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30.

Na  temelju  članka  14.  stavak  3. i  4.  
Zakona  o  proračunu  (”Narodne  novine”  broj  
96/03),  Općinsko  vijeće  općine  Bebrina  na s vojoj  
18.  sjednici  održanoj  20. 12. 2011.  godine,  donijelo  
je

ODLUKU

o  izmjeni  i  dopuni  Proračuna  općine  Bebrina  
za  2011.  godinu

I Opći  dio

Članak  1.

Proračun  općine  Bebrina  za  2011.  godinu  
glasi:

A. Račun  prihoda  i  rashoda

Prinosi
Prihodi  od  prodaje
nefinancijske  imovine 3.935.300,00

Rashodi

B. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina

Raspoloživa  sredstva
iz  prethodnih  godina ----

C. Račun  zaduživanja / Financiranja

Primici  od  financijske
imovine  i  zaduživanja ----

Izdaci  za  financijsku  imovinu
i  otplate  zajmova ----

Neto  zaduživanje/Financiranje ----

Višak / Manjak + Raspoloživa
sredstva  iz  prethodnih  godina+
Neto  zaduživanje / Financiranje ----

Članak  2.

Opći  dio  Proračuna  sadrži  prihode  po  
izvorima  i  vrstama  prihoda,  te  rashode  po  
osnovnim  namjenama  kako  slijedi:

3.935.300,00
Rashodi  za  nefinancijsku  imovinu ----

Razlika - Višak / Manjak ----

OPĆINA  BEBRINA
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Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1. siječnja  
2011.  godine  i  bit  će  objavljena  u  „Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije”.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BEBRINA

Klasa  :  400-01/11-01/53
Urbroj:  2178/02-03-11-1
Bebrina,  20. 12. 2011. godine

Predsjednik
Općinskog  vijeća
Mijo  Belegić, v.r.

31.

A. Račun  prihoda  i  rashoda

Prinosi
Prihodi  od  prodaje
nefinancijske  imovine 4.029.500,00

Rashodi 4.029.500,00
Rashodi  za  nefinancijsku  imovinu ----

Razlika - Višak / Manjak ----

B. Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina

Raspoloživa  sredstva
iz  prethodnih  godina ----

C. Račun  zaduživanja / Financiranja

Primici  od  financijske
imovine  i  zaduživanja ----

Izdaci  za  financijsku  imovinu
i  otplate  zajmova ----

Na  temelju  Zakona  o  proračunu  Neto  zaduživanje/Financiranje ----
(”Narodne  novine”  broj  96/03),  Općinsko  vijeće  
općine  Bebrina  na s vojoj  18.  sjednici  održanoj  20. Višak / Manjak + Raspoloživa
12. 2011.  godine,  donijelo  je sredstva  iz  prethodnih  godina+

Neto  zaduživanje / Financiranje ----
PRORAČUN

općine  Bebrina  za  2012.  godinu Članak  2.

Opći  dio  Proračuna  sadrži  prihode  po  
I Opći  dio izvorima  i  vrstama  prihoda,  te  rashode  po  

osnovnim  namjenama  kako  slijedi:
Članak  1.

Proračun  općine  Bebrina  za  2012.  godinu  
glasi:
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izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, Članak  4.
odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu s 

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  ostvarenim prihodima odnosno, likvidnim 
donošenja,  a  primjenjivat  će  se  od  1. siječnja  mogućnostima Proračuna.
2012.  godine  i  bit  će  objavljena  u  „Službenom  Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći, 
vjesniku  Brodsko-posavske  županije”. donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od 

imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od 
OPĆINSKO  VIJEĆE

zaduživanja.
OPĆINE  BEBRINA

Klasa  :  400-01/11-01/54
Članak 3.Urbroj:  2178/02-03-11-1

Bebrina,  20. 12. 2011. godine
Sredstva planirana na poziciji Proračuna: 

Predsjednik Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve, 
Općinskog  vijeća koriste se za nepredviđene namjene za koje u 
Mijo  Belegić, v.r. proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za 

namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih 

nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim 

pozicijama.

O koriš tenju sredstava cjelokupne 

proračunske pričuve odlučuje  općinski načelnik, o 32.
čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o 

proračunu  («Narodne novine  br. 87/2008), Općinsko Članak 4.
vijeće općine BEBRINA  je na svojoj  18. sjednici, 

održanoj 20. prosinca  2011.godine donijelo Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u 

cijelosti je načelnik općine.
ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna općine Bebrina Članak 5.
 za 2012.godinu

Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje 

Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik  općine. U 
Članak 1. slučaju potrebe općinski načelnik  može u okviru 

utvrđenog iznosa izdatka pojedine pozicije izvršiti 
Proračun općine Bebrina  (u daljnjem tekstu: preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do 

Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se 
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne umanjuje.
(regionalne) samouprave i drugim propisima i 

odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.

Članak 6.

Članak 2. Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i 

otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija 
Proračunska sredstva se koriste za namjene i u pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda 

visinama koje su određene Proračunom u posebnom Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj 
dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se godini,  a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn, 
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ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i Članak 8.

provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Ako je pojedinačna vrijednost veća od iznosa Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

od 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u a primjenjivat će se od 1.siječnja 2012.godine, i bit će 

prethodnoj godini, kod stjecanja ili otuđenja objavljena u  «Službenom vjesniku Brodsko-

nekretnina odluku o istom donosi Općinsko vijeće. posavske županije».

Općinski načelnik upravlja novčanim 

sredstvima na računu Proračuna općine. OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE  BEBRINA 

Članak 7.

Klasa:400-01/11-01/55
Ako se tijekom fiskalne godine zbog Ur.broj:2178/02-03-11-1

izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje U Bebrini, 20.prosinca 2011.g.
prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna, 

Proračun se mora uravnotežiti po postupku za PREDSJEDNIK
donošenje Proračuna. OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo  Belegić, v.r.
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16. kao i sa Strategijom zaštite okoliša Republike 

Hrvatske (Plan gospodarenja otpadom za RH usvojen 

je u kolovozu 2007. godine za razdoblje od 2007. do 

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o 2015. godine).

otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 11/06, 60/08 i  Plan gospodarenja otpadom općine Brodski Stupnik 

87/09) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine  sadrži: 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 1. Položaj i karakteristike područja općine 

8/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na Brodski Stupnik 

svojoj 19. sjednici  održanoj 12. prosinca 2011. 

godine donijelo je 2. Postojeće stanje gospodarenja komunalnim 

otpadom

PLAN

3. Mjere gospodarenja otpadom

 gospodarenja otpadom općine Brodski Stupnik  3.1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada

3.2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za 

komunalni otpad

Prema Zakonu o otpadu ("NN" 178/04, 111/06, 3.3. popis otpadom onečišćenog okoliša i 

60/08), gradovi i općine su obvezne donijeti svoje neuređenih odlagališta

Planove gospodarenja komunalnim otpadom. Plan 3.4. izvore i visinu potrebnih sredstava za 

gospodarenja komunalnim otpadom je planski provedbu sanacije

dokument, koji mora biti usklađen sa Županijskim P

Planom gospodarenja otpadom («Službeni vjesniku" 4. Praćenje izvršenja poduzetnih mjera 

Brodsko-posavske županije br. 15/08), Strategijom i predviđenih Planom gospodarenjaotpadom

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, 

 

OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK
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1. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE državnu cestu, županijsku cestu, lokalne ceste i 

PODRUČJA OPĆINE nerazvrstane ceste.

a) Zemljopisni položaj, te položaj u odnosu Državna cesta D525; Pleternica (D49) – čvor Sl. Brod 

na druge županije, susjedne općine, ukupnu zapad (A3)- Sl. Brod (d53) D-53 prolazi kroz općinu 

površinu i geografske-klimatske karakteristike. Brodski Stupnik (naselja Stari Slatinik - Krajačići) 

Županijske ceste. 

Općina Brodski Stupnik smjestila se u zapadnom Županijska csta Ž-4244 D-49 –Lužani - Stari Slatinik 

ravničarskom dijelu Brodsko-posavske županije. Na (D525), 

sjeveru graniči s Požeško-slavonskom županijom, Županijska csta Ž-4205 Brodski Stupnik (Ž4244) – 

južno s općinom Bebrina, na zapadu s općinom Zbjeg - Slavonski Brod D53)

Oriovac, a na istoku s općinom Sibinj. Županijska csta Ž-4186 Lovčić - Brodski Stupnik 

Ima veoma povoljan geoprometni položaj s obzirom (Ž4244)

da njenim prostorom prolaze važni državni i 

međudržavni prometni  (cestovni i željeznički) Lokalne ceste

koridori. Lokalna cesta L 41068 granica Županije – Lovčić (Ž 

Površina općine Brodski Stupnik iznosi 56,83 km2.  4186)

Visinski položaj područja općine određen je najvišim Lokalna cesta L 42029 (Ž-4202/Stari Slatinik 

kotama prigorskog dijela u rasponu od 100-268 mnv. /Željeznički kolodvor

Naselja Brodski Stupnik i Stari Slatinik smještena su 

na najnižoj koti 100mnv. Naselje Lovčić na 150mnv, a Nerazvrstane ceste

naselje Krajačići na 155mnv.  Sve ostale ceste na području općine (sporedne ulice). 

Reljef Kroz područje općine Brodski Stupnik državna cesta 

Prostorna tipologija obuhvaća južni ravničarski dio prolazi dužinom od 6,54 km, županijska cesta 

uglavnom ispod dijela auto ceste, te sjeverno područje dužinom 16,19 km, dok lokalne ceste prolaze 

južnih padina Dilj gore. To je prostor akumulacijsko- dužinom od 2,87km. 

tektonskog reljefa. Željeznički promet

 Klima je umjereno kontinentalna s izraženim toplim i Kroz općinu Brodski Stupnik prolazi željeznička 

sušnim ljetnim periodom dok u zimskom periodu je pruga Zagreb – Tovarnik  u dužini od 6,5 km sa 

obilježena niskim temperaturama i padalinama željezničkim postajama u Brodskom Stupniku i 

snijega, a u proljeće i jesen vlagom, kišom i maglom u Starom Slatiniku. Željeznička pruga je potpuno 

ravničarskom dijelu općine. elektrificirana. 

Temperature se kreću od -27 do +38,2 stupnjeva Na prostoru općine ne postoji zračna, morska niti 

Celzijusa, s vjetrovima istočnog, zapadnog, riječna luka otvorena za  međunarodni i domaći 

jugozapadnog i sjeveroistočnog smjera. promet.

c) Broj stanovnika i gustoća naseljenosti

b) Prometno-tehnološka infrastruktura 

(cestovna) Općina Brodski Stupnik zauzima površinu od 56,83 

km². 

 Na području općine Brodski Stupnik  izgrađena je Popisom stanovništva iz 2001. godine na podruju 

cestovna mreža prometnica koja spaja međusobno općine Brodski Stupnik ima 3526 stanovnika od čega 

naselja unutar općine i omogućava prometnu su 1802 stanovnika ženskog spola. Rasprostranjenost 

povezanost u širem smislu preko Državne ceste D525; stanovništva je relativno neujednačena, a po naseljima 

Pleternica (D49) – čvor Sl. Brod zapad (A3)- Sl. Brod to izgleda ovako: 

(d53) i županijske ceste Ž-4202, Ž-4205, Ž-4186. 

Cestovna mreža izgrađena na području općine  Prema podacima Odsjeka za statistiku Ureda državne 

kategorizirana je prema posebnim propisima, i to na uprave u Brodsko-posavskoj županiji na području 
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općine Brodski Stupnik gustoća naseljenosti je 62 Prema utvrđenom na području općine 

stanovnika po km². Brodski Stupnik nema divljih odlagališta komunalnog 

otpada, nije riješeno selektivno prikupljanje 

komunalnog otpada kao što su staklo, papir, pet 

2. POSTOJEĆE STANJE ambalaža i sl. jedino što je u Brodskom Stupniku 

GOSPODARENJA KOMUNALNIM postavljen kontejner zapremnine 500 litara za 

OTPADOM prikupljanje papira i kontejner zapremnine 500 litara 

za prikupljanje stakla, a građanima je prepušteno na 

Gospodarenje komunalnim otpadom u vlastitu savjest da takav otpad sami dovezu i odlože u 

nadležnosti općine je dužnost i obveza da na svom odgovarajući kontejner. Spomenute kontejnere 

području osigura uvjete i provedbu  propisanih mjera odvozi tvrtka «Jackob Becker» d.o.o. prema potrebi, 

za gospodarenje komunalnim otpadom. odnosno kada budu napunjeni.

 Na području općine Brodski Stupnik sakuplja 

se mješoviti komunalni otpad najvećim dijelom iz 3.MJERE GOSPODARENJA OTPADOM

kućanstava, i to na način da općina Brodski Stupnik 

ima zaključen Ugovor o koncesiji za skupljanje i  Cilj ovog Plana gospodarenja otpadom je ostvarenje 

odvoz komunalnog otpada na području općine optimalnih rješenja gospodarenja otpadom 

Brodski Stupnik  s tvrtkom Jackob Becker d.o.o. usmjerenih k sprečavanju i smanjivanju nastanka 

Gornja Vrba, na razdoblje od 5 godina zaključen otpada, na način da se izbjegne opasnost po ljudsko 

1.8.2008. godine. zdravlje, biljni i životinjski svijet, te onečišćenje 

Prema dostavljenim podacima tvrtke «Jackob okoliša u skladu s odredbama relevantnih zakona, 

Becker» d.o.o. Gornja Vrba (dopis  od 29.4.2011) u nacionalnom strategijom i programima zaštite okoliša 

2009. kao i u 2010. godini na području općine a u smislu toga općina Brodski Stupnik će poduzeti 

prikupljeno je 550 tona mješovitog komunalnog sljedeće mjere zbrinjavanja komunalnog otpada.

otpada iz kućanstva i javnih površina.

Na području općine nema značajnijih 

poslovnih subjekata koji bi proizvodili značajnije 3.1.  Mjere odvojenog skupljanja komunalnog 

količine drugih vrsta otpada, a tu možemo spomenuti otpada

nekoliko automehaničarskih radionica koji su dužni 

otpadno motorno ulje i autogume zbrinjavati po  Suvremeno gospodarenje otpadom ima svoje uporište 

posebnim propisima kao i zdravstvena i veterinarska u primarnoj reciklaži, tj. u odvojenom skupljanju 

ambulanta koji su medicinski otpad također dužne otpada. Cilj odvojenog prikupljanja otpada je 

zbrinuti po posebnim propisima. omogućiti gospodarenje 

 
Rbr. 

 
Naselje 

 
Broj stanovnika 

Popis 2001. 

 
Broj stanovnika 

Popis 2011. 

1. Brodski Stupnik 
 

1772 1587 

2. Krajačići 
 

133 117 

3. Lovčić 
 

126 63 

4. Stari Slatinik  
 

1495 1266 

 UKUPNO: 3526 3033 
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tim otpadom u skladu s odredbama Zakona o otpadu i istovremeno utjecati na svijest za razdvajanje otpada 

donesenim provedbenim pravilnicima. Zakon nalaže po vrstama i njegovo odlaganje u odgovarajuće 

odvojeno prikupljanje i skladištenja otpada čija se spremnike.

vrijedna komponenta može iskoristiti.

 Odvojeno se mogu prikupljati plastika, papir, staklo, 

metali, biootpad i dr. korisne komponente koje se 3.2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta 

mogu ponovno koristiti. Drugu skupinu čine baterije, za komunalni otpad

akumulatori, stara ulja i masti, lijekovi, boje i sl. kao 

štetne tvari izrazito opasne za okoliš i kao takve se  Na području općine Brodski Stupnik u ovom trenutku 

trebaju prikupljati i adekvatno zbrinjavati sukladno ne postoji oformljeno, registrirano i uređeno 

posebnim propisima relevantnim za ove vrste otpada. odlagalište otpada, stoga posebne mjere i nadzor u 

 Razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada kod ovom smislu nije potrebno uspostavljati, no važno je 

proizvođača otpada preduvjet je za efikasnu primjenu paziti da ne dođe do pojave divljih odlagališta zašto bi 

mjera gospodarenja otpadom. Pod Mjerama nadzor itekako bio potreban u smislu sprečavanja 

gospodarenja otpadom podrazumijevamo postupke daljnjeg odlaganja otpada na divlja odlagališta 

kojima se otpadu daje nova vrijednost kroz preradu, odnosno treba uspostaviti potpunu zabranu.

ponovnu uporabu ostatnog otpada koji se mora Općina Brodski Stupnik  mjere upravljanja i nadzora 

zbrinuti na odlagalištu otpada. odlaganja komunalnog otpada može provesti putem 

Postoje dva osnovna modela organiziranog sustava vlastitog komunalnog redarstva, vlastitog 

odvojenog prikupljanja otpada. Prvi model komunalnog pogona ili te poslove povjeriti 

predstavljaju reciklažna dvorišta (RD) i zeleni otoci odgovarajućoj registrirano pravnoj ili fizičkoj osobi.

opremljeni sa spremnicima i posudama zapremnine Od moguća tri modela upravljanja i nadzora općina će 

1100 do 5000 litara u kojima se ovisno o veličini i analizom troškova i ostalih elemenata za efikasno 

izvedbi odvojeno prikuplja deset različitih vrsta nadziranje i upravljanje otpadom posebnom odlukom 

iskoristivih otpadnih tvari i opasnog otpada. odrediti model, odnosno način nadzora i upravljanja 

Drugi model čine spremnici i posude za pojedine vrste odlaganja komunalnog otpada.

otpada na više sabirnih mjesta u pojedinom naselju, 

najčešće uz spremnike za prikupljanje komunalnog 

otpada. Sukladno zakonskim propisima za svaku vrstu 3.3. Popis otpadom onečišćenog okoliša i 

otpada postoje propisane dimenzije, vrsta i boja neuređenih odlagališta

spremnika.

 Osim postavljenih kontejnera u Brodskom Stupniku Općina Brodski Stupnik je tijekom 2009 i 

za papir i staklo u ostalim naseljima općine nije 2010. godine putem svojih djelatnika obilaskom 

riješeno pitanje odvojenog prikupljanja otpada stoga cjelokupnog teritorija općine očistila područje općine 

je potrebno s koncesionarom dogovoriti i uspostaviti od divljih odlagališta.

model zelenih otoka u svakom naselju po jedan na  Također je odredila mjesto k.č. broj 1621 k.o. Stari 

način da se prvotno postave kontejneri za papir i Slatinik gdje se odlaže građevinski otpad.

staklo, a u daljnjoj perspektivi kontejneri za ostale 

vrste otpada koji prvenstveno nastaju u kućanstvima.

 U izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 3.4. Izvori i visina potrebnih sredstava za 

općine Brodski Stupnik koji bi uskoro trebale provedbu sanacije

uslijediti potrebno je odrediti lokaciju za reciklažno 

dvorište ili više njih ovisno o procjeni potrebe. Za sanaciju mogućih divljih odlagališta 

 Nakon što se stvore odgovarajući uvjeti za odvojeno planirani iznos sredstava predvidjet će se Planom 

prikupljanje različitih vrsta komunalnog otpada u sanacije divljih odlagališta na području općine 

smislu reciklažnih dvorišta i zelenih otoka potrebno je Brodski Stupnik.

prvenstveno edukativno utjecati na proizvođače  Općina Brodski Stupnik predviđa da će se 

otpada na smanjenje količina i vrsta otpada i visina sredstava za sanaciju mogućih divljih 
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odlagališta kretati oko 10.000,00 kuna, a financiranje 17.

će se izvršiti na način da će općina Brodski Stupnik  

financirati radove, a u slučaju većih troškova 

planiramo da će uključiti resorno Ministarstvo Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi 

odnosno Fond za zaštitu okoliša i energetsku («Narodne novine» 57/11) i članak 30. Statuta općine 

učinkovitost. Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije» broj 08/09), Općinsko vijeće 

općine Brodski Stupnik na svojoj 19. sjednici 

4. PRAĆENJE IZVRŠENJA održanoj prosinca 2011. godine, donosi 

 PODUZETNIH MJERA PREDVIĐENIH 

  PLANOM GOSPODARENJA ODLUKU

 OTPADOM

o socijalnoj skrbi na području općine Brodski 

Općinski načelnik dužan je jednom godišnje, do 30. Stupnik

travnja tekuće godine za prethodnu godinu, podnijeti 

izvješće Općinskom vijeću o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom općine Brodski Stupnik, a I. OPĆE ODREDBE

poglavito o izvršenju i provedbi obveza propisanih 

mjera gospodarenja otpadom utvrđenih ovim Planom. Članak 1.

Ovaj Plan gospodarenja otpadom stupa na snagu Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, 

osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom oblici pomoći (u daljnjem tekstu: pomoći) u sustavu 

vjesniku Brodsko-posavske županije". socijalne skrbi općine Brodski Stupnik, uvjeti i način 

njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak.

OPĆINSKO VIJEĆE Članak 2.

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvarivati 

Klasa: 351-01/11-1/13 na teret općine Brodski Stupnik ako je zakonom ili 

Urbroj: 2178/03-01-11-1 drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret 

Brodski Stupnik, 12. prosinca 2011. Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih 

osoba.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r. Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom 

o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) 

osiguravaju se u Proračunu općine Brodski Stupnik, a 

sredstva za druge pomoći utvrđene ovom Odlukom 

osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima 

općine Brodski Stupnik za tekuću godinu.
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II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 1. Pomoć za stanovanje

Članak 4. Članak 6.

Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili 

je: kućanstvo ako:

- ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 1

1. za ostvarivanje pomoći za stanovanje - ispunjava uvjet prihoda navedene u zakonu,

određen Zakonom, - koristi stan ili kuću zadovoljavajuće korisne 

stambene površine,

2. osoba koja ima važeće rješenje nadležnog - nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili 

Zavoda o ostvarivanju prava na pomoć za stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih 

uzdržavanje, stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću 

za odmor,

3. za ostvarivanje ostalih pomoći utvrđenih - u razdoblju od godine dana prije podnošenja 

ovom zahtjeva nije prodao, darovao ili se odrekao 

prava na nasljeđivanje nekretnine, 

Odlukom - hrvatski državljanin s prebivalištem na - nema sklopljen ugovor o doživotnom ili 

području općine Brodski Stupnik. dosmrtnom uzdržavanju,

- ne može ostvariti uzdržavanje od osobe koja 

ga je obvezna uzdržavati na temelju propisa o 

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, obiteljskim odnosima,

UVIJETI I NAČIN OSTVARIVANJA - na dan podnošenja zahtjeva nije vlasnik 

jednog ili više motornih vozila, vrijednost 

Članak 5. kojeg/kojih je veća od sedam proračunskih 

osnovica za obračun naknada i drugih 

Pomoći po ovoj Odluci su: primanja u Republici Hrvatskoj, osim 

1. pomoć za stanovanje, motornog vozila koje služi za prijevoz samca 

2. pravo na pomoć za trošak javnog prijevoza, ili člana kućanstva koji je korisnik doplatka 

3. pomoć za besplatni topli obrok učenika u za pomoć i njegu ili osobne invalidnine, 

osnovnim školama, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili 

4. jednokratna pomoć, obitelji sa 6 i više članova,

5. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, - je radno sposobna osoba uredno prijavljena u 

6. pravo na dodjelu poklon paketa, evidenciju nezaposlenih osoba.

7. potpora za rad udruga, humanitarnih 

organizacija i ustanova za djecu s posebnim  Uvjet prihoda iz stavka 1. alineje 2. ovog članka 

  potrebama ispunjen je ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda 

8. pravo na jednokratnu pomoć za rođenje ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u 

djeteta, kojem je podnesen zahtjev ne prelazi za samca do 

900,00 kn, za dvočlano kućanstvo do 1.400,00 kn, 

Pomoći iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđene su uvećan za 500,00 kuna za svaku daljnju osobu. Na 

sukladno Zakonu. uračunavanje prihoda primjenjuju se odredbe Zakona.

Pomoć i visina pomoći iz stavka 1. točke 2.-8. ovog Zadovoljavajuća korisna stambena površina iz stavka 

članka ostvarivat će se sukladno proračunskim 1. alineje 3. ovog članka je stan ili kuća iste ili manje 

mogućnostima općine Brodski Stupnik za tekuću veličine od 50 m² korisne površine za jednu osobu, za 

godinu. osobe s invaliditetom 20 % veći (60 m²), uvećane za 

10 m² za svaku daljnju osobu s mogućim odstupanjem 

do 10 m², koji služi samcu/kućanstvu za podmirenje 
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osnovnih stambenih potreba. 3. Pomoć za besplatni topli obrok učenika u 

osnovnim školama

Članak 7. Članak 10.

Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, Pomoć za besplatni topli obrok učenika u osnovnim 

komunalne naknade, električne energije, plina, drva i školama može ostvariti učenik čiji roditelji ili 

drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje, odvoz staratelji ispunjavaju jedan od uvjeta iz članka 4. ove 

kućnog smeća, naknada za uređenje voda, te drugi Odluke.

troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima. Pravo na oslobađanje plaćanja troškova užine učenika 

Iznos pomoći za troškove iz stavka 1. ovog članka osnovne škole, mogu ostvariti i djeca koja žive u težim 

priznaje se i odobrava temeljem rješenja o priznavanju socijalnim i zdravstvenim prilikama, te ukoliko više 

prava u polovici mjesečnog iznosa potrebnog za od jednog djeteta iz iste obitelji pohađa osnovnu 

uzdržavanje sukladno članku 45. i 65. Zakona. školu, a na temelju odluke općinskog  načelnika.

Općina Brodski Stupnik djelomično ili u cijelosti Općina Brodski Stupnik izvršava mjesečno plaćanje 

izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili računa osnovnim školama temeljem ispostavljenog 

fizičkoj osobi na području općine Brodski Stupnik računa za prethodni mjesec.

koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz stavka 

1. ovog članka.

4. Jednokratna pomoć

Članak 8. Članak 11.

Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva Jednokratna pomoć odobrava se u novcu.

odobrava se pomoć za troškove ogrjeva jednom Jednokratna pomoć može se odobriti samo jednom 

godišnje u visini koju odlukom odredi Brodsko- godišnje.

posavska županija.

Članak 12.

2. Pravo na pomoć za trošak javnog 

prijevoza Temeljem zamolbe samca ili obitelji, može se odobriti 

jednokratna novčana pomoć, u okviru osiguranih 

Članak 9. novčanih sredstava u Programu socijalne skrbi, a koji 

zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške 

Pravo na pomoć za podmirenje troška javnog bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne 

prijevoza tijekom 10 mjeseci trajanja školske, nepogode ili druge nevolje) nisu u mogućnosti 

ostvaruju učenici srednje škole u skladu s posebnom zadovoljiti osnovne životne potrebe.

odlukom Općinskog vijeća koja će biti donesena za Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini 

svaku školsku  godinu. slučaj iz stavka 1. ovog članka, odredit će općinski 

Pravo na pomoć podmirenja troška javnog prijevoza načelnik.

ne ostvaruju učenici srednje škole, koji koriste bilo 

koji oblik subvencioniranja troška javnog prijevoza.

5. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 13.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

(osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može 
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ostvariti obitelj umrlog, ukoliko ispunjava jedan od Brodski Stupnik od strane rodilje koji imaju 

uvjeta iz članka 4. ove Odluke. prebivalište na području općine Brodski Stupnik. 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna Zahtjevu za isplatu jednokratne naknade rodilja 

pogrebna oprema i troškovi ukopa) ostvaruje se na prilaže: 

način da se obitelj umrlog ili rodbina umrlog, odnosno 1. Važeću osobnu iskaznicu,

za osobe koje nemaju obitelj, oslobađaju od plaćanja 2. Uvjerenje o prebivalištu,  

računa za pogrebne troškove, a na temelju odluke 3. Rodni list za novorođeno dijete.  

općinskog načelnika. 4. Presliku tekućeg računa  

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne 

može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako 

naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Zavoda za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

Članak 17.

6. Pravo na dodjelu poklon paketa Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi 

utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev 

Članak 14. korisnika. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom 

upravnom odjelu. 

Pravo na poklon pakete za Sv. Nikolu, ostvaruju sva Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje 

djeca koja pohađaju osnovnu školu od I-IV razreda, prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava 

kao i djeca koja pohađaju program igraonice s dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze 

prebivalištem na području općine Brodski Stupnik. (koji su propisani Zakonom i propisima Zavoda za 

Vrijednost poklon paketa i popis djece, utvrdit će socijalnu skrb Slavonski Brod) potrebne radi 

odlukom općinski načelnik za svaku tekuću godinu. utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za 

ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

7. Potpora za rad udruga, humanitarnih 

organizacija i ustanova za djecu s Članak 18.

  posebnim potrebama 

Zahtjev za ostvarivanje prava, odnosno pomoći 

Članak 15. podnosi se do 10. u mjesecu za tekući mjesec.

Financijska potpora za rad udruga, humanitarnih 

organizacija i ustanova za djecu s posebnim Članak 19.

potrebama dodijelit će se u skladu sa zakonom  i 

mogućnostima općine  (Crveni  križ) putem transfera.  Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava 

utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela.

8. Pravo na jednokratnu pomoć za rođenje 

djeteta.

Članak 20.

Članak 16.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom 

Za svako novorođeno dijete, roditelju će se dodijeliti Odlukom, dužan je prijaviti općini Brodski Stupnik 

iznos od 1.000,00 kn, a za svako peto i dalje iznosi svaku promjenu činjenica i okolnosti koje su bile 

5.000,00 kuna. odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava 

Pravo na isplatu jednokratne naknade ostvaruje se utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana 

podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu općine nastanka.
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Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel može, radi OPĆINSKO VIJEĆE 

provjere, od korisnika prava socijalne skrbi, za OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i 

dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima KLASA: 550-01/11-01/38

ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb. URBROJ: 2178/03-02-11-2

Korisnici prava socijalne skrbi, utvrđenih ovom U Brodskom Stupniku,  12. prosinca 2011. godine

odlukom koji imaju neriješena imovinsko-pravna 

pitanja prema općini Brodski Stupnik, novčanih Predsjednik 

dugovanja, sudskih sporova i sl., ne mogu ostvariti Općinskog vijeća

prava iz ove Odluke, sve do konačnog rješenja Nikola Medved, v.r.

prethodnog pitanja.

U slučaju, da za vrijeme korištenja prava utvrđenih 

ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o kojima 

ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb, Jedinstveni 

upravni odjel će donijeti novo rješenje, kojim će 

korisniku prava utvrditi prestanak tih prava, te 18.

odrediti visinu, rok i način povrata protupravno 

stečene koristi.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama 

("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj 153/09) 

Članak 21. i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 08/09), 

Protiv rješenja kojima se odlučuje o pravu na socijalnu Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 19. 

skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje nadležno sjednici održanoj 12. prosinca 2011. godine, donosi 

upravno tijelo Brodsko-posavske županije. sljedeću

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Brodski 

Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» broj:2/99.) 

Članak 23.

Ova Odluka bit će objavljena u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije».

ODLUKU

o priključenju na komunalne vodne građevine 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

- postupak i uvjeti priključenja građevina i 

drugih nekretnina na komunalne vodne 

građevine,

- obveza i rokovi priključenja,

- naknada za priključenje i način plaćanja 

naknade za priključenje,

- način i uvjeti financiranja gradnje 

komunalnih vodnih građevina od strane 

budućih korisnika

- nadzor  i

- prekršajne odredbe.
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Članak 2. uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, 

garaža i sl.) mora imati zaseban uređaj za 

(1) Pod komunalnim vodnim građevinama u mjerenje potrošnje – vodomjer.

smislu ove Odluke smatraju se: (2) Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge 

1. građevine za javnu vodoopskrbu nekretnine dužan je održavati vodomjerno 

2. građevine za javnu odvodnju. okno kao i kontrolno okno, dok su ostali 

dijelovi priključka u nadležnosti javnog 

(2) Vodne usluge su: isporučitelja vodne usluge te ih je dužan 

1. usluge javne vodoopskrbe, održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

2. usluge javne odvodnje. (3) Korisnik vodne usluge dužan je javnom 

isporučitelju vodne usluge omogućiti 

slobodan pristup do vodomjernog okna, 

Članak 3. kontrolnog okna i instalacija priključka radi 

očitanja vodomjera, uzimanja uzoraka vode, 

Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo odnosno zamjene i popravka vodomjera i 

VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, sa sjedištem u N. instalacija priključka, u svakom trenutku.

Zrinskog 25.

II.  OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 4.

Članak 6.

(1) Priključenjem na komunalne vodne 

građevine, u smislu odredaba ove Odluke, (1) Vlasnici postojećih građevina odnosno 

smatra se izgradnja priključaka kojima se drugih nekretnina ili onih koje će se tek 

omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti izgraditi, dužni su priključiti svoju građevinu, 

za nesmetano korištenje vodnih usluga. odnosno drugu nekretninu na komunalne 

(2) Priključak na javnu vodoopskrbu smatra se vodne građevine za javnu vodoopskrbu 

cjevovod vode za piće od spoja na uličnoj odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav 

mreži do glavnog vodomjera smještenog u izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u 

građevini ili izvan nje, uključivo i zaporni kojem se nalazi građevina, odnosno druga 

uređaj neposredno iza glavnog vodomjera. nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti 

(3) Priključak na javnu odvodnju smatra se dio za priključenje na te sustave, sukladno ovoj 

odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj Odluci o priključenju. 

mreži do kontrolnog okna koje se nalazi u (2) Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu 

građevini ili izvan nje. suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za 

(4) Vodomjerno okno je dio unutarnje priključenje poljoprivrednog zemljišta na 

vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi komunalnu vodnu građevinu za javnu 

vodomjer i zaporni uređaj. vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se 

(5) Kont ro lno  okno  je  d io  unu ta rn je  pritom ne mogu obvezati na takvo 

kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve priključenje. 

otpadne vode iz posebnih dijelova građevine 

(stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

Članak 7.

Članak 5. Vlasnici građevine odnosno druge nekretnine dužni su 

priključiti građevinu, odnosno drugu nekretninu na 

(1) Svaka građevina, odnosno svaki dio komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

građevine koji predstavlja samostalnu 
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- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja 

javni sustav vodoopskrbe odnosno javni stvarnih troškova priključenja javnom 

sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti isporučitelju, te mogućnost prisilne naplate u 

na komunalne vodne građevine prije uporabe slučaju kada vlasnik građevine, odnosno 

građevine, drugi zakoniti posjednik građevine ne uplati 

 - postojeće građevine, u naseljima u kojima još troškove izgradnje priključka u određenom 

nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe roku.

odnosno javni sustav odvodnje, moraju se 

priključiti na komunalne vodne građevine u 

roku od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA

isporučitelja vodnih usluga o završetku 

izgradnje sustava javne vodoopskrbe Članak 9.

odnosno sustava javne odvodnje i  

mogućnosti priključenja, (1) Priključenje na komunalne vodne građevine 

- postojeće građevine, u naseljima gdje je već izvodi se tako da se na svaku nekretninu u 

izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno pravilu uvodi jedan vodoopskrbni priključak i 

javni sustav odvodnje, moraju podnijeti jedan priključak odvodnje.

zahtjev za priključak na komunalne vodne (2) Iznimno, u vodomjerno okno s jednim 

građevine u roku od 30 dana od dana vodoopskrbnim priključkom, isporučitelj 

obavijesti isporučitelja o mogućnosti vodne usluge može dopustiti ugradnju 

priključenja, odnosno priključiti se na paralelnih vodomjera ako postoje opravdani 

komunalne vodne građevine u roku od jedne razlozi te su ispunjeni tehničko-tehnološki 

godine dana od stupanja na snagu ove uvjeti za takav način priključenja uz ovjerenu 

Odluke.  suglasnost vlasnika ili suvlasnika (51 % 

suvlasnika). Kod razdvajanja ne plaća se 

naknada za priključenje jedinici lokalne 

Članak 8. samouprave.

(3) 

(1) Ako vlasnik građevine, odnosno druge 

nekretnine ne priključi svoju građevinu, 

odnosno drugu nekretninu na komunalne 

vodne građevine u rokovima iz prethodnog 

članka ove Odluke, na prijedlog isporučitelja 

vodnih usluga, jedinica lokalne samouprave 

donijet će rješenje u upravnom postupku o 

obvezi priključenja na teret vlasnika ili 

drugog zakonitog posjednika građevine 

odnosno nekretnine.

(2) Protiv rješenja o obvezi priključenja 

dopuštena je žalba tijelu jedinice područne 

(regionalne) samouprave nadležnom za 

komunalne poslove.

(3) Rješenje o obvezi priključenja, pored Članak 10.

osnovnih podataka o vlasniku građevine i 

građevini, sadrži i odredbe o visini naknade (1) Postupak za priključenje na komunalne 

za priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog vodne građevine za javnu vodoopskrbu 

za rad isporučitelju vodnih usluga da izvede odnosno javnu odvodnju pokreće se 

priključak na teret vlasnika, odnosno drugog podnošenjem zahtjeva za priključenje.

Vlasnik nekretnine - korisnik može pisano 

zahtijevati odjavu vodovodnog priključka na 

predviđenom obrascu javnog isporučitelja 

nakon što je podmirio eventualna dugovanja 

nastala do dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje do 24 

mjeseca smatra se privremenom odjavom, a trajnom 

odjavom smatra se svaka odjava koja traje duže od 24 

mjeseca.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka 

raskida se ugovor o pružanju vodnih usluga. zaključen 

između vlasnika - korisnika i isporučitelja vodnih 

usluga.
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(2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik Članak 12.

građevine odnosno druge nekretnine.

(3) Zahtjev za priključenje može podnijeti i Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za 

korisnik građevine ako je to pravo na njega priključenje provodi postupak za izdavanje  dozvole 

prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, 

ili na temelju specijalne punomoći, ovjerenih ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki 

kod javnog bilježnika. uvjeti.

(4) Zahtjev za priključenje podnosi se Ako za priključenje ne postoje odnosno nisu ispunjeni 

isporučitelju vodnih usluga. tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za priključenje će 

(5) Zahtjev za priključenje novoizgrađene se odbiti.

građevine, mora se podnijeti pravovremeno, Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 

prije uporabe građevine. 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana 

primitka zahtjeva.

Članak 11.

Članak 13.

(1) Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

1. preslika katastarskog plana za česticu koja se Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati 

priključuje na sustav javne vodoopskrbe podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i 

odnosno javne odvodnje, adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), 

2. presliku akta na temelju kojeg se može graditi ime vlasnika i njegove podatke, a  odgovarajuća skica 

(uz predočenje izvornika) odnosno potvrda priključka ostaje u arhivi isporučitelja i čuva se u 

Državne geodetske uprave, Područnog ureda katastru vodova.

za katastar Slavonski Brod kojom se Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati 

potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog 

veljače 1968. godine i članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može 

3. dokaz o vlasništvu građevine odnosno priključiti. 

nekretnine za koju se traži priključak. Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja 

4. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, naknade za priključenje. 

izvadak iz središnjeg obrtnog registra za Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se 

obrte, izvadak iz sudskog registra za na znanje jedinici lokalne samouprave, radi donošenja 

trgovačka društva i dr. rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje. 

5. po potrebi Uvjerenje o kućnom broju od 

Područnog ureda za katastar,

Članak 14.

(2) Korisnik građevine zahtjevu za priključenje, 

osim dokumentacije iz st. 1. ovog članka, Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se 

prilaže i sljedeću dokumentaciju: može graditi ne smiju se priključiti na komunalne 

1. dokaz o pravu korištenja građevine vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku 

2. ugovor/specijalna punomoć (pisana postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na 

suglasnost) iz članka 11. stavka 3. ove obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema 

Odluke. posebnom zakonu. 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta 

prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem i preslika 

katastarskog plana. Članak 15.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga 

ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi 
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vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se priključuju na komunalne vodne građevine pa se 

priključuje. naknada za priključenje plaća zasebno od posebnih 

Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko- dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog članka.

tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj 

vodne usluge, ako posebnim propisima nije određeno 

drugačije. Članak 19.

Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba 

javnog isporučitelja vodne usluge Naknada za priključenje na komunalne vodne 

građevine prihod je Proračuna općine Brodski 

Stupnik. Prihodi od naknade za priključenje koriste se 

Članak 16. isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje 

komunalnih vodnih građevina na području općine 

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik Brodski Stupnik.

nekretnine dužan je s isporučiteljem vodnih usluga 

zaključiti Ugovor o izgradnji priključka i Ugovor o 

pružanju vodnih usluga. Članak 20.

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv 

ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje 

izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini utvrđuje rješenjem jedinice lokalne samouprave.

sastavni dio ugovora. Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili 

obročno.

Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se 

IV.  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI naknada plaća obročno, obveznik plaćanja naknade 

PRIKLJUČENJA dužan je platiti u roku od 15 dana od dana dostave 

rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 17.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na Članak 21.

komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj 

vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja 

tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o 

izgradnji priključka, uputiti u jedinicu lokalne 

samouprave radi plaćanja naknade za priključenje i ne 

V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE smije početi s radovima na priključenju prije nego li 

mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz 

Članak 18. o plaćenoj naknadi za priključenje odnosno o plaćanju 

prvog obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.

 Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se 

priključuje na komunalne vodne građevine uz 

troškove izgradnje priključka dužan je platiti naknadu 1. Visina naknade za priključenje na vodne 

za priključenje. građevine za javnu vodoopskrbu i javnu 

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine,  odvodnju

naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio 

nekretnine zasebno. Članak 22.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta 

kao posebnih dijelova nekretnine pribraja se površini 

posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovoga 

članka, osim ako se ti posebni dijelovi nekretnine 

.

Visina naknade za priključenje na vodne građevine za 

javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se u 

sljedećim iznosima: 
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2 društvene namjene, u iznosu 0% prosječne - za stambenu zgradu površine do 200 m
mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj građevinske (bruto) površine, bez stanova 
za prethodnu godinu;kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 

- za zgrade/građevine športsko-rekreacijske 0% prosječne mjesečne bruto plaće u 
namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
sl.), u iznosu 0% prosječne mjesečne bruto - za stan kao posebni dio nekretnine površine 

2 plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu do 200 m  građevinske (bruto) površine, u 
godinu;iznosu od 0% prosječne mjesečne bruto plaće 

- za objekte koji služe isključivo za u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
poljoprivrednu djelatnost (plastenici, - za stambenu zgradu površine od 200 do 400 

2 staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište m  građevinske (bruto) površine, bez stanova 
neovisno o površini, u iznosu od 20% kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 
prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 25% prosječne mjesečne bruto plaće u 
Hrvatskoj za prethodnu godinu;Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za jednostavne građevine koje u smislu - za stan kao posebni dio nekretnine površine 
posebnog propisa o prostornom uređenju i veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine 
gradnji mogu graditi bez akta kojim se u iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto 
odobrava gradnja a prikladne su za plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 
priključenje, u iznosu od 20% prosječne godinu;
mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj - za stambenu zgradu površine preko 400 m2 
za prethodnu godinu;građevinske (bruto) površine, bez stanova 

- za neizgrađeno građevno zemljište, u iznosu kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 
od 20% prosječne mjesečne bruto plaće u 50% prosječne mjesečne bruto plaće u 
Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 

nekretnine ili za poslovne prostore kao 
Članak 23.posebne dijelove nekretnine,  osim 

proizvodnih građevina, površine do 500 m2 
Vlasnik građevine koja je priključena na komunalnu građevinske (bruto) površine, u iznosu od 
vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu odnosno 50% prosječne mjesečne bruto plaće u 
javnu odvodnju, u slučaju dogradnje građevine, dužan Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
je za površinu koju dograđuje podmiriti naknadu za - za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 
priključenje, po kriterijima iz prethodnog članka ove nekretnine ili za poslovne prostore kao 
Odluke.posebne dijelove nekretnine,  osim 

proizvodnih građevina, površine preko 500 

m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 
2. Način plaćanja naknade za priključenjejedne prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
Članak 24.- za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova 

nekretnine ili za proizvodne prostore kao 
Obveznik plaćanja naknade vlasnik/korisnik fizička posebne dijelove nekretnine bez obzira na 
osoba za priključenje stambenog prostora naknadu površinu, u iznosu od 30% prosječne 
plaća jednokratno i ne može se odobriti obročno mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj 
plaćanje za prethodnu godinu;

- za objekte koji služe djelatnosti kulture, 

znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, 

zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, 

druge socijalne ustanove i ostale građevine 
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3. Oslobođenje od plaćanja naknade za VII.  NADZOR

priključenje

Članak 28.

Članak 25.

Ovlaštena osoba jedinice lokalne samouprave (u 

Načelnik općine može osloboditi u potpunosti obveze daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) u provođenju ove 

plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine odluke može poduzeti sljedeće mjere:

ili investitore koji grade građevine od zajedničkog - izdati obvezni prekršajni nalog i izreći 

odnosno općeg interesa za jedinicu lokalne novčanu kaznu,

samouprave kao što su društveni i vatrogasni domovi, - pokrenuti prekršajni postupak.

crkva, groblja, športske dvorane, škola, i slično, te 

građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih 

društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu iste. VIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.

Članak 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kaznit 

Od naknade za priključenje na komunalne vodne će se za prekršaj pravna osoba ako: 

građevine oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi 1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav 

članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji rokovima određenim člankom 7. ove 

ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom Odluke,

stambenog kredita (Narodne novine br. 174/04., 2. samovoljno priključi svoju građevinu na 

92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav 

55/11.). odvodnje.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit će 

se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja 

VI. FINANCIRANJE GRADNJE učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

KOMUNALNIH VODNIH Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit će 

GRAĐEVINA OD STRANE  BUDUĆIH se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba 

KORISNIKA koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini 

prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 27. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit će 

se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz 

U slučaju kada gradnja određene komunalne stavka 1. ovog članka. 

građevine nije predviđena planom gradnje 

komunalnih vodnih građevina, budući korisnici 

vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz 

povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod Članak 30.

uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s 

jedinicom lokalne samouprave. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 

općine Brodski Stupnik, a rok povrata sredstava ne posavske županije“, a primjenjuje se od 1. 1. 2012. 

može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. godine.
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Članak 31. Klasa: 363-01/11-01/71

Urbroj:2178/03-02-11-2

Brodski Stupnik, 12. prosinca 2011.g.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Primjenom ove Odluke prestaju vrijediti na području 

općine Brodski Stupnik odredbe Odluke o 

priključenju na komunalnu infrastrukturu ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 12/01, 17/02, 

11/04 i 8/09).
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OPĆINA  BUKOVLJE

8. (Plan gospodarenja otpada za RH usvojen je u 

kolovozu 2007.godine za razdoblje od 2007. do 

2015.godine)

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o 

otpadu („NN“ br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) Plan gospodarenja otpadom općine Bukovlje za 

Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 13. razdoblje 2011. do 2019.godine sadrži.

sjednici održanoj 15.12.2011.god. donijelo je:

1. Položaj i karakteristike područja općine 

PLAN  Bukovlje;

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja općine 

gospodarenja komunalnim otpadom Bukovlje, te položaj u odnosu na susjedne 

općine Bukovlje za razdoblje općine, ukupna površina i geografske 

od 2011. do 2019. godine karakteristike,

1.2. Klima – klimatske karakteristika,

1.3. Promet – prometna infrastruktura,

Prema Zakonu o otpadu („NN“ br. 178/04, 111/06, 1.4. Broj stanovnika i gustoća naseljenosti

60/08 i 87/09), gradovi i općine su obvezne donijeti 2. Postojeće stanje gospodarenja komunalnim 

svoje Planove gospodarenja komunalnim otpadom. otpadom;

Općinski plan gospodarenja komunalnim otpadom je 3. Mjere gospodarenja otpadom

planski dokument, koji mora biti usklađen sa 3.1. mjere odvojenog skupljanja komunalnog 

Županijskim planom gospodarenja otpadom (donijela otpada,

županijska skupština na 27. sjednici, održanoj 3.2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za 

6.10.2008. za razdoblje od 2008. do 2015. godine i komunalni otpad,

objavljen u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 3.3. popis otpadom onečišćenog okoliša i 

županije" br. 15/08), Strategijom i Planom neuređenih odlagališta,

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kao i sa 3.4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih 

Strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša
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3.5. izvore i visinu potrebnih sredstava za Temelj razvoja općine  Bukovlje čini valorizacija 

provedbu sanacije. prirodnih resursa : poljoprivrednih površina, šumskih  

4. Praćenje izvršenja poduzetih mjera površina i vodenih površina, te izgrađenih struktura - 

predviđenih Planom gospodarenja otpadom naselja i infrastrukture.

U gospodarskom razvoju općine Bukovlje uz već 

1.  POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE spomenutu  poljoprivredu prisutno je malo i srednje  

PODRUČJA OPĆINE  BUKOVLJE poduzetništvo u korištenju  resursa u obliku 

proizvodnje i usluga.

1.1.  Položaj, značaj i posebnosti područja 

općine Bukovlje te položaj u odnosu na  U prostorno planskoj dokmentaciji općine Bukovlje 

susjedne općine, ukupna površina  i su predviđene i zone ugostiteljsko-turističke, kao i 

geografske karakteristike sportsko-rekreativne namjene.

U posljednjih nekoliko godina u općini  Bukovlje uz 

Općina Bukovlje smještena je u centralnom dijelu povećan interes za  poljoprivredu (voćarstvo, 

Brodsko-posavske županije i spada u manje vinogradarstvo, povrtlarstvo) i stočarstvo intenzivnije 
2 se razvija poduzetništvo i ostale  uslužne obrtne teritorijalne jedinice površine 31,51 km  i ima 3098 

djelatnosti koje su na putu daljeg razvoja.stalno naseljenih stanovnika. Općina Bukovlje 
Na području  općine Bukovlje perspektivu i svoje sjeveroistočna je prigradska općina sjedišta Brodsko-
razvojne planove veže 30-ak malih i srednjih posavske županije, grada Slavonskog Broda, a u svom 
poduzetnika  koji razvijaju proizvodnju i usluge koje sastavu ima pet naselja: Bukovlje, Vranovce, 
ne štete i zagađuju okoliš, s  tendencijom daljeg Šušnjevce, Ježevik i Korduševce. Općina Bukovlje na 
razvoja i novog  upošljavanja.istoku graniči s općinom Garčin, na jugoistoku s 
Koristeći sve navedene momente razvoja i tendenciju općinom Gornja Vrba, na jugozapadu s gradom 
širenja malog poduzetništva i obrta, te obiteljskih  Slavonskim Brodom, na sjeverozapadu s općinom 
poljoprivrednih  gospodarstava, općina nastoji Podcrkavlje, te na sjeveru s općinom Levanjska Varoš 
omogućiti što bolju infrastrukturnu opremljenost svih (Osječko-baranjska županija).
naselja.

Općina Bukovlje ukupno zauzima površinu od 31,51 Općina Bukovlje ima veliki i turistički potencijal. 
km2 što čini 1,95% površine Brodsko-posavske Evidentirana su dva zakonom kategorizirana objekta 
županije. prirode - zaštićena karajolika krajnji južni obronci Dilj 

gore, te akumulaciono jezero Ljeskovac, udaljene 2 
Naselje Bukovlje koje je ujedno i općinsko središte i km od naselja Korduševci. Izletište Ljeskovac 
sjedište zauzima površinu od 4,62 km2, naselje omeđuju tri brda, a u samoj udolini spajaju se dva 
Vranovci zauzima površinu od 3,46 km2, naselje potoka, a u području izletišta nalazi se osam izvora, a 
Šušnjevci zauzima površinu od 7,70 km2, naselje voda koja iz njih izvire čista je i bistra, jer u blizini 
Ježevik zauzima površinu od 5,65 km2 i naselje nema nikakvih zagađivača.
Korduševci je naselje koje zauzima najveću površinu i Umjetno jezero, s branom visokom 10 m, sa svih je 
to 10,08km2. strana okruženo gustom šumom, hrastovom, 

bukovom, grabovom i borovom. Osim za kupanje, 
Naselja u općini Bukovlje su uglavnom izgrađena uz jezero se tijekom godine koristi i za ribolov, dok su 
cestovne pravce s niskom stambenom izgradnjom. travnati tereni zu jezero idealno mjesto za sportske 
Parcele su uglavnom uske i dugačke, većim dijelom u aktivnosti. U blizini jezera nalazi se i najviši vrh Dilj-
funkciji poljoprivredne proizvodnje. gore zvan Čardak, a obližnje šume bogate su 
Na području  općine Bukovlje obradivih raznovrsnom divljači. Dok je šetnja šumskim stazama 
poljoprivrednih površina ima ukupno 574,4 ha što je omiljena tijekom ljetnih, proljetnih i jesenskih 
udjel od 42,45% u ukupnim površinama općine. mjeseci, a zimi skijanje i sanjkanje.
Ostale površine su šume i vodotoci i kanali.
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1.2.  Klima – klimatske karakteristike 1.3.  Promet – prometna infrastruktura

Klimatske osobine područja općine Bukovlje Geoprometni položaj općine Bukovlje sa stajališta 

dio su ukupnih klimatskih obilježja šireg prostora prometne povezanosti je vrlo povoljan.

Brodsko-posavske županije, ali i ukupnog prostora Općina Bukovlje smještena je na kontaktnom 

geografske cjeline Istočne Hrvatske. području pobrđa - južni obronci Dilj gore i savske 

Na cjelokupnom, širem prostoru prevladava ravnice, gdje su uz prometne pravce nastala naselja. 

umjereno kontinentalna klima gdje su promjene Područjem općine prolazi više državnih i županijskih 

vremena česte i intenzivne. cesta. U smjeru istok - zapad tangira je s južne strane 

Osnovne osobine ovog tipa klime su srednje autocesta A 3, a na zapadnom rubu državna cesta D 53. 

mjesečne temperature više od 10°C tijekom više od 4 Za veze s okolnim područjima vrlo je važna 

mjeseca godišnje, srednje temperature najtoplijeg županijska cesta Ž 4202 što spada u najvažnije 

mjeseca ispod 22°C, te srednje temperature županijske prometnice smjera istok – zapad.

najhladnijeg mjeseca između -3°C i +18°C, te 

prosječna godišnja količina oborine od 700 – 800 mm. Područje općine Bukovlje, dobro je povezano 

Srednje temperature zraka su u porastu do cestovno s područjem cijele regije pa i šire.

srpnja kada dostižu maksimum (20,4°C). Najhladniji Mrežu sustava cestovnog prometa na prostoru općine 

mjesec je, uglavnom siječanj (-1,2°C) iako su česta i Bukovlje čine županijske ceste, lokalne i nerazvrstane 

odstupanja (prosinac 0,7°C). Apsolutni maksimum ceste, te šumski i poljski putevi.

temperature zraka zabilježen je u promatranom Također prostorom općine Bukovlje prolaze i 

razdoblju iznosio 38,4°C, dok je apsolutni minimum županijska cesta Ž 4202, Ž 4213 i Ž 4187, te lokalne 

temperature zraka u istom razdoblju iznosio -25,7°C. cesta L 42040 i L 42041 koje povezuju općinu 

Ukupna godišnja  kol ič ina oborine Bukovlje sa sjedištem Brodsko-posavske županije 

zabilježena u ovom razdoblju iznosila je 725,9 mm. gradom Slavonskim Brodom i susjednim općinama.

Glavni maksimum oborine javlja se početkom ljeta, u Mreže kategoriziranih cesta (županijskog i 

lipnju sa 89,6 mm oborine, dok je sporedni krajem lokalnog karaktera) su asfaltirane.

jeseni u studenom sa 66 mm oborine. Karakteristike postojećih županijskih i 

Glavni minimum oborine javlja se sredinom lokalnih cesta na području općine Bukovlje pokazane 

jeseni, u listopadu s prosječnom količinom od 44,8 su u sljedećoj tablici:

mm oborine, dok je sporedni minimum krajem zime ili 

početkom proljeća s prosječnom količinom od 43,9 

mm.

Općinu Bukovlje uglavnom u zadnje vrijeme 

pogađaju elementarne nepogode, i to poplave i suše, a 

i tuča.

 
POSTOJEĆE STANJE CESTOVNE MREŽE

Kategorija ceste Oznaka ceste Stanje kolnika Širina kolnika m Širina kolnika m 
Županijska cesta Ž 4202 

Ž 4213 
Ž 4187 

Asfalt 
Asfalt 
Asfalt 

6,0 
6,0 
5,0 

4.500 m 
1.000 m 
7.250 m 

Lokalna cesta L 42040 
L 42041 

Asfalt 
Asfalt 

5,0 
6,0 

3.750 m 
625 m 
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Nerazvrstane ceste su sve prometnice koje 2.  POSTOJEĆE STANJE

kategorizacijom nisu razvrstane u državne, županijske  GOSPODARENJA KOMUNALNIM

i lokalne ceste.  OTPADOM

U nadležnost općine Bukovlje  pripada gospodarenje 

1.4.  Broj stanovnika i gustoća naseljenosti komunalnim otpadom, dužnost i obveza je da  na 

svojem području osigura uvjete i provedbu propisanih 

Općina Bukovlje ima površinu od 31,51km2 i mjera za gospodarenje  otpadom. Mješoviti 

udio od 1,55% u prostoru Brodsko-posavske županije. komunalni otpad, većinskim djelom iz kućanstava na 

Na području općine Bukovlje prema rezultatima području općine Bukovlje sakuplja se  na način,  da 

popisa stanovništva 2011. godine živi 3098 općina Bukovlje ima zaključen koncesijski ugovor  za  

stanovnika što čini udio od 1,95 % u ukupnom skupljanje, prijevoz, tretiranje i obradu,  na istočnom 

stanovništvu Brodsko-posavske županije. djelu Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije 

Stanovništvo općine Bukovlje živi u 956 za područja  općine Bukovlje, Sikirevci, Slavonski 

domaćinstava. Šamac, Donji Andrijevci, Podcrkavlje, Gornja Vrba, 

Prosječna gustoća naseljenosti na području Klakar Oriovac i Sibinj sa tvrtkom Jakob Becker do.o. 

općine Bukovlje iznosi 96 stanovnika na km2. Bukovlje u razdoblju 30 godina (u različitim 

Prema rezultatima popisa stanovništva 2011. razdobljima ovisno o  potpisanim ugovorima s 

godine u Bukovlju živi 1987 stanovnika u 593 pojedinačnim općinama). 

domaćinstva, u naselju Vranovci živi 633 stanovnika u Kako na području općine Bukovlje nema  poslovnih 

205 domaćinstava, u Šušnjevcima živi 257 stanovnika subjekata koji proizvode značajnu  količinu 

u 87 domaćinstava , u naselju Korduševci živi 159 vanrednog ili opasnog otpada osim ambulante, 

stanovnika u 50 domaćinstava a u Ježeviku živi 62 automehaničari ili drvo obrađivači i slično, isti su 

stanovnika u 21 domaćinstvu. dužni  po posebnim propisima zbrinuti proizvedeni 

U Općini Bukovlje je prema popisu otpad. 

stanovništva iz 2001. godine živjelo 3005 stanovnika Kako uz redoviti i organizirani odvoz otpada na 

u 859 kućanstava. Popisom obavljenim 2011. godine području općine Bukovlje,  neodgovorni građani  

na području općine evidentirano je 3098 stanovnika, bacaju  otpad po kanalima. 

što predstavlja porast broja stanovnika u Nažalost  na području općine nije u potpunosti 

desetogodišnjem razdoblju. riješeno selektivno prikupljanje otpada kao, papir, 

Najveći porast stanovnika je u naselju staklo,  pet ili druga plastika. Na  mjesnim grobljima 

Bukovlje za 129 stanovnika u odnosu na postavljeni su  Pvc i metalni kontejneri  koji redovito 

desetogodišnje razdoblje (popis 2001. – 1858 odvozi  tvrtka Jakob Becker d.o.o.

stanovnika, popis 2011 – 1987 stanovnika) u naselju 

Vranovci za 11 stanovnika u odnosu na desetogodišnje 

razdoblje (popis 2001. – 633 stanovnika, popis 2011 – 3. MJERE GOSPODARENJA OTPADOM

644 stanovnika) , zatim neznatan pad stanovništva je u 

naselju Korduševci za 1 stanovnika (popis 2001 – 160 U cilju nam je transparentno i pravilno  gospodarenje   

stanovnika, popis 2011. – 159 stanovnika) i u naselju otpadom  te ostvarivanje optimalnih rješenja  

Šušnjevci za 9 stanovnika (popis 2001 – 266 usmjerenih  ka sprečavanju  i smanjenju otpada kao i 

stanovnika, popis 2011. – 257 stanovnika) i značajniji maksimalno  očuvanje čovjekovog,  životinjskog i 

pad stanovništva u naselju Ježevik za 15 stanovnika biljnog okoliša, a  u skladu  propisanih  odredaba, pod 

(popis 2001 – 77 stanovnika, popis 2011. – 62 strategijom i programima zaštite okoliša.  U tom 

stanovnika). smislu općina Bukovlje, poduzet će sljedeće mjere  

U proteklom razdoblju od 10 godina činjenica zbrinjavanja  otpada: 

je da je ukupni prirodni priraštaj bio pozitivan.

Naselje Bukovlje općinsko je središte i 

predstavlja urbano područje sa naseljem Vranovci.
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3.1. mjere  odvojenog  skupljanja komunalnog edukativno utjecajem na svijest  svih građana za  čist i 

 otpada zdrav okoliš u kojem se i mi nalazimo.  

Idealno gospodarenje otpadom ima svoje  smjernice u  

primarnom postupku  prikupljanja otpada.  3.2. mjere za upravljanje i nadzor odlagališta 

Odvojenim  prikupljanjem otpada, cilj je  za komunalni otpad

gospodarenje  u  skladu  Zakona o otpadu   određenim 

provedbenim i pravilnicima. Zakon nam nalaže  Na području općine Bukovlje u ovom trenutku ne 

selektivno  prikupljanje i skladištenje  otpada čija se postoji oformljeno, registrirano i uređeno odlagalište 

vrijedna komponenta  treba iskoristiti. otpada. Stoga posebne mjere i nadzor u ovom smislu 

Odvojeno se mogu prikupiti najmanje 50% otpada, nije potrebno uspostavljati, no za divlja odlagališta 

kao staklo papir plastika metali i mnoge druge nadzor je itekako potreban u smislu sprečavanja 

iskoristive komponente. daljnjeg otpada na divlja odlagališta odnosno treba 

Štetne tvari kao; ulja, baterije, masti, akumulatori, uspostaviti potpunu zabranu.

lijekovi i mnogi drugi u ovoj skupini opasne za okoliš, 

kao takve,  moraju se prikupiti  i adekvatno  zbrinuti, 

po  posebnim propisima  za ovu vrstu  otpada. Ovaj 3.3. popis otpadom onečišćenog okoliša i 

način  prikupljanja je  preduvjet za efikasnost i neuređenih odlagališta 

primjenu  mjera  gospodarenja otpadom. Kao mjere  

gospodarenja otpadom  podrazumijeva se Na području općine Bukovlje nalaze se lokacije 

postupak koji daje otpadu, novu vrijednost  kroz  novu divljih odlagališta bivših seoskih ''mrciništa'', a u 

uporabu i preradu.  Ostatak  se mora zbrinuti na  popisu koji slijedi označene su lokacije:

odlagalištu otpada. 

Imamo više  osnova modela za organizirani  sustav - Odlagalište „Karlovac“ u Bukovlju smješteno je 

selektivnog prikupljanja,  prvi  je  reciklažno dvorište sjeverozapadnom dijelu naselja Bukovlje na k.č.br. 

i zeleni otoci s instaliranim spremnicima većih 1804/1, površine po otpadom oko 0,6 ha. Ukupna 

zapremina od 1000 do 7000  litara, ovisno  količini i količina otpada je od 2.000 m3 – 3000m3 i to je 

potrebama, u koje se prikuplja do 10 vrsta iskoristivih komunalni bezopasni otpad i organski otpad. 

otpada          Odlagalište se koristilo dugi niz godina i zahtjeva 

Postoji mogućnost instaliranja istih u svim  naseljima sanaciju.

općine Bukovlje.  

Dodatni način  selektiranja  iskoristivih otpada je  

posebna posuda svakom domaćinstvu uz  spremnike  3.4. redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih 

miješanog komunalnog otpada, a  na primjer organski odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša

ili drugi otpad koji stvara veći količinski udio. 

Mogućnost postavljanja  i spremnike većih gabarita  Općina Bukovlje sanirala je odlagalište „Mrcinište“ u 

za nekoliko domaćinstava zajedno u skladu sa Vranovcima na Izišću unazad par godina, a kako je već 

zakonskim regulama. navedeno isto odlagalište se ne koristi.

Treća i naj efikasnija  varijanta selektiranja  otpada je Planom sanacije divljih odlagališta odredit će se 

suha reciklaža koja se primjenjuje u  mnogim prioriteti odnosno redoslijed aktivnosti sanacije 

državama širom EU. navedenih divljih odlagališta na području općine 

Bukovlje

Ovim  možemo iskoristiti maksimalan postotak i 

iskoristivost  vrijednosnih materija te time ostvariti 

vrhunski uspjeh i više od 50% iskoristivih tvari, a koje 3.5. izvori i visina potrebnih sredstava za 

uvjetuje novo pravilo i zakon o otpadu. provedbu sanacije

Sve namjere i buduća zbivanja možemo pospješiti 

putem medija i drugim kanalima informacije, Za sanaciju divljih odlagališta planirani iznos 
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sredstava predvidjet će se Planom sanacije divljih 9.

odlagališta na području općine Bukovlje.

Općina Bukovlje predviđa da će se visina sredstva za 

sanaciju divljih odlagališta kretati oko 800.000,00 kn, Na temelju članka 209. Zakona o vodama 

a financiranje će se izvršiti na način da će općina ("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj 153/09) 

Bukovlje pokušati dogovoriti i predložiti drugim i članka 25. Statuta općine Bukovlje ("Službeni 

ovlaštenim institucijama prijedlog i plan sanacije u vjesnik Brodsko-posavske županije" br. br.11/01, 

suradnji s koncesionarom. 04/06, 05/07 i 11/09), Općinsko vijeće općine 

Bukovlje, na sjednici održanoj 15.prosinca 2011. 

godine, donosi sljedeću

4. PRAĆENJE IZVRŠENJA PODUZETIH 

MJERA PREDVIĐENIH PLANOM 

GOSPODARENJA OTPADOM

Općinski načelnik je dužan jednom godišnje, do 30. 

travnja tekuće godine za prethodnu godinu, podnijeti 

izvješće Općinskom vijeću o provedbi Plana 

gospodarenja otpadom općine Bukovlje, a poglavito o 

izvršenju i provedbi obveza propisanih mjera 

gospodarenja otpadom utvrđenih ovim Planom.

Ovaj Plan gospodarenja otpadom stupa na snagu 

osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE   

OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 351-01/11-01/5

Urbroj: 2178/11-01/11-1

Bukovlje, 15. 12. 2011.g.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

Miroslav Brblić, v.r.

ODLUKU

o priključenju na komunalne vodne građevine 

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

- postupak i uvjeti priključenja građevina i 

drugih nekretnina na komunalne vodne 

građevine,

-  obveza i rokovi priključenja,

- naknada za priključenje i način plaćanja 

naknade za priključenje,

- način i uvjeti financiranja gradnje 

komunalnih vodnih građevina od strane 

budućih korisnika

- nadzor  i

- prekršajne odredbe.

Članak 2.

(1) Pod komunalnim vodnim građevinama u 

smislu ove Odluke smatraju se:

1. građevine za javnu vodoopskrbu

2. građevine za javnu odvodnju.

(2) Vodne usluge su:

1. usluge javne vodoopskrbe,

2. usluge javne odvodnje.

Strana: 2459Broj: 17 »SLUŽBENI VJESNIK«



Članak 3. kontrolnog okna i instalacija priključka radi 

očitanja vodomjera, uzimanja uzoraka vode, 

Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo odnosno zamjene i popravka vodomjera i 

VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, sa sjedištem u N. instalacija priključka, u svakom trenutku.

Zrinskog 25.

II.  OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 4. Članak 6.

(1) Priključenjem na komunalne vodne (1) Vlasnici postojećih građevina, odnosno 

građevine, u smislu odredaba ove Odluke, drugih nekretnina ili onih koje će se tek 

smatra se izgradnja priključaka kojima se izgraditi, dužni su priključiti svoju građevinu, 

omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti odnosno drugu nekretninu na komunalne 

za nesmetano korištenje vodnih usluga. vodne građevine za javnu vodoopskrbu, 

(2) Priključak na javnu vodoopskrbu smatra se odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav 

cjevovod vode za piće od spoja na uličnoj izgrađen u naselju, odnosno dijelu naselja u 

mreži do glavnog vodomjera smještenog u kojem se nalazi građevina, odnosno druga 

građevini ili izvan nje, uključivo i zaporni nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti 

uređaj neposredno iza glavnog vodomjera. za priključenje na te sustave, sukladno ovoj 

(3) Priključak na javnu odvodnju smatra se dio Odluci o priključenju. 

odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj (2) Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu 

mreži do kontrolnog okna koje se nalazi u suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za 

građevini ili izvan nje. priključenje poljoprivrednog zemljišta na 

(4) Vodomjerno okno je dio unutarnje komunalnu vodnu građevinu za javnu 

vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se 

vodomjer i zaporni uređaj. pritom ne mogu obvezati na takvo 

(5) Kont ro lno  okno  j e  d io  unu ta rn je  priključenje. 

kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve 

otpadne vode iz posebnih dijelova građevine 

(stan, poslovni prostor, garaža i sl.). Članak 7.

Vlasnici građevine, odnosno druge nekretnine dužni 

Članak 5. su priključiti građevinu, odnosno drugu nekretninu na 

komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

(1) Svaka građevina, odnosno svaki dio - novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je 

građevine koji predstavlja samostalnu javni sustav vodoopskrbe odnosno javni 

uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti 

garaža i sl.) mora imati zaseban uređaj za na komunalne vodne građevine prije uporabe 

mjerenje potrošnje – vodomjer. građevine,

(2) Vlasnik, odnosno korisnik građevine ili druge  - postojeće građevine, u naseljima u kojima još 

nekretnine dužan je održavati vodomjerno nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe 

okno kao i kontrolno okno, dok su ostali odnosno javni sustav odvodnje, moraju se 

dijelovi priključka u nadležnosti javnog priključiti na komunalne vodne građevine u 

isporučitelja vodne usluge, te ih je dužan roku od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog 

održavati u stanju funkcionalne sposobnosti. isporučitelja vodnih usluga o završetku 

(3) Korisnik vodne usluge dužan je javnom izgradnje sustava javne vodoopskrbe, 

isporučitelju vodne usluge omogućiti odnosno sustava javne odvodnje i mogućnosti 

slobodan pristup do vodomjernog okna, priključenja, 
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- postojeće građevine, u naseljima gdje je već pravilu uvodi jedan vodoopskrbni priključak 

izgrađen javni sustav vodoopskrbe, odnosno i jedan priključak odvodnje.

javni sustav odvodnje, moraju podnijeti (2) Iznimno, u vodomjerno okno s jednim 

zahtjev za priključak na komunalne vodne vodoopskrbnim priključkom, isporučitelj 

građevine u roku od 30 dana od dana vodne usluge može dopustiti ugradnju 

obavijesti isporučitelja o mogućnosti paralelnih vodomjera ako postoje opravdani 

priključenja, odnosno priključiti se na razlozi, te su ispunjeni tehničko-tehnološki 

komunalne vodne građevine u roku od jedne uvjeti za takav način priključenja uz ovjerenu 

godine dana od stupanja na snagu ove Odluke.  suglasnost vlasnika ili suvlasnika (51 % 

suvlasnika). Kod razdvajanja ne plaća se 

naknada za priključenje jedinici lokalne 

Članak 8. samouprave.

(3) 

(1) Ako vlasnik građevine, odnosno druge 

nekretnine ne priključi svoju građevinu, 

odnosno drugu nekretninu na komunalne 

vodne građevine u rokovima iz prethodnog 

članka ove Odluke, na prijedlog isporučitelja 

vodnih usluga, jedinica lokalne samouprave 

donijet će rješenje u upravnom postupku o 

obvezi priključenja na teret vlasnika ili 

drugog zakonitog posjednika građevine, 

odnosno nekretnine.

(2) Protiv rješenja o obvezi priključenja 

dopuštena je žalba tijelu jedinice područne 

(regionalne) samouprave nadležnom za 

komunalne poslove.

(3) Rješenje o obvezi priključenja, pored 

osnovnih podataka o vlasniku građevine i Članak 10.

građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za 

priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za (1) Postupak za priključenje na komunalne vodne 

rad isporučitelju vodnih usluga da izvede građevine za javnu vodoopskrbu, odnosno 

priključak na teret vlasnika, odnosno drugog javnu odvodnju pokreće se podnošenjem 

zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja zahtjeva za priključenje.

stvarnih troškova priključenja javnom (2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik 

isporučitelju, te mogućnost prisilne naplate u građevine, odnosno druge nekretnine.

slučaju kada vlasnik građevine, odnosno (3) Zahtjev za priključenje može podnijeti i 

drugi zakoniti posjednik građevine ne uplati korisnik građevine ako je to pravo na njega 

troškove izgradnje priključka u određenom prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom 

roku. ili na temelju specijalne punomoći, ovjerenih 

kod javnog bilježnika.

(4) Zahtjev za priključenje podnosi se 

III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA isporučitelju vodnih usluga.

(5) Zahtjev za priključenje novoizgrađene 

Članak 9. građevine, mora se podnijeti pravovremeno, 

prije uporabe građevine.

(1) Priključenje na komunalne vodne građevine 

izvodi se tako da se na svaku nekretninu u 

Vlasnik nekretnine - korisnik može pisano 

zahtijevati odjavu vodovodnog priključka na 

predviđenom obrascu javnog isporučitelja 

nakon što je podmirio eventualna dugovanja 

nastala do dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje do 24 

mjeseca smatra se privremenom odjavom, a trajnom 

odjavom smatra se svaka odjava koja traje duže od 24 

mjeseca.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka 

raskida se ugovor o pružanju vodnih usluga. zaključen 

između vlasnika - korisnika i isporučitelja vodnih 

usluga.
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Članak 11. Članak 13.

(1) Uz zahtjev za priključenje prilaže se: Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati 

1. preslika katastarskog plana za česticu koja se podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i 

priključuje na sustav javne vodoopskrbe adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), 

odnosno javne odvodnje, ime vlasnika i njegove podatke, a  odgovarajuća skica 

2. presliku akta na temelju kojeg se može graditi priključka ostaje u arhivi isporučitelja i čuva se u 

(uz predočenje izvornika), odnosno potvrda katastru vodova.

Državne geodetske uprave, Područnog ureda Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati 

za katastar Slavonski Brod kojom se podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog 

potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može 

veljače 1968. godine i priključiti. 

3. dokaz o vlasništvu građevine, odnosno Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja 

nekretnine za koju se traži priključak. naknade za priključenje. 

4. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se 

izvadak iz središnjeg obrtnog registra za na znanje jedinici lokalne samouprave, radi donošenja 

obrte, izvadak iz sudskog registra za rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje. 

trgovačka društva i dr. 

5. po potrebi Uvjerenje o kućnom broju od 

Područnog ureda za katastar, Članak 14.

(2) Korisnik građevine zahtjevu za priključenje, 

osim dokumentacije iz st. 1. ovog članka, Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se 

prilaže i sljedeću dokumentaciju: može graditi ne smiju se priključiti na komunalne 

1. dokaz o pravu korištenja građevine vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku 

2. ugovor / specijalna punomoć (pisana postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na 

suglasnost) iz članka 11. stavka 3. ove obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema 

Odluke. posebnom zakonu. 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta Članak 15.

prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem i preslika 

katastarskog plana. Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga 

ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi 

vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se 

Članak 12. priključuje. 

Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj 

priključenje provodi postupak za izdavanje  dozvole vodne usluge, ako posebnim propisima nije određeno 

priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, drugačije.

ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba 

uvjeti. javnog isporučitelja vodne usluge

Ako za priključenje ne postoje odnosno nisu 

ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za 

priključenje će se odbiti. Članak 16.

Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. 

i 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik 

primitka zahtjeva. nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga 

zaključiti Ugovor o izgradnji priključka i Ugovor o 

pružanju vodnih usluga. 

.
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Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv Članak 20.

ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok 

izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje 

sastavni dio ugovora. utvrđuje rješenjem jedinice lokalne samouprave.

Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili 

obročno.

IV.  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI Naknadu za priključenje odnosno prvi obrok, ako se 

PRIKLJUČENJA naknada plaća obročno, obveznik plaćanja naknade 

dužan je platiti u roku od 15 dana od dana dostave 

Članak 17. rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na 

komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj Članak 21.

vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i 

tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja 

zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o 

izgradnji priključka, uputiti u jedinicu lokalne 
V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE samouprave radi plaćanja naknade za priključenje i ne 

smije početi s radovima na priključenju prije nego li 
Članak 18. mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz 

o plaćenoj naknadi za priključenje, odnosno o 
Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se plaćanju prvog obroka, ako je odobreno obročno 
priključuje na komunalne vodne građevine uz plaćanje.
troškove izgradnje priključka dužan je platiti naknadu 

za priključenje.

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, 1. Visina naknade za priključenje na vodne 

naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio građevine za javnu vodoopskrbu i javnu 

nekretnine zasebno. odvodnju

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta 

kao posebnih dijelova nekretnine pribraja se površini Članak 22.

posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovoga 

članka, osim ako se ti posebni dijelovi nekretnine Visina naknade za priključenje na vodne građevine za 

priključuju na komunalne vodne građevine pa se javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se u 

naknada za priključenje plaća zasebno od posebnih sljedećim iznosima: 
2 dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog članka. - za stambenu zgradu površine do 200 m

građevinske (bruto) površine, bez stanova 

kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 
Članak 19. 25% prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
Naknada za priključenje na komunalne vodne - za stan kao posebni dio nekretnine površine 

2građevine prihod je Proračuna općine Bukovlje. do 200 m  građevinske (bruto) površine, u 
Prihodi od naknade za priključenje koriste se iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto 
isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 
komunalnih vodnih građevina na području općine godinu;
Bukovlje. - za stambenu zgradu površine od 200 do 400 

2
m  građevinske (bruto) površine, bez stanova 

kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 

45% prosječne mjesečne bruto plaće u 
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Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za stan kao posebni dio nekretnine površine - za jednostavne građevine koje u smislu 

veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine posebnog propisa o prostornom uređenju i 

u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto gradnji mogu graditi bez akta kojim se 

plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu odobrava gradnja, a prikladne su za 

godinu; priključenje, u iznosu od 20% prosječne 

- za stambenu zgradu površine preko 400 m2 mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj 

građevinske (bruto) površine, bez stanova za prethodnu godinu;

kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 

jedne prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; Članak 23.

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 

nekretnine ili za poslovne prostore kao Vlasnik građevine koja je priključena na komunalnu 

posebne dijelove nekretnine,  osim vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu odnosno 

proizvodnih građevina, površine do 500 m2 javnu odvodnju, u slučaju dogradnje građevine, dužan 

građevinske (bruto) površine, u iznosu od je za površinu koju dograđuje podmiriti naknadu za 

jedne prosječne mjesečne bruto plaće u priključenje, po kriterijima iz prethodnog članka ove 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; Odluke.

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 

nekretnine ili za poslovne prostore kao 

posebne dijelove nekretnine,  osim 2. Način plaćanja naknade za priključenje

proizvodnih građevina, površine preko 500 

m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od Članak 24.

dvije prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu; Obvezniku plaćanja naknade vlasniku/korisniku 

- za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova fizičkoj osobi za priključenje stambenog prostora 

nekretnine ili za proizvodne prostore kao može se odobrit i obročno plaćanje 

posebne dijelove nekretnine bez obzira na  

površinu, u iznosu od 30% prosječne Obročno plaćanje odobrit će se pod uvjetom da 

mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj obveznik plaćanja dostavi jedinici lokalne 

za prethodnu godinu; samouprave bjanko zadužnicu kao sredstvo 

- za objekte koji služe djelatnosti kulture, osiguranja plaćanja. 

znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se 

zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, zatezna kamata.

druge socijalne ustanove i ostale građevine 

društvene namjene, u iznosu 30% prosječne 

mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj 3. Oslobođenje od plaćanja naknade za 

za prethodnu godinu; priključenje

- za zgrade/građevine športsko-rekreacijske 

namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i Članak 25.

sl.), u iznosu jedne prosječne mjesečne bruto 

plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu Načelnik općine može osloboditi u potpunosti obveze 

godinu; plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine 

- za objekte koji služe isključivo za ili investitore koji grade građevine od zajedničkog, 

poljoprivrednu djelatnost (plastenici, odnosno općeg interesa za jedinicu lokalne 

staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište samouprave kao što su društveni i vatrogasni domovi, 

neovisno o površini, u iznosu od 20% crkva, groblja, športske dvorane, škola, bolnica i 

prosječne mjesečne bruto plaće u Republici slično, te građevine za potrebe javnih ustanova i 

do najviše 12 

jednakih mjesečnih obroka.
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trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili VIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE

suvlasništvu iste.

Članak 29.

Članak 26. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kaznit 

će se za prekršaj pravna osoba ako: 

Od naknade za priključenje na komunalne vodne 1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav 

građevine oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u 

članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz rokovima određenim člankom 7. ove Odluke,

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2. samovoljno priključi svoju građevinu na javni 

ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje.

stambenog kredita (Narodne novine br. 174/04., Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit će 

92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja 

55/11.). učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit će 

se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba 

VI. FINANCIRANJE GRADNJE koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini 

KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit će 

se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz 

Članak 27. stavka 1. ovog članka. 

U slučaju kada gradnja određene komunalne IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

građevine nije predviđena planom gradnje 

komunalnih vodnih građevina, budući korisnici Članak 30.

vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine 

mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 

uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s posavske županije“, a primjenjuje se od 1.siječnja 

jedinicom lokalne samouprave. 2012. godine.

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun 

općine Bukovlje, a rok povrata sredstava ne može biti Članak 31.

dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 

Primjenom ove Odluke prestaju vrijediti na području 

općine Bukovlje odredbe Odluke o priključenju na 

VII.  NADZOR komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i 

odvodnju otpadnih voda ("Službeni vjesnik Brodsko-

Članak 28. posavske županije" br. 09/07).

Ovlaštena osoba jedinice lokalne samouprave (u 

daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) u provođenju ove 

odluke može poduzeti sljedeće mjere:

- izdati obvezni prekršajni nalog i izreći 

novčanu kaznu,

- pokrenuti prekršajni postupak.

OPĆINSKO VIJEĆE   

OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 021-05/11-01/35

Urbroj: 2178/11-01/11-1

Bukovlje, 15. 12. 2011.g.

Predsjednik 

Općinskog vijeća:

 Miroslav Brblić, v.r.
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10. Članak 4.

Ostala  materijalna  prava  i  druga  prava  iz  radnog 

Na  temelju članka 10. Zakona o plaćama u odnosa  službenici  i  namještenici  ostvaruju  u 

lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi postupku i na način kako je to utvrđeno kolektivnim 

(„Narodne  novine“  br.  28/10.),   Općinsko  vijeće ugovorom za službenike  i namještenike u  jedinicama 

općine Bukovlje na svojoj 11.sjednici održanoj 16.6. lokalne  i područne (regionalne) samouprave, a ako 

2011.godine donosi nije  utvrđeno  kolektivnim ugovorom utvrđuje ih 

odlukom općinski načelnik.

ODLUKU

o plaći službenika i namještenika Članak 5.

u Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Bukovlje Rješenje o visini plaće i ostalim pravima iz  radnog  

odnosa  za  pročelnika  Jedinstvenog upravnog  odjela  

Članak 1. donosi  općinski  načelnik.

Plaću službenika, odnosno namještenika u Članak 6.

Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje čini Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti 

umnožak  koeficijenta  složenosti  poslova  radnog odredbe koje se odnose na službenike-zaposlenike u 

mjesta  na  koje  je  službenik, odnosno  namještenik Odluci o plaći, dodacima na plaću, te radnom 

raspoređen  i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 vremenu, odmorima, dopustima i ostalim 

% za  svaku navršenu godinu  radnog  staža. materijalnim pravima načelnika i  službenika-

zaposlenika  u  općini  Bukovlje 

(„Službeni   vjesnik  Brodsko-posavske županije“ 

Članak 2. broj 14/2006).

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika 

u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje se Članak 7.

kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) Ova Odluka  stupa na  snagu danom donošenja.

samouprave.

Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena OPĆINSKO VIJEĆE 

kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju odlukom općinski OPĆINE BUKOVLJE

načelnik.

Klasa:   021-05/11-01/29

Ur.broj: 2178/25-02-11-1

Članak 3. Bukovlje, 16. lipnja  2011. godine 

Za obračun plaće službenika i namještenika, a prema PREDSJEDNIK

složenosti  poslova  radnog mjesta,  u  Jedinstvenom OPĆINSKOG VIJEĆA

upravnom  odjelu  općine    Bukovlje  primjenjuju  se Miroslav Brblić, v.r.

sljedeći koeficijenti:

1.  Pročelnik  Jedinstvenog  upravnog  odjela  - 1,40.
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11. IV.

Načelnik  kada  svoju  dužnost  obnaša profesionalno, 

Na  temelju članka 3.  Zakona o plaćama u ostvaruje i druga materijalna prava iz 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi radnog odnosa u visini  i na način kao  i službenici i 

(„Narodne novine“  broj  28/10)  i  članka  25. Statuta namještenici  Jedinstvenog  upravnog  odjela  općine 

općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko- Bukovlje,  ako ta prava nisu isključena posebnim 

posavske županije“ broj 09/09), Općinsko vijeće zakonom.

općine Bukovlje, na 11. sjednici  održanoj  16. lipnja  

2011.  g., donijelo je 

V.

ODLUKU

Zamjenik  načelnika,  kada  svoju  dužnost obnaša bez 

o osnovici i koeficijentu za obračun plaće zasnivanja radnog odnosa, ima pravo na naknadu za  

općinskog načelnika i zamjenika općinskog rad sukladno odredbama Zakona o plaćama u lokalnoj 

načelnika i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN“  broj  

28/10).

VI.

I.

Stupanjem na  snagu ove Odluke, prestaje  važiti 

Ovom  Odlukom  određuje  se  osnovica  i  koeficijent  Odluka o plaći, dodacima na plaću, odmorima, 

za  obračun  plaće  općinskog  načelnika kada svoju dopustima i ostalim materijalnim pravima načelnika i 

dužnost obnaša profesionalno, te naknada za  rad  službenika zaposlenih u općini Bukovlje (»Službeni 

zamjenika  općinskog  načelnika  kada  svoju dužnost vjesnik Brodsko-posavske županije «, broj 14/06).

obnaša bez zasnivanja  radnog odnosa.

VII.

II.

Ova  Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

U odredbama ove Odluke riječi i pojmovni sklopovi objavit će se u  "Službenom  vjesniku Brodsko-

koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni posavske županije“.

u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak 

način na muški i ženski rod. OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BUKOVLJE

III. Klasa: 021-05/11-01/28

Ur.broj: 2178/25-02-11-1

Plaću načelnika, kada svoju dužnost obnaša Bukovlje, 16. lipnja 2011. 

profesionalno, čini umnožak koeficijenta  i osnovice 

za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu PREDSJEDNIK 

godinu  radnog  staža, ukupno najviše za 20%. OPĆINSKOG VIJEĆA

Koeficijent za načelnika kada svoju dužnost obnaša Miroslav Brblić, v.r.

profesionalno  iznosi 2,20.

Osnovicu  za obračun plaće  iz prvog  stavka ovog 

članka utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 

odjelu.
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12. II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Na temelju članka 12. i 14. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni 

152/08 i 21/10) i članka 22. Statuta općine Bukovlje su obradivo poljoprivredno zemljište obrađivati ne 

(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj umanjujući  n jegovu vr i jednost  sukladno 

br.11/01, 04/06, 05/07 i 12/09), Općinsko vijeće agrotehničkim mjerama.

općine Bukovlje, na sjednici održanoj 16. lipnja 2011. 

godine, donijelo je

Članak 4.

ODLUKU

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta propisuju se 

o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i agrotehničke mjere.

održavanju poljoprivrednih rudina na području Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:

općine Bukovlje

1. sprečavanje erozije,

2. sprečavanje zakorovljenosti i suzbijanje 

I. OPĆE ODREDBE ambrozije,

3. čišćenje kanala,

Članak 1. 4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih 

vrsta biljaka,

Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u 5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo 6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,

štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu 7. primjena metoda ekološke (organske, 

proizvodnju, te mjere za uređenje i održavanje biološke) poljoprivrede.

poljoprivrednih rudina.

Pod poljoprivrednim rudinama u smislu stavka 1. 

ovog članka podrazumijevaju se parcele na određenim Članak 5.

lokalitetima, odnosno zaokružena cjelina parcela.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije 

utvrđuju se sljedeće agrotehničke mjere:

Članak 2. - ograničenje ili potpuna zabrana sječe 

dugogodišnjih nasada, osim sječe iz 

Pol jopr ivrednim zeml j i š tem smatra ju  se  agrotehničkih razloga,

poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, - ograničavanje iskorištavanja pašnjaka 

pašnjaci, voćnjaci, ribnjaci i drugo zemljište koje se propisivanjem vrsta i broja stoke, te vremena i 

može privesti poljoprivrednoj proizvodnji. načina ispaše,

Zemljište u građevinskom području i zemljište izvan - zabrana preoravanja livada, pašnjaka i 

tog područja predviđeno dokumentima prostornog neobrađenih površina na strmim zemljištima i 

uređenja za izgradnju, koristi se do privođenja n j i h o v o  p r e t v a r a n j e  u  o r a n i c e  s  

nepoljoprivrednoj namjeni kao poljoprivredno jednogodišnjim kulturama,

zemljište i mora se održavati sposobnim za - zabrana skidanja humusnog, odnosno 

poljoprivrednu proizvodnju. oraničnog sloja površine poljoprivrednog 

Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta iz stavka zemljišta,

2. ovog članka smatra se sprečavanje njegove - određivanje obveznog zatravljivanja strmog 

zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem. zemljišta,
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- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, Članak 9.

odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada 

i višegodišnjih kultura. Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjuje se 

pošumljavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta 

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog osim marginalnog poljoprivrednog zemljišta pod 

zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i nagibom i zemljišta male sposobnosti, kad je obvezu 

višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije pošumljavanja tih površina propisalo svojom 

na tom zemljištu. odlukom predstavničko tijelo općine, odnosno kad 

pošumljavanje takva zemljišta zatraži vlasnik ili 

ovlaštenik od predstavničkog tijela općine.

Članak 6. Pojedinačna stabla i trajni nasadi sade se na način da 

ne nanose štetu susjednim česticama zasjenjivanjem, 

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta zabranjeno odmaknuta na propisanu udaljenost od međe, ovisno o 

je nasipavati poljoprivredno zemljište građevinskim vrsti stabla (stabala) ili nasada.

otpadom ili drugim materijalom bez posebnog Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

odobrenja. zemljišta koji iz opravdanih razloga napuste uzgoj 

pojedinih poljoprivrednih kultura (krumpir, žitarice, 

povrtlarske kulture i sl.), dužni su poljoprivredno 

Članak 7. zemljište zatraviti odgovarajućim travnim smjesama i 

isto nadalje održavati.

U svrhu sprečavanja zakorovljenosti i suzbijanja 

ambrozije vlasnici, odnosno ovlaštenici dužni su:

- o d r ž a v a t i  o b r a d i v i m  i  u r e đ i v a t i  Članak 10.

poljoprivredne površine, međe, živice i 

poljske putove, U cilju suzbijanja bolesti i štetočina vlasnici, odnosno 

- uklanjati sav korov, a napose ambroziju, ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su:

sukladno Naredbi o poduzimanju mjera - provoditi postupke za sprečavanje širenja biljnih 

obveznog uklanjanja ambrozije (»Narodne štetočina na način propisan Zakonom o zaštiti bilja, te 

novine« broj 72/07), sprečavati zatravljivanje Zakonom o biljnom zdravstvu, a posebice su dužni 

i obrastanje poljoprivrednog zemljišta i ugara odmah nakon provedenih agrotehničkih mjera 

višegodišnjim korovima i raslinjem. (rezidbe, berbe usjeva) ukloniti sa zemljišta sav biljni 

otpad koji bi mogao biti uzrokom biljnih štetočina,

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog - ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu 

zemljišta dužni su redovito, posebno u neposrednoj bilja (posebice pesticida) uništiti, odnosno 

blizini međe, kositi travu i korov, kako ne bi došlo do odlagati prema uputama koje su priložene uz 

ometanja razvoja kultura na susjednom zemljištu. ta sredstva.

Zaštita poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja 

Članak 8. provodi se radi omogućavanja proizvodnje zdrave 

hrane, radi zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog 

Radi sprečavanja i otklanjanja erozije i djelovanja svijeta, nesmetanog korištenja i zaštite čovjekova 

bujica vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog životnog okoliša.

zemljišta, kroz koja prolaze prirodni ili umjetni kanali 

oborinskih voda, obvezni su iste čišćenjem održavati 

u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se Članak 11.

omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka 

obuhvaćaju sljedeće:
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- kompostiranje korisnih biljnih otpadaka, III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE

- obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka  POLJOPRIVREDNIH RUDINA

nakon provedenih agrotehničkih mjera u 

trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja Članak 13.

tekuće godine,

- obvezno odstranjivanje biljnih ostataka Kao mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na rudina propisuju se:

šumskom zemljištu, koje graniči s 

poljoprivrednim zemljištem, - uređenje i održavanje živica i međa,

- uništavanje biljnih otpadaka i korova - održavanje poljskih putova,

spaljivanjem na poljoprivrednom i šumskom - uređivanje i održavanje kanala,

zemljištu može se obavljati isključivo uz - sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica.

poduzimanje odgovarajućih propisanih 

preventivnih mjera zaštite od požara, što 

podrazumijeva i prethodno obavješćivanje Članak 14.

nadležnog vatrogasnog društva o namjeri 

spaljivanja biljnog otpada i korova, Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

- spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito 

korova na poljoprivrednom i šumskom održavati i obrezivati.

zemljištu vršiti samo uz poduzimanje Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

odgovarajućih propisanih preventivnih mjera zemljišta dužni su obrađivati i uređivati živice na 

opreza, i to u doba kada je dopušteno svom zemljištu, na način da spriječi njihovo širenje na 

- vremenskom razdoblju kada je na području susjedno obradivo zemljište i putove te zasjenjivanje 

Brodsko-posavske županije pa tako i općine susjednih površina prerastanjem živice.

Bukovlje proglašena velika i vrlo velika Živice moraju biti uređene na način da se ne umanji 

opasnost od požara, koju je proglasila njihova vrijednost u sveukupnom prirodnom sustavu, 

Brodsko-posavske županije, zabranjuje se da ne nagrđuju krajolik, te da su dovoljno odmaknute 

svako loženje vatre, pa tako i spaljivanje od susjedne čestice radi neometanog obrađivanja 

biljnih otpadaka te korova. poljoprivrednog zemljišta.

Izuzetno, pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju Živice uz poljske putove i međe mogu se zasaditi 

ložiti vatru na otvorenom u periodu iz stavka 2. ovog najmanje 1,00 m od ruba poljskog puta, odnosno 0,50 

članka dužne su zatražiti odobrenje nadležne javne m od međe, a živica ne smije biti šira od 0,50 m. U cilju 

vatrogasne postrojbe, te organiziranje vatrogasnog sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela živica se 

dežurstva. mora orezivati na način da njena visina ne prelazi 1,50 

m.

Živica ne može služiti kao međa između 

Članak 12. poljoprivrednih parcela.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

Zbog omogućavanja proizvodnje zdrave hrane, radi zemljišta dužni su održavati međe tako da budu 

zaštite zdravlja ljudi, životinjskog i biljnog svijeta, vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg 

nesmetanog korištenja i zaštite čovjekovog životnog raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih 

okoliša provodi se zaštita poljoprivrednog zemljišta zahvata.

od onečišćenja. S time u svezi potiče se primjena Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.

metoda ekološke (organske, biološke) poljoprivrede 

kao agrotehnička mjera zaštite okoliša i 

poljoprivrednog zemljišta. Članak 15.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 
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zemljišta dužni su održavati poljske putove koje održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi 

koriste najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

prijevoz poljoprivrednim strojevima.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta 

koriste se poljski putovi. Održavanje poljskih putova Članak 18.

od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog 

zemljišta koji su zajednički dužni brinuti o njihovom Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na 

održavanju. kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja zabranjena 

Poljski putovi utvrđeni u mreži nerazvrstanih cesta je sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

općine Bukovlje održavaju se u skladu s odredbama Živice iz članka 13. ove Odluke moraju se radi 

posebnih propisa. sprečavanja zasjenjivanja uredno orezivati.

Održavanje poljskih putova smatra se naročito:

Članak 19.

- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa 

odgovarajućim kamenim materijalom, Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, zemljišta obvezni su provoditi mjere propisane ovom 

propusta, i sistema odvodnje i otjecanja Odlukom, te se pridržavati zabrana i ograničenja 

oborinskih voda, utvrđenih ovom Odlukom.

- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

putove, zemljišta, koji sami ne poduzmu, obvezni su 

- sječa pojedinih stabala ili grana koje omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje 

sprečavaju prijevoz, odnosno korištenje puta, agrotehničkih mjera na njihovom zemljištu.

- sprečavanje oštećivanja putova njihovim 

nepravilnim korištenjem (vuča trupaca, 

preopterećenje, neovlašteni građevinski IV. NADZOR

zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i 

dr.), Članak 20.

- sprečavanje uzurpacija putova i zemljišta u 

zaštitnom pojasu. Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi 

poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, 

Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na ribarstva i ruralnog razvoja i Jedinstveni upravni odjel 

poljske putove. općine Bukovlje.

Članak 16. V. KAZNENE ODREDBE

Za održavanje putova u privatnom vlasništvu (putovi Članak 21.

služnosti) odgovorni su njihovi vlasnici, odnosno 

ovlaštenici. Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 

kuna kaznit će se fizička osoba - vlasnik ili ovlaštenik 

poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen 

Članak 17. neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za 

koje sankcije nisu propisane Zakonom.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog 

zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili umjetni kanali 

oborinskih voda, ili u slučajevima kada su ti kanali 

građeni kao zasebni objekti, obvezni su iste čišćenjem 
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Članak 22. 13.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 

kuna kaznit će pravna osoba - vlasnik ili ovlaštenik Na  temelju  članka  25.  Statuta  općine  

poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen Bukovlje  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za županije”  broj  11/01,  04/06,  05/07.  i  12/09),  

koje sankcije nisu propisane Zakonom. Općinsko  vijeće  općine  Bukovlje  na  11.  sjednici  

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i održanoj  16.  lipnja  2011.  godine,  donosi

odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom u iznosu od 

100,00 do 300,00 kuna. ODLUKU

o  osnivanju  Lokalne  akcijske  grupe - LAG-a

Članak 23.

Za prekršaje iz članka 21. i 22. ove Odluke komunalni Članak  1.

redar je ovlašten naplatiti mandatnu kaznu od 200,00 

kuna. Općina  Bukovlje  prihvaća  članstvo  i  

sudjelovat  će  u  osnivanju  i  radu  Lokalne  akcijske  

grupe - LAG  pod  imenom  „Lokalna  akcijska  grupa  

Članak 24. Slavonska  ravnica”.

Provođenje agrotehničkih mjera osigurat će nadležno 

tijelo općine Bukovlje na teret vlasnika ili ovlaštenika Članak  2.

ako ih isti ne provede u zadanom roku.

Svrha  osnivanja  LAG-a  „Slavonska  

ravnica”  je:

Članak 25.

- promicanje  ruralnog  razvoja  putem  

Ova Odluke stupa na snagu osmog dana od dana lokalnih  inicijativa  i  partnerstva,

objavljivanja u »Službenim vjesniku Brodsko- - izrada  strategije  razvoja  pojedinog  

posavske županije«. područja,

- poboljšanje  ruralnih  životnih  i  radnih  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti uvjeta,

Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređenju i - razvoj  gospodarskih  aktivnosti,

održavanju poljoprivrednih rudina na području općine  - osiguranje  protoka  informacija  i  transfera  

Bukovlje („Službeni   vjesnik  Brodsko-posavske znanja  za  napredak  u  razvoju  ruralnog  

županije“ broj 17/2008). gospodarstva  i  lokalne  zajednice,

- razvijanje  sinergije  i  umrežavanje  između  

OPĆINSKO VIJEĆE svih  subjekata  kojima  je  u  interesu  

OPĆINE BUKOVLJE doprinijeti  razvoju  ruralnih  područja,

- iskorištavanje  i  razvijanje  postojećih  

Klasa: 320-01/11-01/8 potencijala  za  ruralni  razvoj,

Ur. broj: 2178/25-02-11-01 - jačanje  financijskih  i  ljudskih  kapaciteta  

Bukovlje, 16. lipnja 2011. za  provedbu  projekata  ruralnog  razvoja,

- priprema  LAG  područja  za  korištenje  

Predsjednik strukturnih  i  ostalih  fondova  EU,

Miroslav Brblić, v.r. - briga  o  infrastrukturnom,  ekološko-

socijalnom,  kulturnom,  gospodarskom  i  
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svakom  drugom  razvoju  u  širem  ruralnom  od  dana  objavljivanja  u  „Službenom  vjesniku  

području, Brodsko-posavske  županije”.

- djelovanje  u  skladu  s  LEADER  načelima.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BUKOVLJE

Članak  3.

Klasa: 021-05/11-01/31

Za  predstavnika  općine  Bukovlje  u  Ur. broj: 2178/25-11-01-01

procesu  osnivanja  LAG-a  „Slavonska  ravnica”  Bukovlje, 16. lipnja 2011.

određuje  se  načelnik  općine  Bukovlje.

Predsjednik

Miroslav Brblić, v.r.

Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
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44. B. Račun  zaduživanja/Financiranja

Primici  od  financijske
Na  temelju  članka  39.  stavak  1.  Zakona  o  imovine  i  zaduživanja 0,00

proračunu  (”Narodne  novine”  br.  87/08)  i  članka  
30.  Statuta  općine  Gornja  Vrba  (”Službeni  vjesnik  Izdaci  za  financijsku  imovinu
Brodsko-posavske  županije”  br.  09/2009),  i  otplate  zajmova 0,00
Općinsko  vijeće  općine  Gornja  Vrba  na  svojoj  19.  
sjednici  održanoj  19.  prosinca  2011.  godine,  Neto  zaduživanje/Financiranje 0,00
donijelo  je

PRORAČUN C. Raspoloživa  sredstva  iz  prethovnih  godina
(Višak/Manjak  prihoda  i  rezerviranja)

općine  Gornja  Vrba  za  2012.  godinu
Višak  prihoda - preneseni 0,00

I. Opći  dio Višak/Manjak+Neto  zaduživanje/
Financiranje+Raspoloživa  sredstva

Članak  1. iz  prethodnih  godina 0,00

Proračun  općine  Gornja  Vrba  za  2012.  
godinu  sastoji  se  od: Članak  2.

A. Račun  prihoda  i  rashoda Prihodi  i  rashodi,  te  primici  i  izdaci  po  
ekonomskoj  klasifikaciji  utvrđuju  se  u  Računu  

Prihodi 4.182.000,00 prihoda  i  rashoda  i  Računu  financiranja  Proračuna  
Prihodi  poslovanja 3.682.000,00 za  2012.  godinu,  kako  slijedi
Prihodi  od  prodaje
nefinancijske  imovine    500.000,00

Rashodi 4.182.000,00
Rashodi  poslovanja 2.237.600,00
Rashodi  za  nabavu
nefinancijske  imovine 1.944.400,00

Razlika - Višak/Manjak 0,00

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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45.           U slučaju potrebe općinski načelnik može u 

okviru utvrđenog iznosa rashoda Proračuna obaviti 

preraspodjelu sredstava između pojedinih stavki do 
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) i članka 30. 
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije” br. 09/2009.), Općinsko Članak 5.
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj  19. sjednici 
održanoj 19. prosinca 2011. godine, donijelo je:

           Ako se tijekom fiskalne godine zbog 

izvanrednih prilika i potreba povećaju ili umanje 
ODLUKU

prihodi, odnosno rashodi, Proračun se mora 

uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.
o izvršenju Proračuna

općine Gornja Vrba za 2012. godinu

Članak 6.

Članak 1.
         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

 
primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine i bit će 

          Proračun općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu 
objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

– Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda, koji prema 
županije”.

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave i drugim propisima i 
KLASA: 400-08/11-01/9

odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.
URBROJ: 2178/28-02-11-2

           Proračunska sredstva koriste se prema namjeni 
Gornja Vrba, 19. prosinca 2011. god.

iskazanoj u Posebnom dijelu Proračuna na pojedinim 

pozicijama.
 PREDSJEDNIK

 OPĆINSKOG VIJEĆA:

 Josip Marunica, v.r.
Članak 2.

          Proračunska sredstva koriste se za namjene koje 

su određene Proračunom, i to u visini utvđenoj u 

Posebnom dijelu u iznosu jedne dvanaestine 

mjesečno, odnosno prema prispjelim obvezama, a u 
46.

skladu s ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim 

mogućnostima Proračuna.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama 

("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj 153/09) 
Članak 3.

i i članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 9/09.), 
         Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u 

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 19. sjednici 
cijelosti je općinski načelnik.

održanoj 19.12.2011. godine, donijelo je:

Članak 4.

          Za izvršenje Proračuna u cijelosti odgovoran je  

općinski načelnik.

ODLUKU

o priključenju na komunalne vodne građevine 
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I.  OPĆE ODREDBE (3) Priključak na javnu odvodnju smatra se dio 

odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj 

Članak 1. mreži do kontrolnog okna koje se nalazi u 

građevini ili izvan nje.

Ovom Odlukom utvrđuje se: (4) Vodomjerno okno je dio unutarnje 

- postupak i uvjeti priključenja građevina i drugih vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi 

nekretnina na komunalne vodne građevine, vodomjer i zaporni uređaj.

- obveza i rokovi priključenja, (5) Kont ro lno  okno  j e  d io  unu ta rn je  

- naknada za priključenje i način plaćanja naknade za kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve 

priključenje, otpadne vode iz posebnih dijelova građevine 

- način i uvjeti financiranja gradnje (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

komunalnih vodnih građevina od strane 

budućih korisnika

- nadzor  i Članak 5.

- prekršajne odredbe.

(1) Svaka građevina, odnosno svaki dio 

građevine koji predstavlja samostalnu 

Članak 2. uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, 

garaža i sl.) mora imati zaseban uređaj za 

(1) Pod komunalnim vodnim građevinama u mjerenje potrošnje – vodomjer.

smislu ove Odluke smatraju se: (2) Vlasnik, odnosno korisnik građevine ili druge 

1. građevine za javnu vodoopskrbu nekretnine dužan je održavati vodomjerno 

2. građevine za javnu odvodnju. okno kao i kontrolno okno, dok su ostali 

dijelovi priključka u nadležnosti javnog 

(2) Vodne usluge su: isporučitelja vodne usluge te ih je dužan 

1. usluge javne vodoopskrbe, održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

2. usluge javne odvodnje. (3) Korisnik vodne usluge dužan je javnom 

isporučitelju vodne usluge omogućiti 

slobodan pristup do vodomjernog okna, 

Članak 3. kontrolnog okna i instalacija priključka radi 

očitanja vodomjera, uzimanja uzoraka vode, 

Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo odnosno zamjene i popravka vodomjera i 

VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, sa sjedištem u N. instalacija priključka, u svakom trenutku.

Zrinskog 25.

II.  OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 4.

Članak 6.

(1) Priključenjem na komunalne vodne 

građevine, u smislu odredaba ove Odluke, (1) Vlasnici postojećih građevina, odnosno 

smatra se izgradnja priključaka kojima se drugih nekretnina ili onih koje će se tek 

omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti izgraditi, dužni su priključiti svoju građevinu, 

za nesmetano korištenje vodnih usluga. odnosno drugu nekretninu na komunalne 

(2) Priključak na javnu vodoopskrbu smatra se vodne građevine za javnu vodoopskrbu, 

cjevovod vode za piće od spoja na uličnoj odnosno javnu odvodnju, kada je takav sustav 

mreži do glavnog vodomjera smještenog u izgrađen u naselju, odnosno dijelu naselja u 

građevini ili izvan nje, uključivo i zaporni kojem se nalazi građevina, odnosno druga 

uređaj neposredno iza glavnog vodomjera. nekretnina, odnosno kada su osigurani uvjeti 
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za priključenje na te sustave, sukladno ovoj vodnih usluga, jedinica lokalne samouprave 

Odluci o priključenju. donijet će rješenje u upravnom postupku o 

(2) Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu obvezi priključenja na teret vlasnika ili 

suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za drugog zakonitog posjednika građevine, 

priključenje poljoprivrednog zemljišta na odnosno nekretnine.

komunalnu vodnu građevinu za javnu (2) Protiv rješenja o obvezi priključenja 

vodoopskrbu, u svrhu navodnjavanja, ali se dopuštena je žalba tijelu jedinice područne 

pritom ne mogu obvezati na takvo (regionalne) samouprave nadležnom za 

priključenje. komunalne poslove.

(3) Rješenje o obvezi priključenja, pored 

osnovnih podataka o vlasniku građevine i 

Članak 7. građevini, sadrži i odredbe o visini naknade za 

priključenje, cijenu i rok izgradnje, nalog za 

Vlasnici građevine, odnosno druge nekretnine dužni rad isporučitelju vodnih usluga da izvede 

su priključiti građevinu, odnosno drugu nekretninu na priključak na teret vlasnika, odnosno drugog 

komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima: zakonitog posjednika građevine, rok plaćanja 

- novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je stvarnih troškova priključenja javnom 

javni sustav vodoopskrbe odnosno javni isporučitelju, te mogućnost prisilne naplate u 

sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti slučaju kada vlasnik građevine, odnosno 

na komunalne vodne građevine prije uporabe drugi zakoniti posjednik građevine ne uplati 

građevine, troškove izgradnje priključka u određenom 

 - postojeće građevine, u naseljima u kojima još roku.

nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe 

odnosno javni sustav odvodnje, moraju se 

priključiti na komunalne vodne građevine u III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA

roku od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog 

isporučitelja vodnih usluga o završetku Članak 9.

izgradnje sustava javne vodoopskrbe, 

odnosno sustava javne odvodnje i  (1) Priključenje na komunalne vodne građevine 

mogućnosti priključenja, izvodi se tako da se na svaku nekretninu u 

- postojeće građevine, u naseljima gdje je već pravilu uvodi jedan vodoopskrbni priključak i 

izgrađen javni sustav vodoopskrbe odnosno jedan priključak odvodnje.

javni sustav odvodnje, moraju podnijeti (2) Iznimno, u vodomjerno okno s jednim 

zahtjev za priključak na komunalne vodne vodoopskrbnim priključkom, isporučitelj 

građevine u roku od 30 dana od dana vodne usluge može dopustiti ugradnju 

obavijesti isporučitelja o mogućnosti paralelnih vodomjera ako postoje opravdani 

priključenja, odnosno priključiti se na razlozi te su ispunjeni tehničko-tehnološki 

komunalne vodne građevine u roku od jedne uvjeti za takav način priključenja uz ovjerenu 

godine dana od stupanja na snagu ove Odluke.  suglasnost vlasnika ili suvlasnika (51 % 

suvlasnika). Kod razdvajanja ne plaća se 

naknada za priključenje jedinici lokalne 

Članak 8. samouprave.

(3) 

(1) Ako vlasnik građevine, odnosno druge 

nekretnine ne priključi svoju građevinu, 

odnosno drugu nekretninu na komunalne 

vodne građevine u rokovima iz prethodnog 

članka ove Odluke, na prijedlog isporučitelja 

Vlasnik nekretnine - korisnik može pisano 

zahtijevati odjavu vodovodnog priključka na 

predviđenom obrascu javnog isporučitelja 

nakon što je podmirio eventualna dugovanja 

nastala do dana odjave.
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Odjava vodovodnog priključka koja traje do 24 

mjeseca smatra se privremenom odjavom, a trajnom 

odjavom smatra se svaka odjava koja traje duže od 24 

mjeseca.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka 

raskida se ugovor o pružanju vodnih usluga. zaključen 

između vlasnika - korisnika i isporučitelja vodnih 

usluga.

5. po potrebi Uvjerenje o kućnom broju od 

Područnog ureda za katastar,

(2) Korisnik građevine zahtjevu za priključenje, 

osim dokumentacije iz st. 1. ovog članka, 

prilaže i sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o pravu korištenja građevine

2. ugovor/specijalna punomoć (pisana 

suglasnost) iz članka 11. stavka 3. ove 

Odluke.

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta 

Članak 10. prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem i preslika 

katastarskog plana.

(1) Postupak za priključenje na komunalne 

vodne građevine za javnu vodoopskrbu, 

odnosno javnu odvodnju pokreće se Članak 12.

podnošenjem zahtjeva za priključenje.

(2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za 

građevine, odnosno druge nekretnine. priključenje provodi postupak za izdavanje dozvole 

(3) Zahtjev za priključenje može podnijeti i priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, 

korisnik građevine ako je to pravo na njega ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki 

prenio vlasnik građevine pisanim ugovorom uvjeti.

ili na temelju specijalne punomoći, ovjerenih Ako za priključenje ne postoje, odnosno nisu 

kod javnog bilježnika. ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za 

(4) Zahtjev za priključenje podnosi se priključenje će se odbiti.

isporučitelju vodnih usluga. Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 

(5) Zahtjev za priključenje novoizgrađene 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana 

građevine, mora se podnijeti pravovremeno, primitka zahtjeva.

prije uporabe građevine.

Članak 13.

Članak 11.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati 

(1) Uz zahtjev za priključenje prilaže se: podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i 

1. preslika katastarskog plana za česticu koja se adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), 

priključuje na sustav javne vodoopskrbe, ime vlasnika i njegove podatke, a  odgovarajuća skica 

odnosno javne odvodnje, priključka ostaje u arhivi isporučitelja i čuva se u 

2. presliku akta na temelju kojeg se može graditi katastru vodova.

(uz predočenje izvornika), odnosno potvrda Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati 

Državne geodetske uprave, Područnog ureda podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog 

za katastar Slavonski Brod kojom se članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može 

potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. priključiti. 

veljače 1968. godine i Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja 

3. dokaz o vlasništvu građevine, odnosno naknade za priključenje. 

nekretnine za koju se traži priključak. Primjerak odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se 

4. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, na znanje jedinici lokalne samouprave, radi donošenja 

izvadak iz središnjeg obrtnog registra za rješenja o obračunu i naplati naknade za priključenje. 

obrte, izvadak iz sudskog registra za 

trgovačka društva i dr. 
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Članak 14. V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se Članak 18.

može graditi ne smiju se priključiti na komunalne 

vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se 

postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na priključuje na komunalne vodne građevine uz 

obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema troškove izgradnje priključka dužan je platiti naknadu 

posebnom zakonu. za priključenje.

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, 

naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio 

Članak 15. nekretnine zasebno.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta 

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga kao posebnih dijelova nekretnine pribraja se površini 

ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovoga 

vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se članka, osim ako se ti posebni dijelovi nekretnine 

priključuje. priključuju na komunalne vodne građevine pa se 

Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko- naknada za priključenje plaća zasebno od posebnih 

tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog članka.

vodne usluge, ako posebnim propisima nije određeno 

drugačije.

Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba Članak 19.

javnog isporučitelja vodne usluge

Naknada za priključenje na komunalne vodne 

građevine prihod je Proračuna općine Gornja Vrba. 

Članak 16. Prihodi od naknade za priključenje koriste se 

isključivo za gradnju, odnosno financiranje gradnje 

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik komunalnih vodnih građevina na području općine 

nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga Gornja Vrba.

zaključiti Ugovor o izgradnji priključka i Ugovor o 

pružanju vodnih usluga. 

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv Članak 20.

ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok 

izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje 

sastavni dio ugovora. utvrđuje rješenjem jedinice lokalne samouprave.

Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili 

obročno.

IV.  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI Naknadu za priključenje, odnosno prvi obrok, ako se 

PRIKLJUČENJA naknada plaća obročno, obveznik plaćanja naknade 

dužan je platiti u roku od 15 dana od dana dostave 

Članak 17. rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na 

komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj Članak 21.

vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i 

tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja 

zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o 

izgradnji priključka, uputiti u jedinicu lokalne 

samouprave radi plaćanja naknade za priključenje i ne 

.
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smije početi s radovima na priključenju prije nego li posebne di jelove nekretnine,  osim 

mu podnositelj zahtjeva za priključenje predoči dokaz proizvodnih građevina, površine preko 500 

o plaćenoj naknadi za priključenje, odnosno o m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 

plaćanju prvog obroka, ako je odobreno obročno dvije prosječne mjesečne bruto plaće u 

plaćanje. Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova 

1. Visina naknade za priključenje na vodne nekretnine ili za proizvodne prostore kao 

građevine za javnu vodoopskrbu i javnu posebne dijelove nekretnine bez obzira na 

odvodnju površinu, u iznosu od 30% prosječne 

mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj 

Članak 22. za prethodnu godinu;

- za objekte koji služe djelatnosti kulture, 

Visina naknade za priključenje na vodne građevine za znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, 

javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se u zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, 

sljedećim iznosima: druge socijalne ustanove i ostale građevine 
2 društvene namjene, u iznosu 30% prosječne - za stambenu zgradu površine do 200 m građevinske 

mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova 
za prethodnu godinu;nekretnine, u iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto 

- za zgrade/građevine športsko-rekreacijske plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i - za stan kao posebni dio nekretnine površine 

2 sl.), u iznosu jedne prosječne mjesečne bruto do 200 m  građevinske (bruto) površine, u 
plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto 
godinu;plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 

- za objekte koji služe isključivo za godinu;
poljoprivrednu djelatnost (plastenici, - za stambenu zgradu površine od 200 do 400 

2 staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište m  građevinske (bruto) površine, bez stanova 
neovisno o površini, u iznosu od 20% kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 
prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 45% prosječne mjesečne bruto plaće u 
Hrvatskoj za prethodnu godinu;Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za jednostavne građevine koje u smislu - za stan kao posebni dio nekretnine površine 
posebnog propisa o prostornom uređenju i veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine 
gradnji mogu graditi bez akta kojim se u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto 
odobrava gradnja a prikladne su za plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 
priključenje, u iznosu od 20% prosječne godinu;
mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj - za stambenu zgradu površine preko 400 m2 
za prethodnu godinu;građevinske (bruto) površine, bez stanova 

kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 

jedne prosječne mjesečne bruto plaće u 
Članak 23.Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 
Vlasnik građevine koja je priključena na komunalnu nekretnine ili za poslovne prostore kao 
vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, odnosno posebne di jelove nekretnine,  osim 
javnu odvodnju, u slučaju dogradnje građevine, dužan proizvodnih građevina, površine do 500 m2 
je za površinu koju dograđuje podmiriti naknadu za građevinske (bruto) površine, u iznosu od 
priključenje, po kriterijima iz prethodnog članka ove jedne prosječne mjesečne bruto plaće u 
Odluke.Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 

nekretnine ili za poslovne prostore kao 
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2. Način plaćanja naknade za priključenje VI. FINANCIRANJE GRADNJE 

KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 

Članak 24. OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA

Obvezniku plaćanja naknade vlasniku/korisniku Članak 27.

fizičkoj osobi za priključenje stambenog prostora 

može se odobriti i obročno plaćanje U slučaju kada gradnja određene komunalne 

 građevine nije predviđena planom gradnje 

Obročno plaćanje odobrit će se pod uvjetom da komunalnih vodnih građevina, budući korisnici 

obveznik plaćanja dostavi općini Gornja Vrba bjanko vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine 

zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja. mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz 

Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod 

zatezna kamata. uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s 

jedinicom lokalne samouprave.

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun 

3. Oslobođenje od plaćanja naknade za općine Gornja Vrba, a rok povrata sredstava ne može 

priključenje biti dulji od 5 godina od dana sklapanja ugovora. 

Članak 25.

VII.  NADZOR

Načelnik općine može osloboditi u potpunosti obveze 

plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine Članak 28.

ili investitore koji grade građevine od zajedničkog, 

odnosno općeg interesa za jedinicu lokalne Ovlaštena osoba jedinice lokalne samouprave (u 

samouprave kao što su društveni i vatrogasni domovi, daljnjem tekstu: ovlaštena osoba) u provođenju ove 

crkva, groblja, športske dvorane, škola, bolnica i Odluke može poduzeti sljedeće mjere:

slično, te građevine za potrebe javnih ustanova i - izdati obvezni prekršajni nalog i izreći 

trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili novčanu kaznu,

suvlasništvu iste. - pokrenuti prekršajni postupak.

Članak 26. VIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE

Od naknade za priključenje na komunalne vodne Članak 29.

građevine oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi 

članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kaznit 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji će se za prekršaj pravna osoba ako: 

ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom 1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav 

stambenog kredita (Narodne novine br. 174/04., vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u 

92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i rokovima određenim člankom 7. ove Odluke,

55/11.). 2. samovoljno priključi svoju građevinu na 

javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav 

odvodnje.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit će 

se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja 

učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit će 

se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba 

do najviše 12 

jednakih mjesečnih obroka.
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koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini 

prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit će 

se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz 

stavka 1. ovog članka. 

IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u "Službenom vjesniku Brodsko posavske 

županije“, a primjenjuje se  

Članak 31.

Primjenom ove Odluke prestaju vrijediti na području 

općine Gornja Vrba odredbe Odluke o priključenju na 

komunalnu infrastrukturu 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE GORNJA VRBA

ODLUKA

o naknadi troškova vijećnicima Općinskog vijeća 

općine Gornja Vrba

Članak 1.

Ovom Odlukom regulira se visina naknade troškova 

vijećnicima Općinskog vijeća općine Gornja Vrba.    

                 

Članak 2.

Visina naknade troškova osobama iz članka 1. ove 

od 1.1.2012.godine. Odluke utvrđuje se u sljedećim iznosima:

- predsjedniku Općinskog vijeća po nazočnosti 

sjednici Vijeća 700,00 kuna neto;

- vijećnicima Općinskog vijeća po nazočnosti 

sjednici Vijeća 350,00 kuna neto;

Vijećnicima Općinskog vijeća općine Gornja Vrba  za 

prisutnost na svečanoj sjednici Općinskog Vijeća ne 

(“Službeni vjesnik pripada naknada iz stavka 1. ovoga članka.

Brodsko-posavske županije”, br. 3/09, 21/09.)

Članak 3.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

KLASA: 363-02/11-01/7 Odluka o naknadi troškova članovima  Općinskog 

URBROJ: 2178/28-01-11-3 vijeća općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik 

Gornja Vrba, 19.12.2011.godine Brodsko-posavske županije ”, 12/06, 18/09 i 4/10).

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA Članak 4.

Josip Marunica, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u “ Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“

 OPĆINSKO VIJEĆE 

47. OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA:021-05/11-02/2

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o UR.BROJ: 2178/28-02-11-1

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. U Gornjoj Vrbi, 19.12.2011.godine

br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 

129/05,109/07,125/08 i 36/09) i čl. 30. Statuta općine  PREDSJEDNIK

Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske  OPĆINSKOG VIJEĆA:

županije“ br.10/09) Općinsko vijeće općine Gornja  Josip Marunica, v.r.

Vrba na 19. sjednici održanoj  19.12.2011.donosi:
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48. 49.

Na temelju članka  28. Zakona o zaštiti i Na temelju članka  28. Zakona o zaštiti i 

spašavanju ( NN br. 174/04, 79/97, 38/09 i 127/10), spašavanju ( NN br. 174/04, 79/97, 38/09 i 127/10), 

članka 30. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni članka 30. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni 

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

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 19. Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 19. 

sjednici održanoj 19.12.2011.god. donijelo je: sjednici održanoj 19.12.2011.god. donijelo je:

 ODLUKU ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o analizi sustava zaštite i o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj  

spašavanja na području općine Gornja Vrba sustava zaštite i spašavanja na području općine 

za 2011.godini Gornja Vrba za 2012.godinu

Članak 1. Članak 1.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o analizi         Donosi se Odluka o usvajanju Smjernica za 

sustava zaštite i spašavanja na području općine Gornja organizaciju i razvoj  sustava zaštite i  spašavanja na 

Vrba za 2011. godinu. području općine Gornja Vrba za 2012.godinu

Članak 2. Članak 2. 

Izvješće o analizi sustava zaštite i spašavanja na Smjernica za organizaciju i razvoj  sustava zaštite i 

području općine Gornja Vrba za 2011.g.  u prilogu su spašavanja na području općine Gornja Vrba za 

Odluke i čini njezin sastavni dio. 2012.godinu  u prilogu su Odluke i čini njezin sastavni 

dio. 

Članak 3. Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit 

će se u «Službenom vjesniku će se u «Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije». Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE GORNJA VRBA OPĆINE GORNJA VRBA  

 

KLASA: 810-01/11-01/10 KLASA: 810-01/11-01/10

 URBROJ:2178/28-02-11/3  URBROJ:2178/28-02-11/4

 U  Gornjoj Vrbi, 20.12.2011.godine  U  Gornjoj Vrbi, 20.12.2011.godine

 Predsjednik Predsjednik 

Općinskog vijeća Općinskog vijeća:

Josip Marunica, v.r. Josip Marunica, v.r.

Strana: 2503Broj: 17 »SLUŽBENI VJESNIK«



50. Članak 1.

Ovim se Planom određuje plan i način trošenja 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o sredstava Proračuna općine Gornja Vrba za 2012. 

izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi godinu, a koja će se utrošiti u postupku nabave roba i 

(Narodne novine» br. 125/08) i članka 44. Statuta usluga te ustupanju radova u skladu s odredbama 

općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko- Zakona o javnoj nabavi.

posavske županije» br.09/09) općinski načelnik donio 

je:

Članak 2.

 PLAN 

Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2012. 

nabave općine Gornja Vrba za 2012. godinu godinu:
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Članak 3. KLASA: 400-01/11-01/3

URBROJ: 2178/28-02-11-1

Za nabavu roba, usluga te ustupanje radova općinski Gornja Vrba, 19. prosinca 2011. god.

načelnik kao odgovorna osoba  naručitelja donosi 

odluku o početku postupka javne nabave sukladno Općinski načelnik:

odredbama Zakona o javnoj nabavi.  Niko Pavić, ing. str., v.r.

 Članak 4.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u « Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije »         

19 4264 Plan zaštite od požara   10.000,00 kn 8.130,00  kn Bagatelna 

20 3631 Sustav zaštite i spašavanja     5.000,00 kn 4.065,04  kn Bagatelna 

21 3237 Provedba Zakona o zaštiti stanovništva   12.500,00 kn 10.162,60 kn Bagatelna 

22 3232 Električna energija i plin 
-javna rasvjeta-210.000,00 kn 
-zgrade u vlasništvu općine-50.000,00 kn 

 
   260.000,00 kn 

 
211.382,11 kn 

 
Otvoreni 

23 3232 Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete     30.000,00 kn 24.390,24 kn Bagatelna 

24 3232 Usluge tekućeg održavanja mjesnog groblja      10.000,00 kn 8.130,00 kn Bagatelna 

25 3232 Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta i 
javne površine 

    250.000,00 kn 203.252,00 kn Otvoreni 

26 4214 Izgradnja sustava odvodnje I. A. ETAPA i 
projektiranje 

   100.000,00 kn 81.300,00 kn Nastavak 
plaćanja 

27 4214 Vodoopskrba 
 

   50.000,00 kn 40.650,00 kn Bagatelna 

28 4214 Modernizacija javne rasvjete    20.000,00 kn 16.260,00 kn Bagatelna 

29 4213 Modernizacija cesta – kolnika u naselju i zoni- 
2-  Gospodarska zona – 513.565,05 kn; 
3- Naselje (Ul.Brkićeva, Firova ul., projekt i 
dozvola za rekonstrukciju B. Radić)-148.834,95 
kn 

 
662.400,00 kn 

 
538.536,58 kn 

itvoreni 
Nastavak 
plaćanja 
 

30 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kn 40.650,00 kn Bagatelna 

31 4214 Modernizacija nogostupa  
1- (izrada projekta za nogostup i biciklističku 
stazu, Ul. 108.brigade)-  40.000,00 kn; 
 2- Izgradnja nogostupa u Firovoj i Brkićevoj ulici 
60.000,00 kn 

 
100.000,00 kn 

 
81.300,00 kn 

O 
Otvoreni 

32 4214 Izgradnja mrtvačnice u Gornjoj Vrbi: 
1-Izgradnja mrtvačnice i pristupne ceste-  

 
350.000,00 kn 

 
284.552,84 kn 

Nastavak 
plaćanja 

33 4214 Izgradnja mrtvačnice u Donjoj Vrbi: 
1-Izgradnja mrtvačnice Donja Vrba- 

 
350.000,00 kn 

 
284.552,84 kn 
 

 plaćanja 
Nastavak 
plaćanja 

                                          Ukupno   2.588.000,00 kn  2.104.065,00 kn  
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51. Članak 1.

Ovom se Odlukom vrše izmjene i dopune Plana 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o nabave općine Gornja Vrba za 2011. godinu, KLASA: 

izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi 400-01/10-01/7; URBROJ: 2178/28-01-10-1, od 

(Narodne novine» br. 125/08) i članka 44. Statuta 30.12.2011.godine.

općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije» br.09/09) općinski načelnik donio 

je:  Članak 2.

 ODLUKU U članku 2. Plana, u tablici koja je sastavni dio ovog 

članka , mijenjaju se stavke, na način kako slijedi:

o izmjeni i dopuni PLANA  nabave općine 

Gornja Vrba za 2011. godinu 

Red 
broj 

 
Kont
o 

          PREDMET NABAVE Plan nabave 2011  Povećanje 
 Smanjenje 

1. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00 kn 20.000,00 kn 
2 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   10.000,00 kn   1500,00 kn 
3 3225 Sitni inventar   10.000,00 kn   2.000,00 kn 
4 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća   3.000,00 kn   1.000,00 kn 
5 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada 50.000,00 kn 25.000,00 kn 
6 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i 

opreme 
4.000,00 kn   1.500,00 kn 

7 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.000,00kn 27.000,00 kn 
8 3237 Intelektualne  usluge 20.000,00 kn 30.000,00 kn 
9 3238 Računalne usluge 7.000,00 kn 10.000,00 kn 
10 3239 Ostale usluge   2.000,00 kn 19.000,00 kn 
11 3292 Premije osiguranja 5.000,00 kn   4.100,00 kn 
12 4221 Uredska oprema i namještaj 50.000,00 kn          0,00 kn 
13 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 50.000,00 kn    2.000,00 kn 
14 4262 Ulaganja u računalne programe 5.000,00 kn           0,00 kn 
15 3237 Provedba Zakona o zaštiti na radu 5.000,00 kn           0,00 kn 
16 3225 Izrada općinskih obilježja 10.000,00 kn           0,00 kn  
17 3234 Provođenje sustavne deratizacije 35.000,00 kn  27.200,00 kn 
18 3227 Opremanje postrojbe civilne zaštite 17.000,00 kn           0,00 kn 
19 3237 Provedba Zakona o zaštiti stanovništva 15.000,00 kn   13.600,00 kn 
20 3234 Zaštita okoliša-obrana od tuče 5.000,00 kn     5.000,00 kn 
21 3234 Zaštita okoliša-gospodarenje otpadom 5.000,00 kn            0,00 kn 
22 3232 Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete 30.000,00 kn 20.000,00 kn 

23 3232 Usluge tekućeg održavanja mjesnog groblja 10.000,00 kn 10.000,00 kn 

24 3232 Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta i javne 
površine 

390,000,00 kn 250.000,00 kn 

25 4214 Izgradnja odvodnje –  7.000.000,00 kn 150.000,00 kn 
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Članak 3. KLASA:  400-01/11-01/3

URBROJ: 2178/28-01-11-1

Za nabavu roba, usluga te ustupanje radova općinski Gornja Vrba,  24.11. 2011.godine                                                              

načelnik kao odgovorna osoba  naručitelja donosi 

odluku o početku postupka javne nabave sukladno Općinski načelnik:

odredbama Zakona o javnoj nabavi.  Niko Pavić, ing. str., v.r.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".  

26 4213 Modernizacija cesta – kolnika u naselju i zoni- 
1- Izrada projektne dokumentacije za 14 ulica-        
50.000,00 kn;  
2-  Gospodarska zona – 1.670.000,00 kn; 

 
2.200.000,00 kn 

 
1.220.000,00 kn 

27 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 kn  0,00 kn 

28 4214 Modernizacija nogostupa  
1- (izrada projekta za nogostupe u 14 ulica)-        40.000,00 
kn; 
 2- Izgradnja u Ul. 108. brigade i rekonstrukcija postojećih 
nogostupa - 560.000,00 kn 

 
600.000,00 kn 

 
  0,00 kn 

29 4214 Izgradnja mrtvačnice u Gornjoj Vrbi: 
1-Izgradnja mrtvačnice i pristupne ceste-  

 
400.000,00 kn 

 
 97.570,17  kn 

30 4214 Izgradnja mrtvačnice u Donjoj Vrbi: 
1-Izgradnja mrtvačnice Donja Vrba- 

 
400.000,00 kn 

 
 97.570,17  kn 

31 4214 Vodoopskrba 
1-Izrada projekata i izgradnja u naseljima proširenje-
78.000,00 kn 
 

 
1.500.000,00 kn 

 
   20.000,00kn 

32 4214 Modernizacija javne rasvjete  
–Projektiranje i izgradnja: 
  

 
200.000,00 kn 

 
0,00 kn 

33 42146 Izrada spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima 
-Izrada projekta i izgradnja- 

100.000,00 kn 90.000,00 kn 

34 3232 Električna energija i plin 
-javna rasvjeta-170.000,00 kn 
-zgrade u vlasništvu općine-30.000,00 kn 

200.000,00 kn 210.000,00 kn 

                                          Ukupno 13.423.000,00 kn 2.354.040,34 kn 
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OPĆINA  SIBINJ

9.

Na temelju članak 39. stavak 1. i 2.   Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), Općinsko 
vijeće općine Sibinj je na svojoj  16.sjednici, održanoj 21.prosinca  2011.godine, donijelo

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 
općine Sibinj za 2011.godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 2.

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

Članak 3.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne 
programe i aktivnosti  unutar razdjela i glava za proračunsku 2011. godinu.

 
 

 

PRORAČUN 2011 
 

POVEČANJE/ 
SMANJENJE 

 
 NOVI PLAN  

2011 
A. RAČUN PRIHODA  
I RASHODA 

 
 

 
 

 
 

 
6  PRIHODI POSLOVANJA  

 
10.459.022,79 

 
-2.028.387,23 

 
8.466.635,56 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. 
IMOVINE 

 
2.110.000,00 

 
-995.000,00 

 
1.115.000,00 

 
3  R A S H O D I 

 
5.465.022,79 

 
-1.225.324,91 

 
4.239.697,88 

4  RASHODI ZA NABAVU 
NEFINANCIJSKE .IMOVINE 

 
2.740.000,00 

 
-1.866.000,00 

 
874.000,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  
4.400.000,00 

 
67.937,68 

 
4.467.937,68 

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ 
FINANCIRANJA 

   

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE 
IMOVINE I ZADUŽIVANJA 
 

 
1.000.000.00 

 

 

 
1.000.000.00 

5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I 
OTPLATU ZAJMOVA 

 
400.000,00 

 
-400,000,00 

 
0,00 

   NETO 
ZADUŽ./FINANCIRANJE 

600.000,00 400.000,00 1.000.000,00 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA 
IZ PRETHODNIH GODINA 

   

9   VLASTITI IZVORI 
- manjak prihoda  

 
-5.000.000,00 

 
-467.937,68 

 
-5.467.937,68 

VIŠAK/MANJAK +NETO 
ZADUŽIVANJE+ 
RASPOLOŽIVA  
SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 
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Članak 4. 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine i  bit će Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o 
objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 
županije». 29.Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ br.12/09) Općinsko vijeće općine 
OPĆINSKO VIJEĆE Sibinj je na svojoj  16.sjednici, održanoj 21.prosinca  

OPĆINE SIBINJ 2011.godine, donijelo

Klasa:    400-01/11-01/64 PRORAČUN 
Ur.broj: 2178/08-01-11-1
Sibinj,    21.12.2011.g. općine Sibinj za 2012. godinu

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆI DIO

Ivica Galetić, v.r.
Članak 1.

 
 

 
 

A. RAČUN PRIHODA  
I RASHODA 

 
 

 
6  PRIHODI POSLOVANJA  

 
8.427.078,07 

7   PRIHODI OD   NEFINANC. 
IMOVINE 

 
695.000,,00 

 
3  R A S H O D I 

 
3.745,075,07 

4  RASHODI ZA NABAVU 
NEFINANCIJSKE .IMOVINE 

 
1.347.000,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  
4.030.000,00 

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ 
FINANCIRANJA 

 

8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE 
IMOVINE I ZADUŽIVANJA 
 

 
1.500.000,00 

5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I 
OTPLATU ZAJMOVA 

 
750.000,00 

NETO 
ZADUŽ./FINANCIRANJE 

750.000,00 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA 
IZ PRETHODNIH GODINA 

 

9   VLASTITI IZVORI 
- manjak prihoda  

 
-4.780.000,00 

VIŠAK/MANJAK +NETO 
ZADUŽIVANJE+ 
RASPOLOŽIVA  
SREDSTVA IZ  PRETH. 
GODINE 

 
 

-- 
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Članak 2. Članak 3.

Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda Posebni dio Proračuna sastoji se od plana 

i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog manjka rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i 

prihoda Proračuna. razvojne programe i aktivnosti  unutar razdjela i glava 

za proračunsku 2012. godinu.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 17Strana: 2522



Strana: 2523Broj: 17 »SLUŽBENI VJESNIK«



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 17Strana: 2524



Strana: 2525Broj: 17 »SLUŽBENI VJESNIK«



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 17Strana: 2526



Strana: 2527Broj: 17 »SLUŽBENI VJESNIK«



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 17Strana: 2528



Strana: 2529Broj: 17 »SLUŽBENI VJESNIK«



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 17Strana: 2530



Strana: 2531Broj: 17 »SLUŽBENI VJESNIK«



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 17Strana: 2532



Strana: 2533Broj: 17 »SLUŽBENI VJESNIK«



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 17Strana: 2534



Strana: 2535Broj: 17 »SLUŽBENI VJESNIK«



Članak 4. Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom Proračunska sredstva se koriste za namjene i u 

donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja visinama koje su određene Proračunom u posebnom 

2012.godine i bit će objavljena u «Službenom dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se 

vjesniku Brodsko posavske županije». izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, 

odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu s 

OPĆINSKO VIJEĆE ostvarenim prihodima, odnosno likvidnim 

OPĆINE SIBINJ mogućnostima Proračuna.

Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći, 

Klasa:  400-01/11-01/65 donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od 

Ur.broj:2178/08-01-11-1 imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od 

Sibinj, 21.12.2011.g. zaduživanja.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA Članak 3.

Ivica Galetić, v.r.

P roračunom su  u tv rđena  s reds tva  

proračunske pričuve u iznosu do 20.000,00 Kn., a 

koriste se za nepredviđene namjene za koje u 

proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za 

namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih 

11. nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim 

pozicijama.

Prilikom realizacije ovih rashoda isti se evidentiraju 

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti 

proračunu(«N. N. br. 87/08) i članka 29. Statuta pripadaju

općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske O koriš tenju sredstava cjelokupne 

županije“ br.12/09)  Općinsko vijeće općine Sibinj je proračunske pričuve odlučuje  općinski načelnik, o 

na svojoj 16.sjednici, održanoj 21.prosinca čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

2011.godine donijelo je

ODLUKU Članak 4.

o izvršavanju Proračuna općine Sibinj Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u 

za 2012. godinu cijelosti je načelnik općine.

Članak 1. Članak 5.

Proračun općine Sibinj (u daljnjem tekstu: Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje 
Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik  općine. U 
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne slučaju potrebe općinski načelnik  može u okviru 
(regionalne) samouprave i drugim propisima i utvrđenog iznosa izdatka pojedine pozicije izvršiti 
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini. preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija do 

visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se 

umanjuje.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 17Strana: 2536



Članak 6. 12.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i 

otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija Na temelju Zakona o financiranju javnih 

pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o  

Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj socijalnoj skrbi i članka 29. Statuta općine Sibinj 

godini,  a najviše do 1.000.000,00 (jedanm milijun) („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu br.12/09) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 

i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. 16.sjednici održanoj 21.prosinca 2011.g. donijelo je

Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja 

ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 Kn, tada PROGRAM

odluku o istom donosi predstavničko tijelo, odnosno 

Općinsko vijeće. javnih potreba i potrebnih sredstava u 

Općinski načelnik upravlja novčanim područjima kulture i športa, te socijalne skrbi i  

sredstvima na računu Proračuna općine. religiji  za koja se sredstva izdvajaju iz 

Proračuna općine Sibinj za 2012. godinu

Članak 7.

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U 
Ako se tijekom fiskalne godine zbog KULTURI

izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje 

prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna, Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, 
Proračun se mora uravnotežiti po postupku za regulirano je financiranje kulture i  kulturnih 
donošenje Proračuna. djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi 

osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.

 Zakonom i na temelju čl. 10a  Zakona određuju se 
Članak 8. aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje 

predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u kulturi, a 
Ova Odluka stupa na snagu danom za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom  

donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. g., proračunu, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i 
i bit će objavljena u  «Službenom vjesniku Brodsko- manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz 
posavske županije». sljedećih kriterija:

- financiranje matičnih ustanova kulture u 
OPĆINSKO VIJEĆE općini,

OPĆINE SIBINJ - djelatnosti  udruženja u kulturi, te poticanje 

umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na 
Klasa:   400-01/11-01/65 općinskoj razini,
Ur.broj:2178/08-01-11-2 - manifestacije u kulturi koje pridonose 
U Sibinju, 21.12.2011.g. promicanju i razvitku kulturnog života,

- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i 
PREDSJEDNIK njegovanje tradicije,

OPĆINSKOG VIJEĆA - promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u 
Ivica Galetić, v.r. svrhu razvijanja međunarodne suradnje,

Financiranje javnih potreba u kulturi općine Sibinj 

proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na sljedećim 

pretpostavkama.
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1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima  Ukupno planirana sredstv10.000,00 kn

financiranja:

- udruge u kulturi. POZICIJA PRORAČUNA-Ostale tekuće donacije

  Ukupno planirana sredstva.10.000,00 kn

2. Elementi financiranja:- materijalni troškovi

-  programski troškovi

2.  PROGRAM JAVNIH POTREBA U

  Program javnih potreba u kulturi osigurava  ŠPORTU

sredstva za ostvarivanje programa koji će se 

financirati iz Proračuna općine Sibinj( nastupi KUD- Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih 

ova, koncerti, putovanja i ostalo). potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je 

Prioritet u financiranju udruga imat će  udruge koje osigurati financijska sredstva u Proračunu općine.  

pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s Članak 39. Zakona propisuje što su to javne potrebe, 

dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i odnosno koje su to aktivnosti i poslovi za koje je 

inozemstvu. Općina će sufinancirati rad udruga  u određeno da su od lokalnog značaja. 

kulturi, kojih na području općine Sibinj ima  Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge 

registrirano 3 (KUD Tomislav  Sibinj, KUD Slavonija koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o 

G.Andrijevci, KUD Šokica Slobodnica) udrugama. Iako Zakon o športu predviđa niz izvora 

financiranja, općina je dužna pomagati rad športskih 

udruga,  vodeći računa  o:

POZICIJA PRORAČUNA:-Tekuće donacije  - stvaranju uvjeta za rad športskih udruga,

udrugama građana u kulturi-KUD-ovi - poticanje gradnje novih športskih objekata i 

dvorana, u cilju unapređenja športa na 

 Ukupno planirana sredstva55.000,00 kn području općine, 

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i 

Unutar Programa javnih potreba u kulturi jedna od mladeži,

aktivnosti općine Sibinj je i obilježavanje obljetnice - objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti 

Sibinjskih žrtava,odnosno dana općine Sibinj.  građana.

Sredstva za te namjene osigurana su unutar Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji 

Aktivnosti: Obilježavanje obljetnice Sibinjskih proračunskih sredstava.

žrtava u ukupnom iznosu od 42.700,00 Kn

Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se 

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: korisnicima prema potrebama, ali 

97.700,00 Kn prema rangu natjecanja po ligama (nogometni  i 

košarkaški klubovi):

Tekuće donacije ostali udrugama i političkim POZICIJA PRORAČUNA. - Tekuće donacije 

strankama raspoređene su unutar planiranih pozicija sportskim društvima

Proračuna općine  i isplaćuju se na temelju zamolbi 

pojedinih udruga, a u okviru mogućnosti i prilivu 

sredstava u Općinski proračun. - Ukupno planirana sredstva.320.000,00 KN

POZICIJA PRORAČUNA-Tekuće donacija Ukupno sredstva za javne potrebe u športu: 

udrugama.ostale udruge 320.000,00 Kn

  Ukupno planirana sredstva15.000,00 kn

POZICIJA PRORAČUNA-Tekuće donacije 

političkim strankama
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PROGRAM JAVNIH POTREBA U POZICIJA  - Tekuće donacije građanima i 

SOCIJALNOJ SKRBI kućanstvima u novcu

- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu 

Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi općina 60.000,00

je obavezna u svom proračunu, a za potrebe socijalne 

skrbi, osigurati sredstva u visini 5 % svojih prihoda, POZICIJA  - Tekuće donacije invalidima  i 

prvenstveno za podmirenje troškova stanovanja. Za tu hendikepiranim osobama

namjenu u Proračunu općine Sibinj su osigurana  

sredstava za podmirenje troškova stanovanja,  - sufinanciranje cijena boravka u dječjem 

interventna sredstva kao jednokratne  novčane vrtiću «Cekin»42.600,00

pomoći, sredstva za pomoć invalidima i - pomoći osobama s posebnim potrebama 

hendikepiranim osobama,  sredstva za jednokratnu  2.400,00

pomoć obiteljima kod rođenja djeteta, te 

sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih ukupno  45.000,00 

škola lošijeg socijalnog statusa.

O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu, 

odlučuje načelnik općine, i o tome donosi odluku. POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za 

S Dječjim vrtićem «Cekin» iz Slavonskog Broda novorođenčad

sklopljen je ugovoru o financiranju cijene troškova - jednokratne novčane naknade za rođenje 

vrtića kod djece s poteškoćama u razvoju, a o svakom djeteta.70.000,00

pojedinom slučaju odlučuje načelnik općine, na 

temelju zahtjeva korisnika. POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u 

naravi

Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova - plaćanje troškova stanovanja  .5.000,00.

stanovanja (pl.el. energije, lijekova i sl.) općina se - sufinanciranje cijene mjesečnih karata 

obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca učenika srednjih škola.70.000,00

koji podnosi zahtjev.

Kod odobravanja sredstava jednokratnih novčanih  Ukupno za poziciju.75.000,00 Kn

pomoći,  vodi se briga o socijalnom statusu obitelji ili 

pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive.

Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja POZICIJA  - Kapitalne donacije građanima i 

djeteta osiguravaju se u Općinskom proračunu  u kućanstvima

iznosu od  1.000,00 kn po djetetu. Pravo na novčanu - plaćanje kapitalnih izdataka (investicija) 

naknadu imaju rodilje s prebivalištem na području obiteljima ili pojedincima slabijeg 

općine Sibinj , što dokazuju važećom osobnom materijalnog stanja i slično.  5.000,00 Kn

iskaznicom,  rodnim listom djeteta i uvjerenjem  o 

prebivalištu na području općine Sibinj.

Sredstva za financiranje cijena mjesečnih karata Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj 

učenika srednjih škola financirat će se iz sredstava skrbi: 255.000,00 Kn

Proračuna općine, a na temelju sklopljenog 

sporazuma(ugovora) s autoprijevoznikom, odnosno 

ispostavljenih računa od strane istog PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA 

VJERSKIM ZAJEDNICAMA (RELIGIJA)

Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na 

sljedećim pozicijama: Podrazumjeva  osiguranje novčanih sredstava za rad 

župnih i dugih vjerskih zajednica s područja općine 

Sibinj. 
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Ukupno planirana sredstva  -Pozicija tekuće osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.

donacije vjerskim zajednicama- 15.000,00 Kn. Zakonom i na temelju čl. 10a  Zakona određuju se 

aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje 

Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u kulturi, a 

15.000,00 Kn. za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom  

proračunu, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i 

Ovaj Program stupa  na snagu danom donošenja, a manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz 

primjenjivat će se od 1.1.2012.g., i bit će objavljen u sljedećih kriterija:

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“. - financiranje matičnih ustanova kulture u općini,

- djelatnosti  udruženja u kulturi, te poticanje 

  OPĆINA SIBINJ umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na 

OPĆINSKO VIJEĆE općinskoj razini,

- manifestacije u kulturi koje pridonose 

Klasa:  400-01/11-01/65 promicanju i razvitku kulturnog života,

Ur.broj:2178/08-01-11-3 - poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i 

Sibinj, 21.12.2011.g. njegovanje tradicije,

- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u 

PREDSJEDNIK svrhu razvijanja međunarodne suradnje,

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Galetić, v.r. Financiranje javnih potreba u kulturi općine Sibinj 

proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na 

sljedećim pretpostavkama.

1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima 

financiranja:

13. - udruge u kulturi.

2. Elementi financiranja:- materijalni troškovi

Na temelju Zakona o financiranju javnih -  programski troškovi

potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o  

socijalnoj skrbi i članka 29. Statuta općine Sibinj Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. za ostvarivanje Programa koji će se financirati iz 

12/09) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj Proračuna općine Sibinj (nastupi KUD-ova, koncerti, 

16.sjednici održanoj 21.prosinca 2011.g. donijelo je putovanja i ostalo).

Prioritet u financiranju udruga imat će  udruge koje 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s 

dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i 

javnih potreba i potrebnih sredstava u inozemstvu. Općina će sufinancirati rad udruga  u 

područjima kulture i športa, te socijalne skrbii  kulturi, kojih na području općine Sibinj ima 

religiji  za koja se sredstva izdvajaju iz registrirano 3 (KUD Tomislav  Sibinj, KUD Slavonija 

Proračuna općine Sibinj za 2011.godinu G.Andrijevci, KUD Šokica Skobodnica)

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI POZICIJA PRORAČUNA:-Tekuće donacije 

udrugama građana u kulturi-KUD-ovi

Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Ukupno planirana sredstva 55.000,00 kn

regulirano je financiranje kulture i  kulturnih 

djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi Unutar Programa javnih potreba u kulturi jedna od 
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aktivnosti općine Sibinj je i obilježavanje obljetnice Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji 

Sibinjskih žrtava, odnosno dana općine Sibinj.  proračunskih sredstava.

Sredstva za te namjene osigurana su unutar 

Aktivnosti: Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se 

u ukupnom iznosu od 41.500,00 Kn korisnicima prema potrebama, ali 

prema rangu natjecanja po ligama (nogometni  i 

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 96.500,00 košarkaški klubovi):

Kn

POZICIJA PRORAČUNA. - Tekuće donacije 

Tekuće donacije ostali udrugama i političkim sportskim društvima

strankama raspoređene su unutar planiranih pozicija - Ukupno planirana sredstva 310.000,00 KN

Proračuna općine  i isplaćuju se na temelju zamolbi 

pojedinih udruga, a u okviru mogućnosti i prilivu Ukupno sredstva za javne potrebe u športu: 

sredstava u Općinski proračun. 310.000,00 Kn

POZICIJA PRORAČUNA-Tekuće donacija 

udrugama.ostale udruge PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ 

Ukupno planirana sredstva 15.000,00 kn SKRBI

POZICIJA PRORAČUNA-Tekuće donacije Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi općina 

političkim strankama je obavezna u svom proračunu, a za potrebe socijalne 

Ukupno planirana sredstv 5.000,00 kn skrbi, osigurati sredstva u visini 5 % svojih prihoda, 

prvenstveno za 

POZICIJA PRORAČUNA-Ostale tekuće donacije podmirenje troškova stanovanja. Za tu namjenu u 

Ukupno planirana sredstva 18.000,00 kn proračunu općine Sibinj su osigurana  sredstava za 

podmirenje troškova stanovanja,  interventna sredstva 

kao jednokratne  novčane pomoći, sredstva za pomoć 

2.  PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU invalidima i hendikepiranim osobama ,  sredstva za 

jednokratnu  pomoć obiteljima kod rođenja djeteta, te 

Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih sufinanciranje mjesečnih karata učenika srednjih 

potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je škola lošijeg socijalnog statusa.

osigurati financijska sredstva u Proračunu općine.  O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu, 

Članak 39. Zakona propisuje što su to javne potrebe, odlučuje načelnik općine, i o tome donosi odluku.

odnosno koje su to aktivnosti i poslovi za koje je Sa Dječjim vrtićem «Cekin» iz Slavonskog Broda 

određeno da su od lokalnog značaja. sklopljen je ugovoru o financiranju cijene troškova 

Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge vrtića kod djece sa poteškoćama u razvoju, a o svakom 

koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o pojedinom slučaju odlučuje načelnik općine, na 

udrugama. Iako Zakon o športu predviđa niz izvora temelju zahtjeva korisnika.-

financiranja, općina je dužna pomagati rad športskih 

udruga,  vodeći računa  o: Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova 

- stvaranju uvjeta za rad športskih udruga, stanovanja (pl.el. energije, lijekova i sl.) općina se 

- poticanje gradnje novih športskih objekata i obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca 

dvorana, u cilju unaprjeđenja športa na području koji podnosi zahtjev.

općine, Kod odobravanja sredstava jednokatnih novčanih 

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i mladeži, pomoći,  vodi se briga o socijalnom statusu obitelji ili 

- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana. pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive.

Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja 

djeteta osiguravaju se u općinskom proračunu  u 
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iznosu od  1.000,00 kn po djetetu. Pravo na novčanu PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA 

naknadu imaju rodilje sa prebivalištem na području VJERSKIM ZAJEDNICAMA  (RELIGIJA)

općine Sibinj , što dokazuju važećom osobnom 

iskaznicom,  rodnim listom djeteta i uvjerenjem  o Podrazumjeva  osiguranje novčanih sredstava za rad 

prebivalištu na području općine Sibinj. župnih i dugih vjerskih zajednica s područja općine 

Sredstva za financiranje cijena mjesečnih karata Sibinj. 

učenika srednjih škola financirat će se iz sredstava Ukupno planirana sredstva  -Pozicija tekuće donacije 

proračuna općine, a na temelju sklopljenog vjerskim zajednicama- 25.000,00 Kn.

sporazuma(ugovora) sa autoprijevoznikom, odnosno Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 25.000,00 

ispostavljenih računa od strane istog Kn.

Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na 

slijedećim pozicijama: Ove izmjene  Programa stupaju  na snagu danom 

donošenja, a primjenjivat će se od 1.1.2011. g., i bit će 

objavljen u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

POZICIJA  - Tekuće donacije građanima i županije.

kućanstvima u novcu

- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu OPĆINA SIBINJ

35.000,00 OPĆINSKO VIJEĆE

POZICIJA  - Tekuće donacije invalidima  i Klasa: 400-01/11-01/64 

hendikepiranim osobama Urbroj: 2178/08-01-11-2

- sufinanciranje cijena boravka u dječjem vrtiću U Sibinju, 21.12.2011.g

«Cekin» 42.600,00

- pomoći osobama s posebnim potrebama400,00 PREDSJEDNIK 

ukupno  43.000,00 OPĆINSKOG VIJEĆA

POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za Ivica Galetić, v.r.

novorođenčad

- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta 

62.000,00

POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u 

naravi 14.

- plaćanje troškova stanovanja    4.000,00.

- sufinanciranje cijene mjesečnih karata učenika 

srednjih škola 66.000,00 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 

Ukupno za poziciju  70.000,00 Kn komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 

26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba) i 

POZICIJA  - Kapitalne donacije građanima i članka 29. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik 

kućanstvima Brodsko-posavske županije“ br. 12/09) Općinsko 

- plaćanje kapitalnih izdataka (investicija) vijeće općine Sibinj na svojoj 16. sjednici održanoj 21. 

obiteljima ili pojedincima slabijeg materijalnog stanja prosinca 2011. godine donosi

i slično  5.000,00 Kn

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi: 

215.000,00 Kn gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u općini Sibinj za 2011. godinu
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Članak 1. Vrijeme i rok izgradnje: kraj 2011.godine (evenutalni 

nastavak u 2012. i 2013.g.).

Ovim se Programom određuje izgradnja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na UKUPNO: 490.000,00 Kn

području općine Sibinj za 2011. godinu 

Ovim Programom određuje se opis poslova s Članak 4.

procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. 

ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih Mijenja se i glasi:

za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

financiranja po djelatnostima. II Izgradnja poslovne zone općine Sibinj

Nastavak započete  izgradnje  komunalne  

Članak 2. infrastrukture zone malog  gospodarstva općine Sibinj

Mijenja se i glasi: Planirana sredstva osigurana su od općih prihoda 

prihoda u iznosu od 12.000,00 kn.

I Uređenje i izgradnja poljskih puteva, 

nerazvrstanih cesta i  sličnih objekata  Vrijeme i rok izgradnje: 2011- kraj 2012godine

niskogradnje

UKUPNO: 12.000,00 Kn

a) Gradnja nerazvrstanih cesta na području 

općine

- planirana sredstva u ukupnom iznosu od Članak 5.

80.000,00 Kn.-nove ceste Mijenja se i glasi:

- planirana sredstva u ukupnom iznosu od 

220.000,00 Kn- održavanje razine kvalitete III Uređenje i izgradnja ) poslovnih građevina 

postojećih cesta. i ostalih građevina

UKUPNO: 310.000,00 kN

a) Završetak izgradnje mrtvačnica na području 

b) Dogradnja novih sekundarnih vodova općine-planirana sredstva 

vodovodne mreže na području općine- Osigurana u Proračunu općine u iznosu od 165.000,00 

- planirana sredstva u ukupnom iznosu od Kn. (unutar aktivnosti uređenja i izgradnje poslovnih i 

25.000,00 Kn. ostalih građ.objekata)

c) Ostali nespomenuti građevinski objekti- Sredsva osigurana planom Proračuna unutar 

(plato-mrtvačnice, športska građevina)- namjenskih prihoda.

planirana sredstva 155.000,00 kn

b) Dodatna ulaganja u postojeće domove – 

Planirana sredstva za gore navedene objekte planirana sredstva u Proračunu osigurana u 

osigurana su u planu Proračuna općine za iznosu od 5.000,00 Kn, unutar namjenskih 

2011.godinu. Dio sredstava osigurat će se iz prihoda Proračuna.

namjenskih prihoda Proračuna (komunalni doprinos i Vrijeme i rok izgradnje: kraj 2011.godine.

dr.)-dio iz kapitalnih pomoći državnog, odnosno 

Županijskog proračuna, te kapitalnih pomoći 

fondova.
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IV Dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti 15.

Dodatna ulaganja na objektima javne rasvjete 

planirana u ukupnom iznosu od 185.000,00 kn- Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o 

inetrvencije na objektima javne rasvjete. komunalnom gospodarstvu (“Narodine novine” broj 

26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba) i 

Vrijeme i rok.kraj 2011.g. članka 29. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik 

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

UKUPNO: 185.000,00 Kn vijeće općine Sibinj na svojoj 16.sjednici održanoj 

Članak 6. 21.prosinca 2011. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA Mijenja se i glasi:

održavanja komunalne infrastrukture 

za 2011. godinu V Oprema i nematerijalna imovina

Kupnja uredske opreme, komunikacijske i ostale 
Članak 1.opreme za potrebe općine, sredstva osigurana u 

Proračunu općine u ukupnom iznosu od 27.000,00 
Ovim Programom određuje se održavanje Kn, na teret općih prihoda i primitaka Proračuna 

komunalne infrastrukture u 2011. godini na području općine
općine Sibinj za komunalne djelatnosti:

UKUPNO: 27.000,00 Kn 
1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje javnih površina 

3. Održavanje nerazvrstanih cestaČlanak 7.
4. Održavanje javna rasvjeta

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu 
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:danom donošenja, a primjenivat će se za proračunsku 

2011 .godine, i bit će objavljene u "Službenom 
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom vjesniku Bpž".

troškova, OPĆINSKO VIJEĆE 
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za OPĆINE SIBINJ

ostvarivanje Programa, s naznakom izvora 

financiranjaKlasa: 400-01/11-01/64

Urbroj: 2178/08-01-11-3

U Sibinju, 21.12.2011.g.
Članak 2.

Mijenja se i glasi:PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA
U 2011. godini održavanje komunalne Ivica Galetić, v.r.

infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 

Sibinj obuhvaća:

I. Odvodnju atmosferskih voda

- održavanje kanala uz nerazvrstane ceste na 
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području općine po potrebi IV. Održavanje javne rasvjete

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u 

ukupnom iznosu od 20.00,00 kn,a osigurana su u  Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se 

Proračunu, unutar pozicije Komunalne usluge (dio upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne 

poz.). Financirat će se iz namjenskih prihoda općine rasvjete uključivo podmirenje troškova električne 

Sibinj. energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 

cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

- Usl.tek. i investicijskog održavanje (popravci 

II. Održavanje javnih površina postojeće javne rasvjete)  100.000,00 kn

 

Pod  održavanjem javnih  površ ina  - Trošak električne energije za javnu rasvjetu 

podrazumjeva se održavanje javnih zelenih površina,    540.000,00 kn

pješačkih zona, trgova, parkova i javnih prometnih Ukupno: 640.000,00 kn

površina.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki 

Sredstva za ove namjene osigurana su u predviđaju se u ukupnom iznosu od 640.000,00 kn i 

Proračunu općine Sibinj unutar pozicije Usluge tek. I financirat će se iz namjenskih i općih prihoda i 

investicijskog održavanje- 10.000,00 Kn i primitaka Proračuna općine.

Komunalne usluge- 20.000,00 Kn

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom Članak 3.
iznosu od 30.000,00 kn iz namjenskih i izvornih 

prihoda Proračuna općine. Planirana sredstva komunalne naknade u 

iznosu od 450.000,00 kn raspoređuju se i troše u 

skladu s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne 
III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih naknade, a unutar Programa održavanja komunalne 

putova infrstrukture. Sredstva koja prelaze planirane iznose u 

programu, osigurat će se unutar općih prihoda i 
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta primitaka Proračuna općine.

podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste 

za promet po bilo kojoj osnovi i koje se pristupačne 

većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu Članak 4.
posebnih propisa.

 Ova održavanja planirana su:  Ovaj Program stupa na snagu danom 
- popravak i održavanje nerazvrstanih cesta: donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije”. Primjenjivat će se za 
Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje - proračunsku 2011godinu
15.000,00 Kn

Usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta - OPĆINSKO VIJEĆE
90.000,00 Kn OPĆINE SIBINJ

Ukupno: 105.000,00 Kn Klasa: 400-01/11-01/64

Urbroj: 2178/08-01-11-4
 Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju U Sibinju, 21.12.2011.godine
se u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn, a financirat će 

se iz namjenskih prihoda i općih prihoda Proračuna PREDSJEDNIK
općine. OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Galetić, v.r.
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16. IZMJENE I  DOPUNE  PLANA

javne  nabave  općine  Sibinj  za  2011.  godinu

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o 

javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 110/07 i 

125/08) i članka 29.Statuta općine Sibinj ("Službeni Članak  1.

vjesnik Brodsko-posavske županije" br.12/09) 

Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 16.sjednici Ovim  izmjenama  i  dopunama  Proračuna  

održanoj 21.prosinca 2011.godine donosi općine  Sibinj  za  2011.  godinu  utvrđuje  se  Plan  

nabave,  kako  slijedi:
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Članak  2. Članak 2.

Postupak  nabave  provodi  se  sukladno  I    Uređenje i izgradnja poljskih puteva, 

odredbama  Zakona  o  javnoj  nabavi. nerazvrstanih cesta i  sličnih objekata 

niskogradnje

Članak  3.

a) Gradnja nerazvrstanih cesta na području 

Plan  nabave  stupa  na  snagu  danom  općine

donošenja. - planirana sredstva u ukupnom iznosu od 

Klasa  :  400-01/11-01-64 150.000,00 Kn.-nove ceste

Urbroj:  2178/08-01-11-5 - planirana sredstva u ukupnom iznosu od 

Sibinj,  21.  prosinca  2011. godine 250.000,00 Kn- održavanje razine kvalitete 

postojećih cesta.(dodatna ulaganja)

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA UKUPNO:                            400.000,00 kN

Ivica Galetić, v.r.

17. b) Dogradnja novih sekundarnih vodova 

vodovodne mreže na području općine-

- planirana sredstva u ukupnom iznosu od 

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 300.000,00 Kn.

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 

26/03.-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba) i Planirana sredstva za gore navedene objekata 

članka 29. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik osigurana su u planu Proračuna

Brodsko-posavske županije“ br.12/09)  Općinsko općine za 2012.godinu. Dio sredstava osigurat će se iz 

vijeće općine Sibinj na svojoj 16. sjednici održanoj namjenskih prihoda Proračuna (komunalni doprinos i 

21.prosinca 2011. godine donosi dr.)-dio  iz kapitalnih pomoći.

PROGRAM Vrijeme i rok izgradnje: kraj 2012.godine.

gradnje objekata i uređaja komunalne UKUPNO: 700.000,00 Kn
infrastrukture u općini Sibinj za 2012. godinu

Članak 3.
Članak 1.

III   Uređenje i izgradnja ) poslovnih 
Ovim se Programom određuje izgradnja građevina i ostalih građevina

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području općine Sibinj za 2012. godinu 

a) Završetak izgradnje mrtvačnica na području 
Ovim Programom određuje se opis poslova s općine-planirana sredstva              
procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. Osigurana u Proračunu općine u iznosu od 
ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih 100.000,00 Kn. (unutar aktivnosti uređenja i 
za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora izgradnje poslovnih i ostalih građ.objekata)
financiranja po djelatnostima. Sredstva osigurana planom Proračuna unutar 

namjenskih prihoda.
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b) Dodatna ulaganja u  postojeće domove – 18.

planirana sredstva u Proračunu

osigurana u iznosu od 300.000,00 Kn, unutar 

namjenskih prihoda Proračuna. Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o 

   komunalnom gospodarstvu (“Narodine novine” broj 

c) Dodatna ulaganja na  objektima javne 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 – Uredba) i 

rasvjete planirana u ukupnom iznosu od       članka 29. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik 

150.000,00 kn-intervencije na postojećim Brodsko-posavske županije“ br.12/09) Općinsko 

objektima javne rasvjete vijeće općine Sibinj na svojoj 16.sjednici održanoj 

21.prosinca 2011. godine donosi

Vrijeme i rok izgradnje: kraj 2012.godine.

UKUPNO: 550.000,00 Kn

PROGRAM
Članak 4.

održavanja komunalne infrastrukture 
IV  Oprema i nematerijalna imovina

za 2012. godinu

Kupnja uredske opreme, komunikacijske i 

ostale opreme za potrebe općine,  sredstva osigurana u 
Članak 1.

Proračunu općine u ukupnom iznosu od 97.000,00 

Kn, na teret izvornih prihoda.
Ovim Programom određuje se održavanje 

komunalne infrastrukture u 2012. godini na području UKUPNO: 97.000,00 Kn 
općine Sibinj za komunalne djelatnosti:

1. Odvodnja atmosferskih voda,Članak 5.
2. Održavanje javnih površina 

3. Održavanje nerazvrstanih cestaOvaj Program stupa na snagu danom donošenja, a 
4. Održavanje javna rasvjetaprimjenivat će se od 1.  siječnja 2012. godine, i bit će 

objavljen u "Službenom vjesniku BPŽ".
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

OPĆINSKO VIJEĆE 
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom OPĆINE SIBINJ

troškova, 

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za Klasa:  400-01/11-01/65
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora Urbroj 2178/08-01-11-4
financiranjaU Sibinju, 21.12.2011.g.

PREDSJEDNIK
Članak 2.OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Galetić, v.r.
U 2012. godini održavanje komunalne 

infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 

Sibinj obuhvaća:
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I. Odvodnju atmosferskih voda IV. Održavanje javne rasvjete

- održavanje kanala uz nerazvrstane ceste na Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se 

području općine po potrebi Sredstva za izvršenje upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne 

radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od 50.00,00 rasvjete uključivo podmirenje troškova električne 

kn,a osigurana su u Proračunu, unutar pozicije energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 

Komunalne usluge (dio poz.). Financirat će se iz cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

namjenskih prihoda općine Sibinj. - Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje 

(izmjena rasvjetnih tijela za područje općine)- 

10.000,00

II. Održavanje javnih površina

- Usl.tek. i investicijskog održavanje (popravci 

Pod  održavanjem javnih  površ ina  postojeće javne rasvjete)

podrazumjeva se održavanje javnih zelenih površina, 1000.000,00 kn

pješačkih zona, trgova, parkova i javnih prometnih 

površina. -  Trošak električne energije za javnu rasvjetu -

Sredstva za ove namjene osigurana su u Proračunu 500.000,00 kn

općine Sibinj unutar pozicije Usluge tek. I  

investicijskog održavanje- 20.000,00 kn. Ukupno: 610.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki 
iznosu od 20.000,00 kn iz izvornih prihoda Proračuna predviđaju se u ukupnom iznosu od 610.000,00 kn i 
općine. financirat će se iz namjenskih i rashoda poslovanja 

Proračuna općine.

III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih 

putova Članak 3.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta Planirana sredstva komunalne naknade u 
podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste iznosu od 400.000,00 kn raspoređuju se i troše u 
za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne skladu s dinamikom ostvarenja i naplate komunalne 
većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu naknade. Ukoliko sredstva za izvršavanje Programa 
posebnih propisa. održavanja komunalne infrastrukture prelaze 
 Ova održavanja planirana su: dinamiku naplate komunalne naknade, odnosno ako 
- popravak i održavanje nerazvrstanih cesta: budu nedostatna, Program će se financirati iz redovnih 

i ostalhi prihoda i primitaka Proračuna općine.
Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje- 

15.000,00 Kn

Usluge tekućeg i investicijskog održavanje cesta- Članak 4.
90.000,00 Kn

 Ovaj Program stupa na snagu danom 
Ukupno: 105.000,00 Kn donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije”. Primjenjivat će se za 
 Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju proračunsku 2012. godinu.
se u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn, a financirat će 

se iz namjenskih prihoda (šumski doprinos) i izvornih 

prihoda Proračuna općine.
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OPĆINSKO VIJEĆE 19.

 OPĆINE SIBINJ

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o 

Klasa: 400-01/11-01/65 javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 110/07 i 

Urbroj: 2178/08-01-11-5 125/08) i članka 29.Statuta općine Sibinj ("Službeni 

U Sibinju, 21.12.2011.godine vjesnik Brodsko-posavske županije" br.12/09) 

Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 16.sjednici 

PREDSJEDNIK održanoj 21.prosinca 2011.godine donosi 

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivica Galetić, v.r. PLAN

javne  nabave  općine  Sibinj  za  2012.  godinu

Članak  1.

Ovim  Planom  sukladno  Proračunu  općine  

Sibinj  za  2012.  godinu  utvrđuje  se  Plan  nabave,  

kako  slijedi:
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Članak  2. Ulica kralja Tomislava   

- ulica je paralelna s južne strane Ulice 

Postupak  nabave  provodi  se  sukladno  dr.Franje Tuđmana, proteže se od istoka prema 

odredbama  Zakona  o  javnoj  nabavi. zapadu, križa se sa ulicom 108.brigade ZNG na k.č. 

1239, k.č.1241, k.č.1235, k.č.1237 dio k.č.1231, 

k.č.1230 i k.č.1233. 

Članak  3.

Ulica križnog puta     

Plan  nabave  stupa  na  snagu  danom  - ulica ima izlaz na Ulicu dr.Franje Tuđmana 

donošenja. između kućnih brojeva 74 i 78, a proteže se u smjeru 

sjevero-zapada na k.č.852.

Klasa  :  400-01/11-01/65

Urbroj:  2178/08-01-11-6

Sibinj,  21.  prosinca  2011. godine II

PREDSJEDNIK Ploču s nazivom ulice pribavlja i organizira 

OPĆINSKOG VIJEĆA postavljanje općina Sibinj.

Ivica Galetić, v.r.

III

Sve promjene u nazivima ulica izvršit će Državna 

20. geodetska uprava u skladu sa člankom 14. i 17. stavak 

1. alineja 1. Zakona o naseljima.

Na temelju članka 29. Statuta općine Sibinj 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. IV

12/09), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 

16.sjednici održanoj  21.prosinca  2011.godine Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

donosi objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“.

ZAKLJUČAK

OPĆINSKO VIJEĆE

o određivanju naziva ulica u naselju Gromačnik OPĆINE SIBINJ

Klasa:   021-05/11-01/6

I Urbroj:  2178/08-01-11-2

Sibinj,   21.12.2011.godine 

Određuju se nazivi novonastalih ulica u naselju 

Gromačnik sljedećim redom: PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Ulica Svetog Ivana Ivica Galetić, v.r.

- ulica ima izlaz na Ulicu dr.Franje Tuđmana 

između kućnih brojeva 143 i 145, na k.č. 1028/3 i dio 

k.č.1231 – K.O.Gromačnik  do lateralnog kanala. 
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OPĆINA  VRBJE

1.

Na  temelju  članka  6.  i  39.  stavak  1.  Zakona  o  proračunu  (NN  br.  87/08)  i  članka  32.  Statuta  
općine  Vrbje (”Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije”  br.  15/2009),  Općinsko  vijeće  općine  Vrbje  
na  svojoj  15.  sjednici  od  19. 9. 2011.  godine,  donosi

ODLUKU

o  izmjeni  i  dopuni  Proračuna  za  2011.  godinu
I.  rebalans

Članak  1.

Proračun  općine  Vrbje  za  2011.  godinu  sastoji  se  od:

A. RAČUN  PRIHODA  I  RASHODA
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Članak  2. 2.

Proračunska  sredstva  koriste  se  za  
namjene  utvrđene  posebnim  zakonima  i  odlukama  Na  temelju  članka  6.  i  39.  stavka  1.  
Općinskog  vijeća. Zakona  o  proračunu  (NN  87/08)  i  članka  32.  

Svi  korisnici  sredstava  moraju  sredstva  Statuta  općine  Vrbje  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-
koristiti  za  utvrđene  namjene,  štedljivo  i  u  skladu  posavske  županije”  br.  15/2009),  Općinsko  vijeće  
s  propisima  o  korištenju. općine  Vrbje  na  svojoj  16.  sjednici  od  12. 10. 

2011.  godine,  donosi

Članak  3. ODLUKU

Sredstva  se  tijekom  godine  raspoređuju  i  o  izmjeni  Plana  Proračuna  za  2011.  godinu
stavljaju  na  raspolaganje  svim  nositeljima  i  2.  rebalans
korisnicima  proračunskih  sredstava  u  okviru  
ostvarenih  prihoda  i  ovisno  o  dospijeću  obveza.  
Proračun  se  izvršava  od  1.  siječnja  do  31.  Članak  1.
prosinca  2011.  godine.

Proračun  općine  Vrbje  za  2011.  godinu  
sastoji  se  od:

Članak  4.
A.  Račun  prihoda  i  rashoda

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije”.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VRBJE

Klasa  :  400-06/11-01/01
Urbroj:  2178/19-03-11-1
Vrbje,  19. 9. 2011.

Predsjednik
Općinskog  vijeća

Antun  Strinavić, v.r.
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3.Članak  2.

Proračunska  sredstva  koriste  se  za  
namjene  utvrđene  posebnim  zakonima  i  odlukama  Na temelju čl. 22. Zakona o komunalnom 
Općinskog  vijeća. gospodarstvu („Narodne novine“ br.36/95,70/97, 

Svi  korisnici  sredstava  moraju  sredstva  128/99, 57,00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst i 
koristiti  za  utvrđene  namjene,  štedljivo  i  u  skladu  82/04) i članka 32. Statuta općine Vrbje („Službeni 
s  propisima  o  korištenju.

vjesnik BPŽ” 15/2009), Općinsko vijeće općine Vrbje 

na  12. sjednici održanoj 22.12.2010. godine, donosi

Članak  3.
ODLUKU 

Sredstva  se  tijekom  godine  raspoređuju  i  
stavljaju  na  raspolaganje  svim  nositeljima  i  o komunalnoj naknadi
korisnicima  proračunskih  sredstava  u  okviru  
ostvarenih  prihoda  i  ovisno  o  dospijeću  obveza.  
Proračun  se  izvršava  od  1.  siječnja  do  31.  I. OPĆE ODREDBE
prosinca  2011.  godine.

Članak 1.

Članak  4.
Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, način i mjerila za 

plaćanje komunalne naknade:Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  1. u općini Vrbje
Brodsko-posavske  županije”. 2. područja zone u općini Vrbje

3. koeficijent zona (Kz) za pojedine zone
OPĆINSKO  VIJEĆE 4. koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor    

OPĆINE  VRBJE
i za građevno zemljište koje služi u svrhu 

obavljanja poslovne djelatnostiKlasa  :  400-06/11-01/01
5. rokovi plaćanja komunalne naknadeUrbroj:  2178/19-03-11-2
6. nekretnine važne za općinu Vrbje koje se u Vrbje,  12. 10. 2011.

potpunosti ili djelomično oslobađaju od 

Predsjednik plaćanja komunalne naknade
Općinskog  vijeća 7. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim 

Antun  Strinavić, v.r. slučajevima može odobriti potpuno ili 

djelomično oslobađanje od plaćanja 

komunalne naknade

8. izvori sredstava iz kojih će se  namiriti iznos 

za slučaj potpunog ili djelomičnog 

oslobađanja plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada je prihod Proračuna općine 

Vrbje.

Sredstva komunalne naknade namijenjena su 

financiranju obavljanja ovih  komunalnih djelatnosti:
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1. odvodnja atmosferskih voda površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 1. vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), 
2čišćenje javnih površina određene u kunama po m  

3. održavanje javnih površina 2. koeficijenta zone (Kz),
4. održavanje nerazvrstanih cesta 3. koeficijenta namjene (Kn).
5. održavanje groblja

6. javna rasvjeta

Članak 6. 

2II. OBVEZNICI  KOMUNALNE  Komunalna naknada obračunava se po m   
NAKNADE površine i to za stambeni  poslovni i garažni  prostor 

po jedinici korisne površine, a za građevno zemljište 
Članak 3. po jedinici stvarne površine.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno 

korisnici: Članak 7.

1. stambenog prstora U općini Vrbje utvrđuje se jedna zona za 
2. poslovnog prostora naplaćivanje komunalne naknade:
3. garažnog prostora

4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu 

obavljanja poslovne sposobnosti 1. I. (prva) ZONA
5. neizgrađenog građevnog zemljišta

Članak 8.

Članak 4. U smislu članka 7. ove Odluke I. zona 

obuhvaća sljedeća naselja: Bodovaljci, Vrbje, Sičice, 
Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz članka Dolina, Mačkovac, Savski Bok i Visoka Greda.
3. ove Odluke koje se nalaze unutar građevinskog 

područja  naselja kao i za stambeni i poslovni prostor 

izvan građevinskog područja naselja na kojem se Članak 9.
najmanje  obavljaju komunalne djelatnosti iz stavka 3, 

4 i 6 članka 2. ove Odluke i koje su opremljene Koeficijent zona (Kz) utvrđuje se:
najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu 

električnom energijom i vodom prema mjesnim -  za I. ZONU  ………………………..1,00
prilikama, te čine sastavni dio infrastrukture općine 

Vrbje.

Članak 10.

III. VISINA I OBRAČUNA KOMUNALNE Koeficijenti namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine 
NAKNADE utvrđuje se kako slijedi:

Članak 5. - stambeni prostor i  prostor koji koriste 

neprofitne organizacije       koeficijent 1,00
Visinu komunalne naknade određuje - garažni prostor        koeficijent 1,00

Općinsko vijeće općine Vrbje utvrđivanjem - neizgrađeno građevinsko zemljište 
obračunske jedinice boda.       koeficijent  0,05

2               Iznos komunalne naknade po m  obračunske 
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- za poslovni prostor koji služi za proizvodne Članak  13.

djelatnosti koeficijent koeficijent  2,00

- za poslovni prostor koji služi za ostale Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti 

djelatnosti  koeficijent 2,00 se oslobađaju nekretnine u vlasništvu:

- za građevno zemljište koje služi u svrhu - općine Vrbje

obavljanja poslovne djelatnosti - vjerskih i crkvenih organizacija

koeficijent 0,10 - ustanova školskog obrazovanja

- za poslovni prostor koji sluzi u svrhu - ustanova zdravstvene i socijalne zaštite

obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad  - udruga građana  sa sjedištem u općini Vrbje 

se  poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 (sportske udruge, DVD-a i sl.)

mjeseci u kalendarskoj godini 

koeficijent 1,00

- za građevno zemljište  koje služi u svrhu Članak 14.

obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad 

se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 Od plaćanja komunalne naknade mogu se 

mjeseci u kalendarskoj godini potpuno ili djelomično osloboditi vlasnici ili korisnici 

koeficijent 0,05 nekretnina  i to:

- staračka domaćinstva, žene od 60 godina, a muškarci  

od 65 godina, ako nemaju zakonskog nasljednika 

IV. ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE odnosno, vlastite djece

NAKNADE Od plaćanja komunalne naknade  može se 

potpuno osloboditi  stambeni prostor za koje se utvrdi 

Članak 11. na temelju zapisnika komisije da je isti u derutnom 

stanju, da nije adekvatan za stanovanje i da predstavlja 

Komunalna naknada  plaća se tromjesečno najkasnije opasnost za ljudski život.

do 20-og u mjesecu za proteklo tromjesečje.

Članak 15.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Općinsko vijeće općine Vrbje donosi Odluku 

Članak 12. o vrijednosti obračunske jedinice boda za plaćanje 

komunalne naknade.

Obveza plaćanja komunalne naknade, visina Ako se mijenja vrijednost obračunske 

komunalne naknade i način plaćanja za svakog jedinice boda za iduću godinu Općinsko vijeće općine 

pojedinog obveznika utvrđuje se rješenjem. Vrbje najkasnije do kraja studenog tekuće godine 

Rješenje o  komunalnoj naknadi donosi mora donijeti Odluku.

Jedinstveni upravni odjel općine Vrbje. Ako Općinsko vijeće ne donese Odluku  o 

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može vrijednosti obračunske jedinice boda  iz stavka  2. 

se izjaviti žalba upravnom tijelu Brodsko posavske ovog članka vrijednost boda ostaje isti, ne mijenja se.

županije nadležnom za poslove komunalnog 

gospodarstva.

Žalba se podnosi putem Jedinstvenog Članak 16. 

upravnog odjela općine Vrbje u roku od 15. dana od 

primitka rješenja. Fizička ili pravna osoba koja ne postupi 

sukladno odredbi članka 22. stavak 6. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu kaznit će se novčanom 

kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.
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Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka 4.

za prekršaj iz stavka 1. ovog članka pokreće 

Jedinstveni upravni odjel općine Vrbje.

Novčane kazne naplaćene temeljem ove Na temelju čl. 25. Zakona o komunalnom 

Odluke prihod su Proračuna općine Vrbje. gospodarstvu („Narodne novine“ br.36/95,70/97, 

128/99, 57,00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst i 

82/04) i članka 32. Statuta općine Vrbje ("Službeni 

Članak 17. vjesnik BPŽ" 15/2009), Općinsko vijeće općine Vrbje 

na 12. sjednici održanoj 22. 12. 2010. godine donosi

Stupanjem na snagu ove Odluke o 

komunalnoj nakandi prestaje važiti Odluka o ODLUKU 

komunalnoj naknadi  od 7. prosinca 2001.godine 

(”Službeni vjesnik Brodsko posavske županije” o visini vrijednosti  boda  komunalne naknade

br.12/02)

Članak 1.

Članak 18.

Utvrđuje se vrijednost boda za obračun 

Ova Odluka stupa na snagu  1. siječnja 2011. komunalne naknade u visini od 0,15 kuna.

godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Brodsko posavske županije“.

Članak 2.

OPĆINA VRBJE

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

primjenjuje se od 1. siječnja 2011 .godine.

Klasa:363-03/10-01/02

Urbroj: 2178/19-03-10-1

Vrbje, 22.12.2010. Članak 3.

PREDSJEDNIK Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko 

OPĆINSKOG VIJEĆA: posavske županije“.

Antun Strinavić, v.r.

OPĆINA VRBJE

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:363-03/10-01/03

Urbroj:2178/19-03-10-1

Vrbje, 22. 12. 2010.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Antun Strinavić, v.r.
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5. OPĆINA VRBJE

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju čl.28 i čl. 29.b. Zakona o Zaštiti i Klasa: 810-01/10-01/03

spašavanju („N.N. „ 174/04 i 79/07.), Pravilnika  o Urbroj:2178/19-03-10-11

metodologiji za izradu Procjene ugroženosti i planova Vrbje, 22. prosinac 2010.

zaštite i spašavanja („N.N.“ 38/08.), te čl.32. Statuta 

općine Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko posavske PREDSJEDNIK 

županije“ br.15/09), Općinsko vijeće općine Vrbje na OPĆINSKOG  VIJEĆA:

svojoj 12. sjednici održanoj 22. prosinca 2010. Antun Strinavić, v.r.

godine, donosi

ODLUKU

 

o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara općine Vrbje 6.

I. Na temelju članka 32.Statuta općine Vrbje 

(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 

Općinsko vijeće općine Vrbje donosi Procjenu 15/2009), Općinsko vijeće općine Vrbje  na svojoj 12. 

ugorženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih sjednici od 22. 12. 2010. donosi

dobara općine Vrbje, a po prethodno pribavljenoj 

suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje. ODLUKU

o uključivanju u projekt „LEADER“ – osnivanju 

II. udruge Lokalna akcijska grupa (LAG)

Sastavni dio ove Odluke je:

Članak 1.

- Procjena ugorženost i  s tanovništva,  

materijalnih i kulturnih dobara Ovom Odlukom općina Vrbje suglasna je sudjelovati 

u formiranju i djelovanju udruge Lokalne akcijska 

- Suglasnost Državne uprave za zaštitu i grupa (u daljnjem tekstu: LAG) kao jedan od 

spašavanje, Klasa:810-03/10-04/01, suosnivača, a koja se osniva radi promicanja 

Urbroj: 543-14-01-10-47 od 28.10.2010. zajedničkih interesa gradova i općina, kao i svih 

ostalih dionika s područja Brodsko posavske županije 

u svrhu ruralnog i ukupnog razvoja, jedinstvenog 

III. zagovaranja interesa lokalne samouprave razvijanjem 

sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je 

Ova Odluka stupa na snagu danom u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, te 

donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku drugo u skladu sa statutom LAG-a. 

Brodsko posavske županije“.

Članak 2.

Predstavnik općine Vrbje u LAG-u je načelnik  Igor 

Jurišić.
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Članak 3. 2. Jedinična vrijednost  komunalnog  doprinosa 

po vrsti objekata i uređaja komunalne 

Ova Odluka stupa na snagu danom infrastrukture  i po pojedinim  zonama, 

donošenja, a  objavit će se u „Službenom vjesniku određene u kunama po m3 građevine,

Brodsko posavske  županije“. 3. Način i rokovi  plaćanja komunalnog 

doprinosa,

OPĆINA VRBJE 4. Opći uvjeti i razlozi   zbog kojih se u   

OPĆINSKO VIJEĆE pojedinačnim slučajevima može odobriti 

djelomično  ili potpuno oslobađanje od 

Klasa:311-01/10-01/07 plaćanja komunalnog doprinosa 

Urbroj:2178/19-01-01-11-1 5. Izvore sredstava iz kojih  će se  namiriti iznos 

Vrbje, 22.12.2010. za slučaj potpunog ili djelomičnog 

oslobađanja komunalnog doprinosa

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Antun Strinavić, v.r. Članak 2.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne 

čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno 

investitor.

Komunalni doprinos je novčano javno    

7. davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture i to:

 Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom  - javnih površina

gospodarstvu („N.N.“ br.26/03. – pročišćeni  tekst, - nerazvrstanih cesta

82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, - groblja i  krematorija

84/11 i 90/11.) članka 35. Zakona o lokalnoj i - javne rasvjete

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

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 10/09), te članka  Javnim površinama smatraju se javne zelene  

32.Statuta općine Vrbje Općinsko vijeće na svojoj 16. površine,  pješačke staze, pješačke zone, otvoreni  

sjednici održanoj 12. listopada 2011., donosi odvodni   kanali,  trgovi, parkovi, dječja igrališta i 

javno prometne površine, te dijelovi javnih cesta koje 

ODLUKU prolaze kroz naselja , kada se ti dijelovi  ne održavaju 

kao javne ceste prema posebnom zakonu.

o komunalnom doprinosu Nerazvrstanim cestama smatraju se površine 

koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su 

pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu 

I. UVODNE ODREDBE razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te 

gospodarenja cestovnim zemljištima uz nerazvrstane 

Članak  1. ceste.

Grobljem i krematorijima   smatra se prostor i 

Ovom Odlukom utvrđuje se: zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te 

ukop i kremiranje pokojnika.

1. Područja zona u općini ovisno o pogodnosti Pod pojmom  „javna rasvjeta“ razumijeva se 

položaja određenog područja i stupnju upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne 

opremljenosti objektima i uređajima rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne 

komunalne infrastrukture energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih 
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cesta koja prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. uređajima  komunalne infrastrukture na području 

općine Vrbje utvrđuje se u 3 (tri )zone 

Članak 3. I. ZONA

Naselje Vrbje

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik - obuhvaća uži dio centra  naselja  Vrbje odnosno  

građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u katastarske čestice : 552/2, 552/1, 552/3, 745/2, 683, 

podmirivanju  troškova izgradnje objekata i uređaja 682

komunalne infrastrukture utvrđenih Programom 

gradnje i uređaja komunalne infrastrukture koji II. ZONA

općina Vrbje  donosi za svaku kalendarsku godinu. Naselje Vrbje

- obuhvaća  širi dio centra naselja Vrbje odnosno 

katastarske čestice:  685, 745/1, 551, 1344, 563/1, 

Članak 4. 563/2

Sredstvima komunalnog doprinosa financira III. ZONA

se i pribavlja zemljište na kojima se  grade objekti i - obuhvaća sva ostala područja  u naselju Vrbje i u 

uređaji komunalne infrastrukture iz čl.2.stavak 1. ostalim naseljima općine Vrbje: Bodovaljci, Sičice, 

Zakona o komunalnom gospodarstvu (javne površine, Dolina, Mačkovac, Savki Bok, Visoka  

nerazvrstane ceste, groblja i krematoriji, javna    Greda

rasvjeta), rušenje postojećih objekata i uređaja, 

premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih 

instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta. 2. Jedinična vrijednost komunalnog

 doprinosa

II. TEMELJNE ODREDBE Članak 6.

1. Područja zona u općini Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

utvrđuje se po zonama iz čl.5 ove Odluke i po vrsti 

Članak 5. objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz čl.2 ove 

Odluke  izražena u kunama po m3 građevine koja se 

Ovisno o pogodnosti položaja određenog gradi i to :

područja i stupnju opremljenosti  objektima i 
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1. Način i rokovi plaćanja komunalnog pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj 

 doprinosa dužnosti.

Rješenje iz st1. ovog članka obavezno sadrži:

Članak 7. 1. Iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je 

obveznik dužan platiti,

Osnovica za obračun komunalnog doprinosa 2. Način i rokove plaćanja komunalnog 

je obujam, odnosno m3 /prostornom metru/ građevine doprinosa,

koja se gradi na građevnoj parceli, a ako se uklanja 3. Prikaz načina obračuna komunalnog 

građevina zbog nove građevine ili kad se postojeća doprinosa,

građevina dograđuje ili nadograđuje komunalni 4. Popis objekata i uređaja koji će općina Vrbje 

doprinos se obračunava u razlici obujma na prijašnju izgraditi u skladu s Programom gradnje 

građevinu. objekata i uređaja komunalne infrastrukture

5. Obvezu općine Vrbje o razmjernom  povratu 

sredstava u  odnosu na izgrađenost objekata i 

Članak 8. uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. 

ovoga stavka i ostvareni priliv sredstava.

Iznimno od odredbe članka 7. ove Odluke za otvorene 

bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine Akt na temelju koje se može graditi ne može se izdati 

komunalni doprinos se obračunava i plaća po m2 prije nego  je izvršena uplata komunalnog doprinosa.

tlocrtne površine građevine, pri čemu je jedinična Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se 

vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine izjaviti žalba Upravnom tijelu Županije nadležnom za 

površine po m2 izražen u kunama jednak jediničnoj poslove komunalnog gospodarstva.

vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 

građevine u toj zoni .

Članak 12.

Članak 9. Obveznik komunalnog doprinosa može uz 

suglasnost općine Vrbje i sam snositi troškove gradnje 

Obračun komunalnog doprinosa vrši se na objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz čl.3. 

način da se osnovica za obračun iz čl.7. ove Odluke ove Odluke, te da mu se ti troškovi  priznaju u iznos 

množi s jediničnom vrijednosti iz čl.6 ove Odluke komunalnog doprinosa, pod uvjetom utvrđenim 

sukladno zoni u kojoj se građevina gradi. pisanim ugovorom s općinom Vrbje.

Članak 10. Članak 13.

Tijelo državne uprave koje donosi akt na Obveznik komunalnog doprinosa dužan je 

temelju kojega se može graditi, dužno je  u roku od 8 cjelokupni iznos komunalnog doprinosa platiti 

dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje tog odjednom.

akta jedan primjerak projektne dokumentacije  

dostaviti općini Vrbje, radi donošenja rješenja o 

komunalnom doprinosu. 2. Opći uvjeti  i razlozi zbog kojih se u 

pojedinačnim slučajevima može potpuno 

oslobađanje komunalnog doprinosa

Članak 11.

Članak 14.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi 

Jedinstveni upravni odjel  općine Vrbje u postupku Plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti se 
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oslobađaju: 8.

1. Općina Vrbje i poduzeća  u njezinom 

vlasništvu Na temelju članka 4. Stavka 4. Zakona o 

2. Objekti namijenjeni  za vjerske organizacije postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama( 

3. Objekti namijenjeni  predškolskom i „Narodne novine“, broj:90/11) i članka  32.Statuta 

osnovnom obrazovanju općine Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko posavske 

4. Objekti  namijenjeni  zdravstvenoj županije“  broj15/2009.) Općinsko vijeće općine  

djelatnosti,  socijalnoj skrbi , kulturi i  športu Vrbje na  16. sjednici održanoj  12. listopada 2011. 

5. Objekti namijenjeni za vatrogasnu djelatnost godine, donosi 

6. Pravne i fizičke osobe na temelju posebne 

odluke Općinskog vijeća, ako Općinsko  ODLUKU 

vijeće ocijeni  da je objekt koji se gradi  od 

posebnog interesa za općinu Vrbje o broju etaža koje se mogu ozakoniti na 

nezakonito   izgrađenoj zgradi 

1. Izvori sredstava iz kojih će se namiriti 

iznos u slučaju potpunog  oslobađanja od plaćanja Članak 1.

komunalnog doprinosa

Ovom se Odlukom  određuje  broj  etaža  koje 

Članak 15. se mogu  ozakoniti u postupku koji se provodi na 

temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim  

Za potpuno oslobađanje od plaćanja zgradama protivno Prostornom  planu.

komunalnog doprinosa iz članka 14. ove Odluke, 

visina komunalnog doprinosa namirit će se iz 

sredstava Općinskog proračuna i to poreznih prihoda i Članak 2.

ostalih prihoda.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi  izgrađenoj 

protivno Prostornom planu može se  protivno 

I. ZAVRŠNE ODREDBE Prostornom planu  prema odredbi članka4. Stavka 3. 

Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim 

Članak 16. zgradama („Narodne novine“ broj 90/11), osim dvije 

etaže od kojih je druga potkrovlje ozakoniti još (4) 

Stupanjem na snagu ove Odluke  prestaje etaže, ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog 

važiti Odluka o komunalnom doprinosu od područja i još jedna (1) etaža,  ako se takva zgrada 

13.listopada 2006.godine. nalazi  izvan građevinskog područja.

OPĆINA VRBJE

OPĆINSKO VIJEĆE Članak 3.

Klasa:363-01/11-01/07 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

Urbroj:2178/19-03-11-1 dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko 

Vrbje, 12. 10. 2011. posavske županije“.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Antun Strinavić, v.r.
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OPĆINA VRBJE ODLUKU 

OPĆINSKO VIJEĆE

o vrijednostima jediničnih iznosa 

Klasa:350-01/11-01/04 za položajne zone

Urbroj: 2178/19-03-11-1

Vrbje, 12. 10. 2011.

Članak 1.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG  VIJEĆA: Ovom se Odlukom utvrđuju vrijednosti 

Antun Strinavić, v.r. jediničnih iznosa (NP) za položajne zone na području  

općine Vrbje,  utvrđene odredbom članka  5. Odluke o 

komunalnom doprinosu  općine Vrbje od  12. 

listopada 2011.

U svrhu obračuna  naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na temelju  Uredbe o 

9. naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih  zgrada 

u prostoru („N.N.“ br.101/11. – u daljnjem  tekstu: 

Uredba).

Na temelju članka 17. Zakona o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 90/11.) , a u 

svezi s člankom 5 Uredbe o naknadi za zadržavanje  Članak 2.

nezakonito  izgrađenih zgrada u prostoru („Narodne 

novine „  br.101/141.) i članka 32. Statuta općine Vrijednost jedinične naknade NP za 

Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije položajne zone utvrđuje se u kunama sukladno 

15/2009.“ ) Općinsko  vijeće   općine Vrbje na svojoj  odredbi članka 5. stavka 2. uredbe i to:

16.sjednici  održanoj 12. listopada 2011.  donosi
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Članak 3. 10.

Ova Odluka  stupa na snagu danom 

objavljivanja u „Službenom vjesniku  Brodsko Na  temelju  članka  6.  i  39.  stavaka  1.  

posavske županije“. Zakona  o  proračunu  (NN  87/08)  i  članka  32.  

Statuta  općine  Vrbje  (”Službeni  vjesnik  Brodsko-

OPĆINA VRBJE posavske  županije”  br.  15/2009),  Općinsko  vijeće  

OPĆINSKO VIJEĆE općine  Vrbje  na  svojoj  17.  sjednici  od  21. 12. 

2011.  godine,  donosi

Klasa:363-01/11-01/08

Urbroj:2178/19-03-11-1 ODLUKU

Vrbje, 12. 10. 2011.

 o  Planu  Proračuna  za  2012.  godinu  i  

PREDSJEDNIK projekciju  Plana  za  2013.  i  2014.

OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Antun Strinavić , v.r. 

Članak  1.

Proračun  općine  Vrbje  za  2012.  godinu  

sastoji  se  od:

A. Račun  prihoda  i  rashoda
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Članak  3. 11.

Proračunska sredstva  koriste  se  za  namjene  

utvrđene  posebnim  zakonima  i  odlukama  Na temelju čl. 13. stavka 1. Zakona o javnoj 

Općinskog  vijeća. nabavi („Narodne novine“ br. 110/07 i 125/08), članka 

Svi  korisnici  sredstava  moraju  sredstva  32. Statuta  općine Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko 

koristiti  za  utvrđene  namjene,  štedljivo  i  u  skladu  posavske županije“ br. 15/09), Općinsko vijeće  

s  propisima  o  korištenju. općine Vrbje  na svojoj 17. sjednici održanoj 21. 

prosinca 2011.g.

Članak  4. PLAN NABAVE

Sredstva  se  tijekom  godine  raspoređuju  i  općine Vrbje za 2012. godinu

stavljaju  na  raspolaganje  svim  nositeljima  i  

korisnicima  proračunskih  sredstava  u  okviru  

ostvarenih  prihoda  i  ovisno  o  dospijeću  obveza.  Članak 1.

Proračun  se  izvršava  od  1.  siječnja  do  31.  

prosinca  2012.  godine. Ovim Planom  nabave općina Vrbje za 2012. godinu 

određuje se nabava roba, radova i usluga za koje su 

planirana sredstva u Proračunu općine Vrbje za 

Članak  5. 2012.godinu i čija ukupna vrijednost po proračunskim 

stavkama čini veći ili jednak iznos od 70.000,00 kuna.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije”. Članak 2.

OPĆINSKO  VIJEĆE Sukladno Proračunu općine Vrbje za 2012. godinu 

OPĆINE  VRBJE utvrđuje se Plan nabave, kako slijedi:

Klasa  :  400-06/11-01/02

Urbroj:  2178/19-03-11-1

Vrbje,  21. 12. 2011.  godine

Predsjednik

Općinskog  vijeća

Antun  Strinavić, v.r.
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Članak 3. 12.

Postupak nabave provodi se sukladno odredbama 
Zakona o javnoj nabavi. Na osnovu stavka 4.članka 30. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („N.N.“ br.26/03, 82/04, 

110/04i 178//04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11 i 
Članak 4. 90/11) i članka 32. Statuta općine Vrbje („Službeni 

vjesnik Brodsko posavske županije 15/09), Općinsko Ovaj Plan nabave za 2012. godinu primjenjuje se od 1. 
vijeće općine Vrbje na svojoj 17. sjednici održanoj 1. 2012. g., a objavit će se u „Službenom vjesniku 
21.12.2011. godine, donosi:Brodsko posavske županije“.

OPĆINA VRBJE PROGRAM
OPĆINSKO VIJEĆE

gradnje objekata i uređaja komunalne 
Klasa:400-01/11-01/02

infrastrukture na području općine Vrbje Urbroj:2178/19-03-11-1
za 2012. godinuVrbje, 21.12.2011.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA: Članak 1.

Antun Strinavić, v.r.

Ovim Programom određuje se gradnja  objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme 

( u daljnjem tekstu : Program) na području  općine 

Vrbje za 2012.godinu, za javne površine, nerazvrstane 

ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom i 

odvodnju otpadnih voda, odlaganja komunalnog 

otpada i uređenja groblja.

Ovaj Program sadrži opis poslova s  procjenama 

troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih 

sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s 

naznakom izvora financiranja.
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Članak 2. Članak 5.

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava Građenje objekata i  i uređaja   u vlasništvu općine 

komunalnog doprinosa i ostalih sredstava Proračuna Vrbje – dodatna ulaganja u postojeće objekte 

općine Vrbje, Proračuna Brodsko posavske županije i financirat će se iz sredstava Proračuna općine Vrbje , 

Državnog proračuna  u ukupnom iznosu od Proračuna Brodsko posavske županije I Državnog 

1.363.100,00 kuna za : proračuna  u ukupnom iznosu od 1.473.500,00 kn za 

- pješačka staza Bodovaljci      908.000,00 kn sljedeće namjene:

- izrada platoa – uređenje trga   455.100,00 kn - Ambulanta u Vrbju  273.500,00 kuna

- Dom Bodovaljci  860.000,00 kuna

- Dom Dolina 295.000,00  kuna

Članak 3. - Rodina kuća    45.000,00 kuna

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se  iz  

Proračuna općine Vrbje, Proračuna Brodsko posavske Članak 6.

županije i Državnog proračuna   u ukupnom iznosu od 

300.000,00 kn za sljedeće namjene: Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a 

- sanacija poljskih putova i izgradnja primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine i bit će 

nerazvrstanih cesta 300.000,00 kuna objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko posavske 

županije“.

Članak 4. OPĆINA VRBJE

OPĆINSKO VIJEĆE

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom 

financirat će se iz Proračuna  općine Vrbje u ukupnom Klasa:363-01/11-01/09

iznosu od 100.000,00 kuna za sljedeće namjene: Urbroj:2178/19-03-11-1

-  nas tavak izgradnja  vodoopskrbnog Vrbje, 21.12.2011.

cjevovoda Orubica - Dolina

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Antun Strinavić, v.r.
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41. Članak 2.

Prava i pomoći iz socijalne skrbi utvrđena 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i ovom Odlukom mogu se ostvariti na teret općine 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Vrpolje ako je Zakonom ili drugim propisom 

novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i određena da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske, 

36/09.), članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

(„Narodne novine“ br. 57/11.) i članka 31. Statuta 

općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ br. 9/09.), Općinsko vijeće općine Vrpolje Članak 3.

na 25. sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine 

donijelo je Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih 

Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: 

ODLUKU Zakon) osiguravaju se u Proračunu općine Vrpolje, a 

sredstva za druge pomoći utvrđene ovom Odlukom 

o socijalnoj skrbi na području općine Vrpolje osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima 

općine Vrpolje za tekuću godinu.

I OPĆE ODREDBE

II KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 1.

Članak 4.

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici 

socijalne skrbi, oblici pomoći, uvjeti i način Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem 

ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, nadležnost i tekstu: korisnik) određen je Zakonom i ovom 

postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi na Odlukom kako slijedi:

području općine Vrpolje. Korisnik socijalne skrbi je:

OPĆINA  VRPOLJE
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1. Korisnik za ostvarivanje pomoći za 1. Pomoć za stanovanje

stanovanje određen Zakonom,

2. Korisnik – osoba koja ima važeće rješenje Članak 7.

Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod o 

ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje, Pravo na pomoć za stanovanje ima samac 

3. Korisnik za ostvarivanje ostalih pomoći (osoba koja nije u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, 

utvrđenih ovom Odlukom – hrvatski odnosno nema užu obitelj i živi sama) ili kućanstva 

državljanin s prebivalištem na području (obiteljska ili druga zajednica osoba bez obzira na 

općine Vrpolje srodstvo koje zajedno stanuje i zajedno podmiruje 

troškove života) ako:

III OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, a) koriste stan ili kuću iste ili manje veličine od 

UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 35m2 korisne površine za jednu osobu, za 

osobe s invaliditetom, od 42m2, a za svaku 

Članak 5. daljnju osobu uvećano za 10m2.

b) nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili 

Ovom Odlukom određuju se pomoći: stan koji ime ne služe za podmirenje osnovnih 

stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću 

1. Pomoć za stanovanje za odmor (vikendicu)

2. Jednokratna novčana pomoć c) nema sklopljen ugovor o doživotnom ili 

3. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola dosmrtnom uzdržavanju

4. Jednokratna novčana pomoć studentima d) u razdoblju od godinu dana prije podnošenja 

5. Jednokratna novčana pomoć za rođenje zahtjeva nije prodano, darovao nekretnine ili 

djeteta se odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine

6. Pomoć za prehranu učenika u osnovnoj školi e) na dan podnošenja zahtjeva nije vlasnik 

7. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu jednog ili više motornih vozila vrijednosti 

8. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova koja je veća od sedam proračunskih osnovica 

9. Pomoć najugroženijim umirovljenicima za obračun naknada i drugih primanja u RH, 

10. Pomoći utvrđene programom općine Vrpolje osim vozila koji služi za prijevoz samca ili 

za socijalnu skrb za tekuću godinu i to: člana kućanstva koji je korisnik doplatka na 

- za programe humanitarnih udruga i drugih pomoć za njegu ili osobne invalidnine, starije 

udruga i nemoćne teško pokretne osobe ili obitelj sa 6 

- za programe udruga Domovinskog rata i više članova,

- za posebne programe f) radno sposobna osoba koja je prijavljena u 

evidenciji nezaposlenih osoba kad Zavoda za 

zapošljavanje Slav. Brod najmanje tri 

Članak 6. mjeseca prije podnošenja zahtjeva

g) iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili 

Pomoći iz članka 5. stavka 1. ove Odluke članova obitelji u posljednja tri mjeseca prije 

utvrđene su sukladno Zakonu, a pomoći u visini podnošenja zahtjeva ne prelazi za samca  do 

pomoći iz članka 5. stavka 2-10 ostvarit će se u skladu 900,00 kuna, za dvočlano kućanstvo do 

s proračunskim mogućnostima općine Vrpolje za 1.400,00 kuna, a za svaku daljnju osobu 

tekuću godinu i sredstva se osiguravaju u Proračunu uvećano za 500,00 kuna.

općine Vrpolje.

Članak 8.

Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, 

pričuve, komunalne naknade, električne energije, 
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plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili 

odvodnje i dr. fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za 

troškove iz članka 8. ove Odluke, a pomoć se može 

ostvariti i isplatom na račun podnositelja zahtjeva.

Članak 9.

Iznos za troškove stanovanja iz članka 8. ove Članak 12.

Odluke općina Vrpolje priznaje u polovici mjesečnog 

iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili članova Troškove stanovanja iz članka 8. ove Odluke, 

obitelji, a u pojedinim slučajevima može se priznati Općinsko vijeće općine Vrpolje opširnije će definirati 

najviše do dvostrukog iznosa osnovice. u Programu socijalne skrbi za svaku kalendarsku 

godinu, a prema mogućnostima Općinskog 

Pomoć za uzdržavanje iznosi za: proračuna.

a) samca 120% osnovice – 600,00 kn

b) odraslog člana obitelji – 80% osnovice – Članak 13.

400,00 kn

c) dijete do navršene 7. godine – 80% osnovice – Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije 

400,00 kn na drva – trošak ogrjeva osigurava se jednom godišnje 

d) dijete od navršene 7. godine do navršene 15. u visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska 

godine – 90% osnovice – 450,00 kn županija.

e) dijete od navršene 15. godine do 18. godine, 

do završenog redovitog školovanja, a najduže 

do navršene 26. godine života – 100% 2. Jednokratna novčana pomoć

osnovice – 500,00 kuna

f) odrasla osoba sa općom nesposobnosti za rad Članak 14.

koja živi sama – za50% osnovice – 750,00 

kuna Pravo na jednokratnu novčanu pomoć koja se 

g) odrasla osoba s općom nesposobnosti za rad odobrava u novcu može se odobriti temeljem zamolbe 

koji živi u obitelji – za 30% osnovice – 650,00 samca ili obitelji u okviru osiguranih novčanih 

kuna sredstava u Programu socijalne skrbi, a koji zbog 

h) trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, 

do 2 mjeseca nakon poroda – za 50% kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode 

osnovice – 750,00 kuna ili druge nevolje) nisu u mogućnosti zadovoljiti 

i) dijete samohranog roditelja – za 25% – osnovne životne potrebe.

625,00 kn Jednokratna novčana pomoć u jednoj 

proračunskoj godini može se ostvariti najviše dva puta 

godišnje u ukupnoj visini do 3.000,00 kuna.

Članak 10.

Rješenje o pravu na pomoć za stanovanje 3. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola

donosi općina Vrpolje u roku od 30 dana od dana 

podnošenja zahtjeva. Članak 15.

Pravo na pomoć za prijevoz učenika srednjih 

Članak 11. škola ostvaruju redoviti učenici srednjih škola tijekom 

10 mjeseci akademske godine za koje općina Vrpolje 

Općina Vrpolje djelomično ili u cijelosti sufinancira autobusne karte od Vrpolja i Čajkovaca do 
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Slavonskog Broda i Đakova uz suglasnost, odnosno ukoliko više od jednog djeteta iz iste obitelji pohađa 

odluku Općinskog vijeća i prema planiranim osnovnu školu ako je mjesečni prihod po članu 

sredstvima u Općinskom proračunu i određena domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja 

Programom socijalne skrbi za tekuću godinu. zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 15% 

osnovice (900,00) kuna.

Općina Vrpolje plaćanje izvršava Osnovnoj 

4. Jednokratna novčana pomoć studentima školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje temeljem 

ispostavljenog računa za prethodni mjesec, a sredstva 

Članak 16. će biti planirana u Programu socijalne skrbi za tekuću 

godinu.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć 

studentima mogu ostvariti svi redoviti studenti s 

područja općine Vrpolje od onih koji su akademsku 7. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu

godinu upisali prvi puta do kraja redovitog studiranja.

Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se Članak 19.

temeljem zahtjeva ili zamolbe uz dokumentaciju 

(potvrda fakulteta o redovitom studiranju, kopija Pravo na pomoć za dodjelu poklon paketa za 

indeksa i kopije osobnih dokumenata i računa) u djecu s područja općine Vrpolje imaju djeca koja 

iznosu od 1.000,00 kuna za kalendarsku godinu i pohađaju igraonicu i malu školu, te učenici prvih 

prema planiranim sredstvima Programom socijalne razreda Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje, i to 

skrbi za tekuću godinu. za blagdan Svetog Nikole. Vrijednost poklon paketa 

utvrdit će se Programom socijalne skrbi.

5. Jednokratna novčana pomoć za rođenje 

djeteta 8. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 17. Članak 20.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih 

rođenje djeteta na području općine Vrpolje roditeljima troškova za dio osnovne pogrebne opreme i troškova 

će se dodijeliti iznos od 1.000,00 kuna kao pomoć za ukopa može ostvariti obitelj umrlog ako prosječni 

nabavu opreme za novorođenčad temeljem zahtjeva prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca 

ili zamolbe uz dokumentaciju (kopije: Potvrda o prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak 

prijavi prebivališta, rodni list, domovnica, kopija iznosu od 150% osnovice (900,00 kuna).

osobne iskaznice jednog roditelja i kopija računa) Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih 

prema planiranim sredstvima Programom socijalne troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ako naknadu 

skrbi za tekuću godinu. za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za 

socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

6. Pomoć za prehranu učenika u osnovnoj ostvaruje se u pravilu na način da se pogrebni troškovi 

školi do odobrenog iznosa koji odobri općinski načelnik 

plati izravno izvršitelju pogrebnih troškova prema 

Članak 18. Programu socijalne skrbi.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova 

prehrane učenika u osnovnoj školi mogu ostvariti 

učenici koji žive u teškim socijalnim i zdravstvenim 

prilikama i to u iznosu od 100% pune cijene obroka 
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9. Pomoć najugroženijim umirovljenicima sporova s općinom Vrpolje ne mogu ostvariti prava 

socijalne skrbi iz ove Odluke sve do konačnog 

Članak 21. rješenja prethodnog pitanja.

Rješenje o pravu na pomoć socijalne skrbi 

P r a v o  n a  p o m o ć  n a j u g r o ž e n i j i m  donosi se u pravilu u roku od 30 dana od dana 

umirovljenicima s područja općine Vrpolje mogu podnošenja zahtjeva.

ostvariti umirovljenici stariji od 65 godina koji 

nemaju veću mirovinu od 150% osnovice (900,00 Članak 24.

kuna) i da žive s bračnim drugom koji nema primanja. 

Dokaz za ostvarenje pomoći je odrezak mirovine i Protiv Rješenja kojima se odlučuje o pravu na 

dokaz da bračni dug nema primanja. socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom odlučuje 

Visina pomoći odredit će se u Programu nadležno upravno tijelo Brodsko-posavske županije.

socijalne skrbi za tekuću godinu.

V PRIJELAZEN I ZAKLJUČNE 

10. Pomoći utvrđene Programom socijalne ODREDBE

skrbi općine Vrpolje za tekuću godinu

Članak 25.

Članak 22.

Na pitanja koja nisu regulirana ovom 

Pomoći utvrđene Programom socijalne skrbi Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o 

općine Vrpolje za tekuću godinu su: socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 57/11).

- za programe humanitarnih udruga i drugih Članak 26.

udruga

- za programe udruga Domovinskog rata Stupanjem na snagu ove Odluke o socijalnoj 

- za posebne programe socijalne skrbi skrbi na području općine Vrpolje prestaje važiti 

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za provođenje 

Pomoći za navedene programe utvrdit će se Programa za ostvarivanje socijalne skrbi na području 

Programom socijalne skrbi i ostvaruju se prema općine Vrpolje od 26. listopada 2004. godine.

potrebi udruga i sredstvima osiguranim u Proračunu 

za tekuću godinu.

Članak 27.

IV NADLEŽNOST I POSTUPAK Ova Odluka stupa na snagu osmog dana 

nakon objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-

Članak 23. posavske županije“.

Postupak za ostvarenje prava socijalne skrbi OPĆINSKO VIJEĆE

utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev ili OPĆINE VRPOLJE

zamolbu stranke ili korisnika na ime općine Vrpolje.

Uz zahtjev ili zamolbu za ostvarivanje prava Klasa: 021-05/11-01/14

utvrđenih ovom Odlukom podnositelj je dužan Urbroj: 2178/11-01/11-3

dostaviti općini Vrpolje odgovarajuće dokumente, Vrpolje, 9. prosinca 2011.g.

odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Korisnici prava socijalne skrbi utvrđenih Predsjednik 

ovom Odlukom iz članka 5. točke 2-10 koji imaju Općinskog vijeća:

novčanih dugovanja prema općini Vrpolje ili sudskih Tomislav Šimundić, v.r.
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42. i uređaja komunalne infrastrukture i to: 

- javnih površina,

Na temelju članka 31. i 32.  Zakona o - nerazvrstanih cesta, 

komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. - groblja i krematorija i 

26/03  pročišćeni tekst , 82/04., 110/04., - javne rasvjete

178/04,38/09., 79/09., 153/09. i 49/11.) . i članka 31. 

Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko- Javnim površinama smatraju se javne zelene 

posavske županije br. 9/09.) ,Općinsko vijeće općine površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni 

Vrpolje na svojoj 25. sjednici održanoj 9. prosinca odvodni kanali, trgovi, dječja igrališta, parkovi i sl.

2011. godine , donijelo je

Nerazvrstanim cestama smatraju se prometne 

ODLUKU površine, a koje nisu razvrstane ceste, te gospodarenje 

cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

o komunalnom doprinosu

          na području općine Vrpolje Grobljem i krematorijem smatra se prostor i zgrade 

(mrtvačnice) za obavljanje ispraćaja i sahrane 

pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika.

Članak 1 .

Pod pojmom «javna rasvjeta» smatra se upravljanje, 

Ovom Odlukom o komunalnom doprinosu izgradnja i održavanje objekata javne rasvjete, 

utvrđuje se: uključivo podmirivanje troškova električne energije 

za osvjetljenje javnih površina, javnih cesta koje 

1. područje zone u općini, ovisno o pogodnosti prolaze kroz naselja i nerazvrstane ceste.

položaja određenog područja i stupnja 

opremljenosti objektima i uređajima 

komunalne infrastrukture, Članak 3.

2. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

po vrsti objekata i uređaja komunalne Komunalni doprinos prihod je Proračuna općine 

infrastrukture i po pojedinim zonama, Vrpolje.

određena u kunama po m3 građevine,         

3. način i rokovi plaćanja komunalnog 

doprinosa, Članak 4.

4. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u 

pojedinačnim slučajevima može odobriti Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice 

djelomično ili potpuno oslobađanje od na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

plaćanja komunalnog doprinosa, Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne 

5. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju 

za slučaj potpunog ili djelomičnog troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne 

oslobađanja od plaćanja komunalnog infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata 

doprinosa, i uređaja komunalne infrastrukture za svaku 

6. kaznene odredbe. kalendarsku godinu koji donosi Općinsko vijeće.

Članak 2. Članak 5.

Komunalni doprinos je novčano javno Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i 

davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i 
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uređaji komunalne infrastrukture (javne površine, b) obuhvaća ulice u naselju Čajkovci

nerazvrstane ceste, groblja i krematorij, javna 

rasvjeta), rušenje postojećih objekata i uređaja, - Trg dr. Franje Tuđmana

premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih - Ulica Braće Radića

instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta. - Ulica Hrvatskih Branitelja

- Ulica Matije Gupca

Članak 6. c) obuhvaća ulice u naselju Stari Perkovci

Općina Vrpolje ne plaća komunalni doprinos - Trg dr. Franje Tuđmana

kada je investitor gradnje objekata i uređaja - Kolodvorska ulica

komunalne infrastrukture za javne površine (pješačke - Ulica Stjepana Radića

staze, trgovi, dječja igrališta, parkovi i sl.), za - Ulica Luke Klaića

nerazvrstane ceste, za groblja (mrtvačnice i kapelice) i - Ulica Vladimira Nazora

za izgradnju javne rasvjete. - Ulica Matije Gupca

- Dragotinska ulica

- Ulica Josipa i Franje Zmaića

Članak 7. - Đakovačka ulica

- Stadionska ulica 

Ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i - Ulica Dobrevo

stupnja opremljenosti objektima i uređajima - Hercegovačka Ulica 

komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje - Ulica Dudinjak

utvrđuju se tri zone i to:

II  (DRUGA) ZONA

I  (PRVA) ZONA

a) obuhvaća ulice u naselju Vrpolje

a) obuhvaća ulice u naselju Vrpolje - Perkovačka ulica

- Ulica Karašica

- Trg dr. Franje Tuđmana - Ulica Gaj

- Ulica J. Bana Jelačića - Ulica Rimski drum

- Ulica Ante Starčevića - Ulica Goć 1

- Ulica Ivana Meštrovića - Ulica Goć 2

- Ulica J.J. Strossmayera - Ulica Goć 3

- Šamačka ulica - Ulica Goć 4

- Pavićeva ulica - Ulica Močilno

- Ulica Stjepana Radića  

- Ulica Hrvatskih branitelja b) obuhvaća Grobljansku ulicu u naselju Stari 

- Ulica Matije Gupca Perkovci

- Ulica Josipa Wallingera

- Ulica Ive Kneževića

- Ulica Zdenka Kneževića III (TREĆA ) ZONA

- Ulica Josipa Gola

- Ulica Ivana Wolfarta Obuhvaća područja industrijsko gospodarskih-

- Ulica Matije Nikolina poslovnih zona na području općine Vrpolje (Vašarište, 

- Ulica Josipa Matasovića Trnjače i Rodinjak ).

- Posavska ulica
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Članak 8. jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za 

obračun njezine površine po m2 izražena u kunama 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa 

utvrđuje se po zonama iz članka 7. ove Odluke i po za obračun po m3 građevina u toj zoni.

vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz 

članka 2. ove Odluke izraženo u kunama po m3 

(prostornom metru) građevine koja se gradi kako Članak 10.

slijedi:

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

I     ZONA za izgradnju građevine u zoni određenog za 

poljoprivrednu djelatnost izražena po m3 građevine 

- javne površine 2,00 kn/m3 iznosi 3,00 kn/m3.

- nerazvrstane ceste 5,00 kn/m3

- groblja 1,00 kn /m3

- javna rasvjeta 2,00 kn /m3 Članak 11.

UKUPNO : 10.00 kn/m3 Komunalni doprinos obračunava se u skladu s 

obujmom, odnosno po m3 građevine koja se gradi na 

građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja 

II     ZONA zbog građenja nove građevine, ili kada se postojeća 

građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni 

- javne površine 1,00 kn/m3 doprinos obračunava se na razliku obujma u odnosu 

- nerazvrstane ceste  3,00 kn/m3 na prijašnju građevinu.

- groblja  1,00 kn/m3 Način utvrđivanja obujma građevine za 

- javna rasvjeta 2,00 kn/m3 obračun komunalnog doprinosa propisuje ministar  u 

čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

UKUPNO : 7.00 kn/m3

Članak 12.

III    ZONA

Visina komunalnog doprinosa izračunava se 

- javne površine 1,00 kn/m3 množenjem obujma građevine, odnosno tlocrtne 

- nerazvrstane ceste površine građevine i jedinične vrijednosti 

              (asfaltni kolnik)  3,00 kn/m3 komunalnog doprinosa po m3 građevine propisane 

 (makadamski kolnik)  1,00 kn/m3 člankom 8., 9. i 10. ove Odluke za zonu u kojoj se 

- groblja  1,00 kn/m3 građevina nalazi.

- javna rasvjeta 2,00 kn/m3

Ukupno varijanta kolnik – asfalt  =  7,00 kn/m3 Članak 13.

Ukupno varijanta kolnik – makadam = 5,00 kn/m3

Rješenje o visini komunalnog doprinosa 

donosi Jedinstveni upravni odjel općine Vrpolje u 

         Članak 9. postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po 

službenoj dužnosti po primitku dokumentacije koju 

Za sve otvorene građevine (otvoreni bazeni, dostavlja odjel područne (regionalne) samouprave 

otvorena igrališta, parkirališta) i druge otvorene koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

građevine komunalni doprinos obračunava se po m Rješenje iz stavka 1. ovog članka obvezatno 

tlocrtne površine (m2) te građevine, pri čemu je sadrži:
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1. Iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je Vrpolje bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja 

obveznik dužan platiti, plaćanja.

2. Način i rokove plaćanja komunalnog Za dospjele, a neplaćene rate obračunava se 

doprinosa, zatezna kamata.

3. Prikaz načina obračuna komunalnog 

doprinosa za građevinu koja se gradi,

4. Popis objekata i uređaja komunalne Članak 16.

infrastrukture koje će općina Vrpolje izgraditi 

u skladu s Programom građenja objekata i Od plaćanja komunalnog doprinosa u 

uređaja komunalne infrastrukture, potpunosti se oslobađaju :

5. Obvezu općine Vrpolje o razmjernom povratu 

sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i -  Općina Vrpolje

uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. -  Hrvatska vojska

ovog stavka i ostvareni priliv sredstava. -  Vjerske zajednice

-  Ustanove školskog obrazovanja 

Akt na temelju kojeg se može graditi ne može -  Ustanove zdravstvene i socijalne zaštite

se izdati prije nego je izvršena uplata komunalnog -  Registrirane udruge građana sa sjedištem na 

doprinosa ili kod obročne uplate nakon izvršene području općine Vrpolje

uplate prve rate.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom 

doprinosu izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Članak 17.

Vrpolje.

Od plaćanja komunalnog doprinosa 

oslobađaju se osobe koje su smislu odredbi članka 40. 

Članak 14. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

Obveznik komunalnog doprinosa može uz („Narodne novine“ br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 

suglasnost općine Vrpolje sam snositi troškove 65/09., 137/09, 146/10 – Odluka USRH i 55/11.) 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom 

za nerazvrstane ceste , te mu se ti troškovi priznaju u stambenog kredita.

iznos komunalnog doprinosa pod uvjetom utvrđenim 

pisanim ugovorom s općinom Vrpolje.

Članak 18.

Članak 15. Od plaćanja komunalnog doprinosa 

djelomično se mogu osloboditi pravne i fizičke osobe 

Obveznik komunalnog doprinosa plaća na temelju posebne odluke Općinskog vijeća, a prema 

komunalni doprinos odjednom u cijelosti i to u roku 15 zamolbi investitora, ako Općinsko vijeće ocijeni da je 

dana po izdavanju Rješenja o komunalnom doprinosu objekt koji se gradi od posebnog interesa za općinu 

ili u najviše 3 (tri) jednake rate koje će biti određene Vrpolje u smislu gospodarskog i društvenog razvoja i 

Rješenjem . prema broju novih radnih mjesta vezano za 

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa investiciju.

neće biti omogućeno plaćanje komunalnog doprinosa 

u ratama , ako je iznos komunalnog doprinosa manji ili 

jednak iznosu od 1.500,00 kuna . Članak 19.

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa 

kojemu se Rješenjem o komunalnom doprinosu Za potpuno ili djelomično  oslobađanje od 

omogući plaćanje u ratama dužan je dostaviti općini plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 16., 17. i 18. 
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ove Odluke, visina oslobođenog komunalnog OPĆINSKO VIJEĆE

doprinosa namirit će se iz sredstava   Proračuna OPĆINE  VRPOLJE

općine Vrpolje.

Klasa: 021-05/11-01/14

Urbroj: 2178/11-01/11-5

Članak 20. Vrpolje, 9. prosinca 2011. godine

Ako nije izgrađena komunalna infrastruktura Predsjednik 

za koju je plaćen komunalni doprinos na lokaciji na Općinskog vijeća:

kojoj se namjerava izgraditi građevina, općina Vrpolje Tomislav Šimundić, v.r.

je obvezna izgraditi tu komunalnu infrastrukturu u 

roku od 5 godina , računajući od dana uplate 

komunalnog doprinosa.

Ukoliko pristupni put nije javna površina, 

imovinsko pravne odnose na cijelom profilu i dužini 

javno prometne površine, prema projektnoj 43.

dokumentaciji ili lokacijskoj dozvoli dužan je riješiti 

investitor.

Po rješenju imovinsko pravnih odnosa Na temelju članka 209. Zakona o vodama 

obveza općine Vrpolje teče od dana rješavanja tih ("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj 153/09) 

odnosa. i članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" br. 9/09.), Općinsko 

vijeće općine Vrpolje, na 25. sjednici održanoj 9. 

prosinca 2011. godine,  donosi sljedeću

Članak 21.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 

10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj općinski 

načelnik ako utroši sredstva komunalnog doprinosa 

protivno njihovoj namjeni.

Novčana kazna naplaćena po ovoj Odluci 

prihod je Proračuna općine Vrpolje.

Članak 22.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o komunalnom doprinosu («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije» , br.12/08.).

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu  osmog dana od 

dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije «, a primjenjuje se od 1. siječnja 

2012. godine.

ODLUKU

o priključenju na komunalne vodne građevine na 

području općine Vrpolje

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

- postupak i uvjeti priključenja građevina i 

drugih nekretnina na komunalne vodne 

građevine,

-  obveza i rokovi priključenja,

- naknada za priključenje i način plaćanja 

naknade za priključenje,

- način i uvjeti financiranja gradnje 

komunalnih vodnih građevina od strane 

budućih korisnika

- nadzor  i

- prekršajne odredbe.
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Članak 2. cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) mora imati 

zaseban uređaj za mjerenje potrošnje – vodomjer.

(1) Pod komunalnim vodnim građevinama u (2) Vlasnik odnosno korisnik građevine ili druge 

smislu ove Odluke smatraju se: nekretnine dužan je održavati vodomjerno okno kao i 

1.   građevine za javnu vodoopskrbu kontrolno okno, dok su ostali dijelovi priključka u 

2.   građevine za javnu odvodnju. nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge te ih je 

dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.

(2) Vodne usluge su: (3) Korisnik vodne usluge dužan je javnom 

1.   usluge javne vodoopskrbe, isporučitelju vodne usluge omogućiti slobodan 

2.   usluge javne odvodnje. pristup do vodomjernog okna, kontrolnog okna i 

instalacija priključka radi očitanja vodomjera, 

uzimanja uzoraka vode, odnosno zamjene i popravka 

Članak 3. vodomjera i instalacija priključka, u svakom trenutku.

Isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo 

VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, sa sjedištem u N. II.  OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA

Zrinskog 25.

Članak 6.

Članak 4. (1) Vlasnici postojećih građevina odnosno 

drugih nekretnina ili onih koje će se tek izgraditi, 

(1) Priključenjem na komunalne vodne dužni su priključiti svoju građevinu, odnosno drugu 

građevine, u smislu odredaba ove Odluke, smatra se nekretninu na komunalne vodne građevine za javnu 

izgradnja priključaka kojima se omogućuje stanje vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, kada je takav 

funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje sustav izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja u 

vodnih usluga. kojem se nalazi građevina, odnosno druga nekretnina, 

(2) Priključak na javnu vodoopskrbu smatra se odnosno kada su osigurani uvjeti za priključenje na te 

cjevovod vode za piće od spoja na uličnoj mreži do sustave, sukladno ovoj Odluci o priključenju. 

glavnog vodomjera smještenog u građevini ili izvan (2) Vlasnici poljoprivrednog zemljišta mogu 

nje, uključivo i zaporni uređaj neposredno iza glavnog suglasno ovoj Odluci podnijeti zahtjev za priključenje 

vodomjera. poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu 

(3) Priključak na javnu odvodnju smatra se dio građevinu za javnu vodoopskrbu, u svrhu 

odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži do navodnjavanja, ali se pritom ne mogu obvezati na 

kontrolnog okna koje se nalazi u građevini ili izvan takvo priključenje. 

nje.

(4) Vodomjerno okno je dio unutarnje 

vodoopskrbne mreže u kojem se nalazi vodomjer i Članak 7.

zaporni uređaj.

(5) Kont ro lno  okno  j e  d io  unu ta rn je  Vlasnici građevine, odnosno druge nekretnine dužni 

kanalizacijske mreže u kojem se skupljaju sve otpadne su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu na 

vode iz posebnih dijelova građevine (stan, poslovni komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

prostor, garaža i sl.). - novoizgrađena građevina, u naseljima gdje je 

javni sustav vodoopskrbe, odnosno javni 

sustav odvodnje izgrađen, mora se priključiti 

Članak 5. na komunalne vodne građevine prije uporabe 

građevine,

(1) Svaka građevina, odnosno svaki dio  - postojeće građevine, u naseljima u kojima još 

građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu nije izgrađen javni sustav vodoopskrbe 
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odnosno javni sustav odvodnje, moraju se III.  POSTUPAK PRIKLJUČENJA

priključiti na komunalne vodne građevine u 

roku od 6 mjeseci od dana obavijesti javnog Članak 9.

isporučitelja vodnih usluga o završetku 

izgradnje sustava javne vodoopskrbe (1) Priključenje na komunalne vodne građevine 

odnosno sustava javne odvodnje i  izvodi se tako da se na svaku nekretninu u pravilu 

mogućnosti priključenja, uvodi jedan vodoopskrbni priključak i jedan 

- postojeće građevine, u naseljima gdje je već priključak odvodnje.

izgrađen javni sustav vodoopskrbe, odnosno (2) Iznimno, u vodomjerno okno s jednim 

javni sustav odvodnje, moraju podnijeti vodoopskrbnim priključkom, isporučitelj vodne 

zahtjev za priključak na komunalne vodne usluge može dopustiti ugradnju paralelnih vodomjera 

građevine u roku od 30 dana od dana ako postoje opravdani razlozi, te su ispunjeni 

obavijesti isporučitelja o mogućnosti tehničko-tehnološki uvjeti za takav način priključenja 

priključenja, odnosno priključiti se na uz ovjerenu suglasnost vlasnika ili suvlasnika (51 % 

komunalne vodne građevine u roku od jedne suvlasnika). Kod razdvajanja ne plaća se naknada za 

godine dana od stupanja na snagu ove priključenje općini Vrpolje.

Odluke.  (3) 

Članak 8.

(1) Ako vlasnik građevine, odnosno druge 

nekretnine ne priključi svoju građevinu, odnosno 

drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u 

rokovima iz prethodnog članka ove Odluke, na 

prijedlog isporučitelja vodnih usluga, jedinica lokalne 

samouprave donijet će rješenje u upravnom postupku 

o obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog 

zakonitog posjednika građevine odnosno nekretnine.

(2) Protiv rješenja o obvezi priključenja 

dopuštena je žalba tijelu jedinice područne 

(regionalne) samouprave nadležnom za komunalne 

poslove. Članak 10.

(3) Rješenje o obvezi priključenja, pored 

osnovnih podataka o vlasniku građevine i građevini, (1) Postupak za priključenje na komunalne 

sadrži i odredbe o visini naknade za priključenje, vodne građevine za javnu vodoopskrbu, odnosno 

cijenu i rok izgradnje, nalog za rad isporučitelju javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za 

vodnih usluga da izvede priključak na teret vlasnika priključenje.

odnosno drugog zakonitog posjednika građevine, rok (2) Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik 

plaćanja stvarnih troškova priključenja javnom građevine, odnosno druge nekretnine.

isporučitelju, te mogućnost prisilne naplate u slučaju (3) Zahtjev za priključenje može podnijeti i 

kada vlasnik građevine, odnosno drugi zakoniti korisnik građevine ako je to pravo na njega prenio 

posjednik građevine ne uplati troškove izgradnje vlasnik građevine pisanim ugovorom ili na temelju 

priključka u određenom roku. specijalne punomoći, ovjerenih kod javnog 

bilježnika.

(4) Zahtjev za priključenje podnosi se 

isporučitelju vodnih usluga.

(5) Zahtjev za priključenje novoizgrađene 

Vlasnik nekretnine - korisnik može pisano 

zahtijevati odjavu vodovodnog priključka na 

predviđenom obrascu javnog isporučitelja nakon što 

je podmirio eventualna dugovanja nastala do dana 

odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje do 24 

mjeseca smatra se privremenom odjavom, a trajnom 

odjavom smatra se svaka odjava koja traje duže od 24 

mjeseca.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka 

raskida se ugovor o pružanju vodnih usluga. zaključen 

između vlasnika - korisnika i isporučitelja vodnih 

usluga.
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građevine, mora se podnijeti pravovremeno, prije Isporučitelj vodnih usluga obvezan je odluku iz st. 1. i 

uporabe građevine. 2. ovog članka donijeti u roku od 30 dana od dana 

primitka zahtjeva.

Članak 11.

Članak 13.

(1) Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

1. preslika katastarskog plana za česticu koja se Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati 

priključuje na sustav javne vodoopskrbe, podatke o građevini koja se priključuje (mjesto i 

odnosno javne odvodnje, adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i sl.), 

2. presliku akta na temelju kojeg se može graditi ime vlasnika i njegove podatke, a  odgovarajuća skica 

(uz predočenje izvornika), odnosno potvrda priključka ostaje u arhivi isporučitelja i čuva se u 

Državne geodetske uprave, Područnog ureda katastru vodova.

za katastar Slavonski Brod kojom se Odluka o odbijanju priključka mora sadržavati 

potvrđuje da je građevina izgrađena prije 15. podatke o građevini i vlasniku u smislu stavka 1. ovog 

veljače 1968. godine i članka, te razlog zbog kojeg se građevina ne može 

3. dokaz o vlasništvu građevine odnosno priključiti. 

nekretnine za koju se traži priključak. Odluka iz stavka 1. sadrži i odredbu o obvezi plaćanja 

4. preslika osobne iskaznice za fizičke osobe, naknade za priključenje. 

izvadak iz središnjeg obrtnog registra za Primjerak Odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se 

obrte, izvadak iz sudskog registra za na znanje općini Vrpolje, radi donošenja rješenja o 

trgovačka društva i dr. obračunu i naplati naknade za priključenje. 

5. po potrebi Uvjerenje o kućnom broju od 

Područnog ureda za katastar,

(2) Korisnik građevine zahtjevu za priključenje, Članak 14.

osim dokumentacije iz st. 1. ovog članka, prilaže i 

sljedeću dokumentaciju: Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se 

1. dokaz o pravu korištenja građevine može graditi ne smiju se priključiti na komunalne 

2. ugovor / specijalna punomoć (pisana vodne građevine, kao i građevine za koje je u tijeku 

suglasnost) iz članka 11. stavka 3. ove postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na 

Odluke. obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema 

posebnom zakonu. 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta 

prilaže se dokaz o vlasništvu nad zemljištem i preslika 

katastarskog plana. Članak 15.

Radove priključenja izvodi isporučitelj vodnih usluga 

Članak 12. ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi 

vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine koja se 

Isporučitelj vodnih usluga, na temelju zahtjeva za priključuje. 

priključenje provodi postupak za izdavanje  dozvole Izvođač radova dužan je pridržavati se tehničko-

priključenja i izdaje odluku o dozvoli priključenja, tehnoloških uvjeta koje određuje javni isporučitelj 

ako za priključenje postoje tehničko-tehnološki vodne usluge, ako posebnim propisima nije određeno 

uvjeti. drugačije.

Ako za priključenje ne postoje, odnosno nisu Gradnju priključka stručno nadzire ovlaštena osoba 

ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti, zahtjev za javnog isporučitelja vodne usluge

priključenje će se odbiti.

.
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Članak 16. gradnju, odnosno financiranje gradnje komunalnih 

vodnih građevina na području općine Vrpolje.

Vlasnik građevine ili drugi zakoniti posjednik 

nekretnine dužan je s isporučiteljom vodnih usluga 

zaključiti Ugovor o izgradnji priključka i Ugovor o Članak 20.

pružanju vodnih usluga. 

Ugovor o izgradnji priključka obvezno sadrži: naziv Obvezu i način plaćanja naknade za priključenje 

ugovornih strana, vrstu priključka, cijenu i rok utvrđuje rješenjem općina Vrpolje.

izgradnje priključka, troškovnik radova koji čini Naknada za priključenje plaća se jednokratno ili 

sastavni dio ugovora. obročno.

Naknadu za priključenje, odnosno prvi obrok, ako se 

naknada plaća obročno, obveznik plaćanja naknade 

IV.  TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI UVJETI dužan je platiti u roku od 15 dana od dana dostave 

PRIKLJUČENJA rješenja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 17.

Članak 21.

Tehničko-tehnološke uvjete priključenja na 

komunalne vodne građevine utvrđuje isporučitelj Isporučitelj vodnih usluga dužan je podnositelja 

vodnih usluga internim aktom kojim se utvrđuju opći i zahtjeva za priključenje, prije sklapanja ugovora o 

tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga. izgradnji priključka, uputiti u općinu Vrpolje radi 

plaćanja naknade za priključenje i ne smije početi s 

radovima na priključenju prije nego li mu podnositelj 

V.  NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE zahtjeva za priključenje predoči dokaz o plaćenoj 

naknadi za priključenje, odnosno o plaćanju prvog 

Članak 18. obroka, ako je odobreno obročno plaćanje.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine koja se 

priključuje na komunalne vodne građevine uz  1. Visina naknade za priključenje na vodne 

troškove izgradnje priključka dužan je platiti naknadu građevine za javnu vodoopskrbu i javnu 

za priključenje. odvodnju

Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine, 

naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio Članak 22.

nekretnine zasebno.

Površina garaža, garažnih mjesta, ostave i spremišta Visina naknade za priključenje na vodne građevine za 

kao posebnih dijelova nekretnine pribraja se površini javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju utvrđuje se u 

posebnih dijelova nekretnine iz stavka 2. ovoga sljedećim iznosima: 
2 članka, osim ako se ti posebni dijelovi nekretnine - za stambenu zgradu površine do 200 m

priključuju na komunalne vodne građevine pa se građevinske (bruto) površine, bez stanova 
naknada za priključenje plaća zasebno od posebnih kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 
dijelova nekretnine iz stavka 2. ovog članka. 25% prosječne mjesečne bruto plaće u 

Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za stan kao posebni dio nekretnine površine 
2Članak 19. do 200 m  građevinske (bruto) površine, u 

iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto 
Naknada za priključenje na komunalne vodne plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 
građevine prihod je Proračuna općine Vrpolje. Prihodi godinu;
od naknade za priključenje koriste se isključivo za - za stambenu zgradu površine od 200 do 400 
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2 staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište m  građevinske (bruto) površine, bez stanova 
neovisno o površini, u iznosu od 20% kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 
prosječne mjesečne bruto plaće u Republici 45% prosječne mjesečne bruto plaće u 
Hrvatskoj za prethodnu godinu;Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za jednostavne građevine koje u smislu - za stan kao posebni dio nekretnine površine 
posebnog propisa o prostornom uređenju i veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine 
gradnji mogu graditi bez akta kojim se u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto 
odobrava gradnja, a prikladne su za plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 
priključenje, u iznosu od 20% prosječne godinu;
mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj - za stambenu zgradu površine preko 400 m2 
za prethodnu godinu;građevinske (bruto) površine, bez stanova 

kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 

jedne prosječne mjesečne bruto plaće u 
Članak 23.Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 
Vlasnik građevine koja je priključena na komunalnu nekretnine ili za poslovne prostore kao 
vodnu građevinu za javnu vodoopskrbu, odnosno posebne dijelove nekretnine,  osim 
javnu odvodnju, u slučaju dogradnje građevine, dužan proizvodnih građevina, površine do 500 m2 
je za površinu koju dograđuje podmiriti naknadu za građevinske (bruto) površine, u iznosu od 
priključenje, po kriterijima iz prethodnog članka ove jedne prosječne mjesečne bruto plaće u 
Odluke.Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova 

nekretnine ili za poslovne prostore kao 
2. Način plaćanja naknade za priključenjeposebne dijelove nekretnine,  osim 

proizvodnih građevina, površine preko 500 
Članak 24.m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od 

dvije prosječne mjesečne bruto plaće u 
Obvezniku plaćanja naknade vlasniku/korisniku Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;
fizičkoj osobi za priključenje stambenog prostora - za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova 
može se odobriti i obročno plaćanje nekretnine ili za proizvodne prostore kao 

 posebne dijelove nekretnine bez obzira na 
Obročno plaćanje odobrit će se pod uvjetom da površinu, u iznosu od 30% prosječne 
obveznik plaćanja dostavi općini Vrpolje bjanko mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj 
zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja. za prethodnu godinu;
Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se - za objekte koji služe djelatnosti kulture, 
zatezna kamata.znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, 

zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, 

druge socijalne ustanove i ostale građevine 
3. Oslobođenje od plaćanja naknade za društvene namjene, u iznosu 30% prosječne 

priključenjemjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj 

za prethodnu godinu;
Članak 25.- za zgrade/građevine športsko-rekreacijske 

namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i 
Načelnik općine Vrpolje može osloboditi u potpunosti sl.), u iznosu jedne prosječne mjesečne bruto 
obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu 
građevine ili investitore koji grade građevine od godinu;
zajedničkog, odnosno općeg interesa za jedinicu - za objekte koji služe isključivo za 
lokalne samouprave kao što su društveni i vatrogasni poljoprivrednu djelatnost (plastenici, 

do najviše 3 

jednaka mjesečna obroka.
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domovi, crkva, groblja, športske dvorane, športske 

objekte, škole, ambulante i slično, te građevine za 

potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su Članak 29.

u vlasništvu ili suvlasništvu iste.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn, kaznit 

će se za prekršaj pravna osoba ako: 

Članak 26. 1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav 

vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje u rokovima 

Od naknade za priključenje na komunalne vodne određenim člankom 7. ove Odluke,

građevine oslobađaju se osobe koje u smislu odredbi 2. samovoljno priključi svoju građevinu na 

članka 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz javni sustav vodoopskrbe ili javni sustav odvodnje.

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit će 

ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja 

stambenog kredita (Narodne novine br. 174/04., učini prekršaj iz stavka 1. ovoj članka.

92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10. i Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit će 

55/11.). se za prekršaj fizička osoba obrtnik i fizička osoba 

koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja učini 

prekršaj iz stavka 1. ovog članka. 

VI. FINANCIRANJE GRADNJE Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn, kaznit će 

KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA se za prekršaj fizička osoba koja učini prekršaj iz 

OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA stavka 1. ovog članka. 

Članak 27. IX.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju kada gradnja određene komunalne Članak 30.

građevine nije predviđena planom gradnje 

komunalnih vodnih građevina, budući korisnici Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko 

mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz posavske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 

povrat uloženih sredstava u određenom roku, pod 2012. godine.

uvjetima utvrđenim ugovorom sklopljenim s općinom 

Vrpolje. Članak 31.

Sredstva iz st. 1. ovog članka uplaćuju se na račun 

općine Vrpolje br. 2340009-1851400001, a rok Primjenom ove Odluke prestaju vrijediti na području 

povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godina od općine Vrpolje odredbe Odluke o priključenju na 

dana sklapanja ugovora. komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i 

odvodnju otpadnih oborinskih voda ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 22/04.).

VII.  NADZOR

OPĆINSKO VIJEĆE 

Članak 28. OPĆINE VRPOLJE

Ovlaštena osoba općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: Klasa: 021-05/11-01/14

ovlaštena osoba) u provođenju ove Odluke može Urbroj: 2178/11-01/11-2

poduzeti sljedeće mjere: Vrpolje, 9. prosinca 2011.g.

- izdati obvezni prekršajni nalog i izreći PREDSJEDNIK 

novčanu kaznu, OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tomislav Šimundić, v.r.

VIII.  PREKRŠAJNE ODREDBE

- pokrenuti prekršajni postupak.
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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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