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OPĆINA OPRISAVCI

koncesije, kriteriji za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja, sklapanje ugovora o koncesiji i
prestanak koncesije.

1.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,
broj 36/95., 109/95.-Uredba, 21/96.-Uredba,
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-Uredba, 178/04.,
38/09., 79/09. , 49/11.,84/11. i 90/11) , članka 4.
stavka 1. alineje 16. Zakona o koncesijama
(„Narodne novine“, broj 125/08) Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 18. sjednici održanoj
15.ožujka 2012. donijelo je

I.

Članak 2.

ODLUKU

Davatelj koncesije je Općinsko vijeće općine
Oprisavci, a koncesija se može dodijeliti fizičkoj ili
pravnoj osobi registriranoj za obavljanje
djelatnosti za koje se koncesija dodjeljuje.
Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist
Proračuna općine Oprisavci, a koristi se za
građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture.

o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije

Članak 3.

OPĆE ODREDBE

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju koncesije na području općine Oprisavci
jesu:

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati dodjeljivanjem koncesije,
utvrđuju se pripremne radnje i postupak davanja

-

skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
prijevoz pokojnika,
obavljanje dimnjačarskih poslova.
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II.

PRIPREMNE RADNJE

III.

Broj: 5

POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

Članak 4.

Članak 7.

Prije početka postupka davanja koncesije provode
se pripremne radnje:
imenovanje stručnog povjerenstva za
koncesiju,
izrada dokumentacije za nadmetanje,
poduzimanje svih ostalih mjera koje
prethode postupku davanja koncesije.

Postupak davanja koncesije započinje danom
objave obavijesti o namjeri davanja koncesije, a
završava konačnošću odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja ili konačnošću odluke o
poništenju postupka davanja koncesije. Obavijest o
namjeri davanja koncesije 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
djelatnosti koncesije, rok trajanja
koncesije,
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 dokazuju njihovo
ispunjenje,
kriterije za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja,
datum otpreme obavijesti,
naziv i adresu tijela nadležnog za
rješavanje žalbe i rokove za podnošenje
žalbe,
i druge podatke u sladu s posebnim
zakonom.

Procjena vrijednosti koncesije i izrada
studije opravdanosti utvrđuje se za komunalne
djelatnosti procijenjene vrijednosti veće od
1.000.000,00 kuna.

Članak 5.
Stručno povjerenstvo za koncesiju imenuje
Općinsko vijeće općine Oprisavci, a sastoji se od
predsjednika, zamjenika predsjednika i 1 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. Stručno povjerenstvo za koncesiju o
svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi
Povjerenstva.

Članak 6.
Prije početka postupka davanja koncesije davatelj
koncesije dužan je u obavijesti o namjeri davanja
koncesije i pripadajućoj dokumentaciji za
nadmetanje navesti jamstvo za ozbiljnost ponude,
koje ponuditelj mora dostaviti. Vrstu i vrijednost
jamstava određuje Stručno povjerenstvo za
koncesiju. Visina jamstva za ozbiljnost ponude
utvrđuje se u apsolutnom iznosu, te ne može biti
više od 5% procijenjene vrijednosti koncesije,
osim u posebnim slučajevima.

Obavijest o namjeri davanja koncesije
potpisuje načelnik, a objavljuje se u „Narodnim
novinama“, i nakon toga, neizmijenjenog sadržaja,
može biti objavljena na internetskim stranicama
općine Oprisavci i u drugim sredstvima javnog
priopćavanja.

Članak 8.
Davatelj koncesije obvezan je u postupku davanja
koncesije odrediti uvjete za pravnu, poslovnu,
financijsku, tehničku i stručnu sposobnost.
Davatelj koncesije može u postupku davanja

Broj: 5
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Članak 9.
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1.

potvrdu Porezne uprave o stanju duga, koja
ne smije biti starija od 30 dana od dana
objave obavijesti u „Narodnim novinama“,
2.
potvrdu davatelja koncesije kojom
dokazuje da nema dugovanja prema općini
Oprisavci, ne stariju od 30 dana od dana
objave obavijesti u „Narodnim novinama“.
Uz dokaze iz stavka 1. ovog članka, davatelj
koncesije kao dokaz financijske sposobnosti može
zahtijevati sljedeće dokaze:
1.
bilancu, račun dobiti i gubitka;
2.
dokaz o solventnosti;
3.
prijave poreza na dohodak u prethodne 2
(dvije) godine.

Davatelj koncesije obvezan je, kao dokaz
postojanja pravne i poslovne sposobnosti
zahtijevati:
1.
ispravu o upisu u poslovni, sudski
(trgovački), strukovni, obrtni ili drugi
odgovarajući registar ili potvrdu kojom se
dokazuje da je ponuditelj registriran za
obavljanje djelatnosti koja je predmet
koncesije, koje ne smiju biti starije od 6
mjeseci od dana objave obavijesti o
namjeri davanja koncesije u „Narodnim
novinama“,
2.
ovlaštenje, suglasnost i slično ako su
gospodarskom subjektu potrebni za
obavljanje komunalne djelatnosti,
3.
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. Izjavu daje osoba ovlaštena za
zastupanje gospodarskog subjekta za sebe
i, kada se radi o pravnoj osobi, za
gospodarski subjekt, s ovjerenim potpisom
kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela.
Izjava ne smije biti starija od 30 dana od
dana objave obavijesti u „Narodnim
novinama“.

Davatelj koncesije obvezan je, kao dokaz tehničke i
stručne sposobnosti zahtijevati:
1.
popis zaključenih ugovora o poslovima
izvršenim u djelatnostima za koje se
dodjeljuje koncesija s potvrdama
naručitelja o uredno izvršenim obvezama u
posljednjih 5 godina.
Uz dokaze iz stavka 1. ovog članka, davatelj
koncesije kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti
može zahtijevati sljedeće dokaze:
1.
dokaz gospodarskog subjekta da raspolaže
stručnim osobama potrebnim za izvršenje
ugovora o koncesiji,
2.
izjavu o prosječnom broju zaposlenika u
posljednje tri godine,
3.
dokaz o uređajima i opremi kojima se
raspolaže u svrhu izvršenja ugovora o
koncesiji,
4.
izjavu ili dokaz o mjerama upravljanja
zaštitom okoliša i mjerama energetske
učinkovitosti koje će se primjenjivati
prilikom pružanja komunalne usluge, ako
je riječ o komunalnoj usluzi koja zahtijeva
takve mjere.

Članak 10.

Članak 12.

Davatelj koncesije obvezan je, kao dokaz
financijske sposobnosti, zahtijevati:

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u
zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije,

Članak 11.
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s naznakom postupka za davanje koncesije na koji
se odnosi, s 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“.

Članak 13.
Stručno povjerenstvo za koncesije provest će javno
otvaranje prispjelih ponuda na naznačenom mjestu
i u naznačeno vrijeme, javnom otvaranju ponuda
mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici
ponuditelja. O tijeku postupka otvaranja ponuda
vodi se zapisnik o otvaranju ponuda, koji se
potpisan uručuje svim prisutnim ponuditeljima.

Članak 14.
Stručno povjerenstvo za koncesije obavlja pregled
i ocjenu pristiglih ponuda, te o tome sastavlja
zapisnik. Nakon pregleda i ocjene ponuda Stručno
povjerenstvo rangirat će ponude prema kriteriju
odabira ponude, te utvrditi prijedlog odluke o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje
koncesije ili prijedloga odluke o poništenju
postupka davanja koncesije, uz obrazloženje tih
prijedloga.

IV.

KRITERIJI ZA ODABIR
NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Članak 15.

Kriteriji na kojima se temelji odabir koncesionara
jesu:
1.
najviša ponuđena naknada za koncesiju ili
2.
ekonomski najpovoljnija ponuda.
Davatelj koncesije odlučit će se o jednom od
kriterija iz stavka 1. ovog članka, koji će primijeniti
u postupku davanja koncesije.

Broj: 5
Članak 16.

U slučaju primjene kriterija ekonomski
najpovoljnije ponude, najpovoljnija ponuda
smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova
utvrđenim prema sljedećim kriterijima:
1)
Kvaliteta usluge podnositelja ponude:
a)
broj zaključenih ugovora za djelatnost za
koju se daje koncesija s drugim jedinicama
lokalne samouprave,
b)
broj stanovnika jedinica lokalne
samouprave, koje su dale koncesiju
podnositelju ponude za djelatnost za koju
se daje koncesija,
2)
a)
b)
c)
d)
3)
4)

sposobnost za ostvarivanje koncesije:
tehnička opremljenost,
poslovni prostor,
broj zaposlenih,
iskustvo i tradicija,
povoljnost ponuđene cijene usluga
korisnicima,
mjere očuvanja i zaštite okoliša.

Kriteriji vrednovanja odredit će se za svaki
pojedini postupak davanja koncesije u obavijesti o
namjeri davanja koncesije.

Članak 17.
Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi
potpisivanje ugovora o koncesiji. Odluku o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja, s preslikom zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije dužan
je svakom ponuditelju bez odgode dostaviti
preporučenom poštom ili na drugi dokaziv način.
Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o
koncesiji prije isteka roka za mirovanje, koji iznosi
15 dana od dana dostave odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja, i u slučaju podnesene
žalbe. Ako je podnesena žalba, ugovor se može
potpisati tek nakon što odluka o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja postane konačna,
odnosno ako je žalba odbačena ili odbijena.

Broj: 5
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Članak 18.

Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja iznosi najviše 60 dana od dana isteka
roka za dostavu ponuda.
Ako davatelj koncesije ne donese odluku o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja u propisanom roku,
ponuditelj ima pravo žalbe zbog nepoštivanja
zakonskih rokova.

Članak 19.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
donosi Općinsko vijeće općine Oprisavci. Odluka
obavezno sadrži:
1.
naziv davatelja koncesije s brojem i
datumom donošenja odluke,
2.
naziv ponuditelja,
3.
predmet koncesije,
4.
prirodu i opseg, te mjesto obavljanja
koncesije,
5.
rok trajanja koncesije,
6.
posebne uvjete kojima tijekom trajanja
koncesije mora udovoljavati ponuditelj,
7.
iznos naknade za koncesiju,
8.
rok u kojem je ponuditelj obvezan potpisati
ugovor o koncesiji,
9.
obrazloženje odabira ponuditelja,
10.
uputu o pravnom lijeku,
11.
potpis odgovorne osobe i pečat davatelja
koncesije.
Odluka o odabiru može sadržavati i druge podatke
predviđene dokumentacijom za nadmetanje,
podnesenom ponudom, te drugim zakonskim
propisima.

Članak 20.
Davatelj koncesije poništit će postupak davanja
koncesije nakon isteka roka za dostavu ponuda u
sljedećim slučajevima:
1.
ako postanu poznate okolnosti koje bi, da
su bile poznate prije pokretanja postupka
davanja koncesije, dovele do
neobjavljivanja obavijesti o namjeri
davanja koncesije,

2.
3.

4.

5.
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ako nema pristiglih ponuda,
ako nakon isključenja ponuda u postupku
davanja koncesije ne preostane nijedna
prihvatljiva ponuda,
ako se na temelju kriterija za odabir
najpovoljnijeg ponuditelja ne može izvršiti
odabir,
u ostalim slučajevima određenim
posebnim propisima.

Odluku o poništenju postupka davanja
koncesije donosi Općinsko vijeće općine
Oprisavci. Odluka o poništenju, zajedno s
preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,
davatelj koncesije dužan je dostaviti svakom
ponuditelju preporučeno. Danom dostave odluke o
poništenju postupka davanja koncesije svakom
ponuditelju, počinje teći rok od 10 dana za
pokretanje postupka pravne zaštite, a koji se
provodi prema propisima koji uređuju javnu
nabavu. Novi postupak davanja koncesije može se
pokrenuti nakon što odluka o poništenju postane
konačna.

V.

UGOVOR O KONCESIJI
Članak 21.

Davatelj koncesije mora odabranom ponuditelju
ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od
10 dana od dana kada je odluka o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.
Ugovor o koncesiji sklapa se u pisanom obliku i
potpisuje ga načelnik općine Oprisavci.
Ugovor o koncesiji mora biti sastavljen u skladu s
dokumentacijom za nadmetanje, svim podacima iz
obavijesti o namjeri davanja koncesije, odabranom
ponudom, te odlukom o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja. Davatelj koncesije dužan je prije
potpisivanja ugovora o koncesiji prikupiti od
koncesionara potrebna jamstva ili instrumente
osiguranja naplate naknade za koncesiju, te
naknade moguće štete nastale zbog neispunjenja
obveza iz ugovora.
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Članak 22.

Koncesija se može dati na rok do 10 godina, a
utvrdit će se za svaku pojedinu koncesiju u
obavijesti o namjeri davanja koncesije.

VII.

Broj: 5

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Članak 23.
Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti
obavezno sadržava:
naziv koncesionara, matični broj, OIB, te
ime i prezime zakonskog zastupnika,
djelatnost za koju se koncesija daje,
rok na koji se koncesija daje,
iznos naknade za koncesiju i
način
plaćanja,
cijenu i način naplate pružene usluge,
prava i obveze davatelja koncesije,
prava i obveze koncesionara,
jamstva ili instrumente osiguranja
koncesionara,
način prestanka koncesije,
ugovorne kazne,
odredbe o naknadi štete zbog neispunjenja
ugovora o koncesiji,
druga prava i obveze davatelja koncesije i
koncesionara.

KLASA: 023-01/11-05/1
URBROJ: 2178/14-01-12-1
Oprisavci, 15.ožujka 2012.g
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Matija Trepšić, v.r.

2.

Na temelju članka 12. Zakona o
koncesijama („Narodne novine“, broj: 125/08.),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 18
sjednici od 15. ožujka 2012.godine donijelo je
ODLUKU

VI.

PRESTANAK KONCESIJE
Članak 24.

Koncesija prestaje:
1.
ispunjenjem zakonskih uvjeta:
istekom roka na koji je dana,
smrću koncesionara, odnosno prestankom
pravne osobe kojoj je dana koncesija,
2.
raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog
interesa,
3.
sporazumnim raskidom ugovora o
koncesiji,
4.
jednostranim raskidom ugovora o
koncesiji,
5.
pravomoćnom sudskom odlukom kojom se
ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se
poništava.

o imenovanju Stručnog povjerenstva za
dodjelu koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika

Članak 1.
U svrhu provedbe postupka davanja koncesije za
prijevoz pokojnika na području općine Oprisavci
osniva se Stručno povjerenstvo za dodjelu
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika (u daljnjem tekstu: Stručno
povjerenstvo).

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«
Članak 2.

Stručno povjerenstvo čine 3 člana:
1.
Ivana Rečić, dipl.iur
2.
Ankica Galović, administrativna
tajnica,ekonomist
3.
Tomislav Zečević,komunalni redar

Strana: 409

će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-01/12-05/2
URBROJ: 2178/14-01-12-1
Oprisavci, 15.ožujka 2012.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Matija Trepšić, v.r.

Članak 3.
Zadaci Stručnog povjerenstva za koncesiju su:
1.
pomoć davatelju koncesije pri pripremi
potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti
davanja koncesije, pri pripremi i izradi
uvjeta i dokumentacije za nadmetanje,
pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i
primljenih ponuda, te kriterija za odabir
ponude,
2.
analiza projektnog prijedloga koncesije
radi utvrđivanja radi li se o projektu javno
privatnog partnerstva, kako je određen
propisima kojima se uređuje javnoprivatno partnerstvo,
3.
pregled i ocjena pristiglih ponuda,
4.
utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje
koncesije ili prijedloga odluke o poništenju
postupka davanja koncesije, i obrazloženje
tih prijedloga,
5.
obavještavanje nadležnog državnog
odvjetništva o namjeri davanja koncesije
za gospodarsko korištenje općeg ili drugog
dobra, te
6.
obavljanje ostalih poslova potrebnih za
provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 4.
Administrativno-tehničke poslove za Stručno
povjerenstvo obavljat će Jedinstveni upravni odjel
općine Oprisavci.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit

3.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 32.Statuta općine
Oprisavci,Općinsko vijeće općine Oprisavci na 18.
sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. ožujka
2012.g. donijelo je:
ANALIZU
o razmatranju stanja sustava zaštite i
spašavanja za općinu Oprisavci za 2011. g.

UVOD
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju,
organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su
prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica,
planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u
zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih
nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i
mjera za otklanjanje posljedica radi žurne
normalizacije života na području na kojem je
događaj nastao, a ostvaruju se:
identifikacijom opasnosti, procjenom
učinaka, ocjenjivanjem stanja operativnih
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snaga zaštite i spašavanja, te izradom
procjene ugroženosti i planova djelovanja,
mjera i postupaka,
vođenjem evidencije svih izvora rizika i
opasnosti,
trajnim organiziranjem, pripremanjem,
osposobljavanjem, uvježbavanjem i
usavršavanjem sudionika zaštite i
spašavanja,
uzbunjivanjem građana i priopćavanjem
uputa o ponašanju glede moguće
„opasnost“,
obavješćivanjem sudionika zaštite i
spašavanja o prijetnjama, te
mogućnostima, načinima, mjerama i
aktivnostima zaštite i spašavanja,
aktiviranjem i djelovanjem operativnih
snaga, ostvarivanjem zadaća zaštite i
spašavanja u suradnji s nadležnim tijelima
drugih država i međunarodnih
organizacija, na temelju sklopljenih
međunarodnih ugovora,
organiziranjem djelotvornog praćenja
aktivnosti opasnih izvora i potencijalno
opasnih situacija,
informiranjem javnosti.

Operativne snage sastoje se od:
-

-

stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj,
regionalnoj i državnoj razini,
službi i postrojbi središnjih tijela državne
uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave
u svojoj redovitoj djelatnosti,
zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,
zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite,
službi i postrojbi pravnih osoba koje se
zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti.

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini
lokalne i područne (regionalne) samouprave
rukovode i koordiniraju općinski načelnik, uz
stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Broj: 5

U katastrofama i velikim nesrećama općinski
načelnik, izravno zapovijeda
operativnim
snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Operativne snage na razini jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave djeluju na
temelju odluke općinskog načelnika,
Dijelovi sustava zaštite i spašavanja, u slučajevima
neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili
velike nesreće, aktiviraju se po nalogu općinskog
načelnika, a u slučaju izostanka njihovog naloga
na temelju odluke ravnatelja Uprave.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i
spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave:
najmanje jednom godišnje, ili pri
donošenju Proračuna, u cjelini razmatraju
stanje sustava zaštite i spašavanja, a
posebno svih operativnih snaga zaštite i
spašavanja, te donose smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na svom području,
u Proračunu osiguravaju sredstva
namijenjena za financiranje sustava zaštite
i spašavanja u narednoj godini,
donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i
spašavanja,
donose opće akte kojima propisuju mjere,
aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i
spašavanja,
obavljaju i druge poslove zaštite i
spašavanja utvrđene zakonom.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i
spašavanja, općinski načelnik jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave za svoje
područje:
izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima
nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno
pribavljenu suglasnost Uprave,
izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima
nacrte planova zaštite i spašavanja,
predlaže financiranje sustava zaštite i
spašavanja na svom području,
priprema prijedloge općih akata kojima
propisuju mjere, aktivnosti i poslove u
provođenju zaštite i spašavanja,

Broj: 5
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određuje operativne snage zaštite i
spašavanja i pravne osobe od interesa za
zaštitu i spašavanje, sukladno procjeni
ugroženosti,
osigurava uvjete za premještanje,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti
i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine
i okoliša, sukladno planovima zaštite i
spašavanja,
osigurava uvjete za poduzimanje i drugih
mjera važnih za otklanjanje posljedica
katastrofa i velikih nesreća, te obavlja i
druge poslove zaštite i spašavanja
utvrđene zakonom.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka
katastrofe ili veće nesreće općinski načelnik, ima
pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i
materijalno-tehničke potencijale s područja te
jedinice lokalne samouprave, sukladno planu
zaštite i spašavanja.
Kada je općinski načelnik, uposlio sve kapacitete i
mogućnosti s područja jedinice lokalne
samouprave, upućuje županu zahtjev za dopunsku
pomoć s područja Županije.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojima
rukovodi općinski načelnik.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj
jedinici lokalne i područne (regionalne)
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a
aktivira se kada se proglasi stanje neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski
načelnik.
Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem
nadležnih županijskih centara 112 ili na način
utvrđen planom zaštite i spašavanja određene
razine.
Plan pozivanja Stožera donosi općinski načelnik i
dio je Plana zaštite i spašavanja općine.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe
Stožera zaštite i spašavanja obavljaju jedinstveni
upravni odjeli jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
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STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sustav zaštite i spašavanja na području
općine Oprisavci
organizira se sukladno
odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.
Općina Oprisavci je donijela sljedeće akte
iz područja zaštite i spašavanja:
Odluku o osnivanju i imenovanju članova
Stožera zaštite i spašavanja općine Oprisavci
Odluku o imenovanju Općinskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
Procjena ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara za područje općine
Oprisavci
Plan zaštite i spašavanja će se donijeti na
temelju Procjene ugroženosti, a u izradi je .
Inspekcijski nadzor Državne uprave za
zaštitu i spašavanje obavljen je tijekom 2011.g. .
gdje su utvrđeni određeni propusti, te je rješenjem
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje naloženo
općini Oprisavci poduzimanje određenih mjera

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1.
1.1.

CIVILNA ZAŠTITA
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i
Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju
operativnih snaga za zaštitu i spašavanje na)
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 14. sjednici
održanoj 7. rujna 2011.g. donijelo je izmjenu i
dopunu Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja općine Oprisavci. imenovani
su:
1.
2.
3.
4.

Antun Kovačević, načelnik Stožera,
zamjenik načelnika općine
Ankica Galović, član, adm. tajnica u općini
Oprisavci
Tomislav Sudić, član, predstavnik
Policijske uprave
Željko Valešić, član, djelatnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje
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Franjo Trepšić, član, zapovjednik
Vatrogasne zajednice općine Oprisavci
Dr Sanja Samardžić, dr. opće medicine,
ambulanta Oprisavci
Igor Dorić, dr.vet.med., Veterinarska
ambulanta „Dorić“ Svilaj

1.4.

1.2.

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Postrojbe civilne zaštite nisu osnovane, a
osnivanje se očekuje tijekom 2012. godine.
1.3.

PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE
ZAŠTITE

Za angažiranje pokretnina, odnosno
materijalnih tehničkih sredstava pravnih osoba u
slučaju velikih nesreća i katastrofa, općinski
načelnik, odnosno Stožer zaštite i spašavanja
koristit će zaposlenika iz sastava Općinske uprave.
Građani su upoznati o uvođenju i značaju
jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i
korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj
ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim
objektima obavijesti o novim znakovima za
uzbunjivanje, što se treba provjeriti i ponovno
pismeno upozoriti na postojanje obavijesti o novim
znakovima za uzbunjivanje.
Potreba je boljeg i učinkovitijeg
upoznavanje građana putem sredstava javnog
informiranja.
Nisu definirane snage i materijalnotehnička sredstva kojima općina Oprisavci
raspolaže u slučaju pojave ugroženosti i nije
uspostavljen sustav javnih ovlasti i nadležnosti,
odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja
sustava.

SKLONIŠTA

Općina Oprisavci nema na svom području
uređena, tj. izgrađena skloništa.

2.
Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za
upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih
snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa
općine u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i
otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.
Od dana osnivanja Stožer je održao dvije
sjednice.

Broj: 5

VATROGASTVO

DVD Oprisavci i DVD Prnjavor
su
vatrogasne postrojbe koje djeluju i obavljaju
vatrogasnu djelatnost.
Vatrogasne postrojbe ne raspolaže s
vatrogasnim pumpama koju su krajnje neophodne
za vrijeme poplava.
Općina Oprisavci je svojim Proračunom
za 2011. godinu za rad
DVD Oprisavci i DVD
Prnjavor
za redovitu djelatnost planirala
100.000,00 kn što je i izvršeno.
DVD Oprisavci i DVD Prnjavor rade u
neadekvatnim prostorima sa zastarjelim vozilom i
opremom, te ne zadovoljavaju sve kriterije koji su
propisani zakonom i podzakonskim propisima..
Također se može istaknuti da vatrogasne
postrojbe zbog djelovanja u otežanim uvjetima
nisu obavile sve zadaće u prethodnoj i tekućoj
godini, što je rezultiralo nezadovoljavajućim
stanjem protupožarne zaštite na području općine
Oprisavci.
3.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Nisu u dovoljnoj mjeri uspostavljeni
izravni kontakti s udrugama građana od značaja za
zaštitu i spašavanje s područja općine Oprisavci ,
kao što su lovne jedinice i športsko-ribolovne
udruge, u cilju materijalno-tehničkog i kadrovskog
jačanja udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i
spašavanja, što bi se u okviru mogućnosti
Proračuna općine Oprisavci financiralo iz
Proračuna a prema podnesenim i prihvaćenim
razvojnim projektima.

Broj: 5
4.
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SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Na području općine Oprisavci
nije
registrirana niti jedna pravna osoba koja se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti.

STANJE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
U kontekstu sustava zaštite i spašavanja su
i mjere i zadaće koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od
požara i Zakona o vatrogastvu, i u tom segmentu,
općina Oprisavci nije provela tehničke i druge
mjere i to:
DVD Oprisavci i DVD Prnjavor
nije
opremila u potpunosti sukladno Pravilniku o
minimumu tehničke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br.
43/95).
DVD Oprisavci i DVD Prnjavor
nije
opremila sukladno članku 17. Pravilnika o
osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na
teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“
br. 61/94) niti su nabavljena propisana vatrogasna
vozila, tehnička oprema i sredstva za gašenje
sukladno čl. 37., 38., 39. i 50 Pravilnika o
minimumu tehničke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br.
43/95).
Za smještaj vozila, tehničke opreme i
sredstava nije osigurala odgovarajuće spremište za
vatrogasna vozila i tehniku, zadovoljavajuće
veličine, prostore za vatrogasno dežurstvo,
okupljanje i obuku vatrogasaca, te sanitarni čvor s
kupaonicom i WC-ima.
Nije ustrojila i opremila motriteljskodojavne službe za zaštitu šuma i šumskog zemljišta
u vlasništvu fizičkih osoba sukladno članku 4.
stavku 2. Pravilnika o zaštiti šuma od požara
(„Narodne novine“ br. 26/03).
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ZAKLJUČAK

Smjernicama za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja općine Oprisavci treba
utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i
financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg
razvoja sustava zaštite i spašavanja.

KLASA: 810-01/12-01/1
URBROJ: 2178/14-01-12-1
Oprisavci, 15. ožujka 2012.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Matija Trepšić, v.r.

Obrazloženje
Sustav zaštite i spašavanja je oblik
pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i
spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike
nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i
sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja
u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju
mogućih uzoraka i posljedica katastrofa.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(“Narodne novine“ broj 174/04, 79/07 i 38/09)
definirano je da predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju
Proračuna, u cjelini razmatraju stanje sustava
zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih
snaga zaštite i spašavanja i to Stožera zaštite i
spašavanja na lokalnoj razini, službi i postrojbi
središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i
spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,
zapovjedništava i postrojbi vatrogastva i civilne
zaštite, te ostalih službi koje se u svojoj redovitoj
djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te donose
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom
području, utvrđuju izvore i način financiranja, te
obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja
utvrđene zakonom.
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4.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta općine
Oprisavci , Općinsko vijeće općine Oprisavci na
18. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. ožujka
2012.g. donijelo je:
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja za općinu Oprisavci u 2012.g.

-

-

aktivnostima zaštite i spašavanja,
aktiviranjem i djelovanjem operativnih
snaga, ostvarivanjem zadaća zaštite i
spašavanja u suradnji s nadležnim tijelima
drugih država i međunarodnih
organizacija, na temelju sklopljenih
međunarodnih ugovora,
organiziranjem djelotvornog praćenja
aktivnosti opasnih izvora i potencijalno
opasnih situacija,
informiranjem javnosti.

Operativne snage sastoje se od:
-

UVOD
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju,
organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su
prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica,
planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u
zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih
nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i
mjera za otklanjanje posljedica radi žurne
normalizacije života na području na kojem je
događaj nastao, a ostvaruju se:
identifikacijom opasnosti, procjenom
učinaka, ocjenjivanjem stanja operativnih
snaga zaštite i spašavanja, te izradom
procjene ugroženosti i planova djelovanja,
mjera i postupaka,
vođenjem evidencije svih izvora rizika i
opasnosti,
trajnim organiziranjem, pripremanjem,
osposobljavanjem, uvježbavanjem i
usavršavanjem sudionika zaštite i
spašavanja,
uzbunjivanjem građana i priopćavanjem
uputa o ponašanju glede moguće
„opasnost“,
obavješćivanjem sudionika zaštite i
spašavanja o prijetnjama, te
mogućnostima, načinima, mjerama i
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-

Stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj,
regionalnoj i državnoj razini,
službi i postrojbi središnjih tijela državne
uprave koja se zaštitom i spašavanjem
bave u svojoj redovitoj djelatnosti,
zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,
zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite,
službi i postrojbi pravnih osoba koje se
zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovitoj djelatnosti.

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini
lokalne i područne (regionalne) samouprave
rukovode i koordiniraju općinski načelnik, uz
stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
U katastrofama i velikim nesrećama općinski
načelnik, izravno zapovijeda
operativnim
snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Operativne snage na razini jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave djeluju na
temelju odluke općinskog načelnika,
Dijelovi sustava zaštite i spašavanja, u slučajevima
neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili
velike nesreće, aktiviraju se po nalogu općinskog
načelnika, a u slučaju izostanka njihovog naloga
na temelju odluke ravnatelja Uprave.
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U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i
spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave:
-

-

-

-

najmanje jednom godišnje, ili pri
donošenju Proračuna, u cjelini razmatraju
stanje sustava zaštite i spašavanja, a
posebno svih operativnih snaga zaštite i
spašavanja, te donose smjernice za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na svom području,
u Proračunu osiguravaju sredstva
namijenjena za financiranje sustava zaštite
i spašavanja u narednoj godini,
donose procjenu ugroženosti i Plan zaštite i
spašavanja,
donose opće akte kojima propisuju mjere,
aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i
spašavanja,
obavljaju i druge poslove zaštite i
spašavanja utvrđene zakonom.

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i
spašavanja, općinski načelnik jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave za svoje
područje:
-

-

-

-

-

izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima
nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno
pribavljenu suglasnost Uprave,
izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima
nacrte planova zaštite i spašavanja,
predlaže financiranje sustava zaštite i
spašavanja na svom području,
priprema prijedloge općih akata kojima
propisuju mjere, aktivnosti i poslove u
provođenju zaštite i spašavanja,
određuje operativne snage zaštite i
spašavanja i pravne osobe od interesa za
zaštitu i spašavanje, sukladno procjeni
ugroženosti,
osigurava uvjete za premještanje,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti
i mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine
i okoliša, sukladno planovima zaštite i
spašavanja,
osigurava uvjete za poduzimanje i drugih
mjera važnih za otklanjanje posljedica
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katastrofa i velikih nesreća, te obavlja i
druge poslove zaštite i spašavanja
utvrđene zakonom.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka
katastrofe ili veće nesreće općinski načelnik, ima
pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i
materijalno-tehničke potencijale s područja te
jedinice lokalne samouprave, sukladno Planu
zaštite i spašavanja.
Kada je općinski načelnik, uposlio sve kapacitete i
mogućnosti s područja jedinice lokalne
samouprave, upućuje županu zahtjev za dopunsku
pomoć s područja Županije.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i
koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i
priprema akcije zaštite i spašavanja kojima
rukovodi općinski načelnik.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj
jedinici lokalne i područne (regionalne)
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a
aktivira se kada se proglasi stanje neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski
načelnik.
Članovi Stožera pozivaju se, u pravilu, putem
nadležnih županijskih centara 112 ili na način
utvrđen Planom zaštite i spašavanja određene
razine.
Plan pozivanja Stožera donosi općinski načelnik i
dio je Plana zaštite i spašavanja općine.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe
Stožera zaštite i spašavanja obavljaju jedinstveni
upravni odjeli jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
ZAKONSKE ODREDBE
-

Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne
novine 174/04)
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Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju (Narodne novine
79/07)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju (Narodne novine
38/09)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju (Narodne novine
127/10)
Pravilnik o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja (Narodne novine 38/08)
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja
(Narodne novine 40/08)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (Narodne novine
44/08)
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje (Narodne novine 111/07)

Smjernice se odnose na sljedeće:
1.

CIVILNA ZAŠTITA

1.1.
Izraditi Plan zaštite stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara (u nastavku teksta:
Plan zaštite).
1.3.
Sukladno Procjeni ugroženosti osnovati
postrojbe civilne zaštite, te osiguranim sredstvima
u Proračunu općine Oprisavci, a sa ciljem razvoja
vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih
osoba za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju
štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost
djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i
spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita
djelatnost, za zapovjedništvo, postrojbe i druge
segmente civilne zaštite iskazati prioritete
materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i
skupne opreme), te planirati osposobljavanje,
uvježbavanje i druge aktivnosti.
1.4.
U Proračunu općine planirati određena
sredstva za civilnu zaštitu (opremanje i obučavanje
postrojbi civilne zaštite).

2.
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PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

2.1.
Izraditi novu Procjenu ugroženosti od
požara i tehnoloških eksplozija, i na osnovu iste
donijeti novi Plan zaštite od požara.
2.2.
DVD Oprisavci i DVD Prnjavor
u
potpunosti opremiti sukladno Pravilniku o
minimumu tehničke opreme i sredstava
vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br.
43/95).
2.3.
DVD Oprisavci i DVD Prnjavor opremiti
sukladno članku 17. Pravilnika o osnovama
organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju
Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 61/94)
te nabaviti propisana vatrogasna vozila, tehničku
opremu i sredstva za gašenje sukladno člancima
37., 38., 39. i 50. Pravilnika o minimumu tehničke
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
(„Narodne novine“ br. 43/95).
2.4.
Osigurati adekvatne prostorne i druge
uvjete za smještaj vozila, tehničke opreme i
sredstava, kojim će se ujedno osigurati i
primjereniji tj. kvalitetniji radni uvjeti za
operativne članove vatrogasne postrojbe što će u
konačnici rezultirati poboljšanjem protupožarne
zaštite na području općine.
2.5.
Ustrojiti i opremiti motriteljsko-dojavne
službe za zaštitu šuma i šumskog zemljišta u
vlasništvu fizičkih osoba sukladno članku 4. stavku
2.
Pravilnika o zaštiti šuma od požara
(„Narodne novine“ br. 26/03).
2.6.
Zajedno s Hrvatskim šumama d.o.o.
pokušati kroz sporazum osigurati zajedničke
izviđačko-motriteljske ophodnje i motriteljske
postaje za područje općine Oprisavci koje će biti u
funkciji zaštite šuma, kako šuma u vlasništvu RH
tako i šuma u privatnom vlasništvu, i po potrebi
osigurati određena sredstva.

3.

VATROGASTVO

3.1.
Za redovitu djelatnosti DVD Oprisavci i
DVD Prnjavor osigurati potrebna sredstva
najmanje u okviru zakonski određenog minimuma
a za nedostajuću opremu (prije svega osobnu i
zaštitnu opremu operativnih članova) osigurati
dodatna proračunska sredstva.
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3.2.
DVD Oprisavci i DVD Prnjavor su obvezni
općini Oprisavci dostavljati izvješće o utrošenim
proračunskim sredstvima po stavkama, kao i
izvješće o svim požarima i drugim intervencijama u
kojima sudjeluje, a isto se treba dostaviti do kraja
mjeseca travanja tekuće godine za prethodnu
kalendarsku godinu.

4.

SKLONIŠTA I SUSTAV
UZBUNJIVANJA

4.1.
Općina Oprisavci nema u svom vlasništvu
javnih skloništa pa sukladno tome nema ni obvezu
redovnog investicijskog održavanja istih.
4.2.
Općina Oprisavci treba osigurati sustav
uzbunjivanja, bilo s elektronskim sirenama ili s
ručnim načinom uzbunjivanja.

5.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
5.1.
Za udruge navedene u analizi stanja
sustava zaštite i spašavanja, sukladno podnesenim i
prihvaćenim razvojnim projektima i programima u
dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrditi
aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna
općine.

6.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
6.1.
Na području općine Oprisavci nije
registrirana niti jedna pravna osoba koja se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti.
6.2.
Utvrditi u Proračunu sredstva za redovne
službe i djelatnosti – sudionike u sustavu zaštite i
spašavanja koji se po posebnim propisima
financiraju iz Proračuna jedinica lokalne
samouprave.
6.3.
Osigurati odgovarajući skladišni prostor za
potrebe skladištenja opreme postrojbi civilne
zaštite općine Oprisavci.

7.
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OSTALE PRAVNE OSOBE

7.1.
„Dorić“ Veterinarska ambulanta d.o.o.,
Svilaj 34
Obavljanje javnih ovlasti iz područja
veterinarstva vrši „Dorić“ Veterinarska ambulanta
d.o.o. , Svilaj 34. Mjere zaštite zdravlja životinja, te
mjere zaštite životinja od zaraznih bolesti koji se
provode radi osiguranja uzgoja i proizvodnje
zdravih životinja, higijensko i zdravstveno
ispravnih životinjskih proizvoda. Zaštita ljudi od
zoonoze i veterinarska zaštita okoliša također je
zakonom propisana obveza veterinarske službe. U
situaciji veće epidemije i drugih izvanrednih
situacija uključuje se nadležno ministarstvo.
7.2.
Komunalno poduzeće Runolist d.o.o.
Vrpolje
Komunalno poduzeće Runolist d.o.o.
Vrpolje je privatno komunalno poduzeće koje na
području općine Oprisavci obavlja djelatnost
skupljanja i odvoz komunalnog otpada iz
kućanstava, trgovačkih društava i obrta.
7.3. Ostale pravne i fizičke osobe
Na području općine Oprisavci registrirane
su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave
građevinskom, prijevozničkom ili drugom sličnom
djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se
one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u
suradnji s drugim nadležnim službama, mogu sa
svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i
postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć
žrtvama velikih nesreća i katastrofa.
Koordinaciju aktivnosti različitih službi,
ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim
situacijama obavljat će Stožer zaštite i spašavanja
KLASA: 810-01/12-01/2
URBROJ: 2178/14-01-12-1
Oprisavci, 15. ožujka 2012.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Matija Trepšić, v.r.

o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2012. godini

IZVOD IZ PRORAČUNA
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Povjerenika CZ i Voditelja skloništa i njihovih zamjenika
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OPĆINA ORIOVAC

II.

23.
Na temelju članka 16. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Oriovac (”Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09) i
članka 32. Statuta općine Oriovac (”Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 17. sjednici
održanoj 16. 3. 2012. godine, donosi
IZMJENE RJEŠENJA
o izboru Mandatnog povjerenstva
Općinskog vijeća općine Oriovac
I.
U Rješenju o izboru Mandatnog
povjerenstva Općinskog vijeća općine Oriovac
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 7/09) točka 1. članka 1. mijenja s e i glasi:
„1.

Pavo Pernar (HSS) - za predsjednika”

Ova izmjena Rješenja stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u
„Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/12-01/2
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16. 3. 2012. godine
Zamjenik predsjednika
Vijeća općine Oriovac
Marko Pejić, v.r.

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 421

24.

25.

Na temelju članka 7. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (N.N. 44/05 i
109/07 i 24/11) i članka 37 i 32. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 17. sjednici održanoj 16. 3. 2012.
godine. donosi

Na temelju članka 8. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (N.N. 44/05,
109/07 i 24/11), članka 4. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/09) i članka 32. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 17.sjenici održanoj 16. 3. 2012.
godine donosi

ZAKLJUČAK
o prestanku mandata člana Općinskog vijeća i
početku obnašanja dužnosti zamjenika člana
Općinskog vijeća općine Oriovac

RJEŠENJE
o verifikaciji mandata
člana Općinskog vijeća općine Oriovac

I
I
Dana 6. 3. 2012. godine prestaje mandat članu
Općinskog vijeća općine Oriovac i tim danom
dužnost člana Općinskog vijeća općine Oriovac
počinje obnašati zamjenik člana:
1.
JOSIP ŠIŠIĆ, zamjenik člana Općinskog
vijeća kao kandidat na listi Hrvatske seljačke
stranke (HSS) umjesto JADRANKA
MLIČEVIĆA.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/3
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16. 3. 2012. godine.
ZAMJENIK
PREDSJEDNIKA VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Marko Pejić, v.r.

Verificira se mandat zamjenika člana Općinskog
vijeća, koji počinje obnašati dužnost člana
Općinskog vijeća općine Oriovac i to:
1. JOSIP ŠIŠIĆ (HSS)

- CIGLENIK

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/4
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16. 3. 2012. godine.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Marko Pejić, v.r.
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26.

27.

Na temelju članka 10. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09) i
članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 17. sjednici
održanoj 16. 3. 2012. godine donosi

Na osnovu članka 30. st.4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 43/11, 84/11 i 90/11) te
članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 17.sjednici
održanoj 16.3.2012.godine. donosi

RJEŠENJE
IZMJENE I DOPUNE
o izboru predsjednika Općinskog vijeća
općine Oriovac

Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
na području općine Oriovac za 2011.godinu.

I
VLADIMIR PRPIĆ dipl.ing., izabire se za
predsjednika Općinskog vijeća općine Oriovac.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se izvan
snage Rješenje o izboru predsjednika Općinskog
vijeća općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 7/09).
Klasa: 022-01/12-01/5
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16. 3. 2012. godine.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Marko Pejić, v.r.

Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Oriovac u
2011.godini (u daljnjem tekstu: Program) članak 1.
stavak.2. mijenja se i glasi:
„Ovim Programom određuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata i
uređaja iz stavka 1. ovog članka, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje
Programa u ukupnom iznosu od 6.456.400,00
kuna.“

Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:

Broj: 5
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1. JAVNE POVRŠINE – SKUPINA 42131 I 4213

Redni
OPIS POSLOVA
Plan za 2011.
Izmjena Plana za
broj
godinu /kn
2011.god./kn
1.
Sanacija deponija Radovanje, Sl.Kobaš,
Malino i Lužani
1.900.000,00
_
2.
Izgradnja komunalne infrastrukture za
poduzetničku zonu Čaplja – vodovod
1.000.000,00
200.000,00
UKUPNO:
2.900.000,00
200.000,00
Radovi u iznosu od 200.000,00 kuna financirat će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva.
2. NERAZVRSTANE CESTE – SKUPINA 42131
Redni
OPIS POSLOVA
Plan za 2011.
Izmjena Plana za
broj
godinu/kn
2011.god./kn
1.
Izgradnja ceste Malino-Sl.Kobaš
2.400.000,00
1.510.400,00
2.
Asfaltiranje ul.ZNG Sl.Kobaš
170.000,00
3.
Asfaltiranje platoa u Malinu
80.000,00
4.
Asfaltiranje prilaza sport. objek. u Lužanima
100.000,00
65.000,00
5.
Asfaltiranje ul. J.Kozarca Oriovac
150.000,00
6.
Dug za izvedene radove – parkiralište, plato
Oriovac i dio ulice V.Nazora
800.000,00
UKUPNO:
3.700.000,00
1.575.400,00
Radovi u iznosu od 1.575.400,00 kn financirat će se iz komunalnog doprinosa i proračuna općine Oriovac:
- iz komunalnog doprinosa ………………
25.000,00 kn
- proračuna općine ……………………...
40.000,00 kn
- Ministarstvo regionalnog razvoja ………. 1.510.400,00 kn
3. JAVNA RASVJETA – SKUPINA 42144

Redni
OPIS POSLOVA
Plan za 2011.
Izmjena Plana za
broj
godinu/kn
2011.god./kn
1.
Izrada javne rasvjete Oriovac – Malino
430.000,00
1.000,00
2.
Izrada javne rasvjete ul. V.Nazora – Oriovac
20.000,00
3.
Izrada proj.dok. za javnu rasvjetu u ul.
V.Nazora Lužani
20.000,00
UKUPNO:
470.000,00
1.000,00
Radovi iz točke 3. ovog članka ukupnog iznosa 1.000,00 kuna financirat će se iz:
- Proračuna općine Oriovac ……………………… 1.000,00 kuna
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„ 1. OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – SKUPINA
42129
Red.broj
OPIS POSLOVA
Plan za 2011.god./kn Izmjena plana za
2011.god./kn
1.
Izgradnja II.etape kanalizacijske mreže u
3.400.000,00
4.650.000,00
naselju Oriovac
UKUPNO:
3.400.000,00
4.650.000,00
Radovi u iznosu od 4.650.000,00 kuna financirat će Hrvatske vode.
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Broj: 5

2. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

Red.broj

OPIS POSLOVA

1.

Izgradnja vodovodne mreže u Orljavskoj ul.
u Sl.Kobašu
Proširenje vodovodne mreže Lužani
UKUPNO:

2.

Plan za
2011.god./kn
150.000,00
150.000,00

Izmjena Plana za
2011.god./kn
30.000,00
30.000,00

Radovi iz točke 2. ovog članka u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna financirat će se iz Proračuna općine Oriovac.
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”. Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Programa stavlja se izvan
snage Izmjene i dopune Programa donesenog na 16.sjednici Općinskog vijeća općine Oriovac održanoj
16.12.2011.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/6
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16.3.2012.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

Broj: 5
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28.
Na temelju članka 28. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,
110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 32. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 17.sjednici
održanoj 16.3.2012.godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2011.godini na području općine Oriovac
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2011.godini na području općine Oriovac (u daljnjem tekstu: Program), članak 1. st.2. mijenja se i glasi:
„ Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz st.1. ovog
članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u ukupnom iznosu od 1.827.100,00
kuna.“
1.

ODVODNJA OTPADNIH VODA – SKUPINA 32329

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste i odvodnja
atmosferskih voda.
·
Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području cijele općine po potrebi – radovi su temeljem
ugovora povjereni tvrtki „IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz Oriovac.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 48.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.
2.
ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
JAVNIH POVRŠINA - SKUPINA 32329
Pod održavanjem čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina razumijeva se čišćenje
javnih površina, te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta:
čišćenje raslinja i ostalog otpada na javnim površinama na području općine, pražnjenje košarica za otpad na
javnim površinama …………………………….. 35.000,00 kn.
Sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.
3.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA 32329

Pod održavanjem čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje i održavanje javnih površina, čišćenje raslinja
i košnja trgova, dječjih igrališta, okoliša vrtića, zelenih površina na području cijele općine:
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broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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OPIS RADOVA

Plan za 2011.
Izmjena Plana za
godinu/kuna
2011.god./kuna
Košenje parka i dječjeg vrtića u Oriovcu
2.000,00
1.200,00
Košenje zelenih površina „Čimen“ Radovanje
20.000,00
5.000,00
Košenje parka i dječjeg igrališta Lužani
2.000,00
800,00
Košenje parka i Trga sv.Marka Slav.Kobaš
2.000,00
800,00
Košenje okoliša crkve u Malinu i Cigleniku
2.000,00
920,00
Košenje spomen parka u Živikama
2.000,00
500,00
Košenje zelenih površina ispred napušt. kuća
3.000,00
500,00
Košenje okoliša crkve u Pričcu
1.000,00
620,00
Košenje i održavanje RC „Čaplja“ Oriovac
10.000,00
4.300,00
Košenje zelenih površina „Ograde“ Bečic
2.000,00
750,00
UKUPNO:
46.000,00
15.390,00

Period studeni – veljača:

Redni
broj
1.
2.

OPIS RADOVA
Čišćenje snijega u parkovima na području
cijele općine
Čišćenje snijega prilaznih putova na grobljima
i nerazvrstanim cestama na području cijele
općine
UKUPNO:

Plan za 2011.
godinu/kuna

Izmjena Plana za
2011.god./kuna

10.000,00

7.000,00

25.000,00
35.000,00

15.110,00
22.110,00

Sredstva za izvršenje radova previđaju se u ukupnom iznosu od 37.500,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.
4.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – SKUPINA 32244 I 32329

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj
osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te
gospodarenjem cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, nasipanje kamenog materijala ( nerazvrstane ceste,
poljski i brdski putovi).

Broj: 5
Redni
broj
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
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OPIS RADOVA

Plan za 2011.
godinu/kuna

Slav.Kobaš- uređenje putova, radovi na
igralištu, nasipanje kamena na poljske putove
Malino- uređenje putova – zemljani radovi,
nasipanje kamena, uređenje putova za groblje
i puta pokraj doma, radovi na igralištu
Pričac – uređenje puta
Živike – tarupanje putova, uređenje puta
Kereković, postavljanje betonskih cijevi
Ciglenik – nasipanje putova tucanikom,
postavljanje betonskih cijevi, planiranje
zemlje kod Orljave ,
Bečic- nasipanje tucanika na putove, uređenje
terena kod Rujek
Lužani – dovoz kamena i razgrtanje na
poljske putove, ugradnja betinskih cijevi,
nasipanje kamena kod škole, kod igrališta, rad
bagera na groblju
Oriovac – nasipanje kamena na brdske i
poljske putove, tarupiranje putova, rad na
groblju Radovanje, Mlinci, popravak ograde
Čaplja, ugradnja betonskih cijevi
Dug prethodne godine tvrtka I.K.S.
UKUPNO:
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Izmjena Plana za
2011.god./kuna

130.000,00

162.000,00

70.000,00
60.200,00

137.000,00
75.000,00

60.000,00

82.000,00

50.000,00

70.000,00

50.000,00

70.000,00

130.000,00

165.000,00

51.000,00
800.000,00

243.100,00
-

1.401.200,00

1.004.100,00

Sredstva u iznosu od 1.004.100,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine a
povjereni su temeljem ugovora tvrtki „IKS“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz Oriovac.
5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – SKUPINA 32329

Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo
podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz
naselja i nerazvrstanim cestama:

Redni
broj
1.
2.

OPIS RADOVA
Izmjena i popravci rasvjetnih tijela za
područje općine po potrebi tijekom godine
Utrošak električne energije za javnu rasvjetu
UKUPNO:

Plan za 2011.
godinu/kuna
150.000,00
380.000,00
530.000,00

Izmjena Plana za
2011.god./kuna
150.500,00
482.000,00
632.500,00

Sredstva u ukupnom iznosu od 632.500,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.
Izmjena i popravci rasvjetnih tijela – održavanje javne rasvjete na području općine Oriovac povjereni su temeljem
ugovora tvrtki „Orioelektro“ Oriovac.
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6.

Broj: 5

ODRŽAVANJE GROBLJA – SKUPINA 65232 I 65269

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrana, te ukopa
pokojnika.
Redni
broj
1.
2.

OPIS RADOVA

Plan za 2011.
Izmjena Plana za
godinu/kuna
2011.god./kuna
Održavanje groblja
70.000,00
40.000,00
Održavanje objekata – mrtvačnica
40.000,00
30.000,00
UKUPNO:
110.000,00
70.000,00

Sredstva za izvršenje radova predviđena su u iznosu od 70.000,00 kuna, financirat će se iz sredstava grobne
naknade i ukopa pokojnika.
Članak 2.
Ova izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2011.godini na području općine Oriovac objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije". Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Programa stavlja se izvan snage Izmjene i dopune
Programa donesenog na 16. sjednici Općinskog vijeća općine Oriovac održanoj 16.12.2011.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/7
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16.3.2012.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

Broj: 5
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29.
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 17.sjednici održanoj 16. 3. 2012. godine. donosi
IZMJENE I DOPUNE
Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata
na području općine Oriovac u 2011. godini
I
Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2011. godini (u daljnjem
tekstu: Program) mijenja se i glasi:
II
„Programom su planirana sredstva u iznosu od 1.883.000,00 kuna. Sredstva za provođenje ovog programa
osigurana su u Proračunu općine Oriovac za 2011.godinu i to:

Redni
broj
1.
2.

SKUPINA

OPIS

32241
32321

Materijal za održavanje građevinskih
objekata
Usluge tek. i invest. održavanja građ.
objekata
UKUPNO:

Planirani iznos
kuna
368.500,00
400.000,00

Izmjene plana
kuna
833.000,00
1.050.000,00

768.500,00

1.883.000,00

III
Sredstva iz točke II. ovog Programa raspoređena su kako slijedi:
1.
OPĆINSKA ZGRADA – uređenje općinskih prostorija 71.036,68 kn
2.
LUŽANI –ličenje doma 38.485,60 kn
vrata na dom 14.500,00 kn
uređenje sanitarnog čvora u domu 56.179,43 kn
uređenje prostorije hitne medicine 96.633,17 kn
uređenje župnog ureda 44.815,66 kn
radovi na groblju 7.601,00 kn
uređenje ribarske kuće 38.941,81 kn
UKUPNO: 297.156,67 kn
3.
PRIČAC - uređenje doma 157.371,82 kn
povećanje snage HEP u domu 15.367,03 kn
ličenje crkve 6.354,18 kn
UKUPNO: 179.093,03 kn
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4.
ŽIVIKE - uređenje lovačkog doma 237.714,73 kn
uređenje NK – igralište 31.573,02 kn
UKUPNO: 269.287,75 kn
5.
CIGLENIK – uređenje sale i škole dom 37.104,25 kn
uređenje tribine na NK Omladinac 61.938,88 kn
UKUPNO: 99.043,13 kn
6.
SLAVONSKI KOBAŠ – uređenje – župni ured 36.900,00 kn
priključak el. energije NK Slavonac 12.221,28 kn
izrada ograde oko župnog ureda 36.900,00 kn
uređenje prostorija NK Slavonac 507,87 kn
uređenje doma 314.152,75 kn
uređenje prostorija KUD-a 31.864,99 kn
UKUPNO: 432.546,89 kn
7.
ORIOVAC – ličenje dom Radovanje 18.499,20 kn
uređenje zgrade FINE 59.606,16 kn
radovi na NK Oriolik 61.269,89 kn
uređenje župni ured 208.929,05 kn
radovi na DVD-u 24.997,39 kn
radovi na ribarskoj kući 58.634,33 kn
popločenje ulaz dom 4.722,44 kn
uređenje dom Oriovac 72.970,03 kn
uređenje kino sale 13.659,13 kn
dom Kujnik (materijal) 271,98 kn
škola nogometa (materijal) 1.272,05 kn
uređenje savjetodavne službe 2.158,07 kn
uređenje izvora u ul. V. Becića 7.845,23 kn
uređenje lovačkog doma 82.139,40 kn
UKUPNO: 534.835,85 KN
IV
Ove izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u
2011.godini objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije". Stupanjem na snagu ovih izmjena i
dopuna Programa stavlja se izvan snage Izmjene i dopune Programa donesenog na 16. sjednici Općinskog vijeća
općine Oriovac održanoj 16. 12. 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/8
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16.3.2012.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

Broj: 5
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30.
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 17.sjednici održanoj 16.3.2012. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011.godini.
I
U Programu kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011.godini (u daljnjem tekstu: Program) članak I.
mijenja se i glasi:
„Programom kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011.godini (u daljnjem tekstu:Program) planirana
su sredstva u iznosu od 6.657.200,00 kuna.“
II
Članak II. Programa mijenja se i glasi:
„Navedena sredstva rasporedit će se kako slijedi:

Redni Skupina
Vrsta radova
broj
1.
41112 Građevinsko zemljište
2.
42129 Poslovni objekti – dom Bečic
3.
42129 Kanalizacija
4.
42131 Ceste
5.
4213 Poduzetnička zona Čaplja
6.
42144 Elektroinstalacije
7.
4214 Izgradnja vodovodne mreže
8.
42211 Računala i računalna oprema
9.
42273 Oprema
10.
42316 Sanacija deponija
11.
43121 Knjige
12.
42521 Ulaganja u računalne programe
UKUPNO:

Planirana
Izmjena Plana
vrijednost kuna
Kuna
5.000,00
15.000,00
50.000,00
73.800,00
3.400.000,00
4.650.000,00
3.700.000,00
1.575.400,00
1.000.000,00
200.000,00
470.000,00
1.000,00
150.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
100.000,00
82.000,00
1.900.000,00
_
20.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
10.045.000,00
6.657.200,00

1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – 15.000,00 kuna
Kupnja građevinskog zemljišta za parkiralište kod nogometnog igrališta NK „Oriolik“ Oriovac.
2. POSLOVNI OBJEKTI DOM BEČIC – 73.800,00 kuna
Izrada glavnog projekta za Dom Bečic
3. KANALIZACIJA – 4.650.000,00 kuna
Izgradnja II etape kanalizacijske mreže u naselju Oriovac.
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Broj: 5

4. CESTE – 1.575.400,00 kuna

Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OPIS

Plan za 2011.

Izgradnja ceste Malino – Slav.Kobaš
Asfaltiranje ulice ZNG Slav.Kobaš
Asfaltiranje platoa u Malinu
Asfaltiranje prilaza šport. Objektu u
Lužanima
Asfaltiranje ulice Josipa Kozarca
Oriovac
Dug za izvedene radove

Izmjene
2011.

Plana

za

2.400.000,00
170.000,00
80.000,00
100.000,00
150.000,00
800.000,00

1.510.400,00
65.000,00
-

3.700.000,00

1.575.400,00

5. PODUZETNIČKA ZONA ČAPLJA – 200.000,00 kuna
Radovi na poduzetničkoj zoni – Hrvatske šume - tarupanje.
6. ELEKTROINSTALACIJE – 1.000,00 kuna

Redni
OPIS
Plan za 2011.godinu.
Izmjena plana za
broj
2011.g.
1.
Izgradnja javne rasvjete Radovanje –
430.000,00
1.000,00
2.
Malino
20.000,00
3.
Izgradnja projektne dok.
za javnu
20.000,00
rasvjetu Lužani
Izgradnja javne rasvjete u ul. V.Nazora
Oriovac
470.000,00
1.000,00
7. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE – 30.000,00 kuna
Proširenje vodovodne mreže u Lužanima.
8. RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA – 10.000,00 kuna
Nabavka računala i printera …………. 10.000,00 kn
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9. OPREMA – 82.000,00 kuna

Redni
OPIS
Plan za 2011.godinu. Izmjena plana za
broj
2011.g.
1. Sl.Kobaš – nabavka klima uređaja za dom
20.000,00
20.373,72
2. Lužani – oprema za TK Svjetlost
15.000,00
3. Pričac – nabavka klima uređaja za dom
30.000,00
- nabavka kuhinje za dom
3.350,00
- stol i stolice za dom
4.499,98
4. Oriovac – nabavka opreme za dječje
30.000,00
igralište
5.965,94
- nabavka klime za dom
6.779,21
5.
- nabavka projektora
15.000,00
6. Lužani - nabavka opreme za dječje
15.000,00
7. igralište
3.200,00
Malino – nabavka opreme za dječje
10.800,00
igralište
5.900,00
8. Općina – nabavka printera
18.631,13
9.
- nabavka fotokopirnog stroja
2.500,02
- nabavka telefonske centrale
Komunalni pogon – alat
Upravni odjel općine – 6 komada mobitela
Ukupno:
100.000,00
82.000,00
10. SANACIJA DEPONIJA - O
11. KNJGE – 15.000,00 kuna
Nabavka knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac.
12. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME – 5.000,00 kuna
III
Ove Izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011. godini objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Donošenjem ovih Izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011. godini
stavljaju se izvan snage izmjene i dopune Programa kapitalnih ulaganja u objekte općine Oriovac u 2011.godini
donesene na 16.sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. 12. 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01¸/12-01/9
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16.3.2012.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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31.
Na temelju članka 13. st.1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na
17.sjednici održanoj 16. 3. 2012. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
Plana nabave općine Oriovac za 2011.godinu.
I.
Donose se izmjene i dopune Plana nabave općine Oriovac za 2011.godinu kako slijedi:

II.
Ove Izmjene i dopune Plana nabave općine Oriovac za 2011.godinu objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”. Stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Plana stavlja se van snage Izmjene i
dopune Plana donesenog na 16.sjednici Općinskog vijeća općine Oriovac održanoj 16.12.2011.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/10
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16. 3. 2012. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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32.

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu (NN 71/O6, 150/08, 124/10 i 124/11) i članka 32.
Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 17. sjednici održanoj 16. 3. 2012. godine donosi,
IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2011. godini

Članak 1.
U Programu javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program),
članak 3. mijenja se i glasi: “Sredstva za ostvarenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine
Oriovac za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 948.000,00 kuna.”
Članak 2.
Članak 4. stavak 1. Programa mijenja se i glasi: “Na ime prijenosnih sredstava (skupina 38115) športskim
klubovima i organizacijama u Proračunu je izdvojeno 893.000,00 kuna i to za 14 športskih udruga
(klubova).”
Članak 3.
Članak 5. Programa mijenja se i glasi: „Općina podupire i sufinancira športske manifestacije i natjecanja
u športu u organizaciji športskih klubova, ustanova u športu i drugih ustanova i organizacija.
Na ime izdataka u športu (skupina 32999) u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 55.000,00 kuna.”
Članak 4.
Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2011. godini objavit
će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Danom donošenja ovih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području općine Oriovac u
2011. godini, stavlja se izvan snage izmjena i dopuna Programa javnih potreba na području općine Oriovac u
2011. godini, donesena na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16.12.2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
KLASA: 022-01/12-01/11
URBROJ: 2178/10-01-12-1
ORIOVAC, 16. 3. 2012.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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33.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 57/11) i članka 32. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 17.
sjednici održanoj 16.3.2012.godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC ZA 2011. GODINU

Članak 1.
Program socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Program)
mijenja se i glasi kako slijedi.
Članak 2.
Programom socijalne zaštite u 2011. godini u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 646.000,00 kuna.

Članak 3.

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE
Podmirenje troškova stanovanja - zakonska obveza
Opis programa:
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu,
odvodnju i druge troškove u skladu s drugim propisima.
Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi općina je donijela Odluku o socijalnoj skrbi temeljem koje se utvrđuju
prava i oblici pomoći socijalno ugroženim obiteljima i samcima.
U rješavanju zahtjeva za ovu vrstu pomoći općina surađuje sa Centrom za socijalnu skrb Slav. Brod, te vodi
evidenciju korisnika.
Uzimajući u obzir strukturu korisnika troškova za navedenu namjenu potrebno je planirati sredstva za
program u iznosu od:
Potrebna sredstva za provođenje programa – 145.000,00 kuna

Nabava ogrijeva
Opis programa:
Sukladno Zakonskim odredbama, samcu ili obitelji koja se grije na drva može se jednom godišnje osigurati
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novčani iznos za podmirenje toga troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica (regionalne)
samouprave (županija).
Sredstva za tu namjenu doznačavaju se u Općinski proračun po dozvoljenom zahtjevu od strane općine koji
je sukladan evidenciji Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 74.000,00 kuna
NAKNADE I RAZNE POMOĆI GRAĐANIMA

Jednokratne novčane pomoći odobravaju se socijalno ugroženim obiteljima koji zbog posebnih okolnosti
(bolest, smrt člana obitelji, štete od požara i dr.) dođu u teške materijalne prilike.
Pomoći se odobravaju sukladno Odluci o pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne
skrbi na području općine Oriovac. Istom odlukom utvrđeni su uvjeti za ostvarivanje prava na ovu pomoć.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 55.000,00 kuna
Podmirenje pogrebnih troškova financirat će se u cijelosti najnužniji pogrebni troškovi za osobe za koje te
troškove nije dužan snositi nadležni Centar za socijalnu skrb, ako umrli nije prije smrti osigurao sredstva za
podmirenje tih troškova (ušteđevina, osiguranje i dr.) te ako ne postoje osobe koje bi morale i mogle snositi
pogrebne troškove.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 1.000,00 kuna
Sufinanciranje studenata – općina Oriovac sufinancirat će četiri studenta s područja općine, sukladno
općinskoj odluci – skupina 37215.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 39.000,00 kuna
Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu – sredstva za financiranje ovog Programa isplaćuju se
prema zahtjevima roditelja, a temeljem općinske odluke.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 59.000,00 kuna
Školska kuhinja – pravo na besplatnu školsku kuhinju može ostvariti učenik iz socijalno ugroženih obitelji.
Pravo utvrđuje uprava škole i dostavlja popis općini Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 34.000,00 kuna
Subvencioniranje prijevoza učenika
Općina oriovac subvencionirat će prijevoz učenika srednjih škola u 2011. godini, i to sa 15% općina Oriovac,
15% Brodsko-posavska županija, a 70% troškove prijevoza plaćaju roditelji. Subvencioniranje prijevoza
odnosi se na učenike koji putuju autobusom ili vlakom, te imaju prebivalište na području općine Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 155.000,00 kuna
Pomoć starim i nemoćnim osobama
Općina je u svom proračunu osigurala topli obrok dva puta tjedno za starije i nemoćne osobe.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 73.000, 00 kuna
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od plaćanja komunalne naknade mogu biti oslobođene osobe koje
udovoljavaju uvjetima iz članka 10. te Odluke.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 1.000,00 kuna
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PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA – SKUPINA 38119
Opis Programa:
Planiranjem sredstava u Proračunu općine Oriovac financirat će se programi humanitarnih i drugih udruga
čiji se programi odnose na posebne grupe građana koje udruživanjem lakše ostvaruju svoje potrebe.
Transferima udrugama slijepih, invalida cerebralne i dječje paralize, te humanitarnim organizacijama,
općina Oriovac će u skladu sa svojim mogućnostima sufinancirati rad i aktivnosti ovih organizacija i udruga,
prvenstveno s područja općine Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje Programa – 10.000,00 kuna

Članak 4.
Ove izmjene i dopune Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u 2011. godini objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Danom donošenja ovih izmjena i dopuna socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2011. godinu,
stavlja se izvan snage Izmjena i dopuna programa socijalnih potreba na području općine Oriovac za 2011.
godinu, donesena na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16.12.2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/12
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16.3.2012.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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34.

Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. br. 47/90, 27/93 i 38/09) i
članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 17. sjednici održanoj 16.3.2012. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2011. GODINI

Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program),
članak 2. mijenja se i glasi:
„Sredstva za ostvarenje ovog Programa planirana su u iznosu od 176.500,00 kuna u Proračunu općine
Oriovac za 2011. godinu.“
Članak 2.
TRANSFERI KULTURNO UMJETNIČKIM DRUŠTVIMA – SKUPINA 38119
Članak 3. Programa mijenja se i glasi:
„Značajnu ulogu u očuvanju kulturne baštine imaju tri kulturno umjetnička društva koja djeluju na području
općine Oriovac.
Za 2011. godinu u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 68.500,00 kuna, a ova sredstva raspoređena su
shodno potrebama i aktivnostima ovih društava i to:
KUD „Luka Ilić Oriovčanin“ Oriovac………………………………………..29.500,00 kuna,
KUD „Matija Gubec“ Slav. Kobaš…………………………………………….24.000,00 kuna,
KUD „Graničar“ Lužani………………………………………………………15.000,00 kuna.“

Članak 3.
MANIFESTACIJE U KULTURI – SKUPINA 32999
Članak 4. Programa mijenja se i glasi:
„Na području općine Oriovac održava se niz manifestacija u kulturi i za isto su osigurana sredstva kako
slijedi:
Čijalo perja Lužani……………………………………………………………………….12.000,00 kn
Smotra tamburaških sastava BPŽ Slav. Kobaš……………………………..14.000,00 kn
Žetvene svečanosti u Oriovcu……………………………………………..14.000,00 kn
Oriovita i fišijada u Oriovcu…………………………………………………10.000,00 kn
Ribarske večeri u Lužanima…………………………………………………..5.000,00 kn
Večer pod bajerom u Slav. Kobaš…………………………………………….5.000,00 kn
Božićni koncerti……………………………………………………………….5.000,00 kn
Pokladne manifestacije……………………………………………………….. 5.000,00 kn
Ukupno:
70.000,00 kn“
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Članak 4.
NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU – SKUPINA 43121
Članak 5. mijenja se i glasi:
„ Općina Oriovac izdvojila je u Proračunu za 2011. godinu 15.000,00 kuna za nabavku knjiga za Narodnu
knjižnicu i čitaonicu Oriovac.“

Članak 5.
KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST – SKUPINA 32391
Članak 6. mijenja se i glasi:
„Općina Oriovac u 2011. godini izdala je 2 broja općinskog glasila „OBZOR“ i osigurala financijska
sredstva u iznosu od 23.000,00 kuna.“

Članak 6.
Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2011. godini objavit
će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Danom donošenja ovih izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u 2011.
godini, stavlja se izvan snage izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području općine Oriovac u
2011. godini, donesena na 16. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. 12. 2012. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/13
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16.3.2012.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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35.

Na temelju članka 30. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110-04-Uredba 178/04, 38/09 , 79/07, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 32. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09) Općinsko vijeće općine Oriovac na 17.sjednici
održanoj 16.3.2012.godine donosi
PROGRAM GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2012.GODINI.
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Oriovac u 2012.godini (u daljnjem tekstu: Program) i to za:
javne površine
nerazvrstane ceste
javnu rasvjetu
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
opskrbu pitkom vodom
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz st.1. ovog
članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u ukupnom iznosu od 8.200.624,00
kuna.
Članak 2.
1.

JAVNE POVRŠINE – SKUPINA 42149 I 4213

- sanacija deponija Radovanje, Sl.Kobaš, Malino i Lužani …………. 2.760.624,00 kn
- izgradnja komunalne infrastrukture za poduzetničku zonu Čaplja… 1.100.000,00 kn
3.860.624,00 kn
Sredstva u iznosu od 3.860.624,00 kuna osigurat će se u:
Fond za zaštitu okoliša – EU sredstva…….. 2.760.624,00 kuna
Ministarstvo gospodarstva…………………. 1.000.000,00 kuna
Proračun općine Oriovac …………………… 100.000,00 kuna

2.

NERAZVRSTANE CESTE – SKUPINA 42131

Izgradnja nerazvrstanih cesta na području općine:
Asfaltiranje ceste Fran Gundrum Oriovac dužine 260 m ………. 150.000,00 kn
Asfaltiranje ul. ZNG Sl.Kobaš dužine 200 m ……………………. 170.000,00 kn
Asfaltiranje ulice Hrvatskih branitelja u Lužanima dužine 300 m.. 200.000,00 kn
Asfaltiranje ulice J.Kozarca u Oriovcu dužine 200 m …………… 180.000,00 kn
UKUPNO: 700.000,00 kn

Strana: 442

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 5

Potrebna sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu općine Oriovac.
3.

JAVNA RASVJETA – SKUPINA 42144

Izgradnja javne rasvjete na području općine Oriovac:
Izgradnja javne rasvjete Radovanje-Malino…………………425.000,00 kuna
Izgradnja javne rasvjete u ul. V.Nazora, Oriovac ……………20.000,00 kuna
Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu
u ulici V.Nazora, Lužani …………………………………… 45.000,00 kuna
UKUPNO: 490.000,00 kuna
Radovi u iznosu od 490.000,00 kuna financirat će se iz:
Fonda za zaštitu okoliša ………………………………….. 425.000,00 kuna
Proračun općine Oriovac …………………………………. 65.000,00 kuna
4.

OBJEKTI I UREĐAJI ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA – SKUPINA
42129

- Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Oriovac ………………….3.000.000,00 kn
Sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna financirat će se iz sredstava Hrvatskih voda.
5.

IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE – SKUPINA 4214

- Izgradnja vodovodne mreže u Orljavskoj ulici u Sl.Kobašu ………….150.000,00 kn
Sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu općine Oriovac za 2012.godinu.

Članak 3.
Načelnik općine Oriovac dužan je Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o izvođenju ovog
Programa do 31.ožujka 2013.godine.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije". Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Program donesen na 16.sjednici
Općinskog vijeća općine Oriovac održanoj 16.12.2011.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/14
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16.3.2012.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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36.

Na temelju članka 28. stavka Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
110-04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), i članka 32. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09) Općinsko vijeće općine Oriovac na 17. sjednici
održanoj 16.3.2012. godine, donosi
PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ ČLANKA 22. STAVKA 1.
ZAKONA O KOMUNALNOM GOPODARSTVU U 2012. GODINI
NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC
Članak 1.
Ovim Programom uređuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini na području općine Oriovac
za komunalne djelatnosti:
·
Odvodnja atmosferskih voda
·
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
·
Održavanje javnih površina
·
Održavanje nerazvrstanih cesta
·
Održavanje groblja i
·
Javna rasvjeta
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
·
Opseg i opis održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
·
Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2012. godini za održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa predviđena su sredstva u
iznosu od 2.180.000,00 kuna, a obuhvaća:
1.

ODVODNJU OTPANIH VODA – SKUPINA – 32329

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje atmosferskih voda, te
pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste:
·
Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području cijele općine dužine 56. 522 m po potrebi –
radovi s temeljem ugovora povjereni tvrtki „I.K.S“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz,
Oriovac
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.
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ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA 32329

Pod održavanje čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje javnih površina, te skupljanje i odvoz
komunalnog otpada na uređena odlagališta
čišćenje raslinja i ostalog otpada na javnim površinama na području općine (pražnjenje košarica za
otpad na javnim površinama i sl)………. 50.000,00 kn.
Sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

3.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA – SKUPINA 32329

Pod održavanjem javnih površina razumijeva se čišćenje i održavanje javnih površina, čišćenje raslinja i košnja
trgova, dječjih igrališta, okoliša vrtića, zelenih površina na području cijele općine:
- košenje parka i dvorišta vrtića u Oriovcu površine 4.644 m2 ………. 2.000,00 kn
- košenje zelenih površina Čimen Radovanje površine 24.800m2 ........ 15.000,00 kn
- košenje parka i Trga Sv.Marka u Sl.Kobašu površine 5.548m2 …….. 2.000,00 kn
- košenje zelenih površina u Lužanima ………………………………. 2.000,00 kn
·
park površine 2.640 m2
·
dječje igralište površine 8.073 m2
·
napuštene kuće površine 1.500 m2
·
površina oko Ribarske kuće
- košenje okoliša crkve u Malinu površina 320 m2 …………………… 1.000.00 kn
- košenje okoliša crkve u Cigleniku površina 285 m2 ………………… 1.000,00 kn
- košenje spomen parka u Živikama površine 9.750 m2 ……………… 2.000,00 kn
- košenje zelenih površina ispred napuštenih kuća
u Oriovcu površine 22.306 m2 ……………………………………. 12.000,00 kn
- košenje okoliša crkve u Pričcu površine 100 m2 …………………… 1.000,00 kn
- košenje i održavanje RC „Čaplja“ Oriovac površine 10.000 m2 …… 6.000,00 kn
- košenje zelenih površina „Ograde“ Bečic površine 800 m2 ………… 1.000,00 kn
UKUPNO:
45.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova predviđena su u iznosu od 45.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne
naknade.

Period – studeni-veljača:
čišćenje snijega u parkovima na području cijele općine …10.000,00 kn
* park i dvorište vrtića Oriovac površine 4.644 m2
* park Lužani površine 2.640 m2
* park Ciglenik površine 5.500 m2
* park Slav.Kobaš površine 3.905 m2
čišćenje snijega prilaznih putova na grobljima na
području općine …………………………………………. 25.000,00 kn
* cesta do groblja Oriovac dužine 400 m
* cesta do groblja Radovanje dužine 320 m
* cesta do groblja Kujnik-Malino dužine 130 m
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* cesta do groblja Lužani dužine 200 m
* cesta do groblja Ciglenik dužine 700 m
* cesta do groblja Slav.Kobaš dužine 320 m
Ukupno: 35.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova predviđena u iznosu od 35.000,00 kn i osiguravaju se iz sredstava komunalne
naknade.
4.
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – SKUPINA 32244 I 32329
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj
osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te
gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, nasipanje kamenog materijala u naseljima:
- Oriovac – Luke Ilića dužine 300 m ……………………………………200.000,00 kn
- pješačka staza Luke Ilića dužine 300 m …………………… .80.000,00 kn
- Mlinci Vinogradska površine 3.400 m2……………………250.000,00 kn
- Radovanje – pristupna cesta Čimen dužine 450 m ……………………. 50.000,00 kn
- Slav.Kobaš – Savska dužine 420 m...………………………………… 150.000,00 kn
- nasipanje kamena nerazvrstanih cesta na području općine Oriovac … 670.000,00 kn
- Oriovac
18.700 m
- Radovanje 7.550 m
- Kujnik
10.300 m
- Malino
3.600 m
- Lužani
2.600 m
- Živike
4.000 m
- Pričac
572 m
- Bečic
1.000 m
- Ciglenik
1.700 m
- Slav.Kobaš 6.500 m
UKUPNO:
1.400.000,00 kn
Sredstva u iznosu od 1.400.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine..
5.
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – SKUPINA 32329
Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete,
uključivo podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje
prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta:
- Izmjena i popravci rasvjetnih tijela za područje općine po potrebi
tijekom godine ……………………………………………………130.000,00 kn.
Sredstva u iznosu od 130.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, a povjereni su, temeljem
ugovora, tvrtki „Orioelektro.“, Oriovac
6.

- Utrošak električne energije za javnu rasvjetu skupina 32244……380.000,00 kn

Sredstva u iznosu od 380.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine.
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ODRŽAVANJE GROBLJA – SKUPINA 65232 I 65269

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje prostora i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane, te ukopa
pokojnika:
- održavanje groblja………………………………………….50.000,00 kn
* groblje Oriovac površine
30.000 m2
* groblje Radovanje površine
3.440 m2
* groblje Kujnik-Malino površine
9.975 m2
* groblje Lužani površine
19.200 m2
* groblje Ciglenik površine
12.319 m2
* groblje Slav.Kobaš površine
10.000 m2
- održavanje objekata – mrtvačnice………………………….20.000,00 kn
* mrtvačnica Radovanje
* mrtvačnica Oriovac
* mrtvačnica Kujnik-Malino
* mrtvačnica Lužani
* mrtvačnica Ciglenik
* mrtvačnica Slav.Kobaš
UKUPNO: 70.000,00 kn
Sredstva za izvršenje radova predviđena u iznosu od 70.000,00 kn financirat će se iz sredstava grobne naknade i
ukopa pokojnika.

Članak 3.
Načelnik općine Oriovac dužan je Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o ostvarenju ovog
Programa do kraja ožujka 2013. godine.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije". Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Program donesen na 16. sjednici
Općinskog vijeća općine Oriovac održanoj 16. 12. 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/15
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16. 3. 2012. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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37.

Na temelju članka 13. st.1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 110/07 i 125/08) i članka 32. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na
17.sjednici održanoj 16. 3. 2012. godine donosi
PLAN NABAVE
OPĆINE ORIOVAC ZA 2012.GODINU.
I.
Planom nabave općine Oriovac za robu, radove i usluge u 2012.godini (u daljnjem tekstu: Plan), određuje se
nabava roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva u Proračunu općine Oriovac u 2012.godini.
II.
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III.
Za provedbene postupke nabave u Jedinstvenom odjelu općine vodit će se evidencija postupaka nabave i
sklopljenih ugovora o nabavi.

IV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije", a primjenjuje se od 1. 1. 2012. godine. Stupanjem na snagu ovog Plana stavlja se izvan snage Plana
donesen na 16. sjednici Općinskog vijeća općine Oriovac održanoj 16. 12. 2011. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/16
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16. 3. 2012. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

38

Na temelju članka 4. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u
općini Oriovac od 3.1.2006.godine i članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 17.sjednici održanoj 16. 3. 2012. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti u općini Oriovac za 2012.godinu.

1.
Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti u općini Oriovac za 2012. godinu koje je podnio upravitelj pogona.
2.
Sastavni dio ovog Zaključka sačinjava Program rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti u 2012.godini.
3.
Ovaj Zaključak o usvajanju Programa rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u
općini Oriovac za 2012.godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

Broj: 5
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/17
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16. 3. 2012. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.

39.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u
općini Oriovac i članka 4. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti,
donosim
PROGRAM RADA
Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
u općini Oriovac za 2012. godinu

Programom rada Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vlastiti
pogon) obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:
1.
Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina na području općine Oriovac
2.
Upravljanje i održavanje groblja na području općine Oriovac
3.
Obavljanje ukopa na području općine Oriovac
4.
Poslovi komunalnog redara za općinu Oriovac

-

Sredstva za rad Vlastitog pogona osigurat će se u Proračunu općine Oriovac za 2012.godinu i to iz:
komunalne naknade …………………………………… 800.000,00 kuna
komunalnog doprinosa ……………………………………..30.000,00 kuna
grobne naknade ………………………………………… 60.000,00 kuna
Proračuna općine Oriovac …………………………………770.000,00 kuna
ukopa pokojnika …………………………………………….10.000,00 kuna
_________________
UKUPNO: 1.670.000,00 kuna
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1a. Održavanje javnih zelenih površina na području općine Oriovac
Na poslovima redovitog održavanja ulica, nerazvrstanih cesta i javnih zelenih površina na području općine
Oriovac Programom je obuhvaćeno čišćenje kanala uz cestu, košnja trave uz cestu, čišćenje živice i grmlja uz
cestu, te održavanje javnih zelenih površina – košnja na području cijele općine:
- košenje parka i dvorišta vrtića u Oriovcu površine 4.644 m2 ………. 2.000,00 kn
- košenje zelenih površina Čimen Radovanje površine 24.800m2 ........ 15.000,00 kn
- košenje parka i Trga Sv.Marka u Sl.Kobašu površine 5.548m2 …….. 2.000,00 kn
- košenje zelenih površina u Lužanima ………………………………. 2.000,00 kn
·
park površine 2.640 m2
·
dječje igralište površine 8.073 m2
·
napuštene kuće površine 1.500 m2
·
površina oko Ribarske kuće 2000 m2
- košenje okoliša crkve u Malinu površina 320 m2 …………………… 1.000.00 kn
- košenje okoliša crkve u Cigleniku površina 285 m2 ………………… 1.000,00 kn
- košenje spomen parka u Živikama površine 9.750 m2 ……………… 2.000,00 kn
- košenje zelenih površina ispred napuštenih kuća
u Oriovcu površine 22.306 m2 ……………………………………. 12.000,00 kn
- košenje okoliša crkve u Pričcu površine 100 m2 …………………… 1.000,00 kn
- košenje i održavanje RC „Čaplja“ Oriovac površine 10.000 m2 …… 6.000,00 kn
- košenje zelenih površina „Ograde“ Bečic površine 800 m2 ………… 1.000,00 kn
_____________________________________
UKUPNO:
45.000,00 kn

Period – studeni-veljača:
čišćenje snijega u parkovima na području cijele općine …10.000,00 kn
* park i dvorište vrtića Oriovac površine 4.644 m2
* park Lužani površine 2.640 m2
* park Ciglenik površine 5.500 m2
* park Slav.Kobaš površine 3.905 m2
čišćenje snijega prilaznih putova na grobljima na
području općine …………………………………………. 25.000,00 kn
* cesta do groblja Oriovac dužine 400 m
* cesta do groblja Radovanje dužine 320 m
* cesta do groblja Kujnik-Malino dužine 130 m
* cesta do groblja Lužani dužine 200 m
* cesta do groblja Ciglenik dužine 700 m
* cesta do groblja Slav.Kobaš dužine 320 m
_______________________
Ukupno: 35.000,00 kn
Pored Programom navedenih poslova djelatnici obavljaju i druge izvan programske djelatnosti za potrebe
udruga, dječjeg vrtića, škola, vjerskih organizacija i sl.
Navedene poslove obavljalo je pet komunalnih djelatnika, a po potrebi i više. Sredstva za izvršenje
predviđena u iznosu od 80.000,00 kuna financirat će se iz komunalne naknade.
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Održavanje nerazvrstanih cesta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo
kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih
propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste, nasipanje kamenog materijala u
naseljima:
- Oriovac – ulica Luke Ilića dužine 300m…………………………………200.000,00 kuna
- pješačka staza L.Ilića dužine 300m…………………………… 80.000,00 kuna
- Mlinci Vinogradska površine 3.400 m2………………………250.000,00 kuna
- Slav.Kobaš - Savska dužine 420 m…………………………………… 150.000,00 kuna
- nasipanje nerazvrstanih cesta na području općine ……………………... 670.000,00 kuna
- Radovanje – prilazna cesta Čimen dužine 450 m ………………………. 50.000,00 kuna
_________________
UKUPNO:
1.400.000,00 kuna

Sredstva u iznosu od 1.400.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine.

1c)

Odvodnja otpadnih voda

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijeva se odvodnja i pročišćavanje atmosferskih voda, te
pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste:
·
Pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području cijele općine po potrebi – radovi s temeljem
ugovora povjereni tvrtki „I.K.S.“ usluge građevinskim strojevima i cestovni prijevoz, Oriovac
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade.

1d)

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina:

Pod održavanje čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje javnih površina, te skupljanje i odvoz
komunalnog otpada na uređena odlagališta
- čišćenje raslinja i ostalog otpada na javnim površinama na području općine (pražnjenje košarica za otpad na
javnim površinama i sl.) ……………..50.000,00 kn
Sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

2.

Upravljanje i održavanje groblja na području općine Oriovac

Poslovi upravljanja i održavanja groblja na području općine Oriovac kojih ima pet – Radovanje, Oriovac,
Kujnik-Malino, Lužani, Ciglenik i Slavonski Kobaš, obuhvaćaju održavanje i čišćenje zelenih površina, te
održavanje opreme i objekata.
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Obavljanje ukopa na području općine Oriovac
Na području općine Oriovac ukope pokojnika obavljat će četiri komunalna djelatnika.

Sredstva za izvršenje točke 2. i 3. u iznosu od 70.000,00 kuna financirat će se iz:
grobne naknade ………………………..60.000,00 kuna
ukopa pokojnika ………………............10.000,00 kuna

4.

Poslovi komunalnog redara

U cilju praćenja stanja i uređenja naselja na području općine Oriovac, voditelj komunalnog pogona obavlja i
poslove komunalnog redara, koji će u 2012.godini pratiti poštivanje odredbi Odluke o komunalnom redu
općine Oriovac, rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
izricati mandatne kazne, te po potrebi predložiti pokretanje prekršajnog postupka.
U Oriovcu, ožujak 2012.godine.
Voditelj Vlastitog pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti
Pavao Haring, v.r.

40.

Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o športu (NN 71/06, 150/08 i 124/10) i članka 32. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 10/09), Općinsko vijeće općine Oriovac na 17.
sjednici održanoj 16. 3. 2012. godine, donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC U 2012. GODINI

Članak 1.
Programom javnih potreba u športu općine Oriovac u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se
aktivnosti, poslovi i djelatnosti u športu od značenja za općinu Oriovac, a osobito:
poticanje i promicanje športa,
provođenje dijela programa tjelesne kulture djece i mladeži,
djelovanje športskih udruga,
stručni rad u športu,
organizacija i provođenje sustava natjecanja u športu.
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Članak 2.
Realizacijom Programa nastoje se ostvariti ciljeve promicanja športa, čime će omogućiti postizanje dodatne
kvalitete i razvoja športa, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti športa i športske rekreacije
djece i mladeži.

Članak 3.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 2012. godinu u
ukupnom iznosu od 1.125.000,00 kuna.

Članak 4.
Na ime prijenosnih sredstava (skupina 38115) športskim klubovima i organizacijama u Proračunu je
izdvojeno 1.100.000,00 kuna, i to za 14 športskih udruga (klubova):
5 nogometnih klubova:
NK „Oriolik“ Oriovac
NK „Svjetlost“ Lužani
NK „Slavonac“ Slav. Kobaš
NK „Omladinac“ Ciglenik
NK „Mladost“ Malino
1 košarkaški klub
KK „Rekord-tim“ Oriovac
1 kajak-kanu klub
KKK „Oriolik“ Sl. Kobaš
1 teniski klub
TK „Svjetlost“ Lužani
1 tekwon-do klub
TDK „Škorpion“ Oriovac
3 škole nogometa
Škola nogometa Oriovac
Škola nogometa Lužani
Škola nogometa Slav. Kobaš
1 stolnoteniski klub
Stolno teniski klub Oriovac
1 quad-cross klub
Quad crss klub Oriovac
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Raspodjelu ovih sredstava napravit će načelnik na prijedlog Odbora za šport na temelju Pravilnika o
uvjetima i kriterijima za financiranje programa športskih udruga općine Oriovac.

Članak 5.
Općina podupire i sufinancira športske manifestacije i natjecanja u športu u organizaciji su športskih
klubova, ustanova u športu i drugih ustanova i organizacija.
Na ime izdataka u športu (pehari, medijsko praćenje) u Proračunu općine Oriovac skupina 32999, izdvojeno
je 25.000,00 kuna

Članak 6.
Ukupna sredstva osigurana Proračunom općine Oriovac za realizaciju ovog Programa doznačivat će se
neposredno na račune športskim klubovima i udrugama, a izvješće o izvršenju Programa podnijet će načelnik
općine Oriovac Općinskom vijeću općine Oriovac do kraja ožujka 2013. godine.

Članak 7.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
Danom donošenja ovog Programa javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2012. godini,
stavlja se izvan snage Program javnih potreba u športu na području općine Oriovac u 2012. godini, donesen na
16. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16.12.2011.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/18
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16.3.2012.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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41.

Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/09) Općinsko vijeće općine Oriovac na 17. sjednici održanoj 16.3.2012. godine donosi
PROGRAM
TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC U 2012.GODINI.

I
Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata na području općine Oriovac u 2012. godini (u daljnjem
tekstu: Program) planirana su sredstva u iznosu od 1.604.259,00 kuna.
Potrebna sredstva za provođenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za 2012.godinu, i
to:

Redni broj
1.
2.

Skupina
OPIS
32241
Materijal za održavanje građevinskih objekata
32321
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. Objekata
UKUPNO:

Iznos kuna
802.129,50
802.129,50
1.604.259,00

II
Sredstva iz točke I. ovog Programa rasporedit će se kako slijedi:
1. Lužani – uređenje sanitarnog čvora u ŠRU Orljava …….. ………………………… 30.000,00 kn
- uređenje sanitarnog čvora u mrtvačnici …………………………………. 20.000,00 kn
- uređenje centralnog grijanja i postavljanje solarnih kolektora
na objektu NK Svjetlost……………………………………………….. 200.000,00 kn
2. Oriovac – uređenje pročelja općinske zgrade ………………………………………. 350.000,00 kn
- uređenje prostorije tvistana…. ………………………………………….... 70.000,00 kn
3. Slavonski Kobaš – uređenje društvenog doma ………………………………
- završetak zamjene crijepa na zgradi KUD-a ………………

30.000,00 kn
40.000,00 kn

4. Živike – uređenje doma ………………….………………………………………… 50.000,00 kn
- uređenje objekta na nogometnom igralištu ……………………………….. 20.000,00 kn
- adaptacija područne škole ………………………………………………. 250.000,00 kn
5. Pričac – uređenje društvenog doma ………………………………………………… 50.000,00 kn
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6. Malino – uređenje kapelice Sv. Roka ……………………………………………
- poboljšanje rasvjete u velikoj Sali ………….. ……………………
- uređenje spremišta DVD …………………………………………… …
- potp. zid platoa kod mrtvačnice ………………………………………

50.000,00 kn
30.000,00 kn
150.000,00 kn
50.000,00 kn

7. Ciglenik – uređenje kuhinje u domu ……………………………………………..

20.000,00 kn

8. Kujnik – uređenje doma ………………………………………………………….

44.259,00 kn

9. Radovanje – saniranje krovišta i priključak struje na mrtvačnici …………… .
150.000,00 kn
_____________________
UKUPNO:
1.604.259,00 kn
III
Ovo održavanje je predviđeno i plansko održavanje, a visina i opseg uređuje se stvarnim tehničkim stanjem,
potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i zamjenama u cilju poboljšanja uvjeta korištenja objekata.

IV
Izmjena i dopuna ovog Programa regulirat će se preraspodjela sredstava kao i odrediti druge nepredviđene
radove za održavanje.

V
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije". Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Program donesen na 16.sjednici
Općinskog vijeća općine Oriovac održanoj 16.12.2011.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/12-01/19
Urbroj: 2178/10-01-12-1
Oriovac, 16. 3. 2012. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Vladimir Prpić, dipl.ing., v.r.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

II

1.

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona
o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08.) i članka
33. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 22/05. i 9/09.),
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 24.
sjednici održanoj 21. ožujka 2012. godine donijelo
je

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u
navedenom razdoblju iznosili su 2.605.104 kn.

III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2011.

OPĆI DIO

Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Višak prihoda i primitaka

2.931.522 kn
2.605.104 kn.
326.418 kn

IV

I
U Proračunu općine Podcrkavlje u razdoblju od 1.
1. do 31. 12. 2011. godine ostvareno je 2.931.522
kn prihoda.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1.
1. 2011. bilo je 1.152.473,19 kn, a na dan 31.12.
2011. iznosilo je 1.479.443,15 kn.
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V

Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2011. u
iznosu od 5.000 kn nije se koristila.
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(prosinac 2011.) u iznosu 54.480,53 kn, obveze za
naknadu štete od elementarne nepogode u iznosu
od 21.746,14 kn, obveze prema dobavljačima u
iznosu od 3.340,58 kn te obveze prema HZZO-u u
iznosu od 11.624,39 kn.

VI
POSEBNI DIO
Općina Podcrkavlje nije primala niti davala
zajmove.

VII
Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca
2011. iznose 1.232.298,03 kn, a odnose se na:
- potraživanja za poreze
136.140,18 kn
- potraživanja za priključenje na
vodovodnu mrežu
9.112,00 kn
- potraživanja za komunalni
doprinos
20.480,63 kn
- potraživanja za komunalnu
naknadu
862.804,93 kn
- doprinos za šume
116.577,57 kn
- potraživanja za prodano
zemljište
86.559,96 kn
- potraživanja koja se refundiraju
(voda, el. energija, telefon)
197,76 kn
- najam poslovnog prostora
425,00 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA 1.232.298,03 kn

IX
Posebni dio godišnjeg izvještaja općine
Podcrkavlje za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2011. godine sadrži rashode i izdatke
izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovnim i posebnim namjenama.

X
Godišnji obračun Proračuna općine Podcrkavlje
zajedno s Usporednim pregledom planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka
bit će objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-08/12-01/3
URBROJ: 2178/13-01-12-1
Podcrkavlje, 21. 3. 2012.

VIII
Stanje nepodmirenih obveza 31. prosinca 2011.
iznosi 91.191,64 kn , a odnosi se na obveze za plaću

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl. iur., v.r.
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Članak 5.

2.
Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o
zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07 i
38/09.), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne
zaštite i sustava uzbunjivanja („Narodne novine“
broj 111/07.) i članka 33. Statuta općine
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 22/05 i 09/09.) Općinsko vijeće na
svojoj 24. sjednici održanoj 21. ožujka 2012.
godine, donosi

Tim ima Zapovjedništvo koje se sastoji od
zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.
Članak 6.
Tim čine dvije (2) skupine, a svaka skupina
ima zapovjednika.
Svaka skupina ima 3 ekipe sa tri (3) člana u
svakoj ekipi (vođa ekipe i dva člana).
Članak 7.

ODLUKU
o osnivanju, ustroju i popuni Postrojbi civilne
zaštite općine Podcrkavlje

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

Članak 1.

Članak 8.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i
ustroj Postrojbe civilne zaštite opće namjene, te
uvjeti i način popune postrojbe.

P o p u n a Ti m a p r o v o d i s e v o j n i m
obveznicima i drugim građanima s mjestom
prebivališta na području općine Podcrkavlje.
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.

Članak 2.
Osniva se Postrojba civilne zaštite opće
namjene, i to kao Tim civilne zaštite opće namjene
općine Podcrkavlje (u daljnjem tekstu: Tim).

Članak 9.
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.
Članak 4.
Tim civilne zaštite opće namjene općine
Podcrkavlje broji ukupno 23 (dvadesettri)
pripadnika.
Shematski prikaz ustroja tima iz stavka 1.
ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i
sastavni je dio ove Odluke.
Tim ima svoj osobni ustroj.

Na temelju pisanog zahtjeva općine
Podcrkavlje popunu i raspoređivanje pripadnika
obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Područni ured Slavonski Brod.
Članak 10.
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 12.
Osobni ustroj Tima može se mijenjati
sukladno promjenama u procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, kao i
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zbog utvrđivanja novih zahtjeva njihovog
angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i
spašavanja Republike Hrvatske.
Članak 13.
Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 810-01/12-01/4
URBROJ: 2178/13-01-12-1
Podcrkavlje, 21. 3. 2012.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Kladarić, dipl.iur. , v.r.
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OPĆINA SIBINJ

7.

III

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o
proračunu (N.N.87/08), Općinsko vijeće općine
Sibinj je na 18. sjednici održanoj 28.ožujka
2012.godine donijelo
GODIŠNJI OBRAČUN

Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
višak prihoda:
Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Višak prihoda u razdoblju
1.1.-31.12 2011.g.

5.137.504,73 Kn
4.731.519,34 Kn
405.985,39 Kn

Proračuna općine Sibinj za razdoblje
1.1.-31.12.2011.g.
Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi:
OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom Proračuna općine
Sibinj za razdoblje 1.1.-31.12.2011. godine
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od
5.137.504,73 Kn.
II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna za 1.1.-31.12.2011. godine izvršeni su u
ukupnom iznosu od 4.731.519,34 Kn.

Manjak prihoda iz 2010.g.
Višak prihoda u razdoblju
1.1.- 31.12 2011.g
Ukupni manjak prihoda

-5.467.937,68 Kn
405.985,39 Kn
-5.061.952,29 Kn

IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2011.godine
bilo je 154.734,12 Kn, a na dan 31.12.2011.godine
13.028,24 Kn.
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Stanje blagajne na dan 1.1.2011.godine
bilo je 0,00 Kn, a na dan 31.12.2011.godine bilo je
12.280,49 kn.

Strana: 483

-štete od elem.nepogode(dug) 21.612,16 Kn
- ostale nespom.obveze (Prijevremeni izbori
2011.g. i ostale obveze)
180.191,145 kn
- nepodmirene obveze prema dobavljačima na
dan 31.12.2011.godine iznosile su 4.553.752,41
Kn. (KUF)

VI
VIII

Stanje potraživanja na dan 31.12.2011.g.:
- Potraž. za dane koncesije (odvoz smeća,
groblje,dimnjačar)
29.998,26 Kn
- potraživanja za općinske
poreze
230.267,52 Kn
- potraživanja za šumski
doprinos
39.174,02 Kn
-potraživanja za stanove
(grad Slavonski Brod)
694,18 Kn
- potraživanja za komunalnu
naknadu
2.029.725,51 Kn
-potraživanja za komunalni
doprinos
150.780,42 Kn
-potraživanja za stanarine
4.864,79Kn
-potraž.za zakup polj.zemljišta
u vlasništvu RH
233.269,15Kn
- potraživanje po osnovi
prodaje poljop.zemljišta
71.125,00 Kn
-potraživanja za najam poslovnog prostora
(prema izlaznim fakturama) a kojima je sastavni
dio i potraživanje od najmoprimaca za grijanje i
telefonske troškove(specifikacija u KIF-u):
najam:
53.683,79 Kn
- Telefon
2.139,85 Kn
- grijanje:
300,00 Kn
Ukupno KIF:
56.123,64 Kn

VII
Nepodmirene obveze na dan 31. 12. 2011.
godine, u ukupnom iznosu 5.129.871,28 Kn,
odnose se na:
- ostale nespomenute obveze:
- za jamčevine
50.385,49 Kn
-za jamčevine 2010
323.904,24 Kn
- ost.nespom.obveze
25,83 Kn

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 Sibinj za razdoblje 1.1.
do 31.12.2011.g.
POSEBNI DIO
IX
Posebni dio Proračuna općine Sibinj sadrži
rashode izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.

X
Godišnji obračun Proračuna, zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će
objavljen u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/12-01/20
Ur.broj: 2178/08-01-12-1
Sibinj, 28. 3. 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Galetić, v.r.
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Klasa: 022-06/11-01/32
Urbroj: 2178/08-01-12-4
Sibinj, 28. 3. 2012. godine

8.

Na temelju članka 14. Uredbe o
računovodstvu proračuna (NN, br.96/94, 108/96,
119/01,74/02), te članka 15. i 16. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(„NN“ br.119/01, 74/02, 3/04) i članka 29. Statuta
općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 12/09 i 21/11) Općinsko
vijeće općine Sibinj na svojoj 18. sjednici, održanoj
28.ožujka 2012.godine donijelo je

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Galetić, v.r.

9.
ODLUKU
o usvajanju Izvješća Inventurnog povjerenstva
o popisu imovine općine Sibinj sa stanjem na
dan 31.12.2011.godine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Inventurnog
povjerenstva o izvršenom popisu imovine općine
Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2011.godine.

Na temelju članka 29.stavak 1. alineja 5.
Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine»
broj: 174/04., 79/07. i 38/09), članka 3 stavak 1.
alineja 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje («Narodne novine» broj:111/07.), i
članka 29. Statuta općine Sibinj (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj: 12/09 i
21/11), Općinsko vijeće općine Sibinj, na svojoj
18.sjednici održanoj 28. 3. 2012. godine, donosi:
ODLUKU

Članak 2.
o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće
namjene za područje općine Sibinj

Inventurno povjerenstvo izvršilo je popis
imovine, novčanih sredstava, potraživanja i obveza
općine Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2011.g., te
sastavila Izvješće o izvršenom godišnjem popisu
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava,
obveza i potraživanja sa stanjem na dan
31.12.2011.godine.

Osniva se Postrojba civilne zaštite opće namjene za
područje općine Sibinj.

Članak 3.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Postrojba civilne zaštite općine Sibinj osniva se
kao potpora za provođenje mjera zaštite i
spašavanja, kojih su nositelji operativne snage
zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne
djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, te za
provođenje mjera civilne zaštite.

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1.

Broj: 5
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Članak 3.

Postrojbu civilne zaštite opće namjene općine
Sibinj čini Tim civilne zaštite opće namjene od 50
pripadnika.

Članak 4.
Postrojba civilne zaštite opće namjene sastoji se od
jednog Tima unutar kojeg se formiraju skupine,
sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća
općine Sibinj.
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10.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10 ) i članka 29. Statuta općine Sibinj
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 12/09 i 21/11) Općinsko vijeće općine Sibinj
na svojoj 18. sjednici održanoj 28. ožujka 2012.
godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o analizi sustava zaštite i
spašavanja na području općine Sibinj u
2011.godini

Članak 5.
Članak 1.
Mobilizacija i demobilizacija postrojbi civilne
zaštite vrši se temeljem naloga načelnika općine.

Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o analizi
sustava zaštite i spašavanja na području općine
Sibinj za 2011. godinu.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 810-06/12-01/3
Urbroj: 2178/08-01-12-1
Sibinj, 28. 3. 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Galetić, v.r.

Članak 2.
Izvješće o analizi sustava zaštite i spašavanja na
području općine Sibinj za 2011.godinu u prilogu je
Odluke i čini njezin sastavni dio.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 810-06/12-01/4
Urbroj: 2178/08-01-12-2
Sibinj, 28. ožujka 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Galetić, v.r.
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11.

12.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10 ) i članka 29. Statuta općine Sibinj
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 12/09 i 21/11) Općinsko vijeće općine Sibinj
na svojoj 18. sjednici održanoj 28. ožujka 2012.
godine donosi

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj
91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09), te članka 29. Statuta općine Sibinj
(»Službene vjesnik Brodsko-posavske županije«
broj 12/09 i 21/11), Općinsko vijeće općine Sibinj,
na svojoj 18. sjednici održanoj 28.ožujka
2012.godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području
općine Sibinj u 2012.g.

ODLUKU
Članak 1.
Donosi se Odluka o usvajanju Smjernica za
organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području općine Sibinj za 2012.godinu.

o uvjetima i načinu davanja na privremeno
korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i javnih
površina na području općine Sibinj

I. OPĆE ODREDBE
Članak 2.
Članak 1.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja za općinu Sibinj u prilogu su Odluke i
čine njezin sastavni dio.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 810-06/12-01/5
Urbroj: 2178/08-01-12-2
Sibinj, 28. ožujka 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Galetić, v.r.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način davanja
na privremeno korištenje neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Sibinj
(u daljnjem tekstu : neizgrađeno građevinsko
zemljište) i javnih površina na području općine
Sibinj za postavljanje objekata i naprava
privremenog karaktera (u daljnjem tekstu:
privremeni objekti i naprave), i to posebice:
način gospodarenja i upravljanja
neizgrađenim građevinskim zemljištem i
javnim površinama na području općine
Sibinj,
lokacije za postavljanje privremenih
objekata i naprava,
načini i postupak davanja neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine na
privremeno korištenje,
nadzor nad korištenjem neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine,
kaznene odredbe.

Broj: 5
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Članak 2.

Neizgrađeno građevinsko zemljište i javne
površine na području općine Sibinj za postavljanje
privremenih objekata i naprava mogu se dati na
korištenje fizičkim i pravnim osobama.

6.

Članak 3.
Privremenim objektima i napravama smatraju se :
kiosci, montažni objekti, pokretne radnje, uslužne
naprave, naprave za zabavu, ugostiteljske terase,
štandovi, panoi i reklame, te ostali privremeni
objekti i naprave.
7.
Članak 4.
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju
sljedeće značenje:

8.

1.

9.

2.

3.

4.
5.

Kiosk je prenosiva, tipizirana prostorna
jedinica, maksimalne površine do 12 m2,
tehnološki dovršen i cjeloviti objekt lagane
konstrukcije koji se u cijelosti ili u
dijelovima može prenositi i postavljati na
javnoj površini s mogućnošću priključka
na komunalne objekte,
Montažni objekt je jedna ili više građevina
najveće tlocrtne površine do 30 četvornih
metara, koja svojom namjenom, veličinom
i oblikovanjem, te montažnom izvedbom
konstruktivnih elemenata (bez vezivanja
za podlogu na koju se postavlja)
predstavlja građevinu privremenog
karaktera koja se lako može demontirati,
premještati i uklanjati,
Pokretna radnja je prenosiva, odnosno
pokretna prostorna jedinica, u pravilu na
kotačima, predviđena za privremeno
obavljanje uslužne, ugostiteljske ili
trgovinske djelatnosti,
Uslužna naprava je automat, hladnjak,
vaga, peć za pečenje plodina i sl.,
Naprava za zabavu je prenosivi montažno –
demontabilni uređaj predviđen za zabavu
djece i odraslih (vrtuljak, cirkuski šator,
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automati i naprave za igru, te druge
naprave zabavih parkova, cirkusa i
zabavnih radnji),
Ugostiteljska terasa je dio javne površine,
u pravilu uz pročelje građevina ili ispred
pročelja građevina u kojima se nalazi
ugostiteljski poslovni prostor ili u njegovoj
neposrednoj blizini, koja se radi
usluživanja gostiju sezonski ili cijele
godine koristi za postavljanje stolova,
stolica, suncobrana, pomoćnih uslužnih
površina, konstrukcija za zaštitu od sunca i
atmosferilija, hladnjaka za sladoled,
automata, vaza sa cvijećem, pokretnih
zaštitnih ograda, i dr.,
Štand je tipiziran lako prenosiv element
namijenjen za prigodnu i sezonsku prodaju
izvan prodavaonica, prezentiranje
proizvoda, pružanje usluga i dr.,
Panoi i reklame su montažno-demontažni
elementi koji se upotrebljavaju u
promidžbene svrhe,
Ostalim privremenim objektima i
napravama smatraju se sve one naprave i
objekti koji nisu obuhvaćeni prethodnim
stavkama, a fizičke i pravne osobe u
različite svrhe postavljaju na javnu
površinu.

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatra se i
zemljišna čestica ili dio zemljišne čestice koji se u
naravi koristi kao javna površina.

II.

NAČIN GOSPODARENJA I
UPRAVLJANJA NEIZGRAĐENIM
GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I
JAVNIM POVRŠINAMA
Članak 5.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem i javnim
površinama na području općine Sibinj upravlja
općinski načelnik.
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Članak 6.

Pri obavljanju poslova upravljanja i gospodarenja
neizgrađenim građevinskim zemljištem i javnim
površinama općinski načelnik obavlja sljedeće
poslove:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

utvrđuje raspored i namjenu privremenih
objekata,
donosi odluku o rokovima i načinu
plaćanja naknade za korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javnih površina,
utvrđuje razmještaj privremenih objekata
za vrijeme održavanja prazničnih,
prigodnih i javnih manifestacija,
utvrđuje uvjete i objavljuje javne natječaje
za davanje u zakup neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javnih površina,
donosi odluke o odabiru najpovoljnijih
natjecatelja, odnosno odobrenju korištenja
neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine,
imenuje Povjerenstvo za provedbu
postupka natječaja za zakup neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine,
koje se sastoji od tri člana,
razmatra i ocjenjuje ponude s obzirom na
propisane uvjete,
na prijedlog Povjerenstva za provedbu
postupka natječaja za zakup neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine
donosi odluku o izboru najpovoljnijeg
ponuđača,
sklapa ugovor o zakupu neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine s
najpovoljnijim ponuđačem,
odlučuje o pokretanju postupka za raskid
ugovora o zakupu neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine

Općinsko vijeće u skladu s ovom Odlukom donosi
Odluku o minimalnim visinama naknade za
korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javnih površina, te zonama za korištenje istih.

III.

Broj: 5

LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE
PRIVREMENIH OBJEKATA I
NAPRAVA
Članak 7.

Lokacije za postavljanje privremenih objekata i
naprava na području naselja u općini Sibinj,
planirani razmještaj tih objekata i naprava unutar
određene lokacije, kao i njihovu namjenu određuje
općinski načelnik svojim zaključkom prije davanja
neizgrađenog građevinskog zemljišta i javne
površine na korištenje.
Kada je to, obzirom na vrstu privremenih objekata i
naprava moguće i potrebno, općinski načelnik
istim zaključkom određuje i veličinu neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine
(dimenzije, odnosno površinu) koju može zauzeti
pojedini privremeni objekt ili lokacije, kao i
minimalnu površinu koja se može uzeti na
korištenje.
Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, kod
davanja na korištenje površine za ugostiteljsku
terasu iz članka 4. točke 6. ove Odluke, njezina
veličina i položaj se određuje prilikom samog
odlučivanja o davanju na korištenje, ovisno o
iskazanoj potrebi korisnika i mogućnosti lokacije.

Članak 8.
Lokacije za postavljanje privremenih objekata i
naprava iz članka 4. ove Odluke ne smiju se
odrediti:
na uređenim javnim zelenim površinama,
na javnoprometnim površinama koje se
koriste za promet, zaustavljanje i
parkiranje vozila,
na raskrižjima gdje bi mogli umanjiti
preglednost prometa,
na nogostupima izvan pješačkih zona,
osim ako nakon postavljanja privremenog
objekta ili naprave ostaje najmanje 1 m
širine za prolaz pješaka,
na mjestima na kojima bi njihovo
postavljanje ometalo pješački ulaz u
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stambeni ili poslovni prostor, odnosno
kolni ulaz u garažu ili dvorište,
na mjestima gdje bi postavljeni privremeni
objekti ugrožavali ili otežavali održavanje
objekata i uređaja komunalne i druge
infrastrukture.

U slučaju zatvaranja pojedinih ulica i trgova za
promet radi odvijanja prigodnih manifestacija, ne
primjenjuju se odredbe stavka 1. ovog članka koje
se odnose na zabranu određivanja lokacije u svezi
prometa motornih vozila.
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neizgrađenog građevinskog zemljišta i javne
površine za postavljanje privremenih objekata i
naprava, neizgrađeno građevinsko zemljište i javna
se površina daju na uporabu.
Uporaba se zasniva neposrednom pogodbom s
zainteresiranim ponuditeljem, o čemu se, u pravilu,
izdaje rješenje o davanju neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine na
uporabu.

Kod određivanja lokacija za postavljanje
privremenih objekata i naprava uzimaju se u obzir i
stanje opskrbe proizvodima i uslugama u naselju u
kojem se određuje lokacija, te u sklopu toga
opravdani interesi postojećih poduzetnika kao i
interesi potrošača.

Iznimno od odredbi stavka 5. ovog članka, u slučaju
kad je poznato da postoji interes više ponuditelja za
isto neizgrađeno građevinsko zemljište i javnu
površinu ili njihov dio, općinski načelnik može
odlučiti da se određeno neizgrađeno građevinsko
zemljište i javna površina dade na uporabu po
provedenom postupku usmenog javnog
nadmetanja.

IV.

A)

NAČINI I POSTUPCI DAVANJA
NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA I JAVNIH POVRŠINA
NA PRIVREMENO KORIŠTENJE
Članak 9.

Privremeno korištenje neizgrađenog građevinskog
zemljišta i javne površine, ovisno o vrsti
privremenih objekata i naprava, ostvaruje se kroz
zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i javne
površine ili uporabu neizgrađenog građevinskog
zemljišta i javne površine.
U zakup se daju neizgrađeno građevinsko zemljište
i javna površina za postavljanje privremenih
objekata i naprava iz članka 4. ove Odluke na rok od
6 mjeseci do najviše 5 godina.
Zakupni odnos neizgrađenog građevinskog
zemljišta i javne površine se zasniva ugovorom s
najpovoljnijim ponuditeljem po provedenom
javnom natječaju ili neposrednom pogodbom.
U slučajevima postavljanja privremenih objekata i
naprava iz članka 4. na rok kraći od šest mjeseci, te
u svim ostalim slučajevima privremenog korištenja

Zakup neizgrađenog građevinskog
zemljišta i javne površine
Članak 10.

Javni natječaj za davanje neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine u zakup
raspisuje općinski načelnik, koji tom prilikom
odlučuje o roku trajanja zakupa, veličini i namjeni
površine koja se daje u zakup, početnoj visini
zakupnine, rokovima njezina plaćanja, iznosu
jamčevine, načinu provedbe natječaja i drugim
elementima natječaja.
Početna visina zakupnine određuje se u dnevnom,
mjesečnom ili godišnjem iznosu ovisno o veličini
neizgrađenog građevinskog zemljišta i javne
površine koji se daju u zakup, njihovoj lokaciji i
namjeni, te roku trajanja zakupa, a plaćanje
zakupnine se može odrediti u mjesečnim,
višemjesečnim obrocima ili jednokratno unaprijed.
Jamčevina se određuje ovisno od utvrđene početne
visine zakupnine i roka trajanja zakupa, s time da se
ni u kom slučaju ne smije odrediti u iznosu višem od
šesterostrukog iznosa početne mjesečne
zakupnine.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Kod odlučivanja o provedbi javnog natječaja
određuje se rok za dostavu ponuda koji ne može biti
kraći od osam dana od objave obavijesti o javnom
natječaju na oglasnoj ploči općine, web stranici
općine (ukoliko općina ima web stranicu) i u
jednom od novinskih glasila na području Županije.

-

Članak 11.

-

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči općine, a
obavijest o tom natječaju na web stranici općine
(ukoliko općina ima web stranicu) i u jednom od
novinskih glasila na području Županije.
U natječaju se određuje datum, vrijeme i mjesto
otvaranja pisanih ponuda, koji se može odrediti
najranije treći radni dan po isteku roka za
podnošenje pisanih ponuda.
Javni natječaj mora sadržavati naznaku da je
zakupnik osim zakupnine dužan plaćati i porez na
korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine sukladno važećoj odluci o
općinskim porezima, ukoliko takva odluka postoji,
te da se na zakup primjenjuju sve odredbe ove
Odluke.
U javnom natječaju ne može sudjelovati fizička ili
pravna osoba koja prema općini Sibinj ima
dospjelih, a neizvršenih obaveza.

Članak 12.
Ponude se predaju u zatvorenim kuvertama s
naznakom »NE OTVARAJ – PONUDA NA
NATJEČAJ ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ili JAVNE
POVRŠINE«, na adresu Općina Sibinj, Ul. 108.
brigade ZNG-a 6, 35252 Sibinj.
Tekst natječaja sadrži sljedeće opće uvjete:
oznaku i površinu lokacije, te djelatnost
koja će se obavljati,
početni iznos zakupnine,
odredbe o visini i načinu plaćanja
jamčevine,

-
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vrijeme trajanja zakupa,
način i rok podnošenja ponuda,
način sastavljanja ponude i obvezni privici,
način otvaranja ponuda,
rok za zaključenje ugovora o zakupu,
obvezu zakupnika ishoditi lokacijsku,
odnosno građevinsku dozvolu, ukoliko je
ista potrebna prema posebnim propisima,
odredbu da u natječaju ne mogu sudjelovati
ponuditelji koji imaju nepodmirene obveze
prema općini Sibinj, neovisno o osnovi, ili
raniji neuredni zakupnici protiv kojih je
pokrenut sudski postupak naplate
potraživanja,
odredbu da je zakupnik osim zakupnine
dužan plaćati i porez na korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine sukladno važećoj odluci o
općinskim porezima, ukoliko takva odluka
postoji,
odredbu da se zadržava pravo poništiti
natječaj, u cijelosti ili segmentima, bez
ikakvih obveza prema ponuditeljima.

Općinski načelnik može odrediti i druge posebne
uvjete natječaja.

Članak 13.
Ponuda na natječaj mora sadržavati:
1.
presliku osobne iskaznice ukoliko je
ponuditelj fizička osoba, presliku rješenja
o upisu u sudski registar za pravnu osobu,
odnosno rješenje o upisu u registar
obrtnika za obrtnike osobe,
2.
dokaz o uplati jamčevine,
3.
visinu ponuđene zakupnine,
4.
OIB,
5.
potrebne dokaze da natjecatelj ispunjava
posebne uvjete natječaja ako se isti
natječajem traže.

Članak 14.
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u
natječaju je, uz ispunjenje traženih uvjeta iz
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natječaja, najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od
sklapanja ugovora, nema pravo na povrat
jamčevine.
Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju,
jamčevina se vraća najkasnije u roku od 8 dana od
dana zaključenja natječaja.
Natjecatelju čija ponuda bude utvrđena
najpovoljnijom položena jamčevina uračunava se u
zakupninu.
Raniji zakupnici, koji sudjeluju na natječaju, ako
udovoljavaju ostalim uvjetima natječaja, ostvaruju
prvenstvo zaključenja ugovora o zakupu prema
uvjetima iz najpovoljnije ponude.
Pod ranijim zakupnicima podrazumijevaju se
osobe, koje za lokaciju i namjenu koja je predmet
natječaja, imaju važeći ugovor, ili su evidentirani
kao posljednji zakupnici istog neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine za istu
namjenu

Članak 15.
Postupak natječaja do donošenja odluke o
utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja provodi
Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja za
zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i javne
površine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana, koje
imenuje općinski načelnik.
Povjerenstvo na javnom otvaranju prispjelih
ponuda, zakazanom u vrijeme i na mjestu
objavljenom u natječaju, otvara sve pravodobno
podnijete ponude, te utvrđuje listu natjecatelja koji
ispunjavaju uvjete natječaja.
Sve nepravodobno podnijete ponude kao i
neuredne ponude Povjerenstvo za otvaranje
ponuda će odbaciti i takve se ponude neće
razmatrati
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O javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik kojeg
potpisuju članovi Povjerenstva i zapisničar.
Po provedenom postupku javnog natječaja, a na
prijedlog Povjerenstva, općinski načelnik donosi
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po
natječaju za davanje u zakup neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine, te s njime
sklapa Ugovor o zakupu neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
dostavlja se svim kandidatima javnog natječaja
koji su se natjecali za istu lokaciju.
Protiv Odluke iz stavka 6. ovog članka natjecatelji
u natječaju mogu izjaviti žalbu Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Sibinj u roku od 15 dana
od dana primitka Odluke.

Članak 16.
Ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog
zemljišta i javne površine zaključuje se u pisanom
obliku i sadrži:
1.
naznaku ugovornih strana;
2.
naznaku površine zauzetog zemljišta ili
naznaku privremenog objekta u vlasništvu
općine koji se daje u zakup;
3.
djelatnost koju zakupnik može obavljati
u/na privremenom objektu,
4.
vrijeme na koje je ugovor zaključen;
5.
iznos zakupnine i rok plaćanja;
6.
odredbe o ostalim troškovima (potrošnja
struje, vode, odvoz smeća i sl.);
7.
odredbe o prestanku ugovora, uklanjanju
privremenih objekata i dovođenju
zemljišta u prvobitno stanje;
Ugovor o zakupu može sadržavati i odredbu da se
isti sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o
javnom bilježništvu, a na trošak zakupnika.

Članak 17.
Općinski načelnik može davati lokacije u zakup
neposrednom pogodbom u sljedećim slučajevima :
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kad nastane potreba preseljenja
zakupoprimatelja iz lokala ili drugog
poslovnog prostora radi rušenja objekta,
preinake ili proširenja, a postoji obveza
općine da se osigura druga lokacija,
kad nasljednik dotadašnjeg zakupnika ili
pravni sljednik nastavlja obavljati istu
djelatnost te podmiri sve ugovorne i druge
obveze dotadašnjeg zakupnika vezane za
ugovor o zakupu javne površine, i to do
isteka roka određenog Ugovorom s
dotadašnjim zakupnikom,
kad poduzeća ili druge pravne osobe u
vrijeme izvođenja investicijskih radova
iskažu potrebu za otvorenim skladišnim
prostorom,
kad nastane potreba za proširenjem
poslovnog prostora na već ranije
dodijeljenoj lokaciji,
u drugim opravdanim slučajevima koje
utvrdi načelnik općine Sibinj.

-

-
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visina naknade za uporabu (koja ne sadrži
porez na zauzimanje javnih površina) i
rokovi njezina plaćanja (u pravilu
mjesečno ili višemjesečno unaprijed),
odredbe o ostalim troškovima (potrošnja
struje, vode, odvoz smeća i sl.),
odredbe o prestanku uporabe i vraćanja
neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine u prvobitno stanje.

Članak 19.
Općinski načelnik može odobriti privremenu
uporabu neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine bez naknade prilikom održavanja
humanitarnih, kulturnih, športskih i vjerskih
manifestacija i akcija, te kod održavanja
manifestacija pod pokroviteljstvom općine Sibinj.

Članak 20.
B)

Uporaba neizgrađenog građevinskog
zemljišta i javne površine
Članak 18.

O davanju neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine na uporabu odlučuje općinski
načelnik, u pravilu na prijedlog zainteresiranog
ponuditelja.
Odlukom iz stavka 1. određuju se svi bitni elementi
za izdavanje rješenja o davanju neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine na
uporabu, a posebice:
-

tvrtka ili naziv korisnika neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine,
odrednice položaja i površina lokacije,
svrha uporabe,
rok trajanja uporabe koji ne može biti duži
od šest mjeseci, odnosno kod pokretnih
radnji i sl., određuje se i vrijeme korištenja
tijekom roka uporabe ( npr. tijekom dana,
samo navečer ili od-do, svake subote,
svakog drugog petka u mjesecu i sl.)

Neizgrađeno građevinsko zemljište i javna
površina ne smiju se koristiti bez zaključenog
Ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog
zemljišta i javne površine, odnosno Rješenja o
davanju neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine na uporabu, kao ni prije plaćanja
zakupnine, odnosno naknade za uporabu, ako je to
utvrđeno kao uvjet početka korištenja
neizgrađenog građevinskog zemljišta i javne
površine.
Po isteku zakupa, odnosno uporabe neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine zakupnik,
odnosno korisnik neizgrađenog građevinskog
zemljišta i javne površine dužni su neizgrađeno
građevinsko zemljište i javnu površinu vratiti u
stanje u kojem su bili prije početka zakupa,
odnosno uporabe.

Članak 21.
Općina Sibinj će otkazati Ugovor o zakupu
neizgrađenog građevinskog zemljišta i javne
površine, odnosno poništiti Rješenje o davanju
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neizgrađenog građevinskog zemljišta i javne
površine na uporabu, bez obzira na ugovorne i
druge odredbe o trajanju zakupa, odnosno uporabe,
ako:
1.
zakupnik, odnosno korisnik neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine
iste koristi za obavljanje djelatnosti koja
nije navedena u ugovoru o zakupu,
odnosno ugovoru o uporabi, bez
suglasnosti nadležnog tijela općine Sibinj.
2.
zakupnik, odnosno korisnik neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine
iste dade drugome u podzakup, odnosno na
uporabu,
3.
zakupnik, odnosno korisnik neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine
kod obročnog ili jednokratnog plaćanja
zakupnine, odnosno naknade za uporabu,
ne plati dugovanu zakupninu, odnosno
naknadu za uporabu ni nakon pisane
opomene općine Sibinj,
4.
se zakupnik, odnosno korisnik
neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine ne pridržava drugih obveza
iz Ugovora o zakupu, odnosno Rješenja o
davanju neizgrađenog građevinskog
zemljišta i javne površine na uporabu i ove
Odluke unatoč pisanoj opomeni općine
Sibinj,
5.
ukoliko je zbog više sile, općeg interesa ili
provođenja dokumenata prostornog
uređenja potrebno ukloniti privremeni
objekt,
6.
zakupnik, odnosno korisnik neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine
svojim načinom postupanja kod
poslovanja narušava javni red i mir.
Općina Sibinj će otkazati Ugovor o zakupu,
odnosno Rješenje o davanju neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine na uporabu
i u slučaju kad zakupnik, odnosno korisnik ne
počne koristiti zakupljeno neizgrađeno
građevinsko zemljište i javnu površinu u roku od 15
dana od roka predviđenog Ugovorom o zakupu,
odnosno Rješenjem o davanju neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine na
uporabu.
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Kod Rješenja o davanju neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine na uporabu
za jednodnevno ili višednevno (do sedam dana)
korištenje neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine otkaz stupa na snagu odmah po
uručenju (nema otkaznog roka). Kod drugih
slučajeva uporabe otkazni rok iznosi 5
kalendarskih dana od dana uručenja pisanog
otkaza.
Kod Ugovora o zakupu otkazni rok iznosi 10
kalendarskih dana od dana uručenja.

V.

NADZOR I KAZNENE ODREDBE
Članak 22.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši
komunalni redar, a ako on ne postoji, tada nadzor
vrši zaposlenik općine Sibinj kojeg načelnik općine
ovlasti svojom posebnom odlukom.

Članak 23.
Osoba koja vrši nadzor nad provođenjem ove
Odluke ovlaštena je:
1.

2.

3.

nadzirati primjenu ove Odluke od strane
korisnika neizgrađenog građevinskog
zemljišta i javne površine,
narediti fizičkim i pravnim osobama
izvršavanje određene radnje, ako
pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili
se obavljaju suprotno odredbama ove
Odluke,
naložiti uklanjanje privremenog objekta ili
naprave postavljene bez prethodno
sklopljenog ugovora o zakupu, odnosno
izdanog Rješenja o davanju neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površina na
uporabu ili suprotno njihovim odredbama,
te ukoliko su Ugovor o zakupu, odnosno
Rješenje o davanju neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javne površine na
uporabu prestali vrijediti istekom roka
zakupa, odnosno uporabe ili istekom
otkaznog roka,
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4.
5.

6.

izreći i naplatiti novčanu kaznu od
prekršitelja,
pokrenuti prekršajni postupak optužnim
prijedlogom prekršajnom sudu i
poduzimati druge radnje u tom postupku u
svojstvu ovlaštene osobe tužitelja,
poduzimati druge radnje za koje je
ovlaštena.

Članak 24.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00
kuna kaznit će se fizička osoba koja:
1.

2.

3.

koristi neizgrađeno građevinsko zemljište i
javnu površinu za postavljanje
privremenog objekta ili naprave bez
Ugovora o zakupu, odnosno Rješenja o
davanju neizgrađenog građevinskog
zemljišta i javne površine na uporabu,
postavi privremeni objekt ili napravu
protivno sklopljenom Ugovoru o zakupu
odnosno
Rješenja o davanju
neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine na uporabu,
ne ukloni privremeni objekt ili napravu s
neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine po isteku roka iz Ugovora o
zakupu, odnosno Rješenja o davanju
neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine na uporabu ili po isteku
otkaznog roka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se
novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do
5.000,00 kuna pravna osoba, a odgovorna osoba u
pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od
500,00 do 1.500,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se
novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 kuna
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost koja je prekršaj počinila u svezi
obavljanja njezina obrta ili druge samostalne
djelatnosti.

VI.

Broj: 5

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.

Postojeći Ugovori o zakupu i izdana Rješenja o
davanju neizgrađenog građevinskog zemljišta i
javne površine na uporabu ostaju na snazi do isteka
roka na koji su sklopljeni, odnosno izdani.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o davanju u zakup neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javno prometnih
površina, Klasa: 003-5/94-1/6, Urbroj: 2178-081/0-94-1, koju je Općinsko vijeće općine Sibinj
donijelo na svojoj 7. sjednici održanoj 27. svibnja
1994. godine.
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/12-01/2
Urbroj: 2178/08-01-12-2
Sibinj, 28. 3. 2012. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Galetić, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

6.

Na temelju članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama
stvaralaca i primalaca akata ("Narodne novine" broj 38/88), te članka 46. Statuta općine Vrpolje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/09), općinski načelnik općine Vrpolje dana 30.12.2011. godine
donosi
PLAN
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka općine Vrpolje

Članak 1.
Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se
klasifikacijske oznake u uredskom poslovanju općine Vrpolje.
Sastavni dio ovog Plana su i brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica općine Vrpolje.

Članak 2.
Klasifikacijske oznake utvrđuju se prema sadržaju, i to kako slijedi:
0

DRUŠTVO, DRŽAVNO UREĐENJE I UPRAVA

00

DRUŠTVO

007
007-01
007-02

DRUŠTVENE ORGANIZACIJE
Općenito
Društvene organizacije (Udruge)
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01

DRŽAVNO UREĐENJE

012
012-03
012-04

USTAVNI PROPISI I STATUTI
Statuti
Ostalo

013
013-01
013-02
013-03

IZBORNI SUSTAV
Općenito
Popisi birača
Izbori i opoziv

015
015-01
015-05
015-07
015-08

TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA
Općenito
Područja općina
Gradovi i naselja
Ulice i trgovi

016
016-01

NACIONALNE MANJINE
Općenito

017
017-01
017-02
017-03

GRBOVI, AMBLEMI, ZASTAVE I HIMNE
Općenito
Grbovi i amblemi
Zastave

02

TIJELA VLASTI I OBLIKA SAMOUPRAVE

021
021-01
021-05
021-06

ORGANIZACIJA I RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA
Općenito
Općinsko vijeće
Ostalo

022
022-01
022-05
022-06

ORGANIZACIJA I RAD IZVRŠNOG TIJELA
Općenito
Općinski načelnik
Ostalo

023
023-01
023-05
023-08

ORGANIZACIJA I RAD UPRAVNIH TIJELA
Općenito
Upravna tijela općina
Ostalo

03

UPRAVNO POSLOVANJE

031
031-01
031-03
031-06

OZNAKE I PRIJEM
Općenito
Prijemne službe, pisarnica
Poštanske usluge
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034
034-01
034-04

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
Općenito
Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda

035
035-01
035-02
035-03
035-04

UREDSKO POSLOVANJE
Općenito
Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi
Postupak s aktima
Evidencije i obrasci

036
036-01
036-03
036-03
06
061
061-01
061-06

ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA
Općenito
Čuvanje registraturne građe
Izlučivanje arhivske građe
ODLIKOVANJA, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA
JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA
Općenito
Ostale javne nagrade i priznanja

08

RADNICI U UPRAVNIM TIJELIMA

080
080-01
080-02
080-03
080-04

DUŽNOSNICI, RUKOVODEĆI I DRUGI RADNICI
Općenito
Dužnosnici
Rukovodeći radnici
Stručni radnici

1

RAD I RADNI ODNOSI

11

RADNI ODNOSI

112
112-01
112-02
112-03
112-04
112-06

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA,
UGOVOR O DJELU I DOPUNSKI RAD
Općenito
Na neodređeno vrijeme
Na određeno vrijeme
Ugovor o djelu
Vježbenici

113
113-01
113-03
113-04
113-05

RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA
Općenito
Odmori
Dopusti
Bolovanja
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114
114-01
114-03
114-05

RADNI SPOROVI, RADNA DISCIPLINA, MATERIJALNA I
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
Općenito
Radna disciplina
Materijalna odgovornost

115
115-01
115-04

ZAŠTITA NA RADU
Općenito
Nesreće na radu

117
117-01

RADNI STAŽ
Općenito

118
118-01
118-02

STRUČNA SPREMA, KVALIFIKACIJE I STRUČNA OSPOSOBLJENOST
Općenito
Stručna sprema

119
119-01
119-03
119-04

KADROVSKA POLITIKA I EVIDENCIJE
Općenito
Kadrovske evidencije
Ostalo

12

OSOBNI DOHOCI

120
120-01
120-02
120-03
120-04

STJECANJE OSOBNOG DOHOTKA
Općenito
Utvrđivanje, raspoređivanje, raspodjela
Po osnovi tekućeg rada
Po osnovi minulog rada

121
121-01
121-02
121-05
121-06
121-07
121-10
121-15

OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA
Općenito
Dnevnica
Naknada za prijevoz na posao i s posla
Naknada za topli obrok
Regres za godišnji odmor
Jubilarne nagrade
Ostalo

13

STRUČNO USAVRŠAVANJE

130
130-01
130-03

TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA
Općenito
Savjetovanja (seminari)

133
133-02

STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI
Stručni ispiti

Broj: 5

Broj: 5
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MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

140
140-10

MIROVINSKO OSIGURANJE
Ostalo

2

UNUTARNJI POSLOVI

21

JAVNA SIGURNOST

210
210-01

JAVNI RED I MIR
Općenito

211
211-01
211-04

POSLOVI PROMETA
Općenito
Kontrola i regulacija prometa

214
214-01
214-02
214-03
214-05

ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Općenito
Mjere zaštite od požara i eksplozija
Protupožarna inspekcija
Ostalo

3

GOSPODARSTVO

30
302
302-01

GOSPODARSKI SUSTAV I EKONOMSKA
POLITIKA
GOSPODARSKI RAZVITAK
Općenito

303
303-01

GOSPODARSKA SURADNJA
Općenito

31

INDUSTRIJA, RUDARSTVO, OBRT
I MALO PODUZETNIŠTVO

310
310-01
310-02
311
311-01
311-02
311-04

INDUSTRIJA I RUDARSTVO
Općenito
Elektroprivreda
OBRT I MALO PODUZETNIŠTVO
Općenito
Usluge
Izvođenje radova u građevinarstvu
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32

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO,
LOVSTVO, RIBARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO I ZADRUGE

320
320-01
320-02
320-08
320-12
320-21

POLJOPRIVREDA
Općenito
Poljoprivredno zemljište
Stočarstvo
Štete u poljoprivredi
Ostalo

322
322-01

VETERINARSTVO
Općenito

325
325-01
325-03
325-04
325-08

VODNO GOSPODARSTVO
Općenito
Korištenje voda
Zaštita voda od zagađivanja
Vodni doprinosi i naknade

33

TRGOVINA, OTKUPI I OPSKRBA,
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

335
335-01
335-02
335-05

UGOSTITELJSTVO
Općenito
Ugostiteljska djelatnost
Ostalo

34

PROMET I VEZE

340
340-01
340-03

CESTOVNI PROMET
Općenito
Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture

35

PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA ČOVJEKOVA OKOLIŠA

350
350-01
350-02
350-03
350-04
350-05
350-06
350-07

PROSTORNO PLANIRANJE
Općenito
Prostorni planovi
Provedbeni planovi
Srednjoročni planovi uređenja prostora
Uvjeti uređenja prostora
Uređenje građevinskog zemljišta
Ostalo

351
351-01
351-02
351-03

ZAŠTITA ČOVJEKOVOG OKOLIŠA
Općenito
Mjere zaštite čovjekog okoliša
Studije utjecaja na okoliš

Broj: 5

Broj: 5
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36

GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI POSLOVI

363
363-01
363-02
363-03
363-04
363-05

KOMUNALNI POSLOVI
Općenito
Komunalne djelatnosti
Komunalna naknada
Komunalno redarstvo
Ostalo

37

STAMBENA POLITIKA I STAMBENI ODNOSI

370
370-01
370-03

STAMBENA POLITIKA
Općenito
Stanovi i stanovanje

371
371-01
371-02
371-04

STAMBENI ODNOSI
Općenito (zamolbe)
Korištenje stanova
Stanarina

372
372-01
372-03

POSLOVNI PROSTOR
Općenito
Najam odnosno zakup

4

FINANCIJE

40

OPĆENITO

400
400-01
400-02
400-05
400-08

FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI
Općenito
Financijski planovi
Završni računi
Proračuni

401
401-01
401-03

KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE
Općenito
Računi

402
402-01
402-08

FINANCIRANJE
Općenito
Financiranje iz proračuna

406
406-01
406-06
406-08

UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE
Općenito
Inventar
Inventure
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41

JAVNI PRIHODI

410
410-01
410-23

POREZI
Općenito
Ostalo

42

JAVNI RASHODI

421
421-01
421-02
421-03

DOTACIJE I SUBVENCIJE
Općenito
Dotacije
Subvencije

47

KONTROLA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

470
470-03

DRUŠTVENA KONTROLA
Financijska revizija

5

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

50

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

501
501-01
501-05

MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Općenito
Zaštita od zaraznih bolesti

55

SOCIJALNA ZAŠTITA

550
550-01
550-06

OPĆENITO
Općenito
Ostalo

551
551-01
551-06
551-08

OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE
Općenito
Novčane pomoći
Ostalo

6

PROSVJETA, KULTURA, ZNANOST I INFORMATIKA

60

PROSVJETA

600
600-01

PROSVJETA I PROSVJETNE SLUŽBE
Općenito

601
601-01

PREDŠKOLSKI ODGOJ
Općenito

Broj: 5

Broj: 5
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601-02

Ustanove predškolskog odgoja

602
602-01
602-02

ŠKOLSTVO
Općenito
Osnovno obrazovanje

604
604-02

STIPENDIRANJE
Stipendije i krediti

61

KULTURA

610
610-01
610-02

MANIFESTACIJE, KOMEMORACIJE I ŽALOSTI
Općenito
Kulturne manifestacije

612
612-01
612-08

KULTURNE DJELATNOSTI
Općenito
Zaštita spomenika kulture

62

FIZIČKA KULTURA

620
620-01
620-03
620-08

SPORT
Općenito
Sportska natjecanja i priredbe
Ostalo

65

INFORMATIKA

650
650-01
650-02
650-03

OPĆENITO
Općenito
Informatička oprema
Informacijski sustavi

8

OBRANA I ZAŠTITA

81

OBRAMBENE PRIPREME CIVILNIH STRUKTURA

810
810-01
810-03
810-06
810-09

CIVILNA ZAŠTITA
Općenito
Mjere zaštite i spašavanja
Zapovjedništva civilne zaštite, stožeri i druga tijela rukovođenja civilnom zaštitom
Ostalo
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9

PREDMETI KOJI NE SPADAJU U GLAVNE GRUPE 0-8

93

GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI

932
932-01

KATASTAR ZEMLJIŠTA
Općenito

94

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

940
940-01
940-02
940-03
940-04
940-06

EVIDENCIJE NEKRETNINA
Općenito
Građevinskog zemljišta
Stambenih zgrada
Poljoprivrednog zemljišta
Ostalo

944
944-01
944-15
944-18

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Općenito
Zakup građevinskog zemljišta
Ostalo

945
945-01

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI U VEZI
S POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
Općenito

95

STATISTIKA

950
950-01
950-02

ORGANIZACIJA I METODE
Općenito
Statistička istraživanja

96

OSTALO

960
960-03

OSTALO
Ostalo

Članak 3.
Brojčana oznaka općine Vrpolje je 2178/11.
Brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica su:
01 - Općinsko vijeće
02 - Općinski načelnik
03 - Jedinstveni upravni odjel

Broj: 5

Broj: 5
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Članak 4.
Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i
primalaca akata za općinske organe uprave i službi Slavonski Brod, Klasa:035-02/90-01/01, Urbroj:2178-0601/90-01 od 10. 1. 1991. godine.

Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
Klasa: 035-02/11-01/01
Urbroj: 2178/11-02/11-1
Vrpolje, 30. prosinca 2011. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Ankica Zmaić,v.r.
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7.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11) i članka 46.
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09) načelnica općine Vrpolje
donosi
IZMJENU
Plana nabave općine Vrpolje za 2012. godinu

Članak 1.
Plan nabave općine Vrpolje za 2012. godinu utvrđuje se kako slijedi:

Red.
broj
1.
1.
2.

3.

4.

5.

Predmet nabave

2.
Izgradnja javne rasvjete
u naselju Vrpolje
Izgradnja javne rasvjete
u Starim Perkovcima
Sanacija i uređenje
Crkve Rođenja SV.
Ivana Krstitelja u
Vrpolju
Sanacija i uređenje
Crkve Sv. Matije
apostola u Čajkovcima
Izgradnja komunalne
infrastrukture –
Poduzetnička zona
„Vašarište“ u Vrpolju

3.
01MV/12

4.
81.300,00

5.
Otvoreni

6.
ugovor

Planirani
početak
postupka
(I,II,III ili
IV kvartal)
7.
II

02MV/12

186.992,00

Otvoreni

ugovor

II ili III

9o dana

03MV/12

178.862,00

Otvoreni

ugovor

II ili III

60 dana

04MV/12

81.300,00

Otvoreni

ugovor

II ili III

60 dana

01 –
VV/12

406.500,00

Otvoreni

ugovor

II ili III

90 dana

Ev. broj
nabave

Procijenjena
vrijednost
ako je poznata

Vrsta
postupka
javne
nabave

Ugovor o
JN ili
okvirni
sporazum

Planirano
trajanje
ugovora o
JN/okvirnog
sporazuma
8.
60 dana

Broj: 5
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Članak 2.
Sukladno odredbi stavka 2. članka 20. Zakona o javnoj nabavi, za predmete nabave čija je procijenjena
vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u Plan nabave unose se podaci o
predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave kako slijedi:
Red.
broj
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost

2.
Usluge promidžbe i informiranje
Reprezentacija
Odvodnja atmosferskih voda
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
Održavanje jave rasvjete
Opremanje Mrtvačnice u Starim Perkovcima
Uređenje Mrtvačnice u Čajkovcima
Izrada plana zaštite i spašavanja
Uspostava FMC sustava
Računovodstveno-knjigovodstvene usluge
Odvjetničke usluge
Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu u Čajkovcima
Projektna dokumentacija za športsko rekreacijske objekte u
Čajkovcima
Projektna dokumentacija za kulturno turistički objekt – eko – etno
kuću u Vrpolju
Uređenje Doma kulture u Starim Perkovcima
Postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima u Čajkovcima
Izgradnja Spomenika poginulim hrv. braniteljima u Domovinskom
ratu u Čajkovcima
Izgradnja Spomenika hrvatskim braniteljima u Domov. Ratu u
Starim Perkovcima
Dodatni radovi na Izgradnji komunalne infrastrukture unutar i izvan
Poslovne zone "Vašarište" u Vrpolju

3.
28.455,00
32.520,00
24.390,00
65.041,00
56.910,00
48.780,00
24.390,00
56.910,00
22.000,00
23.000,00
46.000,00
21.600,00
40.650,00
24.390,00
32.520,00
24.390,00
40.650,00
40.650,00
40.650,00
30.000,00

Članak 3.
Općina Vrpolje (u daljnjem tekstu: Naručitelj) obvezna je Plan nabave objaviti na internetskim stranicama u
roku 60 dana od dana donošenja Proračuna.
Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i dopuniti Plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo
naznačene u odnosu na osnovni Plan.
Sve izmjene i dopune Plana nabave naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama.
Objavljeni Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune moraju na internetskim stranicama biti dostupne
najmanje do 30. lipnja sljedeće godine.
Naručitelj je dužan središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave odmah dostaviti
podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan nabave, te mu dostaviti svaku kasniju izmjenu
tih podataka.

Članak 4.
Naručitelj je obvezan voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te podatke iz registra
ažurirati najmanje svakih šest mjeseci.
Naručitelj je obvezan objaviti registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim
stranicama.
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Članak 5.
Otvoreni, ograničeni i pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom, te natjecateljski dijalog
započinju danom slanja poziva na nadmetanje.
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave započinje danom slanja poziva na pregovaranje.
Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B sukladno članku 44. Zakona o javnoj nabavi
započinje danom objave zahtjeva za prikupljanje ponuda.
Natječaj započinje danom slanja poziva na natječaj.
U ostalim slučajevima postupak započinje danom slanja odgovarajuće objave ili poziva.

Članak 6.
Pripremu i provedbu postupka javne nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naručitelja.
Najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja iz stavka 1. ovoga članka mora posjedovati važeći certifikat u
području javne nabave.
Naručitelj internom odlukom imenuje ovlaštene predstavnike i određuje njihove obveze i ovlasti u postupku
javne nabave.
Ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave ne moraju biti zaposlenici
naručitelja.

Članak 7.
Izmjena Plana nabave za 2012. odnosi se na dodavanje novog rednog broja broj 20. iza rednog broja 19. u
tablici u članku 2.

Članak 8.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“ i internetskim stranicama općine Vrpolje.
KLASA: 400-01/12-01/01
URBROJ: 2178/11-01/12-2
Vrpolje, 30. ožujka 2012.
OPĆINSKA NAČELNICA
Ankica Zmaić, v.r.

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

