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ŽUPANIJA

-

Članak 1.

akti Skupštine:

83.
Na temelju članka 91. Zakona o
proračunu (”NN” br. 87/08), članka 15.
Pravilnika o postupku zaduživanja, te davanju
jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (”NN” br.
55/09) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske
županije (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 10/09 i 19/10) Županijska
skupština na 19. sjednici, održanoj 12. ožujka
2012. godine, donosi
ODLUKU
o davanju jamstva za ispunjenje obveze iz
kreditnog zaduženja Opće bolnice
„Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod

Brodsko-posavska
županija
daje
suglasnost Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević”
Slavonski Brod za dugoročno kreditno
zaduživanje u iznosima od 18.603.817,00 kn
(slovima:osamnaestmilijunašestotritisućeosamsto
sedamdesetkuna), uvećano za kamate i ostale
naknade i troškove kod „HYPO ALPE-ADRIABANK” d.d. Zagreb u svrhu izvođenja
građevinskih radova na rekonstrukciji postojeće
zgrade i dogradnje bolničke poliklinike unutar
kompleksa Opće bolnice „Dr. Josip Benčević”
Slavonski Brod, po sistemu „ključ u ruke”, pod
sljedećim uvjetima:
-

kreditor: hypo Group Aple-Adria-Bank
d.d. Zagreb, Slavonska avenija 6
korisnik kredita: Opća bolnica „Dr.
Josip Benčević” Slavonski Brod
namjena kredita: izvođenje građevinskih
radova na rekonstrukciji postojeće
zgrade i dogradnje bolničke poliklinike
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unutar kompleksa Opće bolnice „Dr.
Josip Benčević” Slavoski Brod
dinamika otplate glavnice i kamata:
način otplate glavnice i kamata: u
uzastopnim tromjesečnim ratama
rok otplate: šest (6) godina u
tromjesečnim ratama
broj rata: 24 (dvadesetčetiri)
dospijeće plaćanja glavnice: zadnjeg
dana u tromjesečju
obračun kamata: zadnjeg dana u
tromjesečju tijekom cijelog vremena
početka i povrata kredita
kamatna stopa: 3M EURIBOR uvećana
za maržu 1,97% godišnje
naknade:
naknada
za
odobrenje
kredita:
18.603,82 ili 0,10%
ostale naknade i trškovi banke: naknada
za rezervaciju sredstava 13.786,79 ili
0,10%
instrumenti osiguranja kredita:
zadužnica Opće bolnice „Dr. Josip
Benčević” Slavonski Brod potpisana od
strane potpisane osobe uz supotpis
Brodsko-posavske županije i potvrđena
od javnog bilježnika
dvije bjanko potpisane, ovjerene i
akceptirane mjenice s klauzulom bez
„protesta”, uz Sporazum i izjave o
obvezi na temelju mjenice, izdane o
obvezi na temelju mjenice, izdane i
potpisane od strane ovlaštene osobe
Opće bolnice „Dr. Josip Benčević”
Slavonski Brod i od Brodsko-posavske
županije.
Članak 2.

Opća bolnica „Dr. Josip Benčević”
Slavonski Brod dužna je dostaviti Brodskoposavskoj županiji - Upravnom odjelu za
Proračun i financije i Upravnom odjelu za
zdravstvo i socijalnu skrb, po jedan primjerak
ugovora o kreditu.
O izvršenju obveza otplate kredita po
ugovoru iz stavka 1. ovog članka Opća bolnica
„Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod dužna je
Upravnom odjelu za Proračun i financije
dostavljati tromjesečno izvješće na obrascu

Broj: 13

IZJS-Izvješće o zaduženju/jamstvo/suglasnost.
Članak 3.
Otplata kreditnog zaduženja iz članka
1. ove Odluke uređena je odredbama
Sporazuma
o
sufinanciranju
Projekta
rekonstrukcije postojeće zgrade i dogradnje
bolničke poliklinike unutar kompleksa Opće
bolnice „Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod.
Sporazum se prilaže ovoj Odluci kao
sastavni dio.
Članak 4.
Danom donošenja ove Odluke stavlja se
izvan snage Odluka o davanju jamstva za
ispunjenje obveze iz kreditnog zaduženja Opće
bolnice „Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”,
br. 13/2011.).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
ishođenja suglasnosti ministra financija, a
nakon stupanja na snagu objavit će se u
„Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije”.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 021-01/12-01/14
Urbroj: 2178/1-01-12-1
Slavonski Brod, 12. ožujka 2012.
Predsjednik
Županijske skupštine
Zvonimir Markotić, prof., v.r.
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samouprave (”Narodne novine” broj 55/2009. i
39/2010.).
daje se suglasnost

PREDMET
Suglasnost za davanje jamstva za
ispunjenje obveza iz kreditnog zaduženja
Opće bolnice „Dr. Josip Benčević”
Slavonski Brod - daje se
Veza: vaši dopisi Klasa:023-01/12-01/51,
Urbroj:2178/1-07-12-1 od 30. svibnja 2012. i
Klasa:400-01/12-01/3,
Urbroj:2178/1-08-12-1
od 16. srpnja 2012.
Vašim dopisom od 30. s vibnja 2012.
tražite suglasnost ministra financija na davanje
jamstva za ispunjenje obveza iz kreditnog
zaduženja Opće bolnice „Dr. Josip Benčević”
Slavonski Brod kod Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Zagreb, u iznosu od 18.603.817,00 kuna, s
valutnom klauzulom EUR po srednjem tečaju
Hrvatske narodne banke, na rok otplate (bez
počeka) šest godina i počekom od dvije
godine, uz kamatnu stopu vezanu uz 3M
EURIBOR uvećanu za maržu 1,97% godišnje i
jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u
visini od 0,10% na iznos kredita.
Sukladno odluci Županijske skupštine
Brodsko-posavske županije o davanju jamstva
za ispunjenje obveze iz kreditnog zaduženja
Opće bolnice „Dr. Josip Benčević” Slavonski
Brod, Klasa:021-01/12-01/14, Urbroj:2178/1-0112-1 od 12. ožujka 2012., Opća bolnica „Dr.
Josip Benčević” Slavonski Brod će sredstva iz
kredita koristiti za financiranje građevinskih
radova na rekonstrukciji postojeće zgrade i
dogradnje poliklinike unutar kompleksa te iste
bolnice, po sistemu „ključ u ruke”.
Na temelju članka 91. stavka 4. Zakona
o proračunu (”Narodne novine” broj 87/2008) i
u skladu s odredbama Pravilnika o postupku
zaduživanja, te davanja jamstava i suglasnosti
jedinica lokalne i područne (regionalne)

Brodsko-posavskoj županiji na davanje jamstva
za ispunjenje obveza iz kreditnog zaduženja
Opće bolnice „Dr. Josip Benčević” Slavonski
Brod kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb,
u iznosu do 18.603.817,00 kuna, s valutnom
klauzulom EUR po srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke, na rok otplate (bez počeka) šest
godina i počekom od dvije godine, uz kamatnu
stopu vezanu uz EURIBOR uvećanu za maržu
1,97% godišnje i jednokratnu naknadu za
obradu zajhtjeva u isini od 0,10% na iznos
kredita.
Brodsko-posavska županija je dužna
pratiti otplatu kredita Opće bolnice „Dr. Josip
Benčević” Slavonski Brod tijekom trajanja
otplate kredita i na propisanim obrascima i u
propisanim rokovima o tome izvještavati
Ministarstvo financija u skladu s odredbama
Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku
zaduživanja, te davanja jamstava i suglasnosti
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
osim
navedenog,
Brodskoposavska županija je obvezna u svom
Proračunu
(jamstvenoj
pričuvi)
planirati
odgovarajuća sredstva za slučaj protestiranja
jamtva za koje se daje suglasnost.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Klasa : 403-01/12-01/6
Urbroj: 513-05-01/12-5
Zagreb, 10. rujna 2012.
Ministar financija
Slavko Linić, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

Članak 2.

7.
Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o
zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07 i
38/09.) i članka 24 i. stavak 2. Zakona o unutarnjim
poslovima („NN“ br. 19/91.-pročišćeni tekst i
174/04.), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne
zaštite i sustava uzbunjivanja („NN“ br. 111/07.) i
članka 32. stavak 19. Statuta općine Slavonski
Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije „ br 9/09.) Općinsko Vijeće općine
Slavonski Šamac na svojoj 22. sjednici održanoj
13.ožujka 2012. godine donosi :

Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara općine Slavonski
Šamac osniva se postrojba civilne zaštite opće
namjene i to kao Tim civilne zaštite opće namjene
općine Slavonski Šamac (u daljnjem tekstu: Tim).
Članak 3.
Tim civilne zaštite osniva se kao potpora za
provođenje zaštite i spašavanja kada obim
ugroženosti teritorija prelazi mogućnosti zaštite i
spašavanja pravnih osoba koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, te
za provođenje mjera zaštite i spašavanja.

ODLUKU
o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne
zaštite općine Slavonski Šamac
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i ustroj
postrojbe civilne zaštite opće namjene, te uvjeti i
način popune postrojbe.

Članak 4.
Tim civilne zaštite opće namjene općine Slavonski
Šamac broji ukupno 17 (sedamnaest) pripadnika.
Shematski prikaz ustroja tima iz stavka 1. ovog
članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i
sastavni je dio ove Odluke.

Broj: 13
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Tim ima svoj osobni ustroj.
Članak 5.
Tim ima Zapovjedništvo koje se sastoji od
zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.

Strana: 1243
Članak 10.

Na temelju pisanog zahtjeva općine Slavonski
Šamac popunu i raspoređivanje pripadnika obavlja
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni
ured Slavonski Brod.
Članak 11.

Članak 6.
Tim čine dvije skupine a svaka skupina ima
zapovjednika.
Svaka skupina ima 2 ekipe s 3 člana u svakoj ekipi
(vođa ekipe i dva člana).

Osobama koje se raspoređuju u Tim izdaje se
iskaznica pripadnika civilne zaštite.
Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi Državna
uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured
Slavonski Brod.

Članak 7.

Članak 12.

Zapovjednika i zamjenika zapovjednika Tima, te
zapovjednike skupina imenuje načelnik posebnim
rješenjem.

Osobni ustroj Tima može se mijenjati sukladno
promjenama u Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara kao i zbog
utvrđivanja novih zahtijeva njihovog angažiranja u
jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja Republike
Hrvatske.

Članak 8.
Osobni ustroj Tima daje se u tabelarnom obliku
kao prilog označen brojem 2. i sastavni je dio ove
Odluke.

Članak 13.

Članak 9.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Popuna Tima provodi se vojnim obveznicima i
drugim građanima s mjestom prebivališta na
području općine Slavonski Šamac.
Popuna Tima provodi se i članovima udruga građana
koje su u okviru redovite djelatnosti, u određenom
obliku bave zaštitom i spašavanjem, kao i osobama
koje imaju specijalna znanja i vještine od značaja za
sustav zaštite i spašavanja.

Klasa: 021-05/12-02/7
Urbroj: 2178/09-02-12-1
Slavonski Šamac, 13. ožujka 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Josip Vuksanović, dipl. iur, v.r.

BRANISLAV MILINOVIĆ
MARKO
IVICA MEŠČIĆ,
IVO
ĐURO BOŽIĆ,
JOSIP
TOMISLAV OVNIČEVIČ,
MARKO
ANTO PARAĐIKOVIĆ,
IVAN
MARIO LEOVAC,
MATO
ROBERT STEFANOVIĆ,
ZORAN
ALEKSANDAR
STOJANOVIĆ,
MILOŠ
IVAN MILETIĆ,
SREĆKO
TIHOMIR PERIČEVIĆ,
TOMO
BORIS ŽARKOVIĆ,
STJEPAN
TOMISLAV LEKIĆ,
ĐURO
IVAN VUKSANOVIĆ,
ANTUN
SLAVEN BRKIĆ,
ILIJA
DAMIR LUKAČ,
MIRKO
MATO BRANKOVIĆ,
PAVO

2.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

1.

IME I PREZIME,
IME OCA
JOSIP VUKSANOVIĆ,
ANDRIJA

R.B.

2508984350016

1707981302133

0910978302145

2912986302103

1210983302112

2506977302119

0307982302127

1409985302102

2803983350022

3008977302112

2707975302133

1306982302132

1912975302116

1401953302118

2405978302103

1810975302127

1810973302111

JMBG

SLAVONSKI ŠAMAC,
k. BRANIMIRA 40
KRUŠEVICA,
LJ. GAJA 104
KRUŠEVICA,
J. KOZARCA 4
KRUŠEVICA,
A. STARČEVIĆA 32
KRUŠEVICA,
B. RADIĆ 9
KRUŠEVICA,
LJ. GAJA 98
KRUŠEVICA,
I. GUNDULIĆA 18
KRUŠEVICA,
J.J. ŠTROSMAJERA 9

SLAVONSKI ŠAMAC,
KNEZA BRANIMIRA 16
SLAVONSKI ŠAMAC,
NOVA 4
SLAVONSKI ŠAMAC,
K. ZVONIMIRA 16
SLAVONSKI ŠAMAC,
K. ZVONIMIRA 33
SLAVONSKI ŠAMAC,
CRKVENA ULICA 4
SLAVONSKI ŠAMAC,
K. ZVONIMIRA 2
SLAVON SKI ŠAMAC,
M. GUPCA 6
SLAVONSKI ŠAMAC,
KNEZA BRANIMIRA 12

SLAVONSKI ŠAMAC,
V. NAZORA 50

ADRESA

KONTAKT

ČLAN

ČLAN

VOĐA 2. EKIPE

ČLAN

ČLAN

ZAPOVJEDNIK
2. SKUPINE
VOĐA 1. EKIPE

ČLAN

ČLAN

VOĐA 2. EKIPE

ČLAN

ČLAN

ZAPOVJEDNIK
1. SKUPINE
VOĐA 1. EKIPE

ZAMJENIK
ZAPOVJEDNIKA
BOLNIČAR

ZAPOVJEDNIK

DUŽNOST

POPIS KANDIDATA ZA PRIPADNIK E POSTROJBE CZ OPĆE NAMJENE OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
- RADNA VERZIJA -

NIJE V/O IZJAVA

NESPOSOBAN
ZA V/S IZJAVA
NIJE V/O IZJAVA

NAPOMENA
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8.

9.

Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 9/09.), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 22.
sjednici održanoj 13. ožujka 2012. godine, donosi

Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta
općine Slavonski Šamac, „Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 23.
sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. lipnja 2012.
godine, donosi

ODLUKU
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje općine
Slavonski Šamac za 2010. godinu.

o otpisu zateznih kamata po kreditima
program 58 kreditiranje poduzetničkih
projekata žena i mladih za 2003. godinu.

Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o obavljenom uvidu u
Proračun i financijske izvještaje općine Slavonski
Šamac za 2010. godinu sastavljeno od strane
Državnog ureda za reviziju Klasa:041-01/1102/291;Urbroj:613-14-11-15.

Članak 2.
Ova Odluka bit će objavljena u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.“

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
dozvoljava otpis zateznih kamata korisnicima
kredita za kreditiranje poduzetničkih projekata
žena i mladih za 2003. godinu iz programa 58 uz
uvjet da svi korisnici, odnosno dužnici kredita
glavnicu i redovne kamate po kreditu uplate do
31.12.2012. godine.

Članak 2.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa:021-05/12-02/10
Urbroj:2178/09-02-1
Slavonski Šamac, 13. ožujka 2012. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Vuksanović, dipl.iur., v.r.

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
za provođenje ove Odluke zadužuje Privrednu
banku Zagreb d.d.
Privredna banka Zagreb d.d. će otpisati
zatezne kamate po kreditima tek nakon uplate
glavnice i redovnih kamata u roku navednom u 1.
članku ove Odluke.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac zadužuje
Jedinstveni upravni odjel općine Slavonski Šamac
da ovu Odluku dostavi dužnicima, korisnicima
kredita za kreditiranje projekata žena i mladih za
2003. godinu i Privrednoj banci Zagreb d.d.
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Članak 3.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2012. godinu
izvršeni su u ukupnom iznosu od 1.543.752,75 Kn.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

III

Klasa:021-05/12-02/22
Urbroj:2178/09-02-12-1
Slavonski Šamac, 11. lipnja 2012. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Vuksanović, dipl.iur., v.r.

Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
ostvareni manjak prihoda:
Ostvareni prihodi i
primici 1-6-12.g
Izvršeni rashodi i
izdaci 1–6-12.g.
Manjak prihoda1-6-2012.godine

1.407.723,44 Kn
1.543.752,75 Kn
- 136.029,31 Kn

10.

Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi:

Temeljem čl. 108. i 109. Zakona o
proračunu (N.N.87/08), Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac je na 24. sjednici održanoj 11.
rujna 2012.g. donijelo

Višak prihoda
prenesen iz 2011.g.
59.815,64 Kn
Manjak prihoda1-6- 2012. godine
136.029,31 Kn
Ukupni manjak prihoda 2012.g. 76.213,67 Kn

POLUGODIŠNJI OBRAČUN

IV

Proračuna općine Slavonski Šamac za
razdoblje od 1.1. 2012. do 30.6.2012.g.

Stanje žiro-računa na dan 1.1.2012.godine
bilo je 123.995,34 Kn, a na dan 30.6.2012.godine
210.096,85 Kn.
Stanje blagajne na dan 1.1.2012.g. bilo je
1.957,27 Kn, a na da 30.6.2012.g. 263,40 Kn.

OPĆI DIO
I

V
Polugodišnjim obračunom Proračuna
općine Slavonski Šamac za razdoblje 1.1.-30.6.
2012.godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici
u iznosu od 1.407.723,44 Kn.

Potraživanje za dane zajmove (kreditna
linija Žene i mladi) na dan 30.6.2012.g. bilo je
285.417,31 Kn.
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VI

POSEBNI DIO

Stanje potraživanja na dan 30.6.2012.godine:
-potraživanja za općinske poreze(tvrtka,reklame,
porez na potrošnju)
540.563,28 Kn
-potraž. za prihode od imovine (zakup zemlje.,
uporaba cesta i sl.)
251.545,18 Kn
-potraž. za komun. naknade i doprinose, godišnja
grobna naknada, dodjela grobnog mjesta
847.771,55 Kn

UKUPNO:
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1.467.598,84 Kn

VII
Stanje nepodmirenih obveza
prema
dobavljačima na dan 30.6.2012.g. bilo je
339.637,22 Kn.

VIII
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna općine Slavonski Šamac, za razdoblje
1.1.-30.6.2012.godine.

IX
Posebni dio Proračuna općine Slavonski
Šamac sadrži rashode izvršene po korisnicima i
nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim
namjenama.

X
Polugodišnji obračun Proračuna, zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za
navedeno razdoblje, bit će objavljen u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:021-05/12-02/24
Ur.broj:2178/09-02-12-1
Slavonski Šamac, 11. rujna 2012.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Vuksanović, dipl.iur., v.r.
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Broj: 13
Članak 4.

Na temelju članka 5. stavka 2. i 3., čl. 43.
stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama («Narodne novine», br.
86/12) i čl. 32., alineje 19. Statuta općine Slavonski
Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije», broj 9/09.) Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac je na 24. sjednici održanoj 11.
rujna 2012. godine, donijelo
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 021-05/12-02/25
Urbroj: 2178/09-02-12-1
Slavonski Šamac, 11. rujna 2012. god
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Vuksanović, dipl.iur, v.r.

o broju etaža koje se mogu ozakoniti na
nezakonito izgrađenoj zgradi

Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje broj etaža koje se
mogu ozakoniti u postupku ozakonjenja zgrada, a
koji se provodi na temelju Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama.

Članak 2.
Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se,
protivno Prostornom planu općine Slavonski
Šamac, prema odredbi članka 5., stavka 2. i 3.
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama, osim dvije etaže od kojih je druga
potkrovlje, ozakoniti još dvije etaže, ako se takva
zgrada nalazi unutar građevinskog područja i još
dvije etaže ako se takva zgrada nalazi izvan
građevinskog područja.

12.

Na temelju članka 11. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i
79/09) i članka 32., alineja 19. Statuta općine Slav.
Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 09/09), Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac je na 24. sjednici održanoj 11.
rujna 2012. donijelo
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije na području
općine Slavonski Šamac

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o broju etaža koje se mogu
ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»,
br. 12/11)

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju koncesije na
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području općine Slavonski Šamac (u daljnjem
tekstu: Odluka) određuju se komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju koncesije, te
uvjeti i mjerila za provedbu postupka prikupljanja
ponuda za davanje koncesije, kriteriji za odabir
najpovoljnije ponude, sklapanje ugovora o
koncesiji i prestanak koncesije.

II.

ODREĐIVANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju koncesije su:
održavanje groblja i krematorija i prijevoz
pokojnika,
obavljanje dimnjačarskih poslova,
skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
odlaganje komunalnog otpada.
Komunalna djelatnost održavanja groblja,
krematorija i prijevoz pokojnika podrazumijeva
održavanje groblja i krematorija, preuzimanje
prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do
mrtvačnice na groblju i izvršenje ukopa.
Komunalna djelatnost obavljanja
dimnjačarskih poslova podrazumijeva obvezu
čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja
za loženje.
Komunalna djelatnost skupljanja i odvoza
komunalnog otpada podrazumijeva skupljanje
komunalnog otpada na uređena odlagališta
utvrđena posebnim propisima.
Komunalna djelatnost odlaganja komunalnog
otpada podrazumijeva obrađivanje i trajno
odlaganje komunalnog otpada na odlagališta
komunalnog otpada, te saniranje i zatvaranje
odlagališta na temelju posebnih propisa.

Članak 3.
Koncesije za pojedine komunalne
djelatnosti dodjeljuju se na vrijeme od 5-10 godina.

III.
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UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 4.

Postupak davanja koncesije započinje
danom objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije u „Narodnim novinama“.
Prije početka postupka davanja koncesije provode
se pripremne radnje:
procjena vrijednosti koncesije,
izrada studije opravdanosti davanja
koncesije,
imenovanje Stručnog povjerenstva za
koncesiju,
izrada dokumentacije za nadmetanje,
poduzimanje svih ostalih mjera koje
prethode postupku davanja koncesije u
skladu sa Zakonom o koncesijama i
posebnih propisa kojima se pobliže uređuje
pojedina vrsta koncesije.
Pripremne radnje za davanje koncesije
provodi općinski načelnik općine Slavonski Šamac
(u daljnjem tekstu: općinski načelnik).

Članak 5.
Postupak prikupljanja ponuda provodi
Stručno povjerenstvo za koncesiju (u daljnjem
tekstu: Stručno povjerenstvo) koje imenuje
općinski načelnik posebno za svaki postupak
davanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti.
Stručno povjerenstvo ima tri člana.
Član Stručnog povjerenstva ne smije imati izravnih
ili neizravnih osobnih interesa u bilo kojoj
aktivnosti koji bi doveli do sukoba interesa s
njegovim dužnostima u radu Stručnog
povjerenstva.
Odluku o namjeri davanja koncesije donosi
općinski načelnik, a mora sadržavati sljedeće
podatke:
naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i
adresu elektroničke pošte davatelja
koncesije,
predmet koncesije, prirodu i opseg
djelatnosti koncesije, mjesto obavljanja
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djelatnosti koncesije, rok trajanja
koncesije, visinu naknade za koncesiju,
rok za predaju ponuda, adresu na koju se
moraju poslati ponude, jezik i pismo na
kojima ponude moraju biti napisane,
osobne, stručne, tehničke i financijske
uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji,
te isprave kojima se dokazuje njihovo
ispunjenje,
kriterije koji će se primijeniti za odabir
najpovoljnijeg ponuditelja,
datum otpreme obavijesti,
naziv i adresu tijela nadležnog za
rješavanje žalbe, te podatke o rokovima za
podnošenje žalbe.

Članak 6.
Dokumentacija za nadmetanje sadrži oblik ponude,
sadržaj ponude, rok valjanosti ponude, opis
predmeta koncesije (tehničke specifikacije), nacrt
ugovora o koncesiji, uvjete i dokaze koje su
ponuditelji obvezni dostaviti uz ponudu u svrhu
dokazivanja sposobnosti ponuditelja, rok za
donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja, te sve ostale zahtjeve koje ponuditelj
mora ispuniti.

Članak 7.
Ponuditelj mora dokazati svoju pravnu i
poslovnu sposobnost, nekažnjavanost u svezi s
kaznenim djelima iz članka 70. stavak 1. Zakona o
javnoj nabavi («Narodne novine» broj 110/07. i
125/08), te da je ispunio obvezu plaćanja svih
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, te drugih državnih
davanja.
1.
Uvjeti i dokazi koje su ponuditelji obvezni
dostaviti uz ponudu u svrhu dokazivanja pravne i
poslovne sposobnosti:
a)
Isprava o upisu u poslovni, sudski
( t rg o v a č k i ) , s t r u k o v n i , o b r t n i i l i d r u g i
odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda
kojom ponuditelj dokazuje:

-

Broj: 13

da ima registriranu djelatnost u svezi s
predmetom koncesije,
da protiv njega nije pokrenut stečajni
postupak,
da se ne nalazi u postupku likvidacije,
da nije u postupku obustavljanja poslovne
djelatnosti ili da je nije već obustavio.

Izdavatelj ovog dokaza je nadležni
Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo
nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili
poslovnog registra. Dokaz se dostavlja u izvorniku
ili ovjerenoj preslici, a na smije biti stariji od 6
mjeseci od dana objave obavijesti u «Narodnim
novinama».

b)
Ovlaštenje, suglasnost i slično ako su
gospodarskom subjektu potrebni za obavljanje
komunalne djelatnosti,
c)
Ispravu o članstvu u određenoj strukovnoj
organizaciji ako je gospodarskom subjektu
potrebna za obavljanje komunalne djelatnosti.

2.
Dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi
ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta
nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za
jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje
za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u
gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i
ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne
vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita,
davanje mita, prijevara, računalna prijevara,
prijevara u gospodarskom poslovanju ili
prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,
odnosno odgovarajuća kaznena djela prema
propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta
sukladno posebnim propisima zemlje sjedišta
gospodarskog subjekta. Potrebno je dostaviti
izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika,
pri čemu izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski
subjekt. Dokaz se dostavlja u izvorniku ili
ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 30 dana
od dana objave obavijesti u «Narodnim
novinama».
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3.
Dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu
plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih
državnih davanja – potvrda porezne uprave o stanju
duga. Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj
preslici, a ne smije biti stariji od 30 dana od dana
objave obavijesti u «Narodnim novinama».

Članak 8.
Osim dokaza iz članka 7. ove Odluke, davatelj
koncesije, ovisno o vrsti komunalne djelatnosti
koja je predmet koncesije, može tražiti dokaze
tehničke i stručne sposobnosti koji obuhvaćaju:
- ispravu kojom se dokazuje obrazovanje i potvrdu
o strukovnoj sposobnosti osoba odgovornih za
obavljanje komunalnih djelatnosti koja je predmet
koncesije,
izjavu o raspoloživoj opremi, poslovnom
prostoru, te broju i strukturi zaposlenih,
referencu dosadašnjih poslova, tj. popis
zaključenih ugovora o koncesiji u zadnje
dvije godine,
izjavu gospodarskog subjekta o mjerama
upravljanja zaštitom okoliša i mjerama
e n e rg e t s k e u č i n k o v i t o s t i k o j e ć e
gospodarski subjekt primjenjivati prilikom
pružanja komunalne usluge, ako je riječ o
komunalnoj usluzi čija vrsta opravdava
odgovarajući zahtjev naručitelja za
primjenom takvih mjera.

Članak 9.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u
zatvorenoj omotnici s adresom
davatelja koncesije, naznakom postupka za
davanje koncesije na koji se odnosi, naznakom
«NE OTVARAJ» i adresom ponuditelja.
Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje 30
dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja
koncesije u „Narodnim novinama“.
Stručno povjerenstvo za koncesije provest će
otvaranje prispjelih ponuda na sjednici kojoj mogu
prisustvovati ponuditelji.
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O tijeku postupka otvaranja ponuda vodi se
zapisnik o otvaranju ponuda kojeg potpisuju svi
članovi Stručnog povjerenstva i ponuditelji
ukoliko prisustvuju otvaranju ponuda. Stručno
povjerenstvo za koncesije vodi i zapisnik o
pregledu i ocjeni ponuda.
Ponude koje ne sadrže sve dokaze i isprave
tražene u natječaju smatrat će se ne pravovaljanim.
Na osnovi pristiglih ponuda Stručno
povjerenstvo za koncesije rangirat će ponude
prema kriteriju za odabir i predložiti Općinskom
vijeću donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za davanje koncesije i dodjelu
koncesije odabranom ponuditelju.
Općinsko vijeće može donijeti Odluku da
se ne izabere niti jedna pristigla ponuda na natječaj,
te isti može i poništiti.

Članak 10.
Odluka o davanju koncesije obvezno sadrži:
djelatnost za koju se koncesija daje,
vrijeme na koje se koncesija daje,
visinu i način plaćanja naknade za
koncesiju,
cijenu i način naplate za pruženu uslugu i
obvezu koncesionara.

Članak 11.
Protiv Odluke o davanju koncesije
nezadovoljni ponuditelj ima pravo na pravnu
zaštitu u skladu s propisima kojima se uređuje
javna nabava.
IV.

KRITERIJI ZA ODABIR
NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Članak 12.

Kriteriji na kojima Općinsko vijeće temelji odabir
najpovoljnije ponude:
1.
U slučaju ekonomski najpovoljnije
ponude:
kvaliteta usluge (poslovni ugled
ponuditelja, jamstva),
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sposobnost ponuditelja za dugoročnu
održivost razvoja za vrijeme trajanja
koncesije i za kvalitetno ostvarivanje
koncesije,
povoljnost ponude (tehnička i financijska),
povoljnost ponude za provedbu mjera
očuvanja i zaštite okoliša i drugih kriterija
propisanih Zakonom o koncesijama ili

2.
Najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj
koncesije odlučuje koje će kriteriji primijeniti
prilikom donošenja odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja.
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c)

broj zaposlenih:
- do 5 zaposlenih 5 bodova,
- više od 5 zaposlenih
10 bodova,

3)

Povoljnost ponude:
- najniža cijena za pruženu
uslugu
30 bodova,
- najviša naknada za koncesiju15 bodova,

4)

Mjere očuvanja i zaštite okoliša:
- ima mjere očuvanja i zaštite
okoliša
5 bodova,
nema mjere očuvanja i
zaštite okoliša
0 bodova.

-

V.

UGOVOR O KONCESIJI

Članak 13.
Članak 14.
U slučaju primjene kriterija ekonomski
najpovoljnije ponude, najpovoljnija ponuda
smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova
utvrđenim prema sljedećim kriterijima:
1)
Poslovni ugled podnositelja ponude:
a)
broj zaključenih ugovora za djelatnost za
koju se daje koncesija s drugim jedinicama lokalne
samouprave:
- nijedan ugovor 0 bodova,
- od 1 do 5 ugovora
5 bodova,
- više od 5 ugovora
10 bodova,
b)
broj stanovnika jedinica lokalne
samouprave koje su dale koncesiju podnositelju
ponude za djelatnost za koju se daje koncesija
- do 3000 stanovnika
5 bodova,
- više od 3000 stanovnika 10 bodova,
2)
a)

b)

Sposobnost za ostvarivanje koncesije:
oprema:
- najkvalitetnija oprema iz pristiglih ponuda
10 bodova,
- ostala oprema 5 bodova,
- nema opreme 0 bodova,
poslovni prostor:
- nema poslovni prostor
- ima poslovni prostor

0 bodova,
5 bodova,

Ugovor o koncesiji na temelju odluke o
koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa
općinski načelnik.
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,
rok na koji se koncesija dodjeljuje,
visinu i način plaćanja naknade za
koncesiju,
cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
prava i obveze davatelja koncesije,
prava i obveze korisnika koncesije,
jamstva korisnika koncesije,
uvjete otkaza ugovora,
ugovorne kazne.

VI.

PRESTANAK KONCESIJE
Članak 15.

Koncesija prestaje:
ispunjenjem zakonskih uvjeta,
raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog
interesa,
sporazumnim raskidom ugovora o
koncesiji,
jednostranim raskidom ugovora o
koncesiji,
pravomoćnošću sudske odluke kojom se

Broj: 13

»SLUŽBENI VJESNIK«

ugovor o koncesiji utvrđuje ništavnim ili se
poništava.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE
Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
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13.

Na temelju članka 79. Statuta općine
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 9/09.) i zamolbe za
sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti
upućene od HEP-ODS d.o.o., Elektra Vinkovci
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj
24. sjednici, održanoj 11. rujna 2012. godine,
donosi
ODLUKU

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 021-05/12-02/26
URBROJ: 2178/09-02-12-1
Slavonski Šamac, 11. rujna 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Vuksanović, dipl.iur, v.r.

o osnivanju prava služnosti postavljanja i
održavanja
KB NN i MR NN –rasplet iz PTTS „Lj. Gaja“
KB NN i MR NN –rasplet iz KTS „Poslovna
zona“
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
suglasno je da HEP d.d. Zagreb postavi podzemnu i
zračnu niskonaponsku mrežu 0,4 kV na zemljištu
općine Slavonski Šamac i to na nekretninama
upisanim kao:
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Broj: 13

Navedene čestice, prema izvatku iz zemljišne knjige, su u vlasništvu općine Slavonski Šamac.

Nova niskonaponska mreža treba se izgraditi
radi sanacije naponskih prilika.

Članak 2.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
dozvoljava da se u zemljišnim knjigama uknjiži
pravo služnosti postavljanja i održavanja trase
niskonaponske mreže na nekretninama navedenim
u čl. 1. ove Odluke u korist HEP d.d. Zagreb.
Općinsko vijeće općine Slavonki Šamac
ustupa pravo služnosti navedeno u stavku prvom
ovog članka bez naknade.
Za potpisivanje Ugovora o ustanovljenju
prava služnosti i održavanja KB NN i MR NNrasplet iz PTTS „Lj. Gaja“ i KB NN i MR NN –
rasplet iz KTS „ Poslovna zona „. Općinsko vijeće
zadužuje načelnika općine Slavonski Šamac Đuru
Božića.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa:021-05/12-02/27
Urbroj:2178/09-02-12-1
Slavonski Šamac, 11. rujna 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Vuksanović , dipl. iur., v.r.

Broj: 13
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kn pomoći svakom studentu koji ima pravo na
pomoć.

14.

Na temelju čl. 32. alineje 19. Statuta općine
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 9/09.) Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac na svojoj 24.sjednici
održanoj 11. rujna 2012. godine donosi:
ODLUKU
o isplati pomoći redovnim studentima s
područja općine Slavonski Šamac

Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
općine Slavonski Šamac da obavijesti sve studente
s područja općine Slavonski Šamac kako bi mogli
podnijeti Zahtjev za isplatu pomoći redovnim
studentima.
Studenti uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka
trebaju priložiti:

Članak 1.

-

Općinsko vijeće odobrava izdvajanje
financijskih sredstava iz Proračuna općine
Slavonski Šamac u iznosu od 300,00 kn/mjesečno
za svakog studenta koji ima pravo na pomoć po
kriterijima koji su definirani u ovoj Odluci.

-

Članak 2.

-

uvjerenje o redovnom upisu u višu
akademsku godinu 2012/2013 kao
redovni student (od druge godine
studiranja pa nadalje)
uvjerenje o upisu u akademsku godinu
2012./2013. kao redovni student (za nove
studente-prva godina)
presliku osobne iskaznice
presliku indeksa
presliku žiro-računa.

Pravo na pomoć imaju:
Članak 4.
-

redovni studenti-prva godina, redovni
studenti koji su upisali višu akademsku
godinu u odnosu na prošlu godinu (od
druge godine studiranja pa nadalje) uz
uvjet da roditelji studenata koji su
podnijeli zahtjev za pomoć nemaju
dugovanja prema općini Slavonski
Šamac veća od 200,00 kn (komunalna
naknada, godišnja grobna naknada,
naknada za dodjelu grobnog mjesta) do
dana podnošenja zahtjeva.

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku
godinu , apsolventi kao i studenti koji su upisali pad
(ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć.
Pomoć se odnosi na razdoblje od listopada
2012. godine do srpnja 2013. godine.
Za srpanj 2013. godine isplaćuje se 150,00

Isplata pomoći studentima koji donesu svu
potrebnu dokumentaciju, izvršit će se na žiro-račun
studenta.
Studenti su dužni podnijeti zahtjev do
30.10.2012. godine za redovitu isplatu pomoći.
Za sve naknadne zahtjeve isplata se vrši od
mjeseca podnošenja zahtjeva, a ne za proteklo
razdoblje.
Financijska sredstva iz čl. 1., stavka 2. ove
Odluke isplatit će se iz Proračuna općine Slavonski
Šamac na teret konta 37215-Pomoći za stipendije i
školarine.
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Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Broj: 13

Klasa: 021-05/12-02/28
Urbroj:2178/09-02-12-1
Slavonski Šamac, 11. rujna 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Josip Vuksanović . dipl. iur., v.r.

Broj: 13
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OPĆINA VRPOLJE

Članak 1.

21.

Na temelju članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,
114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i
90/10.), članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
9/09.) i članka 3. stavka 3. Odluke o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
14/11), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 31.
sjednici održanoj 3. rujna 2012. godine donijelo je

Općinsko vijeće općine Vrpolje odobrava
prodaju nekretnina – građevinskog zemljišta u
vlasništvu općine Vrpolje u Ulici Josipa
Matasovića na području k.o. Vrpolje upisane u
zemljišno-knjižni uložak broj 853 kod
zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u
Slavonskom Brodu označenog kako slijedi:
1.
k.č.br. 2330/4 – Livada Vašarište, površine
620 m2
2.
k.č.br. 2330/5 – Livada Vašarište, površine
620 m2
3.
k.č.br. 2330/9 – Livada Vašarište, površine
620 m2

ODLUKU
Članak 2.
o prodaji nekretnina u vlasništvu općine
Vrpolje

Općinsko vijeće općine Vrpolje utvrđuje početnu
cijenu predmetnih nekretnina iz članka 1. ove
Odluke u iznosu 80kn/m2 koja je utvrđena po
stručnom nalazu i mišljenju ovlaštenog sudskog
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vještaka za građevinarstvo Damira Grgasa, dipl.
ing. građ. iz Đakova, što proizlazi pojedinačna
vrijednost po parceli od 49.600,00 kuna početne
cijene.

Broj: 13

Ponuditelji koji uspiju u natječaju i
naknadno odustanu od zaključivanja ugovora,
nemaju pravo na povrat jamčevine.

Članak 8.
Članak 3.
Predmetne nekretnine po važećoj
prostornoj dokumentaciji predviđene su za
izgradnju stambenih objekata.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja za kupnju navedenih
nekretnina iz članka 1. ove Odluke imaju sve
pravne i fizičke osobe koje u skladu sa zakonom
mogu stjecati vlasništvo na području Republike
Hrvatske i koje nemaju financijskih obaveza ili
dugova prema općini Vrpolje s bilo koje osnove.

Članak 5.
Nekretnine iz članka 1. ove Odluke prodaju
se u viđenom stanju što isključuje sve naknadne
prigovore kupca, odnosno viđeno – kupljeno, te
prodavatelj ne odgovara za bilo kakve nedostatke
nekretnina koje se prodaju.

Članak 6.
Jamčevina za učešće u natječaju iznosi
10% od ukupne početne cijene nekretnine i
uplaćuje se na žiro račun Proračuna općine Vrpolje,
broj: 2340009-1851400001 na broj 68 – 7811 –
OIB.

Prednost pri natječaju imaju ponuditelji
koji ponude najviši iznos za kupnju nekretnine u
odnosu na početnu cijenu. U slučaju da bude više
ponuda za istu nekretninu s istom ponuđenom
cijenom, prednost će imati ponuda kod koje je
ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne
cijene, a nakon toga ponuda koja je ranije predana.

Članak 9.
Rok za podnošenje ponuda, odnosno
prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Pristigle ponude za kupnju nekretnina
otvara Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
na javnoj sjednici kojoj mogu nazočiti ponuditelji
ili natjecatelji.

Članak 10.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude
donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje u roku od
najduže 15 dana od dana otvaranja pristiglih
ponuda na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje
nekretninama.

Članak 11.
Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8
dana od dana donošenja Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja zaključiti kupoprodajni
ugovor s općinom Vrpolje

Članak 7.
Ponuditeljima ili natjecateljima koji uspiju
u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu
cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku
natječaja, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana
od dana okončanja postupka natječaja.

Članak 12.
Način plaćanja kupoprodajne cijene može
biti jednokratan ili obročan.
Općinsko vijeće odobrava plaćanje

Broj: 13
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kupoprodajne cijene u najviše 6 mjesečnih obroka
bez kamate ukoliko kupac pravovremeno plati
svaki obrok, a u slučaju kašnjenja u plaćanju
pojedinog obroka kod plaćanja sljedećeg obroka će
se zaračunati zakonska zatezna kamata.
U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem
više od 90 dana, općina Vrpolje može raskinuti
kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu
jamčevinu kao i do tada uplaćenu kupoprodajnu
cijenu.
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prijenos prava vlasništva i uknjižbu snosi kupac.

Članak 16.
Temeljem ove Odluke i odredbi Odluke o
gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine
Vrpolje raspisat će se javni natječaj za prodaju
navedenih nekretnina.
Postupak javnog natječaja provest će
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u
vlasništvu općine Vrpolje.

Članak 13.
Pravo vlasništva na kupljenoj nekretnini
kupac stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama
nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze
prema općini Vrpolje utvrđene kupoprodajnim
ugovorom za čega će općina Vrpolje izdati potvrdu
kojom se dokazuje isplata cjelokupne
kupoprodajne cijene iz kupoprodajnog ugovora.

Općina Vrpolje zadržava pravo na
poništenje objavljenog natječaja bez davanja
posebnog obrazloženja, odnosno bez navođenja
razloga i ne odgovara za eventualne štete
sudionicima natječaja.

Članak 14.

Članak 18.

Kupac nekretnine građevinskog zemljišta
u Ulici Josipa Matasovića u Vrpolju dužan je
započeti radove na izgradnji stambenih objekata na
kupljenoj nekretnini najkasnije u roku od dvije (2)
godine od dana zaključenja kupoprodajnog
ugovora.
Ako kupac navedene nekretnine ne
započne radove na izgradnji stambenih objekata na
kupljenoj nekretnini u roku od dvije (2) godine od
dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, općina
Vrpolje ima pravo na jednostrani raskid ugovora o
kupoprodaji nekretnine bez prava kupca na povrat
kupoprodajne cijene za kupljenu nekretninu kao i
na povrat bilo kakvih sredstava vezanih za ulaganja
kupca na predmetnoj nekretnini.

Ponude za kupnju navedenih nekretnina
dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu:
Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210
Vrpolje, preporučenom pošiljkom ili neposrednom
dostavom, uz naznaku „Ponuda za natječaj za
kupnju nekretnina“ – ne otvaraj“.

Članak 15.
Sve troškove u svezi s ovjerom
kupoprodajnog ugovora, plaćanja poreza na
promet nekretnina, te sva druga davanja koja
proizlaze iz kupoprodajnog ugovora vezana za

Članak 17.

Članak 19.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće
se razmatrati.

Članak 20.
Za sve informacije zainteresirani
ponuditelji mogu se obratiti osobno u općinu
Vrpolje radnim danom od 12,00 do 15,00 sati, a
javni natječaj objavit će se u tjednom tisku
„Posavska Hrvatska“.
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Broj: 13

Članak 21.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom na području općine Vrpolje za 2011.
godinu sastavni je dio ove Odluke.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Članak 3.

Klasa: 021-05/12-01/07
Urbroj: 2178/11-01/12-3
Vrpolje, 3. rujna 2012. godine

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“ i dostaviti
Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Agenciji za
zaštitu okoliša.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/12-01/07
Ur.broj: 2178/11-01/12-4
Vrpolje, 3. rujna 2012. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, inž., v.r.

22.

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o
komunalnom otpadu („Narodne novine“ br.
178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 31. sjednici
održanoj 3. rujna 2012. godine donijelo je

23.

ODLUKU

IZVJEŠĆE

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području općine
Vrpolje za 2011. godinu

o izvršenju plana gospodarenja otpadom na
području općine Vrpolje za 2011. godinu

UVOD
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području
općine Vrpolje za 2011. godinu koje je podnijela
općinska načelnica.

Gospodarenje otpadom je zakonska obaveza
jedinice lokalne samouprave.
Temeljne odredbe gospodarenja otpadom sadržane
su u:
-

Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN
RH 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04,

Broj: 13

-

-
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38/09, 79/09 i 49/11)
Zakonu o otpadu (NN RH 178/04, 111/06,
60/08, 87/09) i pripadajućim pravilnicima
Planu gospodarenja otpadom RH 20072015 (NN RH 85/07, 126/10 i 31/11)
Planu gospodarenja otpadom u Brodskoposavskoj županiji („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 15/08)
Strategiji gospodarenja otpadom RH (NN
RH 130/05).

Sukladno navedenim zakonskim odredbama, a u
svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja
komunalnim otpadom, na sjednici Općinskog
vijeća općine Vrpolje, održanoj 13.10.2011.
godine, usvojen je Plan gospodarenja otpadom
općine Vrpolje, (u nastavku PGO) za razdoblje od
2011. do 2019. godine.

POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA
OTPADOM ZA PODRUČJE
OPĆINE VRPOLJE
Sakupljanje komunalnog otpada na cijelom
području općine Vrpolje povjereno je poduzeću
«Runolist» d.o.o., Vrpolje temeljem Odluke o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu
koncesije za obavljanje djelatnosti sakupljanja i
odvoza komunalnog otpada s područja općine
Vrpolje od 24. siječnja 2006. godine.
Dana 31.1.2006. god., potpisan je Ugovor o
koncesiji, koji je sklopljen na 8 godina. Navedenim
ugovorom uređeno je sakupljanje, odvoz i
postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, te
način obračuna troškova gospodarenja
komunalnim otpadom iz domaćinstava i
gospodarskih subjekata na području općine
Vrpolje.
Navedenim Ugovorom koncesionar ima obvezu
osigurati normirane posude veličine 120 l i 1100 l i
kontejner od 5000 l.
Ukupna godišnja količina sakupljenog i odloženog
komunalnog otpada na području općine Vrpolje
prema izvješću isporučitelja usluge iznosi:

-
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505 tona iz domaćinstava;
16 tona s javnih površina.

Na području općine Vrpolje nije ustrojeno
odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Sav
komunalni otpad i dalje se zajedno pakira i odlaže u
kante koje su dodijeljene domaćinstvima kao i u
PVC i metalne kontejnere postavljene po naseljima
i grobljima. Sakupljanje i odvoz komunalnog i
glomaznog otpada vrši se na području sva tri
naselja općine Vrpolje.
Na području općine Vrpolje nema građevine za
zbrinjavanje, odnosno odlaganje komunalnog
otpada. Odlagalište koje se koristi za zbrinjavanje
komunalnog otpada nastalog na području općine
Vrpolje, locirano je na prostoru drugih županija na
način da koncesionar „Runolist“ d.o.o. ima ugovor
za odlaganje otpada.
Sporazumom između Brodsko –posavske županije
i općina s naše Županije potpisanim 8. 6. 2011.
godine, Županija preuzima obvezu izgradnje i
uspostave Centra za gospodarenje otpadom
Brodsko –posavske županije „Šagulje“.
Na području općine Vrpolje koncesionar je u
rješavanju reciklažnog dvorišta i pretovarne
stanice.
U cilju što organiziranijeg gospodarenja otpadom
na području općine Vrpolje nastavit će se s
provođenjem planiranih mjera.
Zaključno, najveći problem kao i svugdje je
komunalni otpad koji je u općini Vrpolje, riješen na
zadovoljavajući način. Ostale vrste otpada kao što
je građevinski, nisu opasne no i njih treba postupno
rješavati kako se ne bi pretvorile u veći problem.
NAČELNICA
OPĆINE VRPOLJE
Ankica Zmaić, v.r.
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Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona
o proračunu («N.N.» broj 87/08) Općinsko vijeće
općine Vrpolje na 31. sjednici održanoj 3. rujna
2012. godine donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Vrpolje za
razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja
2012. godine

OPĆI DIO
I
Proračun općine Vrpolje za 2012. godinu
planiran je u iznosu 5.901.000 kn.
Prihodi Proračuna općine Vrpolje u
razdoblju od 1. 1. – 30.6.2012. ostvareni su u iznosu
od 1.539.924.kn.

II
Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna
u izvještajnom razdoblju iznosili su 1.687.852 kn

Općina Vrpolje nije primala niti davala
zajmove u prvom polugodištu 2012. godine.

IV
Nenaplaćena potraživanja na dan 30.lipnja
2012. godine iznose 930.006,60 kn, a
odnose se na :
potraživanje za koncesije, pogrebne i
komunalne usl.
13.000,00
potraživanje za korištenje javne
površine
11.510,50
potraživanje od zakupa i iznajmljiv.
imovine
46.731,04
potraživanja za poreze, 286.428,54
potraživanja za komunalni
doprinos
76.241,20
potraživanja za komunalnu
naknadu
430.559,72
potraživanja za plin.mrežu
–suf.građana
61.366,73
potraživanja za distrib.
razliku
2.710,75
potraživanja za priključak
na vodu
1.299,25
potraživanja za više skinuto
ovrhom
158,87
930.006,60

III
VII
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda
i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje
manjak prihoda i primitaka.
Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Manjak prihoda i primitaka

1.539.924 kn
1.687.852 kn
147.928 kn

IV
Stanje novčanih sredstava na žiro računu
na dan 1. 1. 2012. godine bilo je 385.503,97 kn, a na
dan 30.6. 2012. godine iznosilo je 131.888,90 kn.

Stanje nepodmirenih obveza na dan
30.lipnja 2012.godine u iznosu od 1.810.900,52 kn
odnosi se na kreditno zaduženje i kamate za
Sušionicu Vrpolje gdje je općina suosnivač u
iznosu od 849.004,55 kn. ,obveze prema
dobavljačima u iznosu od 895.118,67 kn. te obveze
za jamčevine 66.777,30 kn.
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POSEBNI DIO
VIII
Posebni dio polugodišnjeg izvještaja
općine Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2012. godine sadrži rashode i izdatke
izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osobnim i posebnim namjerama.

IX
Polugodišnji obračun Proračuna općine
Vrpolje zajedno s usporednim pregledom
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planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i
rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/12-001/07
Ur. broj: 2178/11-01/12-2
Vrpolje, 3. rujna 2012. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Slavica Bešlić, dipl.iur., Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "LASICA" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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