravnim tijelima najkasnije do 30. rujna tekuće 

edukacija, seminara bilo u Hrvatskoj ili u godine dostaviti poziv za predlaganje sadržaja za 
inozemstvu koji su nužno potrebni kako bi godišnji Plan izobrazbe za narednu godinu.
službenici tijekom rada postupali sukladno 
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Pročelnici upravnih tijela će na odgovarajući Članak 14.
način učiniti dostupnim poziv iz stavka 1. ovog članka 
svim službenicima, te im omogućiti sudjelovanje u Službenik koji se upućuje na pohađanje nekog 
predlaganju sadržaja za godišnji plan. od programa izobrazbe u inozemstvu mora poznavati 

Sve dostavljene prijedloge ovlaštena osoba strani jezik na kojem se izobrazba provodi u stupnju 
objedinjava, utvrđuje da li su osigurana financijska koji udovoljava kriterijima i zahtjevima institucije 
sredstva za sve planirane oblike usavršavanja i koja provodi izobrazbu, što se dokazuje uvjerenjem 
osposobljavanja, te u primjerenom roku dostavlja nadležne škole za strane jezike.
županu Prijedlog Godišnjeg plana na usvajanje.

VI. VJEŽBENIČKI PROGRAM
Članak 11.

Članak 15.
P o s t u p a k  p l a n i r a n j a  s t r u č n o g  

osposobljavanja i usavršavanja uključuje osiguranje Za vrijeme vježbeničkog staža vježbenik se 
dostatnih financijskih sredstava potrebnih za izvedbu nalazi na stručnoj i praktičnoj izobrazbi u okviru kojeg 
Plana izobrazbe. se, uz vodstvo stručne osobe – mentora, kroz praktičan 

Sredstva za troškove izvođenja Plana rad i učenje stručno osposobljava za samostalno 
izobrazbe osiguravaju se u Proračunu Županije. obavljanje poslova određene struke, odnosno radnog 

mjesta.
Nakon odrađenog vježbeničkog staža 

V. PROVEDBA PLANA IZOBRAZBE službenik polaže državni stručni ispit na način i pod 
uvjetima određenim posebnim zakonom i uredbom.

Članak 12.

Provedbu donesenog Plana izobrazbe Članak 16.
organizira, prati i ocjenjuje ovlaštena osoba, o 
provedenom Planu izvještava župana, te predlažu Za prvo polaganje državnog stručnog ispita ili 
aktivnosti i mjere poticanja radi ostvarenja ciljeva drugog stručnog ispita koji je utvrđen kao poseban 
obrazovanja utvrđenih Planom izobrazbe. uvjet za pojedino radno mjesto, pored prava na plaćeni 

dopust radi pripreme i polaganja državnog stručnog 
ispita, sukladno aktima Županije, službenik ima pravo 

Članak 13. na putne i druge troškove (kotizacija, smještaj i sl.) 
koji proisteknu iz i u svezi polaganja ispita.

Izobrazba za potrebe službe je obvezna Ako službenik ne položi ispit iz stavka 1. ovog 
izobrazba koju su zaposlenici dužni pohađati u okviru članka prvi put, za drugo polaganje službenik ima 
pojedinih programa izobrazbe na koje su upućeni, a pravo na plaćanje kotizacije – troškova ispita, pravo 
uključuje oblike obveznog stručnog osposobljavanja. na plaćeni dopust na dan polaganja i plaćanje putnih 

Na oblike izobrazbe utvrđene i organizirane troškova.
temeljem Plana izobrazbe, zaposlenike upravnog 
tijela upućuje pročelnik.

Na jednokratne oblike stručnog usavršavanja VII. PROGRAM STRUČNOG 
od interesa za djelokrug rada odnosnog tijela, koji nisu USAVRŠAVANJA ZA POHAĐANJE 
izrijekom predviđeni Planom izobrazbe, službenike POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA I 
upravnog tijela upućuje pročelnik uz prethodnu DRUGIH OBLIKA ŠKOLOVANJA
suglasnost župana.

O stručnom osposobljavanju i usavršavanju Članak 17.
pročelnika upravnih tijela, koje nije izrijekom 
predviđeno Planom izobrazbe odlučuje župan. Službeniku se može, na njegov zahtjev, 

Prilikom odlučivanja o izobrazbi, prije odobriti školovanje za stjecanje višeg stupnja stručne 
donošenja odluke župan treba voditi računa o spreme, pohađanje poslijediplomskog specijali-
raspoloživim proračunskim sredstvima osiguranim za stičkog ili doktorskog studija, kao i polaganje 
ovu namjenu. pravosudnog ispita kada se jača stručna 

osposobljenost Županije za izvršavanje poslova iz 
njenog samoupravnog djelokruga.
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Odluku o odobrenju izobrazbe iz prethodnog VIII. JEDINSTVENI OČEVIDNIK
stavka donosi župan na prijedlog pročelnika kojemu je 
službenik podnio zahtjev, uz obrazloženje potrebe i Članak 20.
želje za daljnjim usavršavanjem, te priložio program 
školovanja (dužina trajanja, troškovi školovanja i sl.). Ovlaštena osoba vodi jedinstveni očevidnik o 

Prilikom odlučivanja o podnesenom zahtjevu svim oblicima stručnog osposobljavanja i 
pročelnik mora provjeriti jesu li osigurana sredstva u usavršavanja, uključujući i razne seminare, radionice i 
Proračunu za tu namjenu. sl.

Ako je usavršavanje neophodno, a vezano je Jedinstveni očevidnik vodi se i u slučaju kada 
uz tu kalendarsku godinu odlukom iz prethodnog je službenik Županije, kao aktivni sudionik – 
stavka, može se mijenjati Plan izobrazbe. predavač ili izvjestitelj, bilo kao predstavnik ili član 

nekog od tijela državne uprave ili Županije delegiran u 
tom svojstvu u zemlji ili inozemstvu.

Članak 18.

Troškovi izobrazbe iz članka 17. Pravilnika Članak 21.
podmiruju se sredstvima osiguranim u Proračunu 
Županije. Službenik s kojim je sklopljen ugovor o 

Zaposlenik kojemu je odobreno školovanje stručnom osposobljavanju i usavršavanju u obvezi je 
prema odredbi članka 17. ovog Pravilnika ima pravo redovito obavještavati ovlaštenu osobu o tijeku 
na plaćenu školarinu u cijelom iznosu za školovanje, školovanja, kao i o postignutom uspjehu na 
uključujući i troškove vezane uz izradu i obranu školovanju.
završnog rada, te naknadu troškova putovanja i 
troškova noćenja samo za polaganje završenog ispita Članak 22.
izvan mjesta prebivališta.

Službenik koji je pohađao neki od oblika stručnog 
osposobljavanja i usavršavanja, koji mu je odobren 

Članak 19. prema odredbama ovog Pravilnika, a koji završava 
izdavanjem odgovarajućih verif ikaci jskih 

Sa zaposlenikom kojemu je odobreno dokumenata, u obvezi je dostaviti ovlaštenoj osobi 
školovanje, sukladno članku 17., sklapa se ugovor o dokument kojim potvrđuje pohađanje određenog 
međusobnim pravima i obvezama. oblika usavršavanja, uvjerenje o pohađanju seminara, 

Smatrat će se da je zaposlenik završio te stjecanje određenih ovlaštenja.
školovanje u roku najkasnije u roku određenom 
Statutom visokoškolske ustanove koju pohađa.

Nakon završetka izobrazbe, navedeni IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
zaposlenik mora ostati u službi u Županiji najmanje 
onoliko vremena koliko je trajala izobrazba. Ukoliko Članak 23.
se osobi koja je stekla znanstveni stupanj doktora ne 
može osigurati odgovarajuće radno mjesto, na njen Pročelnici upravnih tijela, odnosno nadređeni 
zahtjev odobrit će se oslobođenje obveze povrata dužnosnici, koji su upućivali svoje službenike na 
primljenih financijskih potpora. stručno osposobljavanje i usavršavanje ili su 

Ako svojom voljom ili krivnjom službenika službenici tog upravnog tijela provodili neke od 
istom prestane služba prije utvrđenog roka, odnosno oblika stručnog osposobljavanja i usavršavanja, 
ako ne završi izobrazbu u predviđenom vremenu, obvezni su ovlaštenoj osobi dostaviti kratku pisanu 
službenik je dužan naknaditi Županiji iznos u visini obavijest o vrsti, programu i trajanju stručnog 
svih troškova koji su iz Proračuna Županije plaćeni za usavršavanja i osposobljavanja, te popis službenika i 
pohađanje njegove izobrazbe. namještenika koji su u isto bili uključeni, najkasnije u 

Iznimno, službenik kojemu radni odnos roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog 
prestane zbog osobno uvjetovanog razloga, Pravilnika.
organizacijskog viška, profesionalne nesposobnosti Podaci iz prethodnog stavka ovog članka 
za rad ili invalidnosti, oslobodit će se obveze vraćanja odnose se na 2011. godinu i čine sastavni dio 
školarine. jedinstvenog očevidnika o stručnom osposobljavanju 

i usavršavanju.
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Članak 24. Članak 27.

Službenici i druge osobe koje ostvaruju prava Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje 
po propisima za službenike i namještenike, koji su do važiti Odluka o dodjeljivanju potpora za 
dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnijeli poslijediplomski studij („Službeni vjesnik Brodsko-
zahtjev za stručno osposobljavanje i usavršavanje, te posavske županije“ br. 8/10 i 23/10).
im je isto odobreno, sva prava i obveze ostvarivat će 
temeljem već zaključenog ugovora o međusobnim 
pravima i obvezama, odnosno temeljem odluke o Članak 28.
odobrenoj potpori.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Članak 25. posavske županije“.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na Klasa: 023-01/11-01/516
dužnosnike koji ostvaruju prava iz rada temeljem Urbroj: 2178/1-11-01/11-1
Zakona o radu i odgovarajuće primjene Zakona o Slavonski Brod, 28. studenoga 2011.
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, ukoliko je to propisano ŽUPAN
općim aktom Županijske skupštine. Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Članak 26.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za 
osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i 
odnose se na muške i ženske osobe.
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21. Svrha i opseg plana gospodarenja otpadom

Svrha donošenja Plana, koji se temelji na načelima 
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o EU, je pronaći okvir u kojemu će se moći smanjiti 

otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 111/06, 60/08 količina otpada, a otpadom koji se proizvede 
i 97/09) i članka 40. Statuta općine Garčin („Službeni mogućnost održivog gospodarenja. Člankom 4. 
vjesnik Brodsko-posavske županije broj 09/09), Zakona o otpadu utvrđen je skup aktivnosti, odluka i 
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 15. sjednici mjera usmjerenih na načine gospodarenja otpadom.
održanoj 6. listopada 2011. godine donijelo je

Zakonodavni okvir
PLAN

- Zakon o otpadu (NN broj 178/04, 153/05, 
gospodarenja otpadom općine Garčin 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)
za razdoblje od 2011. do 2019. godine - Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 110/07)

- Zakon o zraku (NN broj 178/04, 110/07, 
Prema Zakonu o otpadu općine su obvezne donijeti 60/08)
Plan gospodarenja komunalnim otpadom. Općinski - Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
plan gospodarenja komunalnim otpadom planski je učinkovitost (NN broj 107/03)
dokument, koji je usklađen sa Županijskim planom - Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 
(donijela Županijska skupština na 27. sjednici broj 76/07, 38/09, 55/11)
održanoj 6.10.2008. godine za razdoblje od 2008. do - Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN broj 
2015. godine i objavljen u "Službenom vjesniku BPŽ" 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
broj 15/08), Strategijom i Planom gospodarenja 38/09, 79/09, 49/11)
otpadom RH, kao i sa Strategijom zaštite okoliša RH - Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije (NN 
(Plan gospodarenja otpadom za RH, usvojen u broj 3/94)
kolovozu 2007. godine za razdoblje od 2007. do 2015. - Kyoto protokol o klimatskim promjenama 
godine). (NN broj 2/96)

- Montrealski protokol (NN broj 12/93)

OPĆINA  GARČIN
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- Stockholmska konvencija (NN broj 4/01) Značaj općine Garčin sa svojih osam naselja je u 
- Međunarodna konvencija MAR POL 73/78 njezinim prirodnim potencijalima i resursima koji 

(NN broj 17/98) najviše dolaze do izražaja u poljodjelstvu, ratarstvu i 
- Barcelonska konvencija (NN broj 11/01, stočarstvu kao osnovnim djelatnostima ovog dijela 

12/03) Županije.
Relativno ujednačena rasprostranjenost stanovništva, 

Plan gospodarenja otpadom općine Garčin za te dobra međusobna povezanost naselja, kao i 
razdoblje 2011. do 2019. godine sadrži: prirodno pogodan smještaj općine, prostorno su vrlo 

značajne za uravnotežen razvoj i oživljavanje ovog, 
1. Položaj i karakteristike područja općine primarno ruralnog prostora. Općina je dobro 

Garčin povezana sa susjednim općinama. To su: Bukovlje, 
2. Postojeće stanje gospodarenja otpadom Gornja Vrba, Klakar, Oprisavci i Donji Andrijevci iz 
3. Mjere gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije, te općine Trnava i 
3.1. Mjere odvojenog skupljanja komunalnog Levanjska Varoš iz Osječko-baranjske županije.

otpada
3.2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za 

komunalni otpad 1.2.  Klima
3.3. Popis otpadom onečišćenog okoliša i 

neuređenih odlagališta Klimatske osobine prostora općine odlikuje 
3.4. Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih homogenost klimatskih prilika, što je karakteristika 

odlagališta i otpadom  onečišćenog okoliša umjereno kontinentalne klime koja prevladava na 
3.5. Izvore i visinu potrebnih sredstava za širem prostoru.

provedbu sanacije. Za detaljnije definiranje klimatskih prilika na 
4. Praćenje izvršenja poduzetih mjera području općine poslužila su mjerenja osnovnih 

predviđenih Planom gospodarenja otpadom. kl imatskih elemenata  na nama najbl ižoj  
Meteorološkoj postaji Slavonski Brod, smješteno oko 
15 km zapadno od prostora općine.

1. POLOŽAJ I  KARAKTERISTIKE Prosječna godišnja temperatura zraka iznosi 10,5° C, a 
PODRUČJA OPĆINE GARČIN srednje mjesečne temperature zraka rastu do srpnja, 

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja kada dostižu maksimum od 20,4° C.
općine Garčin u odnosu na prostor i U godišnjem hodu temperature zraka, najniže 
sustave Županije i države temperature su zabilježene u siječnju od -1,2° C.

Ovakav raspored temperature zraka ukazuje na pojavu 
Položaj općine Garčin u Brodsko-posavskoj jednog para ekstrema, jedan minimum i jedan 

županiji možemo karakterizirati kao vrlo povoljan. maksimum.
Neposredna blizina grada Slavonskog Broda, kao i Apsolutni maksimum temperature zraka iznosi 38,2° 
dobar prometni položaj otvaraju znatne mogućnosti za C (srpanj), a apsolutni minimum temperature je 
prostorni i ekonomski razvoj. iznosio -27,8° C (siječanj).

Prosječna godišnja količina oborina iznosi 777,8 mm, 
Općina Garčin smještena je na kontaktnom području a u godišnjem hodu oborine izdvajaju se dva ekstrema. 
pobrđa – južni obronci Dilj gore i savske ravnice, gdje Glavni maksimum se javlja najčešće u lipnju, a na 
su uz glavne prometne pravce nastala brojna naselja. području meteorološke postaje Slavonski Brod 
Područjem općine prolazi više državnih i županijskih zabilježen je u srpnju i iznosio je 93,5 mm, dok se 
cesta. Uzdužno ju presijeca autocesta Zagreb – sporedni maksimum javlja krajem jeseni, zabilježen je 
Slavonski Brod – državna granice DC-4,  te u studenom i iznosio je 70,5 mm.
međunarodna željeznička pruga Novska – Vinkovci – Glavni minimum oborina javlja se sredinom jeseni, 
Tovarnik  (MG-2) na X. paneuropskom koridoru. najčešće u listopadu 48,8 mm, a sporedni krajem zime, 
Preko područja općine prelazi međunarodni naftovod u veljači 44,7 mm.
JANAF-a, a u Zadubravlju je smješten terminal 
naftovoda s pripadajućim objektima.
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Maksimalna dnevna količina oborine zabilježena u 1.3. Stanovništvo
promatranom razdoblju u Slavonskom Brodu iznosila 
je 76,8 mm. Općina Garčin je jedna od većih jedinica 
Trajanje insolacije, odnosno trajanje sijanja Sunca lokalne samouprave na području Brodsko-posavske 

2godišnje iznosi 1835,1 sat, a srednja godišnja županije. Ima površinu od 87,5 km  ili udio od 4,2% od 
vrijednost naoblake iznosi 6,5 desetina. površine Županije.
Meteorološke pojave magle za meteorološku postaju Općina ima manju gustoću naseljenosti od 
Slavonski Brod javljaju se oko 100 dana godišnje, što prosjeka Županije, a prema popisu stanovništva iz 
je uvjetovano položajem blizu Save. Pojave mraza se 2011. godine gustoća naseljenosti  je 56 

2u prosjeku javljaju 48,7 dana u godini, s tim što su stanovnika/km .
pojave mraza posebice štetne ako se javljaju u Stanovništvo općine živi raspoređeno u osam 
vegetacijskom razdoblju. naselja: Bicko Selo, Sapci, Garčin, Selna, Trnjani, 
U godišnjoj ruži vjetrova za Slavonski Brod Zadubravlje, Klokočevik i Vrhovina. U svim 
prevladavaju strujanja iz dva suprotna smjera, i to iz naseljima došlo je do smanjenja broja stanovnika na 
WSW i ENE, te njihovih susjednih smjerova. razini županijskog prosjeka, osim u Trnjanima koje 
Strujanja iz ovih smjerova prisutna su od jeseni do bilježi porast stanovništva u odnosu na 2001. godinu 
proljeća. Ljeti prevladava strujanje iz WSW smjera, od 11,50%.
ali se smanjuje učestalost iz smjera ENE, a povećava Tablica 1. daje prikaz osnovnih podataka o 
iz smjera N. U ukupnim strujanjima najveća je broju stanovnika u odnosu na Županiju: 
učestalost vjetrova jačine 1-2 bofora (93%).

TABLICA 1.

 
Površina 

Stanovnici Gustoća naseljenosti 

 
Popis 
1981. 

Popis 
1991. 

Procjena 
1998. 

Popis 
2001. 

Popis  
2011. 

broj 
stanovnika / km

2
 

 km
2
 broj broj broj broj broj 1991. 2001. 2011. 

Brodsko 
Posavska 
županija 

2027,03 167.667 174.998 211.489 176.765 166.731 86,3 87,2 82,3 

Općina 
Garčin 

87,5 5.332 5.303 5.865 5.320 4.900 60,6 60,8 56,0 

% 4,3 3,2 3,0 2,8 3,0 2,94      
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2. POSTOJEĆE STANJE Odvodnja otpadnih voda
 GOSPODARENJA KOMUNALNIM
 OTPADOM Kanalizacijski sustav općine Garčin trenutno 

je u fazi izgradnje. Zahvaća sljedeća naselja: Bicko 
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu Selo, Sapci, Selna, Garčin, Trnjani i Zadubravlje. 

(NN broj 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 
38/09, 79/09, 49/11), prikupljanje i odlaganje 
komunalnog otpada spada u komunalnu djelatnost. 3. MJERE GOSPODARENJA OTPADOM
Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz 
proizvodnje i uslužnih djelatnosti, ako je po Strategijom gospodarenja otpadom u 
svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva. Republici Hrvatskoj (NN 130/05) utvrđuju se sljedeći 
Gospodarenje otpadom u nadležnosti je općine, koja  strateški ciljevi gospodarenja otpadom:
je obvezna svim građanima i poslovnim subjektima na 
svom području osigurati uvjete i omogućiti provedbu 1. izbjegavanje nastajanja i smanjivanje 
propisanih mjera za gospodarenje komunalnim količina otpada na izvoru, te otpada kojeg se 
otpadom. mora odložiti, uz materijalnu i energetsku 

Na području općine Garčin sakuplja se uporabu,
mješoviti komunalni otpad najvećim dijelom iz 2. razvitak infrastrukture za cjeloviti sustav 
kućanstava. Općina je 2005. godine zaključila Ugovor gospodarenja otpadom i stvaranje uvjeta za 
o koncesiji za komunalnu djelatnost prikupljanja i učinkovito funkcioniranje sustava,
odvoza komunalnog otpada s Komunalnim 3. smanjivanje rizika od otpada,
poduzećem Runolist iz Vrpolja na period od 10 4. doprinos zaposlenosti u RH,
godina. 5. edukacija upravnih struktura i javnosti  za 

Komunalni otpad prikuplja se jedan puta rješavanje problema gospodarenja otpadom.
tjedno u svih osam naselja, a dva puta godišnje 
prikuplja se glomazni otpad. Aktivnosti općine Garčin na području gospodarenja 

Na području općine nema značajnijih otpadom određene Strategijom gospodarenja 
poslovnih subjekata koji proizvode veće količine otpadom uključuju sljedeće:
opasnog otpada koji se mora zbrinjavati po posebnim 
propisima. Jedino su zdravstvene ambulante dužne - Prostornim planom utvrditi lokaciju za 
zbrinjavati medicinski otpad po posebnim propisima. građevine i postrojenja za gospodarenja 

I pored organiziranog odvoza otpada otpadom,
primijećeno je nekontrolirano bacanje otpada na - donijeti Plan gospodarenja otpadom usklađen 
javnim površinama uz cestu i cestovne kanale, kao i s državnim Planom,
ponovno nastajanje divljih deponija. - organizirati prikupljanje i sigurno odlaganje 

Nije riješeno selektivno prikupljanje otpada u skladu sa standardima i Planom 
komunalnog otpada, kao što su staklo, papir, PET gospodarenja otpadom općine Garčin,
ambalaža i slično. - sustavno educirati i informirati lokalne 

Prikupljanje električnog i elektronskog upravne strukture i stanovništvo,
otpada riješeno je putem ovlaštenog koncesionara za - o m o g u ć i t i  o d v o j e n o  p r i k u p l j a n j e  
prikupljanje EE otpada. sekundarnih sirovina i bio-otpada, te 

Na području općine ne postoji odlagalište organizirat i  pri jevoz do centra za 
otpada, već koncesionar sakupljeni otpad odvozi na gospodarenje otpadom,
odlagalište Bezjaš kod Privlake. - dostavljati podatke u skladu s propisima,

Prema podacima KP „Runolist“ d. o. o. u - stimulirati kupovanje ekološki prihvatljivih 
2010. godini na području općine prikupljeno je 407 proizvoda.
tona mješovitog komunalnog otpada.

U smislu toga općina Garčin će poduzeti 
sljedeće mjere zbrinjavanja komunalnog otpada:
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3.1. Mjere odvojenog skupljanja otpada Odlagalište će se riješiti na nivou Županije, a lokacija 
nije predviđena na našem području. Stoga posebne 

Suvremeno gospodarenje otpadom ima svoje mjere i nadzor treba usmjeriti na divlja odlagališta i 
uporište u primarnoj reciklaži, tj. u odvojenom nekontrolirano bacanje smeća u okoliš.
skupljanju otpada. Cilj odvojenog skupljanja otpada Za provođenje mjera sanacije odlagališta i 
je omogućiti gospodarenje tim otpadom u skladu s mjesta na koje je odbačen otpad, te vršenje stalnog 
odredbama Zakona o otpadu i donesenim nadzora zadužen je Jedinstveni upravni odjel općine 
provedbenim pravilnicima. Zakon nalaže odvojeno Garčin i komunalno poduzeće Garčin d. o. o.
prikupljanje i skladištenje otpada čija se vrijedna Potrebno je u suradnji sa svim općinama, 
komponenta može iskoristiti. gradovima i Županijom što prije odrediti lokaciju 

Odvojeno  se mogu prikupljati plastika, papir, odlagališta, odabrati način zbrinjavanja otpada, 
staklo, metali, bio-otpad i druge korisne komponente izraditi projektnu dokumentaciju i izvršiti sve 
koje se mogu ponovo koristiti. Drugu skupinu čine aktivnosti kako bi se izgradilo odlagalište u skladu s 
baterije, akumulatori, stara ulja i masti, lijekovi, boje i europskim normama.
sl., kao štetne tvari izrazito opasne za okoliš i kao  
takve se trebaju prikupljati i adekvatno zbrinjavati 
sukladno posebnim propisima važećim za ove vrste 3.3. Popis otpadom onečišćenog okoliša i 
otpada. neuređenih odlagališta

Razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada 
kod proizvođača otpada preduvjet  je za efikasnu Općina Garčin je u zadnjih deset godina 
primjenu mjera gospodarenja otpadom. Pod mjerama sanirala veliki broj divljih odlagališta. Najveći broj 
gospodarenja otpadom podrazumijevamo postupke saniran je ukapanjem, a najveće odlagalište u 
kojima  se otpadu daje nova vrijednost kroz preradu, Klokočeviku sanirano je odvozom otpada. Stoga na 
ponovnu uporabu otpada koji bi se zbrinuo na području općine postoje dva divlja odlagališta:
odlagalištu otpada. S druge strane smanjuje se 
količina preostalog otpada za postupak daljnjeg - Zadubravlje – pored lateralnog kanala južno 
zbrinjavanja. Postoje dva osnovna modela od sela
organiziranog sustava odvojenog prikupljanja otpada. - Trnjani – iza stočnog sajma

Prvi model predstavljaju reciklažna dvorišta 
(RD) i zeleni otoci opremljeni sa spremnicima i 
posudama zapremine 1100 do 5000 litara u kojima se, 
ovisno o veličini i izvedbi prikuplja desetak različitih 3.4. Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih 
vrsta iskoristivih otpadnih tvari i opasnog otpada. odlagališta i otpadom  onečišćenog okoliša

Drugi model čine spremnici i posude za 
pojedine vrste otpada na više sabirnih mjesta u - sakupl jan je ,  odvoz  i  zbr in javanje  
pojedinom naselju, najčešće uz spremnike za neraspadljivog otpada,
prikupljanje komunalnog otpada. Sukladno - ukapanje  i l i  za t rpavanje  zeml jom 
zakonskim propisima za svaku vrstu otpada postoje raspadljivog otpada,
propisane dimenzije, vrsta i boja kontejnera. - sakupljanje glomaznog korisnog otpada 

U suradnji s koncesionarom nastojat će se na (automobilske karoserije, peći, hladnjaci i 
području općine Garčin izgraditi reciklažno dvorište drugi metalni otpad), prešanje i odvoz na 
tijekom 2012. godine, te uvesti jedan od ova dva preradu,
modela kako bi svim stanovnicima općine bilo - strojno planiranje navezenog građevinskog 
omogućeno selektivno odlaganje otpada. otpada,

- postavljanje upozorenja zabrane bacanja,
3.2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta - stalni nadzor nad saniranim divljim 

za komunalni otpad odlagalištima,
- pojačani nadzor nad dijelovima okoliša koji 

Na području općine Garčin ne postoji uređeno su učestalo izloženi onečišćenju,
i registrirano odlagalište otpada, niti se planira graditi. - organiziranje akcija sakupljanja otpada uz 
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rubove cesta i šuma u kojima bi sudjelovale 22.
udruge s područja općine.

Sve aktivnosti izvodit će se u dogovoru s Na temelju članka 17. stavka 7. Zakona o 
koncesionarom. Sanacija dva divlja odlagališta izvest postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
će se tijekom 2012. godine, a ostale aktivnosti („Narodne novine“ broj 90/11) i članka 40. Statuta 
kontinuirano, prema potrebi. općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj 09/09), Općinsko vijeće općine Garčin 
na svojoj 15. sjednici održanoj 6. listopada 2011. 

3.5.  Izvori i visina potrebnih sredstava za godine donosi
provedbu sanacije

ODLUKU
Za sanaciju divljih odlagališta i akcije 

čišćenja okoliša za period 2011.-2019. godina o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
predviđaju se financijska sredstva u iznosu od 
150.000,00 kuna iz Proračuna općine Garčin.

Članak 1.

4. PRAĆENJE IZVRŠENJA PODUZETIH Ovom Odlukom utvrđuju se vrijednosti jediničnih 
 MJERA PREDVIĐENIH PLANOM iznosa NP za položajne zone na području općine 
 GOSPODARENJA OTPADOM Garčin, utvrđene odredbom članka 5. Odluke o 

komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Brodsko-
Općinski načelnik je dužan jednom godišnje, posavske županije“ broj 21/04 i 4/06), u svrhu 

do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, obračuna naknade za zadržavanje nezakonito 
podnijeti izvješće Općinskom vijeću o provedbi Plana izgrađenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o 
gospodarenja otpadom općine Garčin, a posebno o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 
provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. u prostoru („Narodne novine“ broj 101/11 – u 

Usvojeno izvješće dostavlja se Agenciji za daljnjem tekstu: Uredba)
zaštitu okoliša i Ministarstvu zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva. Članak 2.

Ovaj Plan gospodarenja otpadom stupa na Vrijednost jediničnog iznosa NP za položajne zone 
snagu osmog dana od dana objavljivanja u utvrđuje se u kunama sukladno odredbi članka 5. 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. stavka 2. Uredbe i to:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Klasa: 021-01/11-01/142
Urbroj: 2178/06-01-11-01
Garčin, 6. listopada 2011

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Vrijednosti 
jed. iznosa 

(kn) 
I. zona II. zona 

NP 20,00 15,00 
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Članak 3. Klasa: 021-01/11-01/141
Urbroj: 2178/06-01-11-01

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od Garčin, 6. listopada 2011.
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. Predsjednik 

Općinskog vijeća:
OPĆINSKO VIJEĆE Mato Jerković, v.r.
OPĆINE GARČIN
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40. - 25% prosječne mjesečne bruto plaće u 
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 

2
stambenu zgradu površine do 200 m  

Na temelju članka 4. Uredbe o najvišem građevinske (bruto) površine, bez stanova 
iznosu naknade za priključenje građevina i drugih kao posebnih dijelova nekretnine;
nekretnina na komunalne vodne građevine (“Narodne - 25% prosječne mjesečne bruto plaće u 
novine”, br. 109/11)  i članka 30. Statuta općine Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 
Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske stan kao posebni dio nekretnine, površine do 

2županije”, br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Gornja 200 m  građevinske (bruto) površine;
Vrba na 18. sjednici održanoj 23. 11. 2011. godine, - 45% prosječne mjesečne bruto plaće u 
donijelo je: Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 

2
stambenu zgradu površine od 200 do 400 m  

 ODLUKU  građevinske (bruto) površine, bez stanova 
kao posebnih dijelova nekretnine;

o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na - 45% prosječne mjesečne bruto plaće u 
komunalnu infrastrukturu Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 

stan kao posebni dio nekretnine površine 
2

veće od 200 m  građevinske (bruto) površine;
Članak 1. - jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 
2  U Odluci o priključenju na komunalnu stambenu zgradu površine preko 400 m  

infrastrukturu (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske građevinske (bruto) površine, bez stanova 
županije”, br. 3/09, 21/09.), članak 8. mijenja se i kao posebnih dijelova nekretnine;
glasi: - jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u 
  »Naknada za priključenje građevina i drugih Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 
nekretnina na vodovodni, odnosno kanalizacijski poslovne zgrade bez posebnih dijelova 
priključak iznosi: nekretnine ili za poslovne prostore kao 

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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posebne dijelove nekretnine,  osim Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta 
2 kao posebnih dijelova nekretnine pribraja se površini proizvodnih građevina, površine do 500 m  

posebnih dijelova nekretnina iz prethodnog stavka građevinske (bruto) površine;
ovog članka.- dvije prosječne mjesečne bruto plaće u 
 Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 

Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i poslovne zgrade bez posebnih dijelova 
spremišta kao posebne dijelove nekretnine uvode nekretnine ili za poslovne prostore kao 
priključci komunalnih vodnih građevina, za te posebne dijelove nekretnine,  osim 
posebne dijelove nekretnina plaća se naknada za proizvodnih građevina, površine preko 500 

2 priključenje zasebno od posebnih dijelova nekretnine m  građevinske (bruto) površine;
navedenih u stavku 1. ovog članka.«- 30% prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji proizvodne zgrade bez posebnih dijelova 

glasi:nekretnine ili za proizvodne prostore kao 
posebne dijelove nekretnine bez obzira na 

»Naknada za priključenje iz stavka 1. ovog površinu;
članka primjenjivat će se do objave podatka Državnog - 30% prosječne mjesečne bruto plaće u 
zavoda za statistiku Republike Hrvatske o visini Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 
prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj škole i druga učilišta, ustanove za predškolski 
za prethodnu godinu«.odgoj, bolnice, klinike, poliklinike, domove 

zdravlja, objekte studentske prehrane, 
objekte javne prehrane (javne kuhinje), 

Članak 2.muzeje, religijske objekte, druge socijalne 
ustanove i ostale građevine društvene 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od namjene;
dana objavljivanja u « Službenom vjesniku Brodsko-- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u 
posavske županije », a primjenjuje se od 1. 1. 2012. Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 
godine.o b j e k t e  k o j i  s l u ž e  i s k l j u č i v o  z a  

poljoprivrednu djelatnost (plastenici, 
OPĆINSKO VIJEĆE staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište 

OPĆINE GORNJA VRBAneovisno o površini;
- 20% prosječne mjesečne bruto plaće u 

KLASA: 363-02/11-01/7Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 
URBROJ: 2178/28-01-11-2jednostavne građevine koje se u smislu 
Gornja Vrba, 24. 11. 2011. godineposebnoga propisa o prostornom uređenju i 
  gradnji mogu graditi bez akta kojim se 

PREDSJEDNIKodobrava građenje, a prikladne su za 
OPĆINSKOG VIJEĆApriključenje;

Josip Marunica, v.r.- jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću u 
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu, za 
priključenje zgrada/građevina športsko-
rekreacijske namjene (stadioni, športske 
dvorane, bazeni i sl.).«Iza stavka 1.dodaje se 
novi stavak 2. koji glasi:»Ako građevina ima 
više posebnih dijelova nekretnine, naknada 
za priključenje plaća se na svaki posebni dio 
nekretnine zasebno.              
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41. OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i KLASA:940-01/11-01/7
drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj URBROJ:2178/28-02-11/6
91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i U  Gornjoj Vrbi, 24. 11. 2011
153/09) i članka  30. Statuta općine Gornja Vrba 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ PREDSJEDNIK
br.10/09)) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na OPĆINSKOG VIJEĆA
svojoj 18. sjednici održanoj 23. studenoga 2011. Josip Marunica, v.r.
godine donijelo je

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi
42.

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

Nekretnina označena kao k.č. br. 326/dio, drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 
2 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i dvorište selo,  površine 104 m  , upisana je u 

153/09) i članka  30. Statuta općine Gornja Vrba zemljišnim knjigama Općinskog suda u Slavonskom 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ Brodu u zk. ul.br. 1, k.o. Vrba kao društveno 
br.10/09)) Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na vlasništvo u općoj upotrebi.
svojoj 18. sjednici održanoj 23. studenoga 2011. 
godine donijelo je

Članak 2.
ODLUKU

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba ukida 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebistatus javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini 

označenoj kao kč. br. 326/dio, dvorište selo,  površine 
2

104 m  , upisane su u zemljišnim knjigama Općinskog 
Članak 1.suda u Slavonskom Brodu u zk. ul. 1, k.o. Vrba kao 

društveno vlasništvo  u općoj upotrebi.
Nekretnina označena kao k.č. br. 348, put,                 

2površine 137 m , upisana je u zemljišnim knjigama 
Općinskog suda u Slavonskom Brodu u zk. ul.br. 1, Članak 3.
k.o. Vrba kao društveno vlasništvo u općoj upotrebi.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u 
Slavonskom Brodu će u odnosu na nekretnine iz 

Članak 2.članka 1. ove Odluke, izvršiti brisanje društveno 
vlasništvo  u općoj upotrebi, te izvršiti upis prava 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba ukida vlasništva istih na ime i u korist općine Gornja Vrba.
status javnog dobra u općoj upotrebi na nekretnini 

2
označenoj kao kč. br. 348, put,  površine 137 m , 

Članak 4. upisane su u zemljišnim knjigama Općinskog suda u 
Slavonskom Brodu u zk. ul. 1, k.o. Vrba kao društveno 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od vlasništvo u općoj upotrebi.
dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije«.
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 Članak 3. I. OPĆI  DIO

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Članak  1.
Slavonskom Brodu će u odnosu na nekretnine iz 
članka 1. ove Odluke, izvršiti brisanje društveno U  Proračunu  općine  Gornja  Vrba  za  2011.  
vlasništvo u općoj upotrebi, te izvršiti upis prava godinu  (»Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
vlasništva istih na ime i u korist općine Gornja Vrba. županije»  br. 26/10)  članka  1.  mijenja  se  i  glasi:

«Proračun  općine  Gornja  Vrba  za  2011.  godinu  
Članak 4. sastoji  se  od:

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od A. Računa  prihoda  i  rashoda
dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije«. Prihodi 3.401.200,00

Prihodi  poslovanja 3.301.200,00
OPĆINSKO VIJEĆE Prihodi  od  prodaje

OPĆINE GORNJA VRBA nefinancijske  imovine    100.000,00

KLASA:940-01/11-01/7 Rashodi 4.863.540,34
URBROJ:2178/28-02-11/5 Rashodi  poslovanja 3.186.400,00
U  Gornjoj Vrbi, 24. 11. 2011. Rashodi  za  nabavu

nefinancijske  imovine 1.677.140,34
PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA Razlika - Višak/Manjak -1.462.340,34
Josip Marunica, v.r.

B. Račun  zaduživanja/Financiranja

Primici  od  financijske
imovine  i  zaduživanja 0,00

43.
Izdaci  za  financijske  imovinu
i  otplate  zajmova 0,00

Na  temelju  članka  7.  Zakona  o  proračunu  
(»Narodne  novine»  br.  87/08)  i  članka  30.  Statuta  Neto  zaduživanje/financiranje 0,00
općine  Gornja  Vrba  (»Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije»  br.  09/09),  Općinsko  vijeće  
općine  Gornja  Vrba  na  18.  sjednici  održanoj  23.  C. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih
studenoga  2011.  godine,  donijelo  je godina  (Višak/manjak  prihoda  i 

rezerviranja)
ODLUKU

Višak  prihoda  preneseni 1.462.340,34
o  izmjenama  i  dopunama  Proračuna  općine  

Gornja  Vrba  za  2011.  godinu Višak/Manjak+Neto  zaduživanje/
Financiranje+Raspoloživa  sredstva
iz  prethodnih  godina 0,00
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Ćlanak  2. OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Prihodi  i  rashodi  Proračuna  po  grupama  
utvrđeni  u  bilanci  prihoda  i  rashoda  za  2011.  Klasa  :  400-08/11-01/7
godinu  povećavaju  se,  odnosno  smanjuju  u  računu  Urbroj:  2178/28-02-11-1
prihoda  i  rashoda  kako  slijedi: Gornja  vrba,  23.  studenoga  2011.  godine

Predsjednik
Članak  4. Općinskog  vijeća

Josip  Marunica, v.r.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  primjenjuje s e  od  1.  siječnja  2011.  
godine  i  bit  će  objavljena  u  «Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije».
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17. Plan gospodarenja otpadom općine Klakar za 
razdoblje 2011. do 2019.godine sadrži:

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o 1. Položaj i karakteristike područja općine 
otpadu („NN“ br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) Klakar;
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 23. sjednici 2. Postojeće stanje gospodarenja otpadom;
održanoj 23. studenog 2011. god. donijelo je 3. Mjere gospodarenja otpadom

3.1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog 
PLAN otpada,

3.2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za 
gospodarenja otpadom općine Klakar komunalni otpad,
za razdoblje od 2011. do 2019. godine 3.3. popis otpadom onečišćenog okoliša i 

neuređenih odlagališta,
3.4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih 

Prema Zakonu o otpadu („NN“ br. 178/04, 11/06, odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša
60/08 i 87/09) gradovi i općine su obvezne donijeti 3.5. izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu 
svoje Planove gospodarenja komunalnim otpadom. sanacije.
Općinski plan gospodarenja komunalnim otpadom je 4. Praćenje  izvršenja  poduzet ih  mjera  
planski dokument, koji mora biti usklađen sa predviđenih Planom gospodarenja otpadom
Županijskim planom gospodarenja otpadom (donijela 
Županijska skupština na 27. sjednici, održanoj 
6.10.2008. za razdoblje od 2008. do 2015. godine i 1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE 
objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske PODRUČJA OPĆINE KLAKAR
županije“ br. 15/08), Strategijom i Planom 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kao i sa a) Položaj, značaj i posebnosti područja općine 
Strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske (Plan Klakar, te položaj u odnosu na  susjedne 
gospodarenja otpada za RH usvojen je u kolovozu općine, ukupna površina i geografske-
2007.godine za razdoblje od 2007. do 2015.godine) klimatske karakteristike

OPĆINA  KLAKAR
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Prostor općine Klakar smješten je u istočnom dijelu javljaju 48,7 dana u godini, s tim što su pojave mraza 
Brodsko-posavske županije. Općina Klakar graniči sa posebice štetne ako se javljaju u vegetacijskom 
četiri jedinice lokalne samouprave: na zapadu s razdoblju.
gradom Slavonskim Brodom na sjeveru s općinom U godišnjoj ruži vjetrova na području Slavonskog 
Gornja Vrba i općinom Garčin (naselje Zadubravlje), Broda prevladavaju strujanja iz dva suprotna smjera i 
te prema istoku s općinom Oprisavci (naselja to iz ZJZ i ISI, te njihovih susjednih smjerova strujanja 
Trnjanski Kuti i Poljanci). Jugozapadni, južni i prisutna su od jeseni do proljeća. Ljeti prevladava 
jugoistočni dio općine Klakar omeđen je rijekom strujanje ZJZ smjera, ali se umanjuje učestalost iz 
Savom koja je ujedno i državna granica. smjera ISI, a povećava iz S smjera. U prijelaznim 
Područjem općine prolazi trasa Jadranskog naftovoda godišnjim dobima, u proljeće i jesen, dominira 
(JANAF) koji ima međunarodno značenje. podjednak udio vjetrova iz ISI i ZJZ smjera. Tijekom 

godine najveću učestalost imaju vjetrovi jačine 1-3 
bofora.

Klima
 
Klimatske osobine prostora općine odlikuje b) Prometno-tehnološka infrastruktura
homogenost klimatskih prilika, što je odlika umjereno 
kontinentalne klime koja prevladava na širem Na području općine Klakar nalaze se sljedeće 
prostoru. Za detaljnije definiranje klimatskih prilika postojeće i planirane građevine od važnosti za 
na području općine poslužila su mjerenja osnovnih Brodsko-posavsku županiju: 
klimatskih elemenata na najbližoj meteorološkoj I. Prometne građevine - županijske ceste s 
postaji, a to je postaja Slavonski Brod, koja je pripadajućim objektima i uređajima 
zapadnije od područja općine. I.1.1. Ž 4210 Slavonski Brod (D53) – ul. P. 
Prosječna godišnja temperatura zraka iznosi 10,5 C, a Krešimira IV – Strossmayerova ul. –
srednje mjesečne temperature zraka rastu do srpnja, Ruščica – Oprisavci – Jaruge – D7
kada dostižu maksimum od 20,4 C. U godišnjem hodu I.1.2. Ž4214 Ž4210 – robni terminal luke Slavonski 
temperature zraka, najniže temperature su zabilježene Brod
u siječnju od -1,2 C. Ovakav raspored temperature I.1.3. Ž4215 Ruščica (Ž4210) – Gornja Bebrina – 
zraka ukazuje na pojavu jednog para ekstrema, jedan Klakar – Donja Bebrina
minimum i jedan maksimum. Apsolutni maksimum II. Kraća dionica međumjesnog vodovoda – 
temperature zraka iznosi 38,2 C (srpanj), a apsolutni prolaz kroz naselje Ruščica
minimum temperature je iznosio -27,8 C (siječanj). III. Kraća dionica planirane međumjesne odvodnje 
Prosječna godišnja količina oborina iznosi 777,8 mm, –Ruščica – G. Vrba – S. Brod 
a u godišnjem hodu oborine se izdvajaju dva para IV. Gospodarska zona Jelas - Ruščica
ekstrema. Glavni maksimum se javlja najčešće u V. Robni terminal luke Slavonski Brod
lipnju, a na području meteorološke postaje Sl. Brod 
zabilježen je u srpnju i iznosio je 93,5 mm, dok se Nerazvrstane ceste su sve prometnice koje 
sporedni maksimum javlja krajem jeseni na postaji Sl. kategorizacijom nisu razvrstane u državne, županijske 
Brod zabilježen je u studenom i iznosio je 70,5 mm. i lokalne ceste. U općini Klakar izgrađeno je do 
Glavni minimum oborine javlja se sredinom jeseni, 2010.godine 5 nerazvrstanih cesta, a ima za izgradnju 
najčešće u listopadu 48,8 mm, a sporedni krajem zime, još 16 nerazvrstanih cesta u naseljima i van naselja. U 
u veljači 44,7 mm. Maksimalna dnevna količina nerazvrstane ceste ubrajaju se i poljski putovi i slično.  
oborine zabilježena u promatranom razdoblju u Sl. 
Brodu iznosila je 76,8 mm. Na području općine (unutar obuhvata PPUO) nalaze 
Trajanje insolacije, odnosno trajanje sijanja Sunca se sljedeće postojeće i planirane građevine od važnosti 
godišnje iznosi 1.835,1 sat, a srednja godišnja za Državu:
vrijednost naoblake iznosi 6,5 desetina. Meteorološke I. Prometne građevine 
pojave magle za meteorološku postaju Sl. Brod I.1.1. Međudržavni plovni put rijekom Savom
javljaju se oko 100 dana godišnje, a što je uvjetovano I.1.2. Luka Slavonski Brod
položajem blizu Save. Pojave mraza se u prosjeku I.1.3. Koridor u istraživanju novog cestovnog i 
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željezničkog međudržavnog graničnog Prema podacima tvrtke Jackob Becker d.o.o. u 
prijelaza 2010.godini na području općine prikupljeno je 310 

I.1.4. Međudržavni cestovni i željeznički granični tona mješovitog komunalnog otpada (ključni broj 
prijelaz s mostom (koridor u istraživanju) otpada 200301) i odvezeno na deponij firme 

II.1. Građevine za proizvodnju i transport nafte i „Komunalac“ d.o.o. Županja.
plina Na području općine Klakar nalazi se mesnica i 

II.1.1. Postojeći naftovod Đeletovci – Ruščica klaonica „Bebrinka“ koja svoj animalni otpad 
II.1.2. Postojeći naftovod Beničanci - Ruščica zbrinjava s tvrtkom „Agroproteinka“ iz Sesvetskog 
II.1.3. Regionalni produktovod Sl. Brod - Vinkovci – Kraljevca koja je registrirana za odvoz i uništavanje 

Opatovac (dionica – državna granica – animalnog otpada. Od značajnijih poslovnih 
Zadubravlje) subjekata koji proizvode značajnije količine drugih 

II.1.4. Naftni terminal  kod Ruščice vrsta otpada možemo spomenuti automehaničarsku i 
III. Vodne građevine vulkanizersku radionicu koji su dužni otpadno 
III.1. Regulacijske i vodne građevine na rijeci Savi motorno ulje i autogume zbrinjavati po posebnim 
III.2. Građevine za zaštitu od poplava – savski propisima.

obrambeni nasip Na području općine Klakar nije riješeno selektivno 
prikupljanje komunalnog otpada kao što su staklo, pet 
ambalaža i sl. Jedino je u Klakaru i Ruščici postavljen 

c) Broj stanovnika i gustoća naseljenosti kontejner zapremine 1100 litara za prikupljanje 
papira, te u Ruščici i Donjoj Bebrini kontejneri 

2  zapremnine 1100 litara na mjesnom groblju za Po površini od 53,0 km općina Klakar je znatno ispod 
prikupljanje ostalog otpada. Građanima je prepušteno srednje veličine općine u Županiji. Ukupan broj 
na vlastitu savjest da takav otpad sami dovezu i odlože stanovnika općine prema popisu 2001.g. je bio 2417 
u odgovarajući kontejner. stanovnika koji su živjeli u statistički promatrano 
Spomenute kontejnere odvozi tvrtka Jackob Becker četiri naselja: Ruščica, Gornja Bebrina, Klakar i 
d.o.o. prema potrebi, odnosno kada budu napunjeni.Donja Bebrina. Gustoća naseljenosti 2011.godine je 

2 Nažalost, na području općine Klakar i pored 45,6st/km . Općina Klakar zauzima 2,6 % površine 
organiziranog odvoza, nesavjesni građani bacaju Županije, a stanovništvo općine sudjeluje s 1,4 % u 
smeće uz ceste.broju stanovnika Županije.

3. MJERE GOSPODARENJA OTPADOM2. POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA 
KOMUNALNIM OTPADOM

Cilj ovog Pana gospodarenja otpadom je ostvarenje 
optimalnih rješenja gospodarenja otpadom Gospodarenje komunalnim otpadom u nadležnosti 
usmjerenih k sprečavanju i smanjivanju nastanka općine je dužnost i obveza da na svom području 
otpada, na način da se izbjegne opasnost po ljudsko osigura uvjete i provedbu propisanih mjera za 
zdravlje, biljni i životinjski svijet, te onečišćenje gospodarenje komunalnim otpadom.
okoliša u skladu s odredbama relevantnih zakona, Na području općine Klakar sakuplja se mješoviti 
nacionalnom strategijom i programima zaštite komunalni otpad najvećim dijelom iz kućanstva, i to 
okoliša. U smislu toga općina Klakar će poduzeti na način da općina Klakar ima zaključen Ugovor o 
sljedeće mjere zbrinjavanja komunalnog otpada:koncesiji za skupljanje, prijevoz, obradu i tretiranje 

otpada na istočnom dijelu Brodsko-posavske 
županije, za područje općina Gornja Vrba, Slavonski 

a) mjere odvojenog skupljanja otpadaŠamac, Sikirevci, Gundinci, Donji Andrijevci, 
Podcrkavlje, Klakar i Bukovlje s tvrtkom Jackob 

Suvremeno gospodarenje otpadom ima svoje uporište Becker d.o.o. od 30 godina, zaključen 25. 5. 2000. 
u primarnoj reciklaži, tj. u odvojenom skupljanju godine i ovjeren kod javnog bilježnika Miroslava 
otpada. Cilj odvojenog prikupljanja otpada je Bračuna pod brojem Ov-4498/2000. 
omogućiti gospodarenje tim otpadom u skladu s 
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odredbama Zakona o otpadu i donesenim c) popis otpadom onečišćenog okoliša i 
provedbenim pravilnicima. Zakon nalaže odvojeno neuređenih odlagališta 
prikupljanje i skladištenje otpada čija se vrijedna 
komponenta može iskoristiti. Odvojeno se mogu Općina Klakar je tijekom 2010. i 2011.godine, putem 
prikupljati plastika, papir, staklo, metali, biootpad i dr. svojih djelatnika i angažiranjem članova Općinskog 
korisne komponente koje se mogu ponovno koristiti. vijeća i mjesnih odbora, obilaskom cjelokupnog 
Drugu skupinu čine baterije, akumulatori, stara ulja i teritorija općine detektirala jednu lokaciju divljeg 
masti, lijekovi, boje i sl., kao štetne tvari izrazito odlagališta u Gornjoj Bebrini preko nasipa.
opasne za okoliš i kao takve se trebaju prikupljati i 
adekvatno zbrinjavati sukladno posebnim propisima 
relevantnim za ove vrste otpada. d) redosljed aktivnosti sanacije neuređenih 
Razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada kod odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša
proizvođača otpada preduvjet je za efikasnu primjenu 
mjera gospodarenja otpadom. Pod Mjerama Općina Klakar je sanirala deponiju „Biđevi“ u Ruščici 
gospodarenja otpadom podrazumijevamo postupke 2009.godine na koje je i grad Slavonski Brod dovozio 
kojima se otpadu daje nova vrijednost kroz preradu, smeće do 1987.godine. Do 2011.godine sanirane su 
ponovnu uporabu ostatnog otpada koji se mora sve divlje deponije komunalnog otpada. Nažalost 
zbrinuti na odlagalištu otpada. uvijek postoji mogućnost pojave neke nove lokacije 
Postoje dva osnovna modela organiziranog sustava nelegalnog odlaganja komunalnog otpada koje je 
odvojenog prikupljanja otpada. Prvi model potrebno u startu sanirati i spriječiti daljnje širenje.
predstavlja reciklažna dvorišta (RD) i zeleni otoci 
opremljeni sa spremnicima i posudama zapremine 
1100 do 5000 litara u kojima se, ovisno o veličini i e) izvori i visina potrebnih sredstava za 
izvedbi odvojeno prikuplja deset različitih vrsta  provedbu sanacije
iskoristivih otpadnih tvari i opasnog otpada.
Drugi model čine spremnici i posude za pojedine vrste Za sanaciju divljih odlagališta planirani iznos 
otpada na više sabirnih mjesta u pojedinom naselju, sredstava predvidjet će se Planom sanacije divljih 
najčešće uz spremnike za prikupljanje komunalnog odlagališta na području općine Klakar.
otpada. Sukladno zakonskim propisima za svaku vrstu 
otpada postoje propisane dimenzije, vrsta i boja Općina Klakar predviđa da će se visina sredstva za 
spremnika. sanaciju divljih odlagališta kretati oko 100.000,00 kn, 
U općini Klakar potrebito je prvenstveno edukativno a financiranje će se izvršiti na način da će općina 
utjecati na proizvođače otpada na smanjenje količina i Klakar financirati radove na sanaciji divljih 
vrsta otpada i istovremeno utjecati na svijest za odlagališta, uz prikupljanje odbačenog otpada i 
razdvajanje otpada po vrstama i njegovo odlaganje u odvoza na dopuštene lokacije za prikupljanje 
odgovarajuće spremnike. komunalnog otpada u suradnji s koncesionarom.

b) mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za 4. PRAĆENJE IZVRŠENJA PODUZETIH 
komunalni otpad MJERA PREDVIĐENIH PLANOM 

GOSPODARENJA OTPADOM
Na području općine Klakar u ovom trenutku ne postoji 
oformljeno, registrirano i uređeno odlagalište otpada. Općinski načelnik je dužan jednom godišnje, do 30. 
Stoga posebne mjere i nadzor u ovom smislu nije travnja tekuće godine za prethodnu godinu, podnijeti 
potrebno uspostavljati, no za divlja odlagališta nadzor izvješće Općinskom vijeću o provedbi Plana 
je itekako potreban u smislu sprečavanja daljnjeg gospodarenja otpadom općine Klakar, a poglavito o 
otpada na divlja odlagališta, odnosno treba uspostaviti izvršenju i provedbi obveza propisanih mjera 
potpunu zabranu. gospodarenja otpadom utvrđenih ovim Planom.
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Ovaj Plan gospodarenja otpadom stupa na snagu OPĆINSKO VIJEĆE 
osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom OPĆINE KLAKAR
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Klasa:  021-05/11-02/34
OPĆINSKO VIJEĆE Ur.br.  2178/07-02-11-1
OPĆINE KLAKAR Klakar, 23. studenoga 2011.g

Klasa:   021-05/11-02/35 PREDSJEDNIK 
Ur.broj: 2178/07-02-11-1 OPĆINSKOG VIJEĆA
Klakar, 23. studenoga 2011.  godine Vinko Lucić, ing. str., v.r.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, v.r.

19.

Na temelju članka 39.stavak 1 i 2. Zakona o 
18. proračunu (“Narodne novine 87/08.)., Općinsko 

vijeće općine Klakar na svojoj 23. sjednici održanoj 
23. studenog 2011.godine  donijelo je

Na temelju  članaka 29. Statuta općine Klakar 
(„Službeni vjesnik Brodsko–posavske županije“ br. ODLUKU
12/09) Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 
23.sjednici održanoj 23.studenog 2011. godine o izmjeni i dopuni Proračuna
donijelo je općine Klakar za 2011. godinu

ODLUKU
I  OPĆI DIO

o usvajanju Izvješća revizije  o obavljenom uvidu 
u Proračun i financijske izvještaje Članak 1.

općine Klakar za 2010. godinu
     Proračun općine Klakar za 2011.godinu sastoji se 
od:

I
A. Računa   prihoda  i  rashoda

 Općinsko vijeće općine Klakar usvaja Izvješće Prihodi 4.690.000,00
Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Prihodi  od  prodaje
Slavonski Brod o obavljenom uvidu u Proračun i nefinancijske  imovine    175.000,00
financijske izvještaje općine Klakar za 2010.godinu.

Rashodi 2.567.000,00
Rashodi  za  nabavu

II nefinancijske  imovine 5.988.000,00

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Razlika - Višak/Manjak -3.690.000,00
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko 
posavske županije“. 

Strana:  1867Broj:  14 »SLUŽBENI  VJESNIK«



B. Račun  zaduživanja/Financiranja C. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih
godina (višak  prihoda  i  rezerviranja)

Primici  od  financijske
imovine  i  zaduživanja 3.690.000,00 Raspoloživa  sredstva  iz

prethodnih  godina 0,00
Izdaci  za  financijsku  
imovinu  i  otplate  zajmova 0,00

Neto  zaduživanje/Financiranje 0,00 Članak 2.

Višak/Manjak+Raspoloživa      Prihodi  i rashodi  u izmjenama i dopunama 
sredstva  iz  prethodnih Proračuna općine Klakar za 2011. godinu utvrđeni su 
godina+Neto  zaduživanje/Financiranje 0,00 u tabelarnom prikazu, te se povećavaju ili smanjuju 

kako slijedi:
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Članak 4. Klasa: 400-08/11-01/1
Ur.br.  2178/07-02-11-1

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Klakar, 23. studenoga 2011. g. 
primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine i bit će 
objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko posavske PREDSJEDNIK 
županije”. OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing.str., v.r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
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OPĆINA  OKUČANI

24.

o
(

o

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
Na temelju clanka 34. Statuta pcine Okucani a  objavit će se  u “Službenom vjesniku Brodsko-

“Službeni vjesnik Brodsko-posavke županije” br. posavske županije”.
10/09)  te clanka 24 Poslovnika Opcinskog vijeca 
opcine kucani /"Službeni vjesnik Brodsko-posavske OPĆINSKO VIJEĆE
županije" br. 16/09/,Opcinsko vijece Opcine Okucani OPĆINE OKUČANI
na svojoj 24.  sjednici održanoj 11. studenog 2011. 
godine,  donijelo je Klasa: 021-05/11-25

Urbr: 2178/21-01-11-01
ODLUKU Okučani, 11. studenog  2011. godine

o darovanju zemljišta u vlasništvu Općinsko vijeće
općine Okučani Hrvatskim željeznicama Predsjednik

infrastruktura d.o.o. Ivica Pivac, v.r.

I.

Katastarske čestice 1223/3,  196/13, 196/14, 
196/15, 196/16, 196/18, 197/16, 197/17 k. o. Okučani  
ukupne površine 1.887 m2 daruju se  HŽ 
INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb,  radi realizacije 
projekta Rekonstrukcije željezničkog kolodvora 
Okučani.
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25. II

Na temelju clanka 34. Statuta opcine Okucani Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. donošenja, a objavit će se u  “Službenom vjesniku 
10/09), 39. Poslovnika Opcinskog vijeca opcine Brodsko-posavske županije”.
Okucani ("Službeni vjesnik  br.  16/09 i clanak 
Zakona o proracunu (“Narodne novine” br. 92/94) OPĆINSKO VIJEĆE
Opcinsko vijece opcine Okucani na svojoj  24. OPĆINE OKUČANI
sjednici održanoj 11. studenog  2011. godine donijelo 
je Klasa:400-06-11-01-07

Urbr:2178-21-01-11-03
ZAKLJUČAK Okučani, 11. studenoga 2011. godine

 
o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u Općinsko vijeće

Proračun i financijske izvještaje općine Okučani Predsjednik
za 2010. godinu. Ivica Pivac, v.r.

I

Usvaja se  Izvješće  o obavljenom uvidu u 
Proračun i financijske izvještaje općine Okučani za 
2010. godinu.
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6. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 
Na temelju članka 87. i 88. Zakona o „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave („NN“  br.117/93) i članka 29.Statuta OPĆINA SIBINJ
općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske OPĆINSKO VIJEĆE
županije“ br. 12/09) Općinsko vijeće općine Sibinj je 
na svojoj 15.sjednici održanoj 21. studenog 2011. Klasa:   400-01/11-01/40
godine donijelo Urbroj: 2178/08-01-11-3

Sibinj,  21. studenoga 2011. g.
ODLUKU

PREDSJEDNIK
o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za OPĆINSKOG VIJEĆA
reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i  Ivica Galetić, v.r. 

financijske izvještaje općine Sibinj za 
2010.godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće  Državnog ureda za reviziju o 
obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje 
općine Sibinj za 2010.godinu, KLASA: 041-01/11-
02/291; URBROJ: 613-14-11-44 od 22.rujna 
2011.godine. 

OPĆINA  SIBINJ
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7. 8.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu Temeljem članka 108.i 109. Zakona o 
(„NN“ br. 87/08) i članka 29. („Službeni vjesnik proračunu („NN“ br. 87/08) i članka 29. („Službeni 
Brodsko-posavske županije“ br. 12/09)  Općinsko vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/09)  
vijeće općine Sibinj je na 15. sjednici održanoj Općinsko vijeće općine Sibinj je na 15. sjednici 
21.studenog 2011.godine donijelo održanoj 21. studenog 2011.godine donijelo

ZAKLJUČAK POLUGODIŠNJI OBRAČUN 

o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna općine Sibinj
Proračuna općine Sibinj za razdoblje za razdoblje 1.1.-30.6.2011.g.

1.1. – 30.6.2011.godine 

OPĆI DIO
I

I
Općinsko vijeće općine Sibinj prihvaća Polugodišnji 
obračun Proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1.- Polugodišnjim obračunom Proračuna općine 
30.6.2011.godine. Sibinj za  razdoblje   1.1.-30.6.2011. godine utvrđeni 

su ostvareni prihodi i primici u iznosu od  
2.716.390,02 Kn.

II

Tekst Izvješća o izvršenju Proračuna općine Sibinj za II
razdoblje siječanj - lipanj 2011.godine, kao i tabelarni 
prikaz u prilogu je Zaključka i čini njegov sastavni Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama 
dio. Proračuna za 1.1.-30.6.2011. godine izvršeni su u 

ukupnom iznosu od 2.407.959,35 Kn.
OPĆINA SIBINJ

OPĆINSKO VIJEĆE
III

Klasa:    400-01/11-01/57
Ur.broj: 2178/08-01-11-1 Razlika između ostvarenih prihoda i 
Sibinj, 21. studenoga 2011. godine primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam 

višak  prihoda:
PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA Ostvareni prihodi i 2.716.390,02   Kn
Ivica Galetić, v.r. Izvršeni rashodi i 2.407.959,35   Kn

Višak  prihoda u razdoblju 
1.1.-30.6.2011.g.      308.430,67   Kn
Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi:

Manjak  prihoda preneseni 
(nakon preraspodjele rezultata) 
iz 2010. -5.868,637,20 Kn
Višak  prihoda u razdoblju 
1.1.- 30.6.2011.g.     308.430,67 Kn
Ukupni manjak 5.560.206,53  Kn
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IV - za jamčevine          374.289,73 Kn
- obveza za naknade štete od 

elem. nepogode                       21.612,16  Kn 
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2011. godine -    obveze prema 

bilo je 215.019,10 Kn,  a na dan 30.6.2011. godine dobavljačima                    - 5.221.731,40 Kn.
3.390,41 Kn.

UKUPNO OBVEZE:     5.617.633,29  Kn

V

Stanje blagajne na dan 1.1.2011.godine bilo je VIII
0,00 Kn, a na dan 30.6.2011.godine bilo je  427,22 Kn.

Izvršenje Proračuna po proračunskim 
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka 

VI Rekapitulacije  usporednog pregleda planiranih i 
ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 
Proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1. do 

Stanje potraživanja na dan 30.6.2011.g.: 30.6.2011.g.

- za naknade koje se refundiraju (grijanje, 
telefon)                  2.143,62 Kn POSEBNI DIO

- potraživanja ref.za bolovanje 
HZZO 8.514,56 Kn IX

- ostala nespom.potraživanja  8.220,26 Kn
- potraživanja od zakupa i Posebni dio Proračuna općine Sibinj sadrži 

iznajmljivanja imovine            75.784,79  Kn rashode izvršene po korisnicima i nositeljima 
- porez na kuće za odmor             11.950,55 Kn sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
- porez na potrošnju                     82.951,87 Kn
- porez na tvrtku          177.747,29 Kn
- naknada za koncesije za groblja X

(In memoriam)                         26.000,00 Kn
- naknada za koncesije Polugodišnji obračun Proračuna, zajedno s 

(dimnjačar) 4.000,00 Kn usporednim pregledom planiranih i ostvarenih 
- komunalna naknada             1.814.675,57 Kn prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će 
- komunalni doprinos                226.260,38 Kn objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
- potraž.od prodaje poljoprivrednog županije».

zemljišta                                    77.625,00 Kn
- potraž.od zakupa poljoprivrednog OPĆINA SIBINJ

zemljišta                                  213.382,47 Kn OPĆINSKO VIJEĆE
- potraživanja od stanarina             5.882,15 Kn

Klasa:   400-01/11-01/57
UKUPNO POTRAŽIVANJA:          2.734.865,51 Kn Ur.broj: 2178/08-01-11-2

Sibinj, 21. studenoga 2011. godine

VII PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Galetić, v.r.
Stanje nepodmirenih obveza na dan 

30.6.2011.g.:
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37. terećenju i upravljanju nekretninama u vlasništvu 
općine Vrpolje.

Općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće 
Na temelju članka 35. stavak 2. i čl. 391. sukladno Zakonu i Statutu općine Vrpolje, te ovoj 

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim prvima Odluci upravljaju nekretninama u vlasništvu općine 
(«Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., Vrpolje.
22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,  
38/09. i 153/09) i članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Članak 2. 
novine» broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 
129/05., 109/07., 125/08. i  36/09.) i članka 31. Statuta Ovom Odlukom posebno se uređuju:
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske - stjecanje, otuđenje i terećenje nekretnina,
županije» broj 09/09), Općinsko vijeće općine - način otuđenja i provođenja postupka 
Vrpolje na svojoj 24. sjednici održanoj 16. studenog otuđenja nekretnina,
2011. godine, donosi - posebni uvjeti prodaje stanova i poslovnih 

prostorija u vlasništvu općine Vrpolje,
ODLUKU - provođenje postupka davanja u zakup 

neizgrađenog građevinskog zemljišta i javnih 
o gospodarenju nekretninama u površina, 

vlasništvu općine Vrpolje - ostvarenje i zasnivanje služnosti  i drugih 
prava na nekretninama.

I. OPĆE ODREDBE II. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. Članak 3.

Ovom Odlukom uređuje se nadležnost i način 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  
postupanja tijela općine Vrpolje u stjecanju, otuđenju, podrazumijeva se stjecanje, otuđenje, davanje i 

OPĆINA  VRPOLJE
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primanje na dar nekretnina, davanje u najam, odnosno ako se time bitno ne narušava osnovna namjena tih 
zakup i drugi način raspolaganja nekretninama u prostora.
vlasništvu općine sukladno zakonskim propisima.  Zakup dijelova ulica, trgova i drugih javnih 

Općina Vrpolje može nekretnine prodati i površina određuje se posebnom  odlukom.  
davati u zakup i na drugi način, njima raspolagati na 
temelju javnog natječaja i uz naknadu tržišne cijene.

Odluku o prodaji, darovanju i založnom Članak 6.
terećenju na nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje 
donosi: Tržišna vrijednost nekretnina je vrijednost 
- Općinski načelnik, ako pojedinačna izražena u cijeni koja se za određenu nekretninu može 

vrijednost tih nekretnina ne prelazi 0,5% postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i 
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u potražnje  u vrijeme njezinog utvrđivanja na području 
godini koja prethodi godini u kojoj se gdje se nekretnina nalazi, odnosno tržišna cijena je 
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i najviša cijena ponuđena u postupku javnog natječaja, 
nekretnina, a najviše do 1.000.0000,00 kuna, odnosno usmenog nadmetanja.
ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Početnu cijenu u postupku provođenja 
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim natječaja utvrđuje:   
propisima, - Općinski načelnik, ako pojedinačna 

- Općinsko vijeće, ako je pojedinačna vrijednost tih nekretnina ne prelazi 0,5% 
vrijednost nekretnina veća od iznosa iz iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 
prethodne alineje ovog stavka. godini koja prethodi godini u kojoj se 

      Radnje u postupcima u svezi raspolaganja odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i 
nekretninama u vlasništvu općine iz ove Odluke nekretnina, a najviše do 1.000.0000,00 kuna, 
provodi Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje i ako je stjecanje i otuđivanje planirano u 
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama  koje Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim 
posebnom odlukom osniva Općinsko vijeće.   propisima, 
  - Općinsko vijeće, ako je pojedinačna 

vrijednost nekretnina veća od iznosa iz 
Članak 4. prethodne alineje ovog stavka u Odluci o 

raspisivanju javnog natječaja.
Ukoliko je Općina Vrpolje iz posebnih       

razloga zainteresirana za stjecanje točno određenih Cijena iz prethodnih stavaka utvrđuje se u 
nekretnina (npr. za potrebe izgradnje građevina i pravilu prema podacima iz porezne uprave, ili na 
opreme komunalne infrastrukture, očuvanja kulturne temelju prethodno pribavljenog stručnog nalaza i 
baštine, razvoj poduzetništva prema posebnim mišljenja ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće 
programima i sl.) u stjecanju vlasništva, te nekretnine struke, polazeći od cijene koja se može postići na 
primijenit će se postupak izravne pogodbe uzimajući u slobodnom tržištu za nekretnine sličnih osobina s 
obzir tržišnu vrijednost nekretnine.    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 Vrpolje, te ovoj 
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Odluci, za nekretnine veće vrijednosti, može odobriti zaštite prava na nekretninama u njezinom vlasništvu, 
plaćanje kupoprodajne cijene u najviše 60 obroka bez odnosno posjedu.
kamate ukoliko kupac pravovremeno plati svaki 
obrok. U slučaju kašnjenja u plaćanju pojedinog 
obroka kod plaćanja sljedećeg obroka će se zaračunati III. POSEBNE ODREDBE O PRODAJI 
zakonska zatezna kamata. Uvjeti plaćanja STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA
kupoprodajne cijene moraju biti objavljeni u natječaju 
za prodaju nekretnina. Članak 10.

Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini Stanovi u vlasništvu općine mogu se prodati 
kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama nakon naročito:
što je u potpunosti podmirio sve obveze prema općini - ako zbog starosti nepravovremenog ulaganja 
utvrđene kupoprodajnim ugovorom. u njih treba za redovnu upotrebu uložiti 

Ukoliko se kupoprodajna cijena isplaćuje u znatnija sredstva.
obrocima, na zahtjev kupca, općinski načelnik, - ako ih koriste najmoprimci sa zaštićenom 
odnosno Općinsko vijeće sukladno Zakonu i Statutu, najamninom,
te ovoj Odluci može dozvoliti uknjižbu prava - ako najmoprimac stana sa slobodno 
vlasništva i prije isplate kupoprodajne cijene uz ugovorenom na jamninom predlož i  
uknjižbu prava zaloga na nekretnini koja je predmet kupoprodaju po tržišnim uvjetima,
kupoprodaje u visini iz kupoprodajnog ugovora, u - te u ostalim slučajevima temeljem odluke 
korist općine Vrpolje.    općinskog načelnika, odnosno Općinskog 

vijeća sukladno Zakonu i Statutu općine 
Vrpolje, te ovoj Odluci. 

Članak 8. 
            Početna cijena i ostali uvjeti prodaje stanova 

Jedinstveni upravni odjel dužan je voditi utvrđuje se sukladno zakonskim propisima i 
ažurnu evidenciju o plaćanju kupoprodajne cijene i odredbama ove Odluke.
eventualnih kamata kod prodaje nekretnina, te naplate 
zakupnina i najamnina za nekretnine dane u zakup, 
odnosno najam i najmanje jednom godišnje Članak 11.
dostavljati općinskom načelniku izvješće o popisu 
dužnika i mjerama koje su poduzete sa svrhom naplate Prodaja stanova u najmu sa zaštićenom 
dugovanja. najamninom najprije će se po tržišnoj cijeni ponuditi 

zaštićenom najmoprimcu. Ukoliko zaštićeni 
Za stanove i poslovne prostore, te druge najmoprimac prihvati kupnju po ponuđenoj cijeni, 

nekretnine u vlasništvu općine Vrpolje, Jedinstveni stan će mu se prodati bez provođenja javnog natječaja.
upravni odjel dužan je voditi pojedinačne dosjee s Zaštićenom najmoprimcu se odobrava 
ugovorom ili drugom osnovnom stjecanju vlasništva prodaja stanova na obročnu otplatu na rok ne dulji od 5 
nekretnine,  vlasničkim listom, preslikom (pet) godina.
katastarskog plana, te ugovore, odluke, rješenja i Iznos kupoprodajne cijene stana prodanog na 
druge akte koji su osnova stjecanja izrečenih prava obročnu otplatu kupac će plaćati do 15-tog u mjesecu 
drugih osoba na predmetnoj nekretnini. za prethodni mjesec.     

Članak 9. Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel dužan je ustrojiti i Stanove u vlasništvu općine, općina će 
uredno voditi evidenciju – registar nekretnina u prodati po tržišnim uvjetima i po postupku propisnom 
vlasništvu općine, poduzimati sve potrebne mjere sa ovom Odlukom.
svrhom uređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog Stanovi koji se nalaze u najmu sa slobodno 
stanja nekretnina kao i druge mjere radi sređivanja i ugovorenom najamninom mogu se prodati po tržišnoj 
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cijeni najmoprimcu koji se nalazi u stanu na obročnu b) pisanim javnim nadmetanjem – javno 
otplatu na rok ne dulji od 5 godina. prikupljanje ponuda gdje natjecatelji predaju 

ponudu u zatvorenim omotnicama.

Članak 13.
Članak 17.

Sredstva ostvarena prodajom i najmom 
stanova u vlasništvu općine mogu se isključivo Natječaj obvezno sadrži:
koristiti za gradnju, odnosno kupnju stanova, - adresu i opis nekretnine,
investicijsko i tekuće održavanje stanova, te - početni iznos kupoprodajne cijene, 
podmirivanje obveza općine Vrpolje u svezi s - namjenu nekretnine, ako je određena,  
vlasništvom i korištenjem stanova i nekretnina u - iznos i način plaćanja jamčevine,
vlasništvu općine Vrpolje (pričuva, komunalne usluge - rok za zaključivanje ugovora, način i rok 
za prazne stanove i podmirenje troškova stanovanja i plaćanja kupoprodajne cijene,
slično)   - mogućnost i vrijeme uvida nekretnine,

- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda, 
odnosno usmenog nadmetanja,

Članak 14. - adresu i vrijeme dostave ponude (kod pisane 
ponude), odnosno prijave (kod usmenog 

Prodaja poslovnih prostora u vlasništvu nadmetanja), 
općine Vrpolje kao i zakup utvrdit će se posebnom - mogućnost obročnog plaćanja kupoprodajne 
odlukom Općinskog vijeća sukladno Zakonu o cijene,
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Natječaj može sadržavati i druge uvjete i 
podatke o nekretnini koja je predmet natječaja.

Članak 15.

U slučaju prodaje stanova u vlasništvu općine Članak 18.
Vrpolje najmoprimcima,  odnosno zakupcima koji su 
u stanove, odnosno poslovne prostore za njihovo Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% 
normalno korištenje izvan tekućeg održavanja uložili od početne cijene nekretnine i uplaćuje se prije 
vlastita sredstva, priznat će se umanjenje početka otvaranja ponuda, odnosno usmenog 
kupoprodajne cijene za vrijednost ulaganja. nadmetanja u korist Općinskog proračuna.

Visina ulaganja utvrdit će se temeljem nalaza 
ovlaštenog sudskog vještaka.

Mogućnost obročnog plaćanja kod prodaje Članak 19.
stanova, u smislu odredbi ove Odluke navest će se u 
natječaju. Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava 

je najmanje 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Javno nadmetanje, odnosno otvaranje ponude 

IV. NATJEČAJ ZA PRODAJU mora se provesti u roku od najduže 8 (osam) dana od 
 NEKRETNINA isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava.

Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku 
Članak 16. natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana  od 

dana okončanja postupka natječaja.
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Natjecatelji koji uspiju u natječaju, jamčevina 

općine može se provesti:  se uračunava u ponuđenu cijenu.
a) usmenim javnim nadmetanjem – natjecatelji Natjecatelji koji uspiju u natječaju i naknadno 

se javno usmeno nadmeću o visini odustanu od zaključenja ugovora, nemaju pravo na 
kupoprodajne cijene, povrat jamčevine.
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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 jamčevine.
bez primitaka ostvarenih u godini koja S utvrđenim najpovoljnijem natjecateljem će 
prethodi godini u kojoj se odlučuje o se u roku od 15 dana po zaključenju usmenog 
stjecanju i otuđivanju pokretnina i nadmetanja sklopiti ugovor o prodaji.
nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako 
je stjecanje i otuđivanje planirano u 
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim Članak 23.
propisima, 

- Općinsko vijeće ako je pojedinačna O usmenom nadmetanju vodi se zapisnik koji 
vrijednost nekretnina veća od iznosa iz potpisuju prisutni članovi Povjerenstvo za 
prethodne alineje ovog stavka. raspolaganje nekretninama.

Zapisnik se dostavlja sudionicima natječaja 
Natječaj se objavljuje u dnevnom ili tjednom na njihov zahtjev.

listu a može se objaviti i na Internet stanicama.       

b)    Pisano javno nadmetanje 
a) Usmeno javno nadmetanje 

Članak 24.
Članak 21. 

Ponude za pisano javno nadmetanje se 
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu 

prije početka nadmetanja utvrđuje koji su natjecatelji Jedinstvenog upravnog odjela, u zatvorenom omotu s 
uplatili jamčevinu i koji time mogu pristupiti naznakom «Ponuda za natječaj – ne otvaraj».
usmenom javnom nadmetanju. Natjecatelji koji su podnijeli ponudu u 

Prijava natjecatelja koji nije pristupio javnom postupku pisanog javnog nadmetanja imaju pravo biti 
nadmetanju neće se uzeti u razmatranje. nazočni otvaranju ponude. 

Ukoliko se na javni natječaj prijavi samo Otvaranje ponude vrši Povjerenstvo za 
jedan natjecatelj općinski načelnik, odnosno raspolaganje nekretninama.
Općinsko vijeće može odrediti da se nekretnina proda Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi 
tom natjecatelju ili da se natječaj ponovi. da li je natječaj propisno objavljen, koliko je ponuda 

pristiglo i da li su ponude predane u roku. 
Nakon toga će se pristupiti otvaranju ponuda 

Članak 22. prema redoslijedu zaprimanja, a o čemu se sastavlja 
zapisnik Povjerenstva.

Prije početka usmenog javnog nadmetanja Na temelju zapisnika iz prethodnog stavka, 
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama koje Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama predlaže 
provodi postupak odredit će minimalni iznos svakog općinskom načelniku, odnosno Općinskom vijeću 
povećanja ponude, a koji iznosi najmanje 500,00 donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  
kuna. za svaku pojedinu nekretninu, odnosno o 

neprihvaćanju niti jedne ponude.
Za natjecatelja, koji nije pristupio nadmetanju 

u objavljenom vremenu i mjestu nadmetanja, smatra 
se da je odustao od prijave za natječaj. Članak 25.

Nakon što je u postupku nadmetanja utvrđen 
najviši iznos ponuđene cijene, smatra se da je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

Strana:  1907Broj:  14 »SLUŽBENI  VJESNIK«



za nekretninu za koju je raspisan natječaj za prodaju V. PRODAJA NEKETNINE
sukladno ovoj Odluci na prijedlog Povjerenstvo za IZRAVNOM POGODBOM
raspolaganje nekretninama, donosi:
- Općinski načelnik ako je prodajna cijena iz Članak 27.

članka 6. stavak 1. ove Odluke te nekretnine 
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka Nekretnine u vlasništvu općine Vrpolje se 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u mogu bez natječaja prodati samo u Zakonom i ovom 
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju Odlukom predviđenim slučajevima.
pokretnina i nekretnina, a najviše do 
1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđenje 
planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa Članak 28. 
zakonskim propisima.  

- Općinsko vijeće ako prodajna cijena prelazi Izravnom pogodbom može se prodati 
0,5% iznosa prihoda bez primitaka kao građevinsko zemljište i ostale nekretnine u vlasništvu 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u općine Vrpolje:
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju - kao naknada za nekretnine koje vlasnik ustupi 
pokretnina i nekretnina, odnosno čija je općini za određene potrebe, 
pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 - u slučaju dvije uzastopno neuspjele podaje 
kuna, na temelju koje se zaključuje ugovor o putem natječaja,
prodaji nekretnina iz natječaja. - radi izgradnje vjerskih objekata, ustanova iz 

oblasti predškolskog odgoja, školskih 
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama ustanova, ustanova iz oblasti kulture i 

može, bez navođenja razloga, predložiti općinskom zdravstva, te izgradnja športskih objekata, 
načelniku, odnosno Općinskom vijeću da ne prihvati - radi izgradnje objekata komunalne 
niti jednu ponudu.   infrastrukture,

- radi prodaje građevinskog zemljišta koje 
služi redovnoj uporabi zgrade, 

Članak 26. - radi formiranja neizgrađene građevinske 
čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili 

Zakašnjele, neuredne i  nepotpune (bez detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne 
dokaza o uplati jamčevine, bez točno određene cijene i prelazi 20% površine planirane građevinske 
sl.), ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja čestice, te u ostalim slučajevima propisanim 
podnesene ponude, općinski načelnik, odnosno zakonom.
Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva odbacit će 
zaključkom.

U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude VI. ZASNIVANJE PRAVA NA
istu cijenu općinski načelnik, odnosno Općinsko  NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU
vijeće odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.  OPĆINE VRPOLJE

O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik 
koji potpisuju svi prisutni članovi Povjerenstva za a)  Stvarna služnost
raspolaganje nekretninama.

Zapisnik se dostavlja sudionicima natječaja Članak 29.
na njihov zahtjev.

Stvarna služnost na nekretninama u 
vlasništvu općine Vrpolje može se zasnivati: 
- ako je to nužno za odgovarajuće korištenje 

povlasne nekretnine,
- ako se time bitno  ne ugrožava normalno 

korištenje povlasne nekretnine u vlasništvu 
općine
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- ako se općini isplati odlukom o zasnivanju VII. GOSPODARENJE
služnosti utvrđena naknada,  NEKRETNINAMA KOJIMA SE

 KORISTE MJESNI ODBORI
Visinu naknade utvrđuje Općinsko vijeće.

  Za određivanje visine naknade Općinsko Članak 32.
vijeće može tražiti i mišljenje ovlaštenog sudskog 
vještaka određene struke. Ovom Odlukom ujedno se utvrđuje način 

Ako se služnost zasniva radi postavljanja gospodarenja prostorijama domova, domova kulture i 
komunalnih i energetskih uređaja i instalacija od drugim prostorima u vlasništvu općine Vrpolje, a 
interesa za općinu Vrpolje i građane općine, općinski kojima se koriste Mjesni odbori s područja općine 
načelnik može odobriti zasnivanje služnosti za Vrpolje.
njihovo postavljanje bez naknade. Nekretninama iz stavka 1. ovog članka koriste 

O zasnivanju služnosti općina Vrpolje i se Mjesni odbori na čijem se području isti nalaze.
predlagatelj zaključuju ugovor.  Mjesni odbori obvezuju se gospodariti 

domovima, domovima kulture i drugim prostorijama  
kojima se koriste, a u vlasništvu su općine Vrpolje, 

b)  Pravo građenja na neizgrađenom pažnjom dobrog gospodara.
 građevinskom zemljištu 

Članak 30. Članak 33.

P r a v o  g r a đ e n j a  n a  n e i z g r a đ e n o m  Mjesni odbori obvezuju se voditi brigu o 
građevinskom zemljištu u vlasništvu općine Vrpolje održavanju prostora, te načinu njihova korištenja.
zasniva se ugovorom.

Odobrenje za zasnivanje i uvjete zasnivanja VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE 
prava građenja utvrđuje posebnom odlukom ODREDBE
Općinsko vijeće.

Pravo građenja osniva se uz određenu Članak 34.
naknadu koja se određuje na način opisan u stavku 2.  i 
3. članka 29. ove Odluke, a iznimno se može osnovati Danom stupanja na snagu ove Odluke, 
bez naknade ako se osniva u korist trgovačkih prestaje vrijediti  Odluka o gospodarenju  
društava i ustanova u vlasništvu ili pretežitom nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje («Službeni 
vlasništvu općine Vrpolje. vjesnik Brodsko-posavske županije» broj: 13/97.)   

 
Članak 36.

c) Založno pravo
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Članak 31. dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije».

Založno pravo (hipoteka) na nekretninama u 
vlasništvu općine može se dozvoliti samo ako je to u OPĆINSKO VIJEĆE
izravnom interesu za ostvarivanje funkcija općine, OPĆINE VRPOLJE 
kao i u interesu trgovačkih društava, ustanova i drugih 
subjekata u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu općine Klasa: 021-05/11-01/13
Vrpolje. Urbro:2178/11-01/11-3

Odluku o zasnivanju založnog prava donosi Vrpolje, 16. studenoga 2011.g.
općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće sukladno 
Zakonu, Statutu, te ovoj Odluci. PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Tomislav Šimundić, v.r.
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38. - prati i razmatra raspolaganje nekretninama u 
vlasništvu općine Vrpolje

- priprema nacrte prijedloga odluka o 
Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i raspisivanju natječaja za prodaju i zakup

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. - sudjelovanje u izradi nacrta teksta natječaja 
33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i za prodaju i zakup
članka 3. stavak 6. Odluke o gospodarenju - otvara prispjele ponude za prodaju i zakup
nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje i članka 31. - obavlja pregled i ocjenu prispjelih ponuda za 
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko- prodaju i zakup
posavske županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće općine - općinskom načelniku i Općinskom vijeću 
Vrpolje na svojoj 24. sjednici održanoj 16. studenog  priprema nacrte prijedloga odluka o izboru 
2011. godine donosi najpovoljnijih ponuda za prodaju i zakup

- Obavlja i druge poslove koje mu povjeri 
O D L U K U općinski načelnik i Općinsko vijeće

o osnivanju Povjerenstva za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
Članak 1. dana objavljivanja „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.
Općinsko vijeće općine Vrpolje osniva 

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u OPĆINSKO VIJEĆE
vlasništvu općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: OPĆINE VRPOLJE
Povjerenstvo).

Klasa: 021-05/11-01/13
Urbroj: 2178/11-01/11-4

Članak 2. Vrpolje, 16. 11. 2011.g.
Predsjednik 

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva Općinskog vijeća:
člana. Tomislav Šimundić, v.r.

Predsjednik se imenuje iz redova vijećnika, 
jedan član je zamjenik općinskog načelnika, a još 
jedan član se imenuje iz reda stručnih osoba.

Članak 3. 39.

U  P o v j e r e n s t v o  z a  r a s p o l a g a n j e  
nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje imenuje se:  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 
1. To m i s l a v  Š i m u n d i ć , i n g . e l e k . ,  z a  novine” br. 33/01, 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 

predsjednika 36/09.), članka 13. Zakona o grobljima („N.N.“. br. 
2. Željko Lukačević, za člana 19/98.), članka 32. i 33. Odluke o grobljima 
3. Ružica Domazet,dipl.iur, za člana („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

13/11) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.), 

Članak 4. Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 24. sjednici 
održanoj 16. studenog 2011. godine donijelo je

Zadaća Povjerenstva je:
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ODLUKU Rješenja o grobnoj naknadi ili za nove korisnike 
odmah pri dodjeljivanju grobnog mjesta.

o visini i načinu plaćanja naknade
kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne 

naknade Članak 4.

      Naknade iz članka 2. i 3. ove Odluke prihod su 
Članak 1. Proračuna općine Vrpolje i koriste se u svrhu 

održavanja groblja koja su u vlasništvu ili 
      Ovom se Odlukom propisuje visina i način suvlasništvu općine Vrpolje. 
plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na   
korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne 
naknade za korištenje grobnog mjesta na grobljima Članak 5.
koji se nalaze na području općine Vrpolje i u 
vlasništvu su općine Vrpolje u naseljima Čajkovci i       Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
Stari Perkovci i groblja „Kraljevo“ u suvlasništvu važiti Odluka o visini i načinu naplate naknade kod 
općine Vrpolje na području k.o. Strizivojna. dodjele grobnog mjesta, te godišnje naknade za 

korištenje grobnog mjesta („Službeni vjesnik 
Brodsko – posavske županije“ br. 8/2000.)

Članak 2.

      Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na Članak 6.
neodređeno vrijeme utvrđuje se jednokratna naknada 
iskazana kako slijedi:       Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
- Za  domic i lne  osobe  100 ,00  kuna    ob ja vl jiv an ja   u  „S lu ž be no m  v je sniku Brodsko – 

po m2  grobnog mjesta posavske županije“.
- Za nedomicilne osobe 500,00 kuna po m2 

grobnog mjesta OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE 

      U smislu ove Odluke:
- domicilne osobe su osobe koje u trenutku smrti ili Klasa: 021-01/11-01/13
rezervacije grobnog mjesta imaju prebivalište na Urbroj: 2178/11-01/11-5
području općine Vrpolje, Vrpolje, 16.11.2011.
- nedomicilne osobe su osobe koje u trenutku smrti ili 
rezervacije grobnog mjesta nemaju prebivalište na PREDSJEDNIK 
području općine Vrpolje. OPĆINSKOG VIJEĆA:
      Naknada iz stavka 1. ovog članka plaća se Tomislav  Šimundić, v.r.
temeljem Rješenja o dodjeli grobnog mjesta u roku od 
8 dana ili u roku od 8 dana od dana ukopa, odnosno 
dana rezervacije.

Članak 3.

      Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog 
mjesta na svim grobljima koja su u vlasništvu ili 
suvlasništvu općine Vrpolje utvrđuje se u iznosu od 10 

2kuna po m  grobnog mjesta.
      Godišnja grobna naknada plaća se jednom 
godišnje i to do 15. travnja tekuće godine temeljem 
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40. Članak 3.

Izvoditelj radova dužan je platiti jednokratnu 
Na temelju članka 39. i 40. Odluke o naknadu za postavljanje spomenika, izgradnju 

grobljima („Službeni vjesnik Brodsko-posavske grobnica, postavljanje okvira, pokrovnih i nadgrobnih 
županije“ br. 13/11.) i članka 31. Statuta općine ploča u iznosu od 200,00 kuna.
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje 
na svojoj 24. sjednici održanoj 16. studenog 2011. Članak 4.
godine donosi

Izvođenje radova iz članka 3. ove Odluke 
ODLUKU može se započeti nakon uplate jednokratne naknade i 

odobrenja za izvođenje radova temeljem Rješenja.
o visini i načinu plaćanja naknade

za izvođenje obrtničkih radova na grobljima
Članak 5.

Članak 1. Naknada za izvođenje obrtničkih radova na 
grobljima prihod je Proračuna općine Vrpolje i koristit 

Ovom Odlukom propisuje se visina i način će se za održavanje groblja i objekata na groblju.
plaćanja naknade za izvođenje obrtničkih radova na 
grobljima koja se nalaze na području općine Vrpolje i 
u vlasništvu su općine Vrpolje u naseljima Čajkovci i Članak 6.
Stari Perkovci i groblje koje je u suvlasništvu općine 
Vrpolje na području k.o. Strizivojna. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

Članak 2.
OPĆINSKO VIJEĆE

Obrtničke radove na izgradnji grobnica, OPĆINE VRPOLJE
nadgrobnih spomenika i uređaja na grobovima mogu 
izvoditi fizičke i pravne osobe, registrirane za Klasa: 021-05/11-01/13
obavljanje, te djelatnosti koje su dužne izvođenje Urbroj: 2178/11-01/11-6
obrtničkih radova pismeno prijaviti Jedinstvenom Vrpolje, 16. studenoga 2011.g.
upravnom odjelu općine Vrpolje prije izvođenja 
radova na groblju. Predsjednik 

Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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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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