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Broj: 6

OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

1.

Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini
njegov sastavni dio.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 08/09 i 3/13.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na 5. sjednici
održanoj 14. ožujka 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
u povodu Izvješća o radu općinskog načelnika
u razdoblju srpanj-prosinac 2013. g.

I.
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
prihvaća Izvješće općinskog načelnika o
provedenim aktivnostima u razdoblju srpanjprosinac 2013. godine.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 023-01/14-01/13
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Broj: 6
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2.

3.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04,
38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i
clanka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće opcine Brodski
Stupnik na 5. sjednici održanoj 14. ožujka 2014.
godine, donosi

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04,
38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i
članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), općinski načelnik općine
Brodski Stupnik, podnosi
IZVJEŠĆE

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu

o izvršenju Programa građenja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Brodski Stupnik za
2013. godinu

I.
I.
Usvaja se Izvješća o izvršenju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Brodski za 2013.
godinu, koju je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Brodski za 2013.
godinu sastani je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:363-01/14-01/07
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

Programom građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine
Brodski Stupnik u 2013.g. utrošeno je: 326.125,21
kuna, kako slijedi:
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IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU
OBORINSKA NALALIZACIJA

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
OPIS
Izrada projektne dokumentacije – Oborinska
kanalizacija
UKUPNO:

Plan za 2013.
260.000,00

Ostvarenje
260.000,00

260.000,00

260.000,00

2.

GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE
ZONE «RIŽINO POLJE» BRODSKI STUPNIK
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
OPIS
Izgradnja komunalne infrastrukture Poslovne
zone «Rižino polje» u opcini Brodski Stupnik

Plan za 2013.
45.0000,00

Ostvarenje
44.600,21

45.000,00

44.600,21

UKUPNO:

3.

GRAĐENJE GRAĐEVINA KOMPLEKSA
„POLJOPRIVREDNOG INKUBATORA U POSLOVNOJ ZONI
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
OPIS
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
gradevina kompleksa „Poljoprivrednog
inkubatora “ u Poslovnoj zoni „Rižino polje“
Brodski Stupnik

Plan za 2013.
21.600,00

Ostvarenje
21.525,00

21.600,00

21.525,00

Ukupno:
Ukupno 1., 2., i 3.

326. 6 00,00

326.125,21

II.
Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Brodski Stupnik za 2013. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:363-01/14-01/07
Urbroj:2178/03-01-14-1
Brodski Stupnik, 3. ožujka 2014. godine
NAČELNIK
Petar Lovinčić, v.r.

Broj: 6

»SLUŽBENI VJESNIK«

4.

Strana: 451

dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

Na temelju stavka 4. clanka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03procišceni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04,
38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i
clanka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Opcinsko vijece opcine Brodski
Stupnik na 5. sjednici održanoj 14. ožujka 2014.
godine, donosi

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:363-01/14-01/08
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2014. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2013. godinu
I.
Usvaja se Izvješća o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Brodski za 2013.
godinu, koju je podnio općinski načelnik.

5.
Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13)
i članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 08/09 i 3/13), općinski načelnik općine
Brodski Stupnik, podnosi
IZVJEŠĆE

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Brodski za 2013.
godinu sastani je dio ove Odluke.

o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture
iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2013. godini
I.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od

Ovim Programom utrošeno je za održavanje
komunalne infrastrukture u 2013. godini 344.028,49
kuna, kako slijedi:
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I. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i
održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta i poljskih putova
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ukupno:

II.

Naziv
Materijal za tekuce održavanje
nerazvrstanih cesta
Materijal za tekuće odražavanje poljskih
putova
Materijal za tek. održavanje javnih površina
Usluge održavanja nerazvrstanih cesta
Usluge tekućeg održavanja poljskih putova
Usluge tekućeg održavanja javnih površina

Plan za 2013
1.000,00

Ostvarenje
900,00

5.000,00

4.755,61

70.000,00
10.000,00
8.000,00
10.000,00
104.000,00

62.629,57
122,50
7.175,00
6.850,00
82.432,68

5.000,00
11.000,00
2.000,00

1.967,23
10.462,50
166,78

18.000,00

12.596,51

35.000,00

27.313,11

230.000,00

221.686,19

265.000,00
387.000,00

248.999,30
344.028,49

Održavanje groblja

1.
2.
3.

Održavanje groblja (materijal)
Održavanje groblja (usluge)
Tekuće održavanje mrtvačnica u Brodskom
Stupniku i Starom Slatiniku (materijal )

Ukupno:

III. Javna rasvjeta

1.
2.

Izmjena i popravci rasvjetnih tijela za
područje općine (usluge)
Utrošak električne energije za javnu
rasvjetu

Ukupno:
Ukupno: I. II., i III

II.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu dostavlja se
Općinskom vijeću na usvajanje.
Klasa:363-01/14-01/08
Urbroj:2178/03-01-14-1
Brodski Stupnik, 3. ožujka 2014. godine
NAČELNIK
Petar Lovinčić, v.r.

Broj: 6
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6.

7.

Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ br. 94/13) i čl. 30. Statuta općine Brodski
Stupnik (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 08/09), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik, na svojoj 5. sjednici održanoj
dana 14. ožujka 2014. g, donosi

Na temeljem članka 33. stavak 15. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („N.N.“ broj
94/13) i članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 08/09 i 3/13), općinski načelnik, donosi

ODLUKU

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na
području općine Brodski Stupnik u 2013. godini

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom na području općine
Brodski Stupnik za 2013. god.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području općine Brodski
Stupnik za 2013. godinu koji je ovom tijelu podnio
općinski načelnik.

Članak 2.
Izvještaj iz članka 1. ove Odluke je sastavni
dio ove Odluke.

Članak 3.
Ova će se Odluka objaviti u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 351-01/14-01/04
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.

IZVJEŠĆE

Gospodarenje otpadom je zakonska obaveza
jedinice lokalne samouprave. Temeljne odredbe
gospodarenja otpadom sadržane su u:
- Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN
RH 94/13) i pripadajućim pravilnicima,
Planu gospodarenja otpadom u Brodskoposavskoj županiji,
Sukladno navedenim zakonskim
odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava
gospodarenja komunalnim otpadom, na sjednici
Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik, održanoj
12.12.2011. godine, usvojen je Plan gospodarenja
otpadom općine Brodski Stupnik ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 17/11).
1. Analiza, te ocjena stanja i potreba u
gospodarenju otpadom na našem području
uključujući ostvarivanje ciljeva zacrtanih
Planom gospodarenja otpadom:
Dana 1. travnja 2008. g. općina Brodski Stupnik je
zaključila Ugovor o koncesiji za skupljanje i odvoz
komunalnog otpada s područja općine Brodski
Stupnik s tvrtkom «Jakob Becker» d.o.o. Vrbskih
žrtava 33, Gornja Vrba, na rok od 5 godina, te 1.
travnja 2013. zaključila je Aneks ugovora o
koncesiji kojim se produžuje rok do završetka
natječajnog postupka, odnosno do donošenja
Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje koncesije.
Dana 7. ožujka 2011. godine, Općinsko vijeće
donijelo je Odluku o prihvaćanju nacrta Sporazuma
o zajedničkoj izgradnji i korištenju županijskog
centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske
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županije a u svrhu uspostave cjelokupnog sustava
gospodarenja otpadom.
Prema izvještajima s terena, utvrđeno je da su
gotovo sva domaćinstva i pravne osobe preuzeli
posude za otpad. One koje to nisu učinile poduzet će
se mjere kako bi cjelokupno stanovništvo bilo
obuhvaćeno uslugom odvoza komunalnog otpada.
Dva puta godišnje (travanj ili svibanj i rujan ili
listopad) koncesionar odvozi krupni otpad, a o
terminu odvoza stanovništvo bude na vrijeme
obaviješteno.
Što se tiče deponija, one su tijekom 2012. i 2013.
god. povremeno čišćene i sanirane, te s njima nije
bilo problema jer se uglavnom poštuju zabrane
stavljene na natpisne ploče.
Plan za naredno razdoblje vezan za gospodarenje
otpadom – planira se uspostava sustava odvojenog
skupljanja i obrade biološki razgradivog otpada kao
i obrada građevinskog otpada.
Općina Brodski Stupnik nema lokaciju za
službeno odlagalište otpada iz razloga što je odvoz
komunalnog otpada povjereno koncesionaru tvrtki
«Jakob Becker» d.o.o. Gornja Vrba.
Općina Brodski Stupnik nije koristila sredstva
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za
sanaciju odlagališta komunalnog otpada.
2. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog
otpada :
Na temelju podataka dostavljenih od strane
koncesionara „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba, o
vrstama i količinama otpada za 2012. i 2013.g. je
sljedeće:
za 2012.g.:
Miješanog komunalnog otpada skupljeno je 260
tona, od čega je iz kućanstva 250 tona, a iz
spremnika s javnih površina 10 tona. Ambalaže od
papira i kartona skupljeno je iz kontejnera s javnih
površina 6,09 tona.
za 2013.g.:
Miješanog komunalnog otpada skupljeno je 365
ton, od čega 350 tona iz kućanstva a 15 tona iz
kontejnera s javnih površina. Ambalaže od papira i
kartona skupljeno je 8 tona, a staklene ambalaže iz
kontejnera s javnih površina 2,24 tone.
Količina komunalnog otpada u 2012.g. određena
je na deponiji na temelju posudbe, a količine za
2013.g. su na temelju odvage s deponije.

Broj: 6

3. Podaci o postojećim i planiranim građevinama
i uređajima za gospodarenje otpadom
- Lokacije za reciklažna dvorišta planirana su
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja
općine Brodski Stupnik s lokacijom na
Gospodarskoj zoni «Rižino polje».
- Lokacija za odlaganje građevinskog otpada
određeno je u Starom Slatiniku na k.č. broj 1621 k.o.
Stari Slatinik.
4. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i
njihovom uklanjanju,
Divljih odlagališta na području općine uglavnom
nema, osim na nekim mjestima nešto tek malo
zamjetno, a što Služba komunalnih djelatnosti
nastoji riješiti putem svojih zaposlenika.
5. Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva
smanjivanja ili sprečavanja nastanka otpada,
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i
akcije prikupljanja otpadom
Općina će nastojati osigurati funkcioniranje
reciklažnog dvorišta, odnosno mobilne jedinice
postavljanjem odgovarajućeg broja i vrste
spremnika za odvojeno skupljanje problematičnog
otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i
tekstila. U naseljima gdje nema reciklažno dvorište
osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne
jedinice.
6. Opće mjere za gospodarenje otpadom,
opasnim otpadom i posebnim kategorijama
otpada
Propisat će se sukladno novom Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom.
Provođenje nadzora od strane inspekcije zaštite
okoliša
Na području općine Brodski Stupnik nije
provođen nadzor od strane inspekcije zaštite
okoliša, dok se nadzor neuređenih odlagališta prati
putem djelatnika Vlastitog pogona (službe).
U tijeku je revizija učinkovitosti provedbe plana
gospodarenja otpadom koju provodi Državni ured za
reviziju – Područni ured Osijek.

Broj: 6

»SLUŽBENI VJESNIK«

7. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivig komunalnog otpada
Za provedbu mjera postupanja s otpadom
stanovništvo se potiče i obavještava putem
obavijesti, letaka, Biltena i sl.
Pilot projekt odvojenog skupljanja otpada u
kućanstvima započeo je podjelom vreća za
odvajanje plastične, staklene i ambalaže od papira i
kartona.
Kućanstva su prilikom podjele vreća dobili i
letke na kojim je objašnjeno i riječima i slikovno
odvajanje korisnog otpada, sve druge informacije za
isto mogu se naći u na web stanici tvrtke i putem
telefona. Tijekom 2014. godine će se podijeliti
spremnici u koje će domaćinstvo odvajati korisni
otpad i bio otpad.
8. Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog
papira, metala, stakala i plastike, te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada
U dogovoru s koncesionarom postavit će se
kontejneri na određenim lokacijama za odvojeno
prikupljanje otpada.
9. Popis projekata važnih za provedbu odredbi
Plana
Općina Brodski Stupnik nije donijela Program
grđenja građevina za gospodarenje otpadom.
10. Izvori i visina financijskih sredstava za
provedbu mjera gospodarenja otpadom
Financijska sredstva za provedbu mjera
gospodarenja otpadom osiguravaju se u Proračunu
općine Brodski Stupnik.
11. Rokovi i nositelji izvršenja Plana
Rokovi izvršenja plana – tijekom 2014. g.
Nositelj izvršenja plana: Općinski načelnik
Klasa: 351-01/14-01/04
Urbroj:2178/03-01-14-2
Brodski Stupnik, 4. ožujka 2014.g.
Općinski načelnik
Petar Lovinčić, v.r.
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8.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11 i 61/11) i
članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski
Stupnik, na 5. sjednici održanoj 14. ožujka 2014.
godine, donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću općine
Brodski Stupnik u 2014. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava
koja se u Proračunu općine Brodski Stupnik
osiguravaju za redovno godišnje financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova koji su
izabrani s nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom
vijeću.

Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje
imaju političke stranke i nezavisni članovi koji
imaju vijećnika/cu u Općinskom vijeću općine
Brodski Stupnik.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, tako
da pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnom
članu pripadaju sredstva razmjerna broju članova u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog člana utvrđuje se iznos od 100,00
kuna.
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Članak 3.

ODLUKU

Raspoređena sredstva iz članka 3. ove
Odluke doznačit će se političkim strankama i
nezavisnim članovim koji su izabrani s nezavisnih
lista na njihove račune, tromjesečno u jednakim
iznosima iz sredstava Proračuna za 2014. godinu,
Aktivnost - Redovna djelatnost političkih stranaka i
nezavisnim članovima.

o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području općine Brodski stupnik

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

(2)

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Ovom se Odlukom uređuje izbor članova
vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu:
vijeće) na području općine Brodski Stupnik
(u daljnjem tekstu: Općina).
Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju
rodno značenje odnose se jednako na muški
i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu
navedeni.
Članak 2.

KLASA: 402-01/14-01/24
URBROJ: 2178/03-02-14-1
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2014.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

(1)
(2)

(3)

9.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” br. 33/01., 60/01., 129/05.,
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.),
odredbi Zakona o lokalnim izborima (“Narodne
novine” br. 144/12.), članka 30. i 57. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 8/09 i 3/13.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik, na 5. sjednici
održanoj dana 14. ožujka 2014. godine, donijelo je

Članove vijeća biraju građani s područja
mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim
izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim
glasovanjem, razmjernim izbornim
sustavom.
Za člana vijeća može biti biran građanin koji
ima biračko pravo i prebivalište na području
mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članak 3.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i
tajnost njihova glasovanja.
Birač na istim izborima može glasovati
samo jedanput.
Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.
Nitko ne može zahtijevati izjašnjavanje
birača o njegovom glasačkom
opredjeljenju.
Birač je slobodan objaviti svoje glasačko
opredjeljenje.
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost
zbog glasovanja ili zbog toga što nije
glasovao.
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Članak 4.

(1)

(2)

(3)

Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće).
Odlukom Općinskog vijeća kojom se
raspisuju izbori određuje se dan njihove
provedbe.
Od dana raspisivanja izbora do dana
održavanja izbora ne može proteći manje od
30 niti više od 60 dana.

(4)
(5)
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tekućeg mandata članova vijeća izabranih
na redovnim izborima.
Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i
nisu opozivi.
Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti
odgovoran na bilo koji drugi način zbog
glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i
stavova na sjednicama vijeća.

Članak 7.
(1)

Članak 5.
(1)

(2)

(3)

Redovni izbori za članove vijeća održavaju
se, u pravilu, treće nedjelje u mjesecu
svibnju svake četvrte godine.
Prijevremeni izbori za članove vijeća
kojima je mandat prestao zbog raspuštanja,
održavaju se u roku od 90 dana od dana
raspuštanja vijeća.
Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 2.
ovoga članka trebali održati u kalendarskoj
godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a
prije njihovog održavanja, u tom se
mjesnom odboru prijevremeni izbori neće
održati.

Članak 6.
(1)

(2)

(3)

Mandat članova vijeća izabranih na
redovnim izborima počinje danom
konstituiranja vijeća i traje do stupanja na
snagu odluke Općinskog vijeća o
raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u
skladu s ovom Odlukom.
Od dana stupanja na snagu odluke
Općinskog vijeća o raspisivanju izbora pa
do izbora novog predsjednika vijeća,
predsjednik vijeća može obavljati samo
poslove koji su neophodni za redovito i
nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća izabranih na
prijevremenim izborima počinje danom
konstituiranja vijeća i traje do isteka

Član vijeća ne može istovremeno biti:
 općinski načelnik općine (u daljnjem tekstu:
načelnik), odnosno njegov zamjenik,
 član uprave trgovačkog društva u
većinskom vlasništvu općine,
 ravnatelj ustanove kojoj je općina osnivač.

Članak 8.
(1)

(2)

(3)

(4)

Osoba koja obnaša neku od nespojivih
dužnosti može se kandidirati za člana
vijeća, a ako bude izabrana za člana vijeća,
do dana konstituiranja dužna je o obnašanju
nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju
dužnosti člana vijeća obavijestiti
Jedinstveni upravni odjel općine Brodski
Stupnik.
Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata
prihvati obnašanje nespojive dužnosti
dužan je o tome obavijestiti predsjednika
vijeća u roku od osam dana od prihvaćanja
dužnosti, a mandat mu počinje mirovati
protekom tog roka.
Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz
stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje
po sili zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti
član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti
na temelju prestanka mirovanja mandata,
ako podnese pisani zahtjev predsjedniku
vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u
roku od osam dana od dana prestanka
obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje
mandata prestat će osmog dana od dana
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako član vijeća po prestanku obnašanja
nespojive dužnosti ne podnese pisani
zahtjev iz stavka 4. ovoga članka, smatrat će
se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Član vijeća ima pravo tijekom trajanja
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz
osobnih razloga, podnošenjem pisanog
zahtjeva predsjedniku vijeća.
Mirovanje mandata na temelju pisanog
zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje
teći od dana dostave pisanog zahtjeva
sukladno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku, a
ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član
vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na
temelju prestanka mirovanja mandata,
osmoga dana od dostave obavijesti
predsjedniku vijeća.
Člana vijeća kojemu mandat miruje za
vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje
zamjenik, u skladu s ovom Odlukom.
Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji
je stavio mandat u mirovanje ili mu je
mandat prestao po sili zakona, pravo
sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog
člana određen sukladno ovoj Odluci.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana
vijeća na temelju prestanka mirovanja
mandata može se tražiti samo jedanput u
tijeku trajanja mandata.






(2)

(3)

(1)

(2)

(3)







Članu vijeća mandat prestaje prije isteka
redovitog četverogodišnjeg mandata u
sljedećim slučajevima:
ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke sukladno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
ako je pravomoćnom sudskom odlukom
potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u

trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomoćnosti sudske presude,
ako mu prestane prebivalište na području
mjesnog odbora, danom prestanka
prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo,
danom prestanka državljanstva sukladno
Zakonu o hrvatskom državljanstvu,
smrću.
Pisana ostavka člana vijeća podnesena na
način propisan stavkom 1. podstavkom 1.
ovoga članka treba biti zaprimljena
najkasnije tri dana prije zakazanog
održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka
člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog
bilježnika najranije osam dana prije njezina
podnošenja.
Ostavka podnesena suprotno stavku
1.podstavku 1. i stavku 2. ovoga članka ne
proizvodi pravni učinak.

Članak 10.

Članak 9.
(1)

Broj: 6

Članovi vijeća imaju zamjenike koji
obnašaju tu dužnost ako članu vijeća
mandat miruje ili prestane prije isteka
vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj
listi političke stranke zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste s koje je izabran i član
kojem je mandat prestao ili mu miruje, a
određuje ga politička stranka koja je bila
predlagatelj kandidacijske liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj
listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s
koje je izabran i član kojem je mandat
prestao ili mu miruje, a određuju ga
političke stranke sukladno sporazumu,
odnosno ako sporazum nije zaključen,
određuju ga dogovorno, a ako ne postignu
dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom
sporazumu kao i o postignutom dogovoru
političke stranke dužne su obavijestiti
predsjednika vijeća i Jedinstveni upravni

Broj: 6

(4)

(5)
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odjel općine Brodski Stupnik.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj
listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s te liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj
listi političke stranke koja je nakon
provedenih izbora brisana iz registra
političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

Kandidiranje je postupak predlaganja
kandidacijskih lista od strane ovlaštenih
predlagatelja.
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista
su političke stranke i birači.
Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su
poštivati načelo ravnopravnosti spolova,
sukladno posebnom zakonu.

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

Pravo predlaganja kandidacijskih lista
imaju sve političke stranke registrirane u
Republici Hrvatskoj na dan stupanja na
snagu odluke o raspisivanju izbora.
Kandidacijske liste može predložiti jedna
politička stranka, te dvije ili više političkih
stranaka.
Političke stranke samostalno utvrđuju
redosljed kandidata na kandidacijskim
listama na način predviđen njihovim
statutom, odnosno posebnom odlukom
donesenom na temelju statuta.
Političke stranke određuju na temelju
odredbi svojih statuta ovlaštenog
podnositelja kandidacijske liste.

Članak 13.
(1)

Birači mogu predlagati kandidacijske liste.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom
obrascu u koji se unose: ime i prezime
birača, njegovo prebivalište, broj važeće
osobne iskaznice birača i mjesto njezina
izdavanja, te potpis birača.

Članak 15.

Članak 12.
(1)

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji
predlažu kandidacijsku listu grupe birača,
za pravovaljanost prijedloga kandidacijske
liste za izbor članova vijeća dužni su
prikupiti najmanje 30 potpisa birača.
Kada birači predlažu kandidacijske liste,
podnositelji kandidacijske liste grupe
birača su prva tri po redu potpisnika
kandidacijske liste.

Članak 14.

II. KANDIDIRANJE
Članak 11.
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(3)

(4)

(5)

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se
očitovanje o prihvaćanju kandidature
svakog kandidata na listi, ovjereno kod
javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno
se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj
liste, a kandidati moraju biti na listi
poredani od rednog broja 1 zaključno do
rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od
utvrđenog broja članova vijeća koje se bira
na izborima, smatra se da su pravovaljano
predloženi samo kandidati zaključno do
broja koji se biraju u vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata
od utvrđenog broja članova vijeća koje se
bira na izborima, kandidacijska lista nije
pravovaljana.
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv
političke stranke, dvaju ili više političkih
stranaka koja je, odnosno koje su predložile
kandidacijsku listu. Ako su političke
stranke registrirale skraćeni naziv stranke,
odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i
kratice.
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(7)
(8)

Ako su kandidacijsku listu predložili birači,
njezin naziv je "Kandidacijska lista grupe
birača Mjesnog odbora ______________".
Nositelj kandidacijske liste prvi je
predloženi kandidat na listi.
Za svakog od kandidata u prijedlogu
kandidacijske liste obvezatno se navodi ime
i prezime kandidata, nacionalnost,
prebivalište, datum rođenja, osobni
identifikacijski broj (OIB) i spol.

(2)

(3)

(4)

Članak 16.
(1)

(2)

(3)

(4)

Kandidacijske liste moraju prispjeti
izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana
od dana stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora.
Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju
kandidacijskih lista provjeriti jesu li one
podnesene sukladno ovoj Odluci.
Ako izborno povjerenstvo ocijeni da
kandidacijska lista nije podnesena u skladu
s ovom Odlukom, pozvat će podnositelja da
u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka
za kandidiranje, ukloni uočene nedostatke.
Izborno povjerenstvo može podnositelju
odrediti i kraći rok za uklanjanje
nedostataka ako rok za kandidiranje istječe
za manje od 48 sati.

(2)

Izborno povjerenstvo utvrđuje
pravovaljanost predloženih kandidacijskih
lista, odnosno u skladu s ovom Odlukom.
Pravovaljane kandidacijske liste izborno
povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i
nepravovaljane liste rješenjem će odbaciti,
odnosno odbiti.

Članak 18.
(1)

Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o
svim pravovaljanim kandidacijskim
listama.

Zbirnu listu sastavlja nadležno izborno
povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista.
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste, te ime i prezime nositelja svake
liste.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu
prema abecednom redu punog naziva
političke stranke, odnosno dviju ili više
političkih stranaka koja je, odnosno koje su
predložile kandidacijsku listu, odnosno
prema abecednom redu prezimena nositelja
kandidacijske liste grupe birača. Ako je više
stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu
prema nazivu prve po redu političke stranke
u prijedlogu.

Članak 19.
(1)

Izborno povjerenstvo će u roku od 72 sata
od isteka roka za kandidiranje, objaviti na
oglasnoj ploči mjesnog odbora za čije se
vijeće izbori provode i na internetskim
stranicama općine sve pravovaljane
predložene kandidacijske liste i zbirnu listu
za izbor članova vijeća.

Članak 20.

Članak 17.
(1)

Broj: 6

(1)

(2)

(3)

Političke stranke koje su predložile
prihvaćene kandidacijske liste, mogu na
način predviđen njihovim statutom,
odnosno posebnom odlukom donesenom na
temelju statuta odustati od te liste najkasnije
48 sati nakon što je kao prihvaćena bila
objavljena od strane izbornog povjerenstva.
Za kandidacijsku listu grupe birača odluku
o odustajanju donosi nositelj liste.
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti
izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1.
ovoga članka.
Odustanak jednog ili više kandidata s
kandidacijske liste nije dopušten nakon

Broj: 6

(4)
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isteka roka za kandidiranje, te se neće
uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati
pravovaljanom s imenima svih objavljenih
kandidata.
U slučaju odustanka jednog ili više
kandidata s kandidacijske liste prije isteka
roka za kandidiranje, izborno povjerenstvo
će na odgovarajući način primijeniti
odredbu članka 16. stavka 3. ove Odluke.

(3)

(4)

Članak 21.
(1)

(2)

(3)

Ako je neki od kandidata dao očitovanje o
prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za izbor u isto vijeće, izborno
povjerenstvo će pozvati tog kandidata da se
u roku od 48 sati od isteka roka za
kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi
ostaje.
Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1.
ovoga članka odustao da listu dopuni
drugim kandidatom u roku od 24 sata.
Ako predlagatelj iz stavka 2. ovoga članka
ne dopuni listu, izborno povjerenstvo
postupit će u skladu s odredbom članka 17.
ove Odluke.

(5)
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kandidata koji je umro pomiče se za jedno
mjesto prema gore.
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste,
lista će se dopuniti na način određen
stavkom 2. ovoga članka, a nositelj liste
postat će drugi po redu kandidat naveden na
kandidacijskoj listi.
Kandidacijska lista dopunjena novim
kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga
članka objavljuje se na oglasnoj ploči
mjesnog odbora za čije se vijeće izbori
provode i na internetskim stranicama
općine u roku od 24 sata od izvršene dopune
kandidacijske liste.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj
listi umre u vremenu kraćem od 10 dana
prije dana održavanja izbora, kandidacijska
lista smatrat će se pravovaljanom.

Članak 23.
(1)

(2)

Kandidati, nositelji kandidacijskih lista
grupe birača, političke stranke, odnosno
dvije ili više političkih stranaka, naznačeni
na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi
imaju pravo na izbornu promidžbu pod
jednakim uvjetima.
Izborna promidžba počinje danom objave
zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana
održavanja izbora.

Članak 22.
(1)

(2)

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj
listi umre u vremenu od dana objave
kandidacijske liste, politička stranka,
odnosno dvije ili više političkih stranaka
koje su predložile kandidata i podnositelji
kandidacijske liste grupe birača, mogu
umjesto njega predložiti novog kandidata,
bez prikupljanja potpisa, sve do 10 dana
prije dana održavanja izbora.
Kandidat koji je umro brisat će se s
kandidacijske liste, a kandidat kojim je
dopunjena kandidacijska lista stavlja se na
posljednje mjesto na listi. Redoslijed
ostalih kandidata na listi navedenih iza

Članak 24.
(1)

Izborna šutnja počinje protekom vremena
izborne promidžbe, a završava na dan
održavanja izbora u 19 sati. Za vrijeme
izborne šutnje zabranjuje se javno
predstavljanje i obrazlaganje izbornih
programa biračima, nagovaranje birača da
glasuju za određenu kandidacijsku listu,
objavljivanje prethodnih, neslužbenih
rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika
izborne promidžbe, te navođenje njihovih
izjava ili pisanih djela.
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III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

(5)

Članak 25.
(1)

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom
općine Brodski Stupnik.
(1)

Članovi vijeća biraju se razmjernim
izbornim sustavom, na način da cijelo
područje mjesnog odbora čini jednu izbornu
jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište
na području mjesnog odbora i koji pristupe
glasovanju, na temelju kandidacijskih lista,
biraju sve članove vijeća.
Članak 27.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u
vijeću imaju liste koje na izborima dobiju
najmanje 5 % važećih glasova birača.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa
svake kandidacijske liste utvrđuje se na
način da se ukupan broj važećih glasova
koje je dobila kandidacijska lista dijeli s
brojevima od 1 do zaključno broja koliko se
članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i
decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih
rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste
na kojima se iskaže onoliko brojčano
najvećih rezultata uključujući decimalne
ostatke koliko se članova vijeća bira. Svaka
od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u
predstavničkom tijelu koliko je postigla
pojedinačnih rezultata među onoliko
brojčano najvećih rezultata koliko se
članova vijeća bira.
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne
može utvrditi koja bi između dvije ili više
lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti
onoj listi koja je dobila više glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj
glasova, te se ne može utvrditi koja bi lista
dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti
svakoj od tih lista.

U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, broj
članova vijeća povećat će se, te broj članova
vijeća može biti paran.

Članak 28.

Članak 26.
(1)

Broj: 6

Sa svake kandidacijske liste izabrani su
kandidati od rednog broja 1 pa do rednog
broja koliko je određena lista dobila mjesta
u vijeću.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 29.
(1)
(2)

(3)

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća
su izborno povjerenstvo i birački odbori.
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih
odbora mogu biti samo osobe koje imaju
biračko pravo.
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih
odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 30.
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni
sastav.
Stalni sastav izbornog povjerenstva čine
predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Stalni sastav izbornog povjerenstva
imenuje načelnik.
Predsjednik stalnog sastava izbornog
povjerenstva mora biti magistar pravne
struke.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva
određuje se u roku od osam dana od
stupanja na snagu odluke o raspisivanju
izbora, a čine ga tri predstavnika većinske
političke stranke, odnosno političkih
stranaka i tri dogovorno predložena
predstavnika oporbenih stranaka sukladno
stranačkom sastavu Općinskog vijeća.
Ako se pojedine grupacije ne mogu

Broj: 6

(7)

(8)
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dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika
u proširenom sastavu izbornog
povjerenstva, njihov izbor obavlja stalni
sastav izbornog povjerenstva ždrijebom na
način da će predstavnike stranaka
rasporediti sukladno stranačkom sastavu
Općinskog vijeća.
Potpredsjednik izbornog povjerenstva
zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
odsutnosti ili spriječenosti sa svim
ovlastima predsjednika, a svi članovi
izbornog povjerenstva imaju jednaka prava
i dužnosti.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi
stalnoga sastava izbornog povjerenstva ne
smiju biti članovi niti jedne političke
stranke, niti kandidati za članove vijeća.
Članovi proširenoga sastava izbornog
povjerenstva ne smiju biti kandidati za
članove vijeća.

 objavljuje rezultate izbora za članove
vijeća,
 obavlja i druge poslove u svezi provedbe
izbora za članove vijeća.
Članak 32.
(1)

(2)

(3)

Članak 31.
(1)

Izborno povjerenstvo:

 izravno brine za zakonitoj pripremi i
provedbi izbora za članove vijeća,
 obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora,
 ovjerava očitovanja kandidata o
prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
 na temelju pravovaljanih prijedloga
objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje
zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor
članova vijeća,
 određuje biračka mjesta za izbore članova
vijeća,
 imenuje predsjednika, potpredsjednika i
članove biračkih odbora,
 nadzire rad biračkih odbora na biračkim
mjestima,
 nadzire pravilnost izborne promidžbe za
izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,
 prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na
biračkim mjestima,
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(4)

(5)

(6)

(7)

Birački odbor izravno provodi glasovanje
na biračkom mjestu te osigurava pravilnost
i tajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik,
potpredsjednik i četiri člana. Dva člana
biračkog odbora određuje većinska
politička stranka, odnosno političke
stranke, a dva člana oporbena politička
stranka, odnosno stranke, sukladno
stranačkom sastavu Općinskog vijeća
općine.
Ako se pojedine grupacije ne mogu
dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika
u biračke odbore, njihov raspored odredit će
izborno povjerenstvo ždrijebom na način da
će predstavnike stranaka rasporediti tako da
pojedina stranka bude zastupljena u
najvećem mogućem broju biračkih odbora s
obzirom na ukupni broj svojih
predstavnika.
Političke stranke dužne su odrediti članove
pojedinih biračkih odbora i dostaviti
njihova imena izbornom povjerenstvu
najkasnije 12 dana prije dana održavanja
izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako
prijedlozi ne prispiju izbornom
povjerenstvu u zadanom roku, izborno
povjerenstvo samostalno će odrediti
članove biračkih odbora.
Izborno povjerenstvo imenovat će
predsjednika, potpredsjednika i članove
biračkih odbora najkasnije 10 dana prije
dana održavanja izbora.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi
biračkog odbora ne smiju biti kandidati za
članove vijeća, a predsjednik i
potpredsjednik biračkog odbora ne smiju
biti članovi niti jedne političke stranke.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista
prava i dužnosti.
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V. PROVOĐENJE IZBORA
Članak 33.
(1)

(2)

(3)

(4)

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja
se na biračkim mjestima na području
mjesnog odbora.
Biračko mjesto ne može biti u vjerskom
objektu, objektu u vlasništvu, najmu,
zakupu ili trajnom korištenju političke
stranke ili kandidata koji sudjeluje na
izborima, te u prostorijama u kojima se
poslužuju ili konzumiraju alkoholna pića.
Biračka mjesta određuje izborno
povjerenstvo vodeći računa o broju birača
koji će na njima glasovati, dostupnosti i
prostornoj udaljenosti, te veličini prostorije
za glasovanje, na način da se glasovanje bez
teškoća može odvijati u vremenu
određenom za glasovanje.
Svako biračko mjesto ima redni broj.

Članak 35.
(1)

(2)

(3)

(4)

Članak 34.

(2)

(3)

(4)

Izborno povjerenstvo će objaviti na
oglasnim pločama mjesnog odbora za čije
se vijeće provode izbori, te na internetskim
stranicama općine koja su biračka mjesta
određena, najkasnije 15 dana prije izbora.
Objava o biračkim mjestima sadrži: redni
broj biračkog mjesta, sjedište, odnosno
potpunu adresu s naznakom prostora u
kojem se nalazi, te popis pripadajućih ulica i
trgova iz kojih birači glasuju na tom
biračkom mjestu.
Na svakom biračkom mjestu prostorija za
glasovanje mora se opremiti i urediti na
način da se osigura tajnost glasovanja tako
da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je
birač popunio glasački listić.
Na biračkom mjestu glasački listići moraju
biti pomiješani tako da nisu složeni po
serijskim brojevima i postavljeni lepezasto
licem okrenutim prema dolje da se ne vidi
serijski broj listića.

Birački odbor u pravilu uređuje prostorije
biračkog mjesta na dan prije izbora, a
najkasnije jedan sat prije početka
glasovanja.
Birački odbor dužan je na svakom biračkom
mjestu prije njegova otvaranja, na biračima
vidljivom mjestu, istaknuti oglas o svim
prihvaćenim kandidacijskim listama i
zbirne liste.
Na biračkom mjestu ne smije biti
promidžbeni materijal, kao niti u
neposrednoj blizini biračkog mjesta.
Birački odbor je dužan na prednju stranu
svake glasačke kutije istaknuti glasački
listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.

Članak 36.
(1)

(1)

Broj: 6

(2)

(3)

Političke stranke i birači koji su predložili
kandidacijske liste za izbor članova vijeća
kao i nevladine udruge koje djeluju na
području neovisnog promatranja izbornih
postupaka i/ili promicanja ljudskih i
građanskih prava imaju pravo odrediti
promatrače koji će pratiti provedbu izbora
tijekom čitavoga izbornog postupka.
Na način određivanja promatrača,
podnošenje zahtjeva za promatranje izbora,
službene iskaznice promatrača,
promatranje rada biračkog odbora i
izbornog povjerenstva, te ovlasti izbornih
tijela prema promatračima na odgovarajući
se način primjenjuju odredbe Zakona o
lokalnim izborima.
Izborno povjerenstvo će obvezatnim
uputama podrobnije utvrditi prava i
dužnosti promatrača, te način praćenja
provedbe izbora.

Broj: 6
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V I . G L A S O VA N J E I U T V R Đ I VA N J E
REZULTATA GLASOVANJA

(2)

Članak 37.
(1)
(2)




(3)

(4)

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom
mjestu, glasačkim listićem.
Glasački listić sadrži:
naziv liste,
ime i prezime nositelja liste,
naputak o načinu glasovanja,
serijski broj.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom
listiću onim redom kojim su navedene na
zbirnoj listi kandidacijskih lista.
Ispred naziva svake liste stavlja se redni
broj.

(2)

Glasuje se samo za kandidacijske liste
navedene na glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se
zaokružuje redni broj ispred naziva
kandidacijske liste.

Biračka mjesta zatvaraju se u devetnaest
sati, a biračima koji su se u to vrijeme zatekli
na biračkom mjestu mora se omogućiti
glasovanje.

Članak 41.
(1)

(2)

(3)

Članak 38.
(1)
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(4)

U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom
mjestu moraju biti stalno prisutan
predsjednik biračkog odbora ili njegov
zamjenik, te najmanje dva člana biračkog
odbora.
Predsjednik biračkog odbora dužan je i
ovlašten osiguravati red i mir na biračkom
mjestu za vrijeme glasovanja , kao i nakon
zatvaranja biračkog mjesta.
Ako je nužno radi očuvanja reda i mira, te
radi nesmetanog odvijanja glasovanja,
predsjednik biračkog odbora može zatražiti
pomoć policije koja je na biračkom mjestu
dužna postupati u okviru zakonskih ovlasti.
Nitko, osim pripadnika policije na poziv
predsjednika biračkog odbora, ne smije
doći na biračko mjesto naoružan.

Članak 42.
Članak 39.
(1)

(2)





Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na
siguran i nedvojben način može utvrditi za
koju je kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
nepopunjeni glasački listić,
glasački listić popunjen na način da se ne
može sa sigurnošću utvrditi za koju je
kandidacijsku listu birač glasovao,
glasački listić na kome je birač glasovao za
dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 40.
(1)

Glasovanje traje neprekidno od sedam do
devetnaest sati.

(1)

(2)

(3)

(4)

Predsjednik biračkog odbora ili od njega
ovlašteni član dužan je za svakog birača koji
pristupi glasovanju utvrditi identitet i
provjeriti je li upisan u izvadak iz popisa
birača za dotično biračko mjesto.
Identitet birača utvrđuje se
identifikacijskom ispravom, sukladno
posebnim zakonima.
Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa
birača, predsjednik biračkog odbora ili od
njega ovlašteni član neće mu dozvoliti
glasovanje, osim ako birač svoje biračko
pravo na tom biračkom mjestu dokaže
potvrdom nadležnog državnog tijela.
Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je
dužan predati biračkom odboru i ona je
sastavni dio izvatka iz popisa birača za to
biračko mjesto.
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Članak 43.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na
biračkom mjestu, član biračkog odbora
biraču predaje glasački listić, objašnjava
način popunjavanja i upućuje ga na mjesto
glasovanja. Član biračkog odbora dužan je
voditi računa o tome da se onemogući uvid u
serijski broj listića koji se predaje biraču.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog
toga što je nepismen ne bi mogao
samostalno glasovati, može doći na biračko
mjesto s drugom osobom koja je pismena i
koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti
redni broj ispred naziva kandidacijske liste.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog
oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti
pristupiti na biračko mjesto može o tome
obavijestiti izborno povjerenstvo najranije
tri dana prije dana održavanja izbora ili
birački odbor na dan održavanja izbora.
Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve
birača za glasovanje izvan biračkog mjesta
predaju nadležnim biračkim odborima uz
cjelokupan izborni materijal.
Predsjednik biračkog odbora određuje
najmanje dva člana biračkog odbora koji će
birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i
omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome
računa o tajnosti glasovanja.
Na način ostvarivanja biračkog prava birača
koji pristupi na biračko mjesto, ali mu je
zbog invalidnosti onemogućena
pristupačnost biračkom mjestu na
odgovarajući se način primjenjuje odredba
stavka 5. ovoga članka.
Predsjednik biračkog odbora dužan je u
zapisnik o radu biračkog odbora
poimenično navesti glasovanje birača u
smislu stavaka 2., 3. i 6. ovoga članka.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Po završenom glasovanju birački odbor će
najprije prebrojati neupotrebljene glasačke

listiće i staviti ih u poseban omot koji će
zapečatiti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan
broj birača koji su glasovali na tom
biračkom mjestu, prema izvatku iz popisa
birača i potvrdama nadležnog tijela.
Nakon utvrđivanja broja birača koji su
glasovali, birački odbor pristupa otvaranju
glasačke kutije, prebrojavanju glasačkih
listića i broja glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih
listića utvrdi da je njihov broj manji od
utvrđenog broja birača koji su glasovali,
vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim
listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih
listića utvrdi da je njihov broj veći od
utvrđenog broja birača koji su glasovali,
birački odbor odmah o tome obavještava
izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo
odmah raspušta birački odbor i imenuje
novi, te određuje ponavljanje glasovanja na
tom biračkom mjestu koje će se obaviti
sedmog dana od dana prvog glasovanja.
Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje
se u roku od 12 sati nakon obavljenog
glasovanja.
Članak 45.

(1)








Članak 44.

Broj: 6




Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja
na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu
zabilježit će:
broj birača upisan u izvatku iz popisa birača
i broj birača koji su predali potvrdu
nadležnog tijela,
broj birača koji su pristupili glasovanju
prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu
za glasovanje,
broj birača koji su glasovali izvan biračkoga
mjesta,
broj birača koji su glasovali na biračkom
mjestu uz pomoć druge osobe,
koliko je ukupno birača glasovalo,
koliko je glasova dobila svaka
kandidacijska lista,

Broj: 6

(2)

(3)
(4)
(5)
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broj nevažećih glasačkih listića.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se
i sve druge činjenice koje su važne za
glasovanje.
Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati
pisane primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog
odbora.
Ako član biračkog odbora odbije potpisati
zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja
službena bilješka u kojoj se utvrđuje
činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi
odbijanja, ako ih član biračkog odbora
navede.

Članak 46.
(1)

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal
birački odbor dostavlja izbornom
povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od
zatvaranja biračkog mjesta.

Članak 48.
(1)

(1)







Članak 47.

(2)





(3)
(4)
(5)

O svom radu izborno povjerenstvo vodi
zapisnik.
Zapisnik obvezno sadrži:
broj birača upisanih u izvadcima iz popisa
birača i priloženim potvrdama za
glasovanje,
broj birača koji su glasovali,
broj nevažećih glasačkih listića,
broj glasova koje je dobila svaka
kandidacijska lista.
Svaki član izbornog povjerenstva može dati
primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog
povjerenstva.
Ako član izbornog povjerenstva odbije
potpisati zapisnik, o tome će se u zapisniku
sastaviti službena bilješka u kojoj se
utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i
razlozi odbijanja, ako ih član izbornoga
povjerenstva navede.

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje
izborno povjerenstvo na temelju rezultata
glasovanja na svim biračkim mjestima.

Članak 49.

(2)

(1)
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Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate
glasovanja za članove vijeća bez odgode će
objaviti:
broj birača upisanih u popis birača mjesnog
odbora,
koliko je glasova dobila svaka pojedina
kandidacijska lista,
koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka
kandidacijska lista,
ime i prezime kandidata sa svake
kandidacijske liste koji su izabrani za
članove vijeća.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na
oglasnoj ploči mjesnih odbora za čije se
vijeće izbori provode, te na internetskim
stranicama općine.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 50.
(1)

(2)
(3)

Sredstva za provođenje redovnih i
prijevremenih izbora za članove vijeća
osiguravaju se u Proračunu općine.
Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim
odborima raspolaže izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo odgovorno je za
raspodjelu i trošenje sredstava, te dodjelu
odgovarajućih sredstava izbornim tijelima
koja obuhvaćaju i sredstva za naknadu
obavljanja administrativnih i stručnih
poslova.
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VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Broj: 6

izbor i odredit će rok u kojem će se izbor
ponoviti.

Članak 51.
(1)

(2)

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja ili u postupku izbora za
članove vijeća mogu podnijeti političke
stranke, nositelji kandidacijske liste birača,
kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje
5% birača s područja mjesnog odbora za
čije se vijeće provode izbori.
Ako je kandidacijsku listu predložilo više
političkih stranaka, prigovor će se smatrati
pravovaljanim i kada ga je podnijela samo
jedna politička stranka. Političke stranke će
na temelju svojih statuta odrediti tko se ima
smatrati ovlaštenim podnositeljem
prigovora.

Članak 54.
(1)

(2)

(3)

Protiv rješenja izbornog povjerenstva
podnositelj prigovora ima pravo podnijeti
žalbu Uredu državne uprave u Brodskoposavskoj županiji.
Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se
putem izbornog povjerenstva u roku od 48
sati računajući od dana primitka pobijanog
rješenja.
Ured državne uprave u Brodsko - posavskoj
županiji će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati
od dana primitka žalbe.

Članak 55.
Članak 52.
(1)
(1)

(2)

Prigovor iz članka 51. ove Odluke podnosi
se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati
računajući od isteka dana kada je izvršena
radnja na koju je stavljen prigovor.
Izborno povjerenstvo dužno je donijeti
rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od
dana kad mu je dostavljen prigovor,
odnosno od dana kad su dostavljeni izborni
materijali na koje se odnosi prigovor.

Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite
izbornog prava ne odgađaju obavljanje
izbornih radnji koje su propisane ovom
Odlukom.

Članak 56.
(1)

Na podneske i rješenja u postupku po
odredbama ove Odluke ne plaćaju se
upravne pristojbe.

Članak 53.
IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA
(1)

(2)

Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o
prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti
koje su bitno utjecale na rezultate izbora,
poništit će radnje i odrediti da se u
određenom roku, kojim mora omogućiti da
se izbori održe na dan kada su raspisani, te
radnje ponove.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja
poništenih radnji ili ako se nepravilnosti
odnose na postupak glasovanja, a bitno su
utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat
izbora, izborno povjerenstvo poništit će

Članak 57.
(1)
(2)

(3)

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva
načelnik ili osoba koju on ovlasti.
Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat
će se u roku od 30 dana od dana objave
konačnih rezultata izbora.
Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz
stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač
sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u
roku od 30 dana od dana kada je prethodna

Broj: 6

(4)

(5)

(6)
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sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće
ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni
sazivač sazvat će novu konstituirajuću
sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora
predsjednika predsjeda prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše
glasova. Ako je više lista dobilo isti najveći
broj glasova konstituirajućoj sjednici
predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste
koja je imala manji redni broj na glasačkom
listiću.
Vijeće se smatra konstituiranim izborom
predsjednika vijeća na prvoj sjednici na
kojoj je nazočna većina svih članova vijeća.
Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz
stavaka 2. i 3. ovoga članka, raspisat će se
novi izbori.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 58.
(1)

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o izboru članova
vijeća mjesnih odbora na području općine
Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik
Brodsko- posavske županije“ broj 6/2010).

Članak 59.
(1)

10.

Na temelju članka 138. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o vodama
("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj 56/13.)
i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski
Stupnik na svojoj 5. sjednici održanoj 14. ožujka
2014. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
priključenju na komunalne vodne građevine

Članak 1.
U članku 1. Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj: 17/11) brišu se:
„- naknada za priključenje i način plaćanja naknade
za priključenje i
- prekršajne odredbe“.
U članku 13. “ stavak 3. i 4.“ brišu se.

Članak 2.
Podnaslov prije članka 18. „V. NAKNADA
ZA PRIKLJUČENJE“ briše se

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objavljivanja u ''Službenom vjesniku
Brodsko- posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BRODSKI STUPNIK

KLASA:026-01/14-01/01
URBROJ: 2178/03-02-14-1
U Brodskom Stupniku, 14. 3. 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.
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Članak 3.
Članci „18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25. i 26“
brišu se
Članak 27. postaje „članak 18.“, članak 28.
postaje „članak 19.“ , članak 29. postaje „članak
20.“, članak 30. postaje „članak 21.“ i članak 31.
postaje „članak 22“.

Članak 4.
U podnaslovu prije članka 27. rimski broj
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„VI“ zamjenjuje se rimskim brojem „V“.

Broj: 6

Klasa: 363-01/14-01/09
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2014. g.

Članak 5.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.

U podnaslovu prije članka 28. rimski broj
„VII“ zamjenjuje se rimskim brojem VI.

Članak 6.
U podnaslovu prije članka 29. rimski broj
„VIII“ zamjenjuje se rimskim brojem „VII“.

Članak 6.
U podnaslovu prije članka 30. rimski broj
„IX“ zamjenjuje se rimskim brojem „VIII“.
Članak 7.
U Prijelaznim i završnim odredbama iza
članka 22. dodaje se novi članak „23“ koji glasi:
„Svi upravni postupci pokrenuti prije 18.
svibnja 2013.g. za obračun i naplatu naknade za
priključenje dovršit će se sukladno odredbama
Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („N.N.
broj 153/09) i Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine „Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 17/11).
Nakon 18. svibnja 2013.g. ne postoji
mogućnost obračuna naknade za priključenje na
komunalne vodne građevine, a ukoliko je stranka
podnijela zahtjev za priključenje nakon
18.05.2013.g. i platila naknadu za priključenje, ista
će joj biti vraćena odmah po stupanju na snagu ove
Odluke.

11.

Na temelju članka 28. Zakona o
ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj
82/08) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
8/09. i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski
Stupnik, na svojoj 5. sjednici, održanoj 14. 3.
2014.godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost
spolova općine Brodski Stupnik

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za
ravnopravnost spolova općine Brodski Stupnik (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo je radno-savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik.

Članak 2.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Zadaća Povjerenstva je poticati i
koordinirati aktivnosti na području općine Brodski
Stupnik koje za cilj imaju promicanje
ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim
radom pomagati Općinskom vijeću i drugim tijelima
u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i
Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti
spolova na lokalnoj razini.

Broj: 6
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U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
- prati i potiče provedbu Nacionalne politike
za promicanje ravnopravnosti spolova na području
Županije,
- prati stanje i razmatra pitanja u svezi s
ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i
drugim propisima zajamčene ravnopravnosti
spolova,
- razmatra predstavke kojima se ukazuje na
pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova, te
nadležnim tijelima predlaže mjere njihova
otklanjanja,
- potiče oblikovanje i provedbu programa i
aktivnosti obrazovne, informativne i promidžbene
naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti
spolova
- predlaže i poduzima i druge mjere i
aktivnosti pospješivanja ostvarivanja
ravnopravnosti spolova (održavanje tribina,
okruglih stolova, radionica, seminara i sl.).

Članak 3.
Povjerenstvo ima predsjednika/cu,
zamjenika predsjednika/ce i tri člana koje na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje imenuje
Općinsko vijeće.
U Povjerenstvu su zastupljeni članovi/ce
Općinskog vijeća, predstavnici/ce udruga i
nezavisni stručnjaci/kinje.

Članak 4.
Članovi/ice Povjerenstva imenuju se na
vrijeme trajanja mandata Općinskog vijeća koja ih je
imenovalo.
Općinsko vijeće može razriješiti člana/icu
Povjerenstva i prije isteka mandata:
ako neopravdano ne nazoči sjednicama
Povjerenstva,
na osobni zahtjev,
ako odjavi prebivalište s područja općine
Brodski Stupnik
na obrazloženi prijedlog predsjednika/ce
Povjerenstva.
U slučaju razrješenja člana/ice
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Povjerenstva, na istoj sjednici imenuje se novi
član/ica Povjerenstva, a njegov/njen mandat traje do
isteka mandata Povjerenstva.

Članak 5.
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se
u Proračunu općine Brodski Stupnik.

Članak 6.
Stručne i administrativne poslove za
Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine Brodski Stupnik.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
– posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 023-01/14-02/ 19
URBROJ: 2178/03-02-14-1
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.
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12.

Broj: 6

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Sukladno odredbama članka 14. stavka 4.
Zakona o sprečavanju sukoba interesa („Narodne
Novine“ br. 26/11.) i članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 8/09 i 3/13.) Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na 5. sjednici održanoj 14.
ožujka 2014. godine, donosi

Klasa: 023-01/14-01/17
Urbroj: 2178/03-02-14-1
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2014. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

ODLUKU
o popisu pravnih osoba od posebnog interesa
za općinu Brodski Stupnik
13.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se popis pravnih
osoba od posebnog interesa za općinu Brodski
Stupnik.
Popis obuhvaća trgovačka društva u kojima
općina ima udjele ili im je osnivač, odnosno
suosnivač, a obavljaju djelatnost kao javnu službu,
te su od posebnog interesa za općinu Brodski
Stupnik.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o
zaštiti potrošača (''Narodne novine'' br. 79/07,
125/07, 75/09, 79/09, 89/09 i 133/09, 78/12 i 56/13),
i članka 30. Statuta općine (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 08/09. i 3/13.),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 5.
sjednici, održanoj 14. ožujka 2014. godine, donijelo
je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga

Članak 2.
Članak 1.
Pravne osobe od posebnog interesa su:
- „Vodovod“ d.o.o. Slavonski Brod,
- „Posavska Hrvatska“ d.o.o. Slavonski Brod.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu
potrošača javnih usluga na području općine Brodski
Stupnik (u daljnjem tekstu: Savjet).

Članak 3.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.

U Savjet se imenuju:
1. Marija Rosandić,
2. Danijela Vrljić,
3. predstavnik Udruge za zaštitu potrošača,
kao član.
Mandat članova Savjeta traje četiri (4) godine.

Broj: 6
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Savjet je savjetodavno tijelo općinskog
načelnika i Općinskog vijeća, čija je osnovna zadaća
da se očituje o pružanju i cijeni javnih usluga
propisanih zakonom i aktima općine.
Savjet se osniva u cilju praćenja stanja, raspravljanja
i davanja mišljenja i preporuka ovlaštenim tijelima
općine Brodski Stupnik vezanim za prava i obveze
potrošača javnih usluga.
Svoje preporuke i mišljenja Vijeće daje na
transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.
U pravilu, na prvoj konstituirajućoj sjednici,
članovi Savjeta između sebe biraju predsjednika i
zamjenika predsjednika.
Vanjski članovi Savjeta, imaju pravo na
naknadu za svoj rad u skladu s aktima općine
Brodski Stupnik kojim se regulira pravo na naknadu
za rad članova radnih tijela.

Članak 4.
Način rada i odlučivanja Savjeta uređuje se
Poslovnikom o radu Savjeta koji se donosi većinom
svih članova.
Općinski načelnik saziva konstituirajuću
sjednicu Savjeta u roku osam (8) dana od donošenja
ove Odluke.
Do izbora predsjednika Savjeta, istim
predsjedava općinski načelnik.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 023-01/14-01/18
URBROJ: 2178/03-02-14-1
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆE
NIKOLA MEDVED, v.r.

14.

Na temelju članka 42. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), općinski
načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
Radne skupine za poticanje ulaganja u
gospodarske projekte i zapošljavanje na
području općine Brodski Stupnik

I.
Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za
Savjet obavljat će Upravni odjel općine Brodski
Stupnik.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u ''Službenom vjesniku
Brodsko- posavske županije“.

U točki I. Odluke o imenovanju Radne skupine
za poticanje ulaganja u gospodarske projekte i
zapošljavanje na području općine Brodski Stupnik
(„Službeni vjesniku Brodsko-posavske županije“
broj 12/08), dodaje se peta alineja koja glasi:
„- Otvaraju ponude, sastavljaju zapisnik i daju
prijedlog općinskom načelniku o donošenju odluke
o prihvaćanju ponude“.

II.
U točki II. Odluke, mijenja se i glasi:

»SLUŽBENI VJESNIK«
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1.
2.
3.
4.
5.

„Radnu skupinu čine:
Josip Salantić, predsjednik,
Nikola Medved, član,
Ivan Čuljak, član,
Goran Jelinić, član,
Antun Barac, član“

III.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».

Broj: 6

Klasa:302-01/14-01/01
Urbroj:2178/03-01-14-1
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2014. godine
Načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

Broj: 6
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OPĆINA DAVOR

1.

II.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Davor (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 12/09 i 07/13) Općinsko vijeće
općine Davor na svojoj 6. sjednici održanoj 6.
ožujka 2014. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o popisu imovine
općine Davor sa stanjem
31. 12. 2013. godine

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenom popisu
imovine općine Davor koje je podnijelo
Povjerenstvo
za
popis
nematerijalne
i
materijalne imovine i zaliha i potraživanja,
obveza i novca na računima i u blagajni na dan
31. 12. 2013. godine.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa: 406-01/13-01/7
Urbroj: 2178/17-01-14-1
Davor, 6. ožujka 2014.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Burazović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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2.

Članak 2.

Na temelju članka 110. Zakona o
proračunu (”Narodne novine” br. 87/08., 86/09
i 136/12) i članka 32. Statuta općine Davor
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 12/09 i 07/13) Općinsko vijeće općine
Davor na svojoj 6. sjednici održanoj 6. ožujka
2014. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
općine Davor za 2013. godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju
Proračuna općine Davor za 2013. godinu, sa
stanjem 31. 12. 2013. godine, kako slijedi:
Prihodi
4.452.257,00 kn
Rashodi
4.536.154,00 kn
_________________________________
Manjak

Broj: 6

-83.897,00 kn

Izvješće o izvršenju Proračuna općine
Davor za 2013. godinu u privitku je ove
Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa: 400-01/12-01/4
Urbroj: 2178/17-01-14-19
Davor, 6. ožujka 2014.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Burazović, v.r.

Broj: 6
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POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE DAVOR SA 31. 12. 2013.

Broj: 6
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OPĆINA
GORNJA VRBA

18.

Na temelju članka 46. Zakona o
proračunu (”Narodne novine” br. 87/08,
136/12), članka 40. Statuta općine Gornja Vrba
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 09/09, 09/11, 03/13) i članka 4. Odluke o
izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za
2014. godinu (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 26/13), donosim

2.
U razdjeli 001 - Jedinstveni upravni
odjel, općinska predstavnička i izvršna tijela,
glava 09 - Komunalna infrastruktura i kapitalna
ulaganja,
Program: 001090202 - Izgradnja
objekata i uređenje komunalne infrastrukture,
Projekt: 001090202 - Izgradja odvodnje na
području općine, smanjuju se planirana sredstva
na Poziciji 77, Odjeljak 4214 - Ostali
nespomenuti građevinski objekti sa 700.000,00
kn na 665.000,00 kn.

ODLUKU

Članak 2.

o preraspodjeli sredstava planiranih u
Proračunu općine Gornja Vrba
za 2014. godinu

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna
općine Gornja Vrba za 2014. godinu (”Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 26/13).

Članak 1.

Članak 3.

U Proračunu općine Gornja Vrba za
2014. godinu (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 26/13), preraspodjeljuju
se sredstva između proračunskih stavaka kako
slijedi:

Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

1.
U razdjelu 0001 - Jedinstveni upravni
odjel, općinska predstavnička i izvršna tijela,
glava 06 - Društvene djelatnosti, program:
0010601-Sport,
Aktivnost:0010601010 Redovno
djelovanje
sportskih
udruga,
povećavaju se planirana sredstva na Poziciji 61,
osnovni račun 38115 - Tekuće donacije
sportskim društvima sa 100.000,00 kn na
135.000,00 kn.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 400-08/14-01/2
Urbroj: 2178/28-01-14-1
Gornja Vrba, 2. travnja 2014. godine
Općinski načelnik
Ivan Vuleta, dipl.inž.,v.r.
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OPĆINA GUNDINCI

16.

II
Povjerenstvo ima tri člana.

Temeljem članaka 3. stavaka 1. i 2.
Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne
vrijednosti i članka 30. Statuta općine Gundinci
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 09/13) Općinsko vijeće općine Gundinci na
svojoj 7. sjednici održanoj 21. ožujka 2014.
godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stručnog
povjerenstva za pripremu i provedbu
postupaka nabave bagatelne vrijednosti

III
U Povjerenstvo se imenuju:
1.
Katarina Depope Radman, dipl.iur., kao
voditelj postupka koji posjeduje važeći
certifikat u području javne nabave, Klasa:40601/09-01/171,
Urbroj:526-15-02/1-09-1269
izdan od Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetništva,
2.
Mladen Karavidović, M. Gupca 24, član
Povjerenstva

I
Osniva se Stručno povjerenstvo za
pripremu i provedbu postupaka nabave
bagatelne vrijednosti u općini Gundinci.

3.
Ivan Kokanović, Zagrebačka 63, član
Povjerenstva.

Broj: 6
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17.

Povjerenstvo je u svom radu dužno
postupati sukladno propisima, pravilima struke
i u interesu općine Gundinci.

V
Stručne i administrativne poslove za
Povjerenstvo obavljat će tajnica općine
Gundinci.

Na temelju članka 28. stavka 1. točke
3. Zakona o zaštiti i spašavanju (”Narodne
novine” br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), te
članka 30. Statuta općine Gundinci (”Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/13),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 7.
sjednici održanoj 21. ožujka 2014. godine,
donosi
ODLUKU

VI

o donošenju Plana zaštite i spašavanja i
Plana civilne zaštite za općinu Gundinci

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 400-01/14-01/3
Urbroj: 2178/05-02/14-1
Gundinci, 21. ožujka 2014. godine

Članak 1.
Donosi se Plan zaštite i spašavanja i
Plan civilne zaštite za općinu Gundinci koje je
izradila ovlaštena tvrtka „IN KONZALTING”
d.o.o. Slavonski Brod u ožujku 2014. godine.

Članak 2.
Općinsko vijeće
predsjednik
Ivan Kokanović, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga
dana od dana objavljivanja u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa : 810-01/14-01/6
Urbroj: 2178/05-02/14-1
Gundinci, 21. ožujka 2014. godine
Općinsko vijeće
predsjednik
Ivan Kokanović, v.r.
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POKRETANJE POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE

Temeljem članka 18. st. 3. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i
143/13), članka 30. Statuta općine Gundinci
(“Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije"
br. 09/13) Općinsko vijeće općine Gundinci na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2014.
godine, donosi
ODLUKU
o provedbi postupka nabave bagatelne
vrijednosti

Članak 3.
(1)
Pripremu i provedbu postupaka bagatelne
nabave provodi Stručno povjerenstvo naručitelja
koje imenuje općinski načelnik/ Općinsko vijeće
internim aktom na razini jedne godine.
(2)
U pripremi i provedbi svakog pojedinog
postupka bagatelne nabave moraju sudjelovati
najmanje tri (3) člana, od kojih najmanje jedan član
može imati važeći certifikat na području javne
nabave.

PREDMET ODLUKE
Članak 4.
Članak 1.
(1)
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne
nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog
trošenja proračunskih sredstava, ovom Odlukom se
uređuje postupak koji prethodi stvaranju
ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga,
procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kn bez PDVa, procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
20.000,00 kuna do 200.000,00 kn bez PDV-a za
robu i usluge, te do 500.000,00 kn bez PDV-a za
radove (u daljnjem tekstu: bagatelna nabava) za
koje sukladno Zakonu o javnoj nabavi u daljnjem
tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe
postupka javne nabave.
(2)
U provedbi postupka bagatelne nabave
roba, radova i usluga osim ove Odluke, obvezno je
primjenjivati i druge važeće zakonske i
podzakonske akte, te opće akte koji se odnose na
pojedini predmet nabave u smislu posebnog
zakona.

(1)
Postupci bagatelne nabave moraju biti
usklađeni s Planom nabave naručitelja, izuzev
predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od
20.000,00 kuna.
(2)
Ukoliko predmet nabave nije planiran u
Planu za tekuću godinu općinski načelnik mora
istovremeno utvrditi
izmjenu/dopunu Plana
nabave.
(2)
Prilikom definiranja predmeta nabave
odgovorna osoba naručitelja dužna je postupati u
duhu dobrog gospodarstvenika po načelu „najbolja
vrijednost za uloženi novac“. U tom smislu ne
smije se dijeliti vrijednost nabave s namjerom
izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili
pravila koja vrijede prema procijenjenoj
vrijednosti nabave.

PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
MANJE OD 20.000,00 KUNA BEZ PDV-a

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 5.
Članak 2.
(1)
O sukobu interesa na odgovarajući način
primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

(1)
Nabavu roba, radova i usluga procijenjene
vrijednosti manje od 20.000,00 kn, naručitelj
provodi izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem

Broj: 6

»SLUŽBENI VJESNIK«

ugovora, temeljem zaprimljene ponude.
(2) Narudžbenica obavezno sadrži podatke:
Naručitelja robe ili usluge ( adresu, OIB)
Isporučitelja robe ili usluge (adresu, OIB)
Redni broj narudžbenice
Datum ispostavljanja narudžbenice
Rok isporuke
Način otpreme
Rok i način plaćanja
Naziv robe ili usluga, jedinicu mjere,
količinu, cijenu (bez PDV-a)
Poziciju Proračuna s koje će se izvršiti
plaćanje
Potpis odgovorne osobe/načelnika sektora
koji naručuje robu ili uslugu.
(3)
Narudžbenicu izdaje upravni odjel a
potpisuje je odgovorna osoba.
(4)
Evidenciju o izdanim narudžbenicama
vodi upravni odjel.
PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA BEZ
PDV-a DO PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
MANJE OD 70.000,00 KUNA BEZ PDV-a
Članak 6.
(1)
Nabavu roba, radova i usluga procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do
70.000,00 kuna, općinski načelnik provodit će
samostalno.
(2)
Postupak započinje slanjem Poziva na
dostavu ponuda na adrese minimalno tri
gospodarska subjekta, a ovisno o složenosti
predmeta nabave i pet.
(3)
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave
i razini tržišnog natjecanja poziv za dostavu ponuda
može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom
subjektu.
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Članak 7.

(1)
Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese
gospodarskih subjekata upućuje se na način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od
strane gospodarskog subjekta (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, potvrda e-mail-om i sl.).
(2)
Poziv na dostavu ponuda minimalno mora
sadržavati: naziv ponuditelja, naziv upravnog
odjela koji pokreće postupak, naziv predmeta
nabave, rok početka i završetka izvođenja
radova/isporuke robe/pružanja usluge, mjesto
izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluge,
opis predmeta nabave i tehnička specifikacija,
troškovnik predmeta nabave, rok valjanosti
ponude, način izvršenja (narudžbenica i/ili
ugovor), rok za dostavu ponude i mjesto dostave
ponude.
(3)
Naručitelj može u pozivu za dostavu
ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete, te
sposobnosti ponuditelja.
(4)
Rok za dostavu ponuda iznosi minimalno
dva dana, od dostavljenog poziva na dostavu
ponuda.
(5)
Otvaranje ponuda vršit će se sukladno
članku 16. ove Odluke.
(6)
Na temelju zapisnika o otvaranju, pregledu
i ocjeni ponuda vršit će se odabir ponuda.
(7)
Rok za odabir najpovoljnije ponude iznosi
10 dana.
(8)
Nakon odabira najpovoljnije ponude
pristupit će se sklapanju ugovora i/ili slanju
narudžbenice.
Članak 8.
(1)
Naručitelj može isključiti ponuditelja iz
postupka bagatelne nabave procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do
70.000,00 kuna:
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1.
ako je gospodarski subjekt ili osoba
ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog
subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od
sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća
kaznena djela prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta:
a)
prijevara (članak 236.), prijevara u
gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje
mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.),
davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak
254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca
(članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak
291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.),
primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak
294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje
mita za trgovanje utjecajem (članak 296.),
zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje
kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja
(članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b)
prijevara (članak 224.), pranje novca
(članak 279.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (članak 293.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje
mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b),
udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.),
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti
(članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak
343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita
(članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne
novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
2.
ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih
poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema
posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije
dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja
(primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Broj: 6

3.
ako je dostavio lažne podatke pri dostavi
dokumenata.
4.
ako je gospodarski subjekt izvršio radove,
isporučio robu i/ili obavio usluge temeljem
prethodnog ugovora s naručiteljem koji nije izvršen
sukladno preuzetim ugovornim obvezama.
(2)
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke
1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući
od dana slanja/objave poziva na dostavu ponude.
(3)
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke
2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga
koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana slanja/objave poziva na dostavu ponude, ili
važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela
države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne
izdaje potvrda iz točke 2. ovoga stavka.

Članak 9.
(1)
Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda za
bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake
ili veće od 20.000,00 kuna do 70.000,00 kuna može
odrediti uvjete pravne i poslovne sposobnosti koje
ponuditelj dokazuje i to: upisom u sudski, obrtni,
strukovni ili drugi odgovarajući registar države
sjedišta gospodarskog subjekta.
(2)
Upis u odgovarajući registar dokazuje se
odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u
državi sjedišta gospodarskog subjekta,
gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s
ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
(3)
Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga članka ne
smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana
slanja/objave poziva na dostavu ponuda.

Broj: 6
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PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
JEDNAKE ILI VEĆE OD 70.000,00 KUNA DO
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI 200.000,00
KUNA ZA ROBU I USLUGE TE 500.000,00
KUNA ZA RADOVE
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se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom
subjektu.

Članak 10.

(4)
Ponude dostavljene na temelju objavljenog
poziva na dostavu ponuda na internetskim
stranicama, uzimaju se u razmatranje pod istim
uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju
poziva na dostavu ponuda upućenog gospodarskim
subjektima po vlastitom izboru.

(1)
Postupak bagatelne nabave usluga
procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robu i
usluge te 500.000,00 kuna za radove započinje
danom zaprimanja zahtjeva za početak postupka
bagatelne nabave.

(5)
Poziv na dostavu ponuda slanjem na adrese
gospodarskih subjekata upućuje se na način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od
strane gospodarskog subjekta (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, potvrda e-mail-om i sl.).

(2)
Zahtjev za pripremu i početak postupka
bagatelne nabave minimalno sadrži sljedeće
podatke: naziv upravnog odjela koji pokreće
postupak, naziv predmeta nabave, procijenjena
vrijednost nabave, izvor planiranih sredstva, rok
početka i završetka izvođenja radova/isporuke
robe/pružanja usluge, rok, način i uvjeti plaćanja,
mjesto izvođenja radova/isporuke robe/pružanja
usluge, opis predmeta nabave i tehnička
specifikacija, troškovnik predmeta nabave, razlozi
isključenja i dokazi sposobnosti, jamstva, kriterij
za odabir ponude, rok valjanosti ponude, način
izvršenja (narudžbenica i/ili ugovor), prijedlog
minimalno jednog člana Stručnog povjerenstva
naručitelja za provedbu predmetnog postupka,
način stavljanja na raspolaganje poziva na dostavu
ponuda, naziv gospodarskih subjekata kojima se
dostavlja poziv na dostavu ponude.

(6)
Poziv na dostavu ponuda mora minimalno
sadržavati: naziv naručitelja, naziv predmeta
nabave, kontakt osoba, redni broj nabave iz Plana
nabave, rok početka i završetka izvođenja
radova/isporuke robe/pružanja usluge, rok, način i
uvjeti plaćanja, mjesto izvođenja radova/isporuke
robe/pružanja usluge, opis predmeta nabave i
tehnička specifikacija, troškovnik predmeta
nabave, razlozi isključenja i dokazi sposobnosti,
jamstva, kriterij za odabir ponude, rok valjanosti
ponude, način izvršenja (narudžbenica i/ili
ugovor), rok za dostavu ponude i mjesto dostave
ponude.

(3)
Nabavu roba, radova i usluga procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna do
200.000,00 kuna za robu i usluge, te 500.000,00
kuna za radove, naručitelj provodi slanjem poziva
na dostavu ponuda na adrese minimalno tri
gospodarska subjekta, a ovisno o složenosti
predmeta nabave i pet gospodarskih subjekata i/ili
objavom na službenim stranicama naručitelja i/ili
kombinacijom slanjem poziva na dostavu ponude
na adrese/mail adrese gospodarskih subjekata.
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini
tržišnog natjecanja poziv za dostavu ponuda može

(7)
Rok za dostavu ponuda iznosi minimalno
deset dana, od dostavljenog poziva na dostavu
ponuda.
(8)
Svaka pravodobno dostavljena ponuda
upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, te dobiva
redni broj prema redosljedu zaprimanja. Upisnik o
zaprimanju ponuda je sastavni dio Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.
(9)
Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna
ponude, upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda,
te dobiva redni broj prema redosljedu zaprimanja.
Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u
trenutku zaprimanja zadnje izmjene i/ili dopune
ponude.
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Na omotnici ponude naznačuje se datum
(10)
zaprimanja, te redni broj ponude prema redosljedu
zaprimanja.
Stručno povjerenstvo naručitelja
(11)
pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i
zahtjeva iz poziva na dostavu ponude.
Pregled i ocjena ponuda tajni su do
(12)
donošenja obavijesti naručitelja.
O postupku pregleda i ocjene ponuda
(13)
sastavlja se zapisnik.
Naručitelj na temelju rezultata pregleda i
(14)
ocjene ponuda donosi obavijest o odabiru
najpovoljnije ponude, a temelji se na kriteriju za
odabir ponude.
Putem Obavijesti o odabiru najpovoljnije
(15)
ponude odabire se najpovoljnija ponuda s kojim će
se sklopiti ugovor o bagatelnoj nabavi.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
(16)
sadrži najmanje: naziv naručitelja, predmet
nabave, procijenjenu vrijednost nabave, naziv
ponuditelja čija je ponuda odabrana, cijenu
odabrane ponude.
(17)
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s
preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda naručitelj je obavezan dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, potvrda e-mail-om, objavom na
internetskim stranicama).

Članak 11.
(1)
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja
iz postupka bagatelne nabave procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kn do
200.000,00 kn za robu i usluge, te 500.000,00 kn za
radove ako:
1.
ako je gospodarski subjekt ili osoba
ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog
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subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od
sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća
kaznena djela prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin
osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta:
a)
prijevara (članak 236.), prijevara u
gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje
mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.),
davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak
254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),
subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca
(članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak
291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.),
primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak
294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje
mita za trgovanje utjecajem (članak 296.),
zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje
kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja
(članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b)
prijevara (članak 224.), pranje novca
(članak 279.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (članak 293.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje
mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b),
udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.),
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti
(članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak
343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita
(članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne
novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,
51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
2.
ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih
poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema
posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije
dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja
(primjerice u postupku pred stečajne nagodbe).
3.
ako je dostavio lažne podatke pri dostavi
dokumenata.

Broj: 6
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4.
ako je gospodarski subjekt izvršio radove,
isporučio robu i/ili obavio usluge temeljem
prethodnog ugovora s naručiteljem koji nije izvršen
sukladno preuzetim ugovornim obvezama.

(2)
Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda
može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti
sukladno čl. 72. Zakona o javnoj nabavi.

(2)
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke
1. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu
ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući
od dana slanja/objave poziva na dostavu ponude.

Članak 14.

(3)
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke
2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga
koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana slanja/objave poziva na dostavu ponude, ili
važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela
države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne
izdaje potvrda iz točke 2. ovoga stavka.

Članak 12.
(1)
Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda za
bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake
ili veće od 70.000,00 kn do 200.000,00 kn za robu i
usluge, te 500.000,00 kn za radove određuje
obvezno uvjete pravne i poslovne sposobnosti koje
ponuditelj dokazuje, i to: upisom u sudski, obrtni,
strukovni ili drugi odgovarajući registar države
sjedišta gospodarskog subjekta.
(2)
Upis u odgovarajući registar dokazuje se
odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u
državi sjedišta gospodarskog subjekta,
gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s
ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
(3)
Izvod ili izjava iz stavka 2. ovoga članka ne
smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana
slanja/objave poziva na dostavu ponuda.

(1)
Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva
sukladno ovoj Odluci ponuditelji mogu dostaviti u
neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom
smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Članak 15.
(1)
Naručitelj u postupku bagatelne nabave
može od gospodarskog subjekta tražiti sljedeće
vrste jamstva:
1.
Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj
odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku
njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih
podataka u smislu članka 8. stavka 1. točke 3. ove
Odluke, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj
nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno
ispunjenje ugovora,
2.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za
slučaj povrede ugovornih obveza,
3.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u
jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja
nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s
naslova naknade štete,
4.
Jamstvo o osiguranju za pokriće
odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja
može nastati u vezi s obavljanjem pojedine
djelatnosti.

Članak 13.

(2)
Bez obzira koje je jamstvo za ozbiljnost
ponude naručitelj odredio, ponuditelj može dati
novčani polog u traženom iznosu.

(1) Naručitelj u pozivu na dostavu ponuda može
odrediti uvjete financijske sposobnosti sukladno čl.
71. Zakona o javnoj nabavi.

(3)
Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u
apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5%
procijenjene vrijednosti nabave.
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(4)
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne
smije biti kraće od roka valjanosti ponude.
(5)
Ako istekne rok valjanosti ponude ili
jamstva za ozbiljnost ponude, ponuditelj mora
tražiti njihovo produženje. U tu svrhu
ponuditeljima se daje primjereni rok.
(6)
Naručitelj je obavezan vratiti
ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude nakon
završetka postupka bagatelne nabave, a presliku
jamstva pohraniti.

Članak 16.
(1)
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj
omotnici s naznakom: naziv naručitelja, naziv
predmeta nabave i naznakom „ne otvaraj“.

ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Članak 19.
(1)
Naručitelj može poništiti postupak
bagatelne nabave ako:
1.
postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi
došlo do pokretanja postupka bagatelne nabave da
su bile poznate prije;
2.
postanu poznate okolnosti zbog kojih bi
došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na
dostavu ponude da su bile poznate ranije.
(2)
Naručitelj je obvezan poništiti postupak
bagatelne nabave ako:
1.

(2)
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu
ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.
(3)
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na
isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da
se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Članak 17.
(1)
Ponuditelji moraju dostaviti svoje ponude
najkasnije do isteka roka za dostavu ponude, bez
obzira na način dopreme ponude.
(2)
Otvaranje ponuda kod postupaka
bagatelne nabave ponuditelj neće vršiti javno.
(3)
Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena
člana Stručnog povjerenstva naručitelja.
(4)
Otvaranje ponuda vršit će se najkasnije u
roku pet radnih dana nakon isteka roka za dostavu
ponuda.

Članak 18.
(1)

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena
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nije pristigla nijedna ponuda;

2.
nakon isključenja odbijanja ponuda ne
preostane nijedna valjana ponuda.

Članak 20.
(1)
Ako postoje razlozi za poništenje postupka
bagatelne nabave, naručitelj bez odgode donosi
obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave.
(2)
Obavijest o poništenju postupka sadrži:
podatke o naručitelju, predmet nabave,
obrazloženje razloga poništenja, datum donošenja i
potpis odgovorne osobe.

Članak 21.
(1)
Rok za donošenje Obavijesti o odabiru
najpovoljnije ponude iznosi 20 dana od donošenja
odluke o odabiru.

Broj: 6
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana
nakon objavljivanja u
„Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-01/14-01/2
URBROJ:2178/05-02-14-1
Gundinci, 21. ožujka 2014. g.
Predsjednik
Ivan Kokanović, v.r.
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U ostvarivanju prava i obveza u području
zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave:
Ř
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,
Ř
u Proračunu osiguravaju sredstva
namijenjena za financiranje sustava zaštite i
spašavanja u narednoj godini,
Ř
donose procjenu ugroženosti i Plan
zaštite i spašavanja,
Ř
donose opće akte kojima propisuju mjere,
aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i
spašavanja,

19.

Ř
obavljaju i druge poslove zaštite i
spašavanja utvrđene zakonom.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 30. Statuta općine
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 09/13.), a na prijedlog općinskog
načelnika općine Gundinci, Općinsko vijeće na 7.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. ožujka
2014. donijelo je:

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

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja za općinu Gundinci u 2014. 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.

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

ZAKONSKE ODREDBE
v
Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne
novine 174/04)
v
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju (Narodne novine 79/07)
v
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju (Narodne novine 38/09)
v
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju (Narodne novine 127/10)
v
Pravilnik o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine 38/08)
v
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine 118/12)
v
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne
novine 40/08)
v
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (Narodne novine 44/08)
v
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(Narodne novine 111/07)

Broj: 6

ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, u
2014.g. izvršiti:
Ř
Temeljem odredbi čl. 28. do 29.b. Zakona o
zaštiti i spašavanju (u daljnjem tekstu: Zakon, NN
br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), propisuje se
obveza izrade i donošenja planskih dokumenata
zaštite i spašavanja (procjena ugroženosti od
katastrofa i velikih nesreća i planova zaštite i
spašavanja). Navedene planske dokumente
redovito ažurirati i usklađivati.
Ř
Temeljem odredbi Zakona, Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (NN br. 40/08. i 44/08.), te Pravilnika o
ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne
zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN br. 111/07),
potrebno je provesti popunu postrojbi civilne
zaštite, njihovo opremanje, osposobljavanje, a
prema potrebi i aktiviranje,
Ř
Temeljem Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine 118/12) uskladiti Procjenu
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara, te Planova zaštite i spašavanja i Plana
civilne zaštite s odredbama navedenog pravilnika,
Ř
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN
92/10) izvršiti usklađivanje procjene ugroženosti i
Plana zaštite od požara
Ř
Izvršiti smotriranje Tima civilne zaštite
opće namjene,
Ř
Izvršiti smotriranje povjerenika civilne
zaštite,

1.

CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i
spašavanja, timovi CZ)

Sukladno Procjeni ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za
općinu Gundinci, srednjoročnom planu razvoja,
osobnoj i materijalnoj formaciji, te usklađeno s
osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a
sa ciljem razvoja vlastitih sposobnosti djelovanja
službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje

Ř

Izvršiti smotriranje teklića,

Ř
Vršiti redovito ažuriranje planskih,
operativnih dokumenata,
Ř
najmanje jednom godišnje izvršiti
usklađenje Planova zaštite od požara s
novonastalim uvjetima,
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Ř
izvršiti edukaciju povjerenika civilne
zaštite u cilju upoznavanja sa zadacima i obvezama
iz Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite,
Ř
Održati jednu vježbu Stožera zaštite i
spašavanja, povjerenika civilne zaštite i tima CZ,
Ř
Najmanje dva puta godišnje održati
sjednicu Stožera zaštite i spašavanja

2.

-

4.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI
(socijalna služba, crveni križ, veterinarska
služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna
poduzeća za održavanje komunalne
infrastrukture – vodovod, kanalizacija,
čistoća, groblja, te pravne osobe koje se bave
građevinski, prijevozničkim, turističkim i
drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i
spašavanje)

VATROGASTVO

Nastaviti opremanje, osposobljavanje i
usavršavanje prema planovima zaštite od požara.

-
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U Proračunu osigurati sredstva za:
nabavku vatrogasne opreme (zaštitna
vatrogasna odjela, ostala dodatna
oprema),
razvoj kadrovskih kapaciteta,
polaganje stručnog ispita;
vježbe
dežurstvo za vrijeme žetvenih radova
dislokacija u ljetnom periodu na jug
Hrvatske

3.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
(DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO GUNDINCI, LOVNA UDRUGA
FAZAN GUNDINCI, KONJOGOJSKA
UDRUGA GUNDINCI, RIBOLOVNA
UDRUGA ŠARAN GUNDINCI)
Za navedene udruge, sukladno njihovim
razvojnim projektima i programima od značaja za
zaštitu i spašavanje, utvrditi aktivnosti koje će se
financirati iz Proračuna jedinice lokalne
samouprave. Cilj je kadrovsko i materijalnotehničko jačanje udruge u jedinstvenom sustavu
zaštite i spašavanja.

Većina službi koje se zaštitom i
spašavanjem bave u redovnoj djelatnosti, sve one
su ustrojene i djeluju na višim razinama, tako da
zbog potrebe praćenja stanja na ovom području
treba ubuduće redovito tražiti analize stanja bitnih
za sustav zaštite i spašavanja ovih službi.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu
zaštite i spašavanja, imaju obvezu uključivanja u
sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost,
posebno u slučajevima angažiranja prema Planu
djelovanja zaštite.
Službe i postrojbe središnjih tijela državne
uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i
spašavanje na području općine kroz svoje
sudjelovanje u Stožeru zaštite i spašavanja
(djelatnici MUP-a i DUZS i dr.), kao savjetodavna
tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih
zakonom propisanih radnji kojima se bave i u
svojoj redovnoj djelatnosti (MUP - regulacija
prometa, sprečavanje nereda, državne inspekcijske
službe i sl.).
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IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini

REALIZIRANO
PLANIRANO
u 2014. god. do
u 2014. god. (kn)
10.03.2014.(kn)
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje,
sklanjanje
i
druge
aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
-Stožer zaštite i spašavanja
-Postrojba – tim CZ opće namjene
-Poslovi zaštite i spašavanja
1.
- vježba
-Smotriranje postrojbe opće namjene i
vježba
-Izrada plana zaštite i spašavanja i
civilne zaštite
13.750,00
0,00
-Oprema za zaštitu i spašavanje
0,00
10.000,00
UKUPNO:
13.750,00
10.000,00
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
54.850,00
170.000,00
2.
-Vatrogasna zapovjedništva Općine
- Plan zaštite od požara-usklađenja
UKUPNO:
54.850,00
170.000,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
3.
-Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA
NAVESTI KOJE
4.
- Ribička udruga
0,00
1.000,00
- Lovna udruga
2.000,00
2.000,00
UKUPNO:
2.000,00
3.000,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
5.
HGSS SL. BROD
0,00
5.000,00
UKUPNO:
0,00
5.000,00
SVEUKUPNO
70.600,00
188.000,00
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Red
broj

OPIS POZICIJE

Klasa: 810-01/14-01/8
Urbroj: 2178/05-02/14-1
Gundinci, 21. ožujka 2014. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Kokanović, v.r.
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Ř

20.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 30. Statuta općine
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 09/13.), a na prijedlog općinskog
načelnika, Općinsko vijeće općine Gundinci na 7.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. ožujka
2014. donijelo je:

Ř

Ř

ANALIZU
Ř
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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.

sustava zaštite i spašavanja za općinu
Gundinci u 2013. g.
Operativne snage sastoje se od:
UVOD
1.
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:
Ř

Ř
Ř

Ř

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“,

2.

3.
4.
5.

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 općinski načelnik,
Dijelovi sustava zaštite i spašavanja, u
slučajevima neposredne prijetnje od nastanka
katastrofe ili velike nesreće, aktiviraju se po nalogu
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općinski načelnik, 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:

Ř

Ř

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.

Ř

Ř
Ř

Ř

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:
Ř
izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima
nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno
pribavljenu suglasnost Uprave,
Ř
izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima
nacrte planova zaštite i spašavanja,
Ř
predlaže financiranje sustava zaštite i
spašavanja na svom području,
Ř
priprema prijedloge općih akata kojima
propisuju mjere, aktivnosti i poslove u
provođenju zaštite i spašavanja,
Ř
određuje operativne snage zaštite i
spašavanja i pravne osobe od interesa za
zaštitu i spašavanje, sukladno procjeni
ugroženosti,
Ř
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.

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 Sstožera 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 grada.
Administrativno-tehničke poslove za
potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljaju
jedinstveni upravni odjeli jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.

ZAKONSKE ODREDBE

v
v

Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne
novine 174/04)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju (Narodne novine
79/07)
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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)

v

v

v
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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)

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 510

Broj: 6

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2013. g. poduzeto je sljedeće:
ŘIzvršeno je smotriranje Tima civilne zaštite (2.10.2013)
ŘDonesena je Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
ŘDonesene su Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2014.g.
ŘDonesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju
ŘDonesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni
ŘDonesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara u 2014.g.

2. CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i spašavanja)
U Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:
FUNKCIJA
Načelnik
Stožera
Zamjenik
načelnika
Član Stožera
za
protupožarnu
zaštitu
Član stožera
za komunalne
djelatnosti
Predstavnik
Policijske
uprave
Predstavnik
Područnog
ureda za
zaštitu i
spašavanje
Član Stožera
za
medicinsko
zbrinjavanje
Član Stožera
za
veterinarsko
zbrinjavanje i
asanaciju
Član Stožera
za
zbrinjavanje
stanovništva i
evakuaciju

IME I
PREZIME

TELEFON
ADRESA

IVAN
KADIĆ
ŽELJKO
ŠKRIPEK
IVAN
MIHIĆ

M.GUPCA 88
GUNDINCI
ZAGREBAČKA
22, GUNDINCI
S. RADIĆA 56
GUNDINCI

IVAN
KNEŽEVIĆ

S. RADIĆA
137,
GUNDINCI
ŠAMAČKA 32,
V.KOPANICA

PERICA
ZEČEVIĆ

POSAO

STAN

035/218346

035/487-363

TELEFON
24 SATA
091-970-0626

035/487-202
035/487-330

091-448-7003

098-135-0215

091-164-4708

IVAN
ŠKULJEVIĆ

SIBINJSKIH
ŽRTAVA 106,
SIBINJ

035/416706

035/425-237

098/174-09-19

MIRKO
MATIĆ

M. GUPCA 4
GUNDINCI

035/487028

035/487-149

091-502-1409

IGOR
JEĐUR

S. RADIĆA 99
GUNDINCI

035/487027

035/487-915
035/487-097

091-512-3247

ISMAIL
KURTIŠI

M. GUPCA 113
GUNDINCI

035/487-532

091-579-3357

E- mail
adresa
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2.1. Tim civilne zaštite opće namjene
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite ustrojen je Tim civilne zaštite
opće namjene koji broji 23 obveznika. U sastavu tima određeno je dva teklića kao pričuva Tima opće namjene.
Izvršeno je smotriranje Tima i izvršeno je usklađivanje s evidencijom ureda za obranu.

3. PREVENTIVA
Izrađena je radna verzija Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne.

3.1. Plan zaštite i spašavanja
Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i
spašavanja na određenom području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja,
preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih
sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planovi se sastoje od:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3. Mjera zaštite i spašavanja.
Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati
katastrofu i veliku nesreću, te za opasnosti i prijetnje:
-

poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,

-

potres,

-

opasnosti od prirodnih uzroka,

-

tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u
gospodarstvu i u prometu,

-

nuklearne i radiološke nesreće,

-

epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada, te asanacija.

3.2. Plan civilne zaštite
Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja
civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i sljedeće
mjere civilne zaštite:
a) Mjera sklanjanja,
b) Mjera evakuacije,
c) Mjera zbrinjavanja
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4. VATROGASTVO

DVD Gundinci

IVAN MIHIĆ
MARIJAN
ŠPORČIĆ

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
S. RADIĆA 56
M. GUPCA 70

487-330
487-365

0914487003
0921500041

Na temelju Zakona zaštite od požara «Narodne novine Republike Hrvatske» br. 92/10 predstavničko
tijelo općine je obvezno jednom godišnje izvršiti reviziju Plana u smislu usklađenosti s novonastalim uvjetima.
Na području općine djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo sa sjedištem u ulici Stjepana Radića 4. DVD
posjeduje vatrogasno spremište u kojem se nalaze vozila i oprema. DVD ima 26 članova koji su, sukladno članku
22. i 23. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99), osposobljeni za obavljanje poslova vatrogasaca.
Broj operativnih vatrogasaca potpuno zadovoljava.

Pregled dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine GUNDINCI
broj operativnih
DVD
Sjedište
oprema
vatrogasaca
-navalno vozilo kamion-cisterna 4500 l
vode i 500 l pjenila
S. RADIĆA 4,
- traktorska cisterna-3000 l vode
GUNDINCI
26
GUNDINCI
- kombi vozilo za prijevoz postrojbe
opremljeno
visokotlačnom pumpom
-

nabavka vatrogasne opreme
razvoj kadrovskih kapaciteta
polaganje stručnog ispita;
vježbe
dežurstvo za vrijeme žetvenih radova
dislokacija u ljetnom periodu na jug Hrvatske

5. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANAJNJE
Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje
Redn
i br.

Vlasnik
MILJENKO
NERETLJAK
MATO
KNEŽEVIĆ
MATO KADIĆ
OPG
KARAVIDOVIC –
FARMA
LOVAČKI DOM
SPORTSKI
OBJEKAT NA
JELASU

ADRESA
S. RADIĆA 36
ZAGREBAČK
A 84
S. RADIĆA 55
ĐURE
VARZIĆA
ĐAKOVAČKA
SAJMIŠNA

TELEFON
Stan
Mobitel

Površina

Godina
gradnje
objekta

Broj: 6
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6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one
segmente sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju
imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih
ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.

RED.
BROJ

TELEFON
IME I PREZIME

ADRESA
POSAO

STAN

TELEFON
24 SATA

Lovna udruga Fazan
1.

Mirko Mihić

S. Radića 56

2.
Ribičko društvo Šaran
1.
2.

MARKO PUŠELJIĆ

Đure Varzića 11

ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava zaštite i spašavanja
zadovoljavajuće.
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena su
smotriranja i popuna Tima civilne zaštite opće namjene, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i
spašavanja upoznati su s planskim dokumentima, a Stožer zaštite i spašavanja aktivno je uključen u provođenje
mjera zaštite i spašavanja.
U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga zaštite i
spašavanja kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz Proračun osigurati dostatna financijska sredstva za
realizaciju navedenih zadaća.
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IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini

Red
broj

1.

2.

3.

4.

REALIZIRANO
PLANIRANO
u 2013. god. (kn)
u 2013. god. (kn)
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opce namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
-Stožer zaštite i spašavanja
-Postrojba – tim CZ opće namjene
-Poslovi zaštite i spašavanja
- vježba
-Smotriranje postrojbe opće namjene i
vježba
UKUPNO:
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
140.548,85
170.000,00
-Vatrogasna zapovjedništva
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
140.548,85
170.000,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
-Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA
OPIS POZICIJE

7.000,00
7.000,00
Lovna udruga
UKUPNO:
7.000,00
7.000,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)

5.
UKUPNO:
SVEUKUPNO
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

147.548,85

177.000,00

OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 810-01/14-01/7
Urbroj: 2178/05-02/14-1
Gundinci, 21. ožujka 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Kokanović, v.r.

Broj: 6
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OPĆINA KLAKAR

2.

Članak 2.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe ("NN" broj 24/11., 61/11., 27/13.,
02/14.) i članka 29. Statuta općine Klakar i
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 8. sjednici održanoj 20. ožujka
2014. godine, donijelo je:

Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna
općine Klakar za 2014. godinu imaju političke
stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u
Općinskom vijeću.
Članak 3.
Proračunom općine Klakar za 2014. godinu
osigurana su sredstva za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću
u iznosu od 11.000,00 kuna.

ODLUKU
Članak 4.
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Klakar za 2014.god.

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Klakar,
(dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz Proračuna općine
Klakar za 2014. godinu.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se na
način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog
vijećnika u Općinskom vijeću, te da pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju
njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.

Članak 5.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se
političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
Općinskog vijeća kako slijedi:

Saziv Općinskog vijeća 2014.god.
R.b
r
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv politicke stranke
Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Lista grupe birača – Nositelj Ivan Kudrić
Hrvatske demokratski sabor Slavonije i Baranje – HDSSB
Hrvatska seljačka stranka – HSS
Lista grupe birača – Nositelj Marko Kudrić
UKUPNO

Broj članova u
trenutku
konstituiranja
5
3
1
1
1
11

Raspoređena
sredstva (u KN)
5.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
11.000,00
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Članak 6.

Članak 1.

Raspoređena sredstva doznačuju se
političkim strankama na račune, a nezavisnim
vijećnicima na njihove posebne račune, tromjesečno
u jednakim iznosima.

U članku 2. pod točkom 8. Rješenja o
imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije“ broj 17/13.) dužnosti člana Stožera
razrješuje se:

Članak 7.

BERNARDA KOVAČEVIĆ - član Stožera za
zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju, a umjesto
nje na dužnost člana Stožera imenuje se:

Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

BARICA BLAŽEVAC - član Stožera za
zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/14-02/1
URBROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 20. ožujka 2014. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.

Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/14-02/2
UR.BROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 20. ožujak 2014.

3.
Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i
spašavanju („NN“ 17/04 i 79/07), te članka 10.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja („NN“ 40/08 i 44/08) i
članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke
o izmjeni i dopuni Statuta („Službeni vjesnik
Brodsko–posavske županije“ br.12/09. i 6/13.)
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 8. sjednici
održanoj 20.ožujka 2014.godine donosi
RJEŠENJE
o izmjeni rješenja o imenovanju člana Stožera
zaštite i spašavanja općine Klakar

OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

Broj: 6

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 517

OPĆINA VRPOLJE

12.

II

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona
o proračunu («N.N.» broj 87/08) Općinsko vijeće
općine Vrpolje na 28. sjednici održanoj 2. travnja
2012. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Vrpolje
za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca
2013. godine

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna
u izvještajnom razdoblju iznosili su 5.040.622 kn

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

4.556.481 kn
5.040.622 kn
484.141 kn

OPĆI DIO
IV
I
Proračun općine Vrpolje za 2013. godinu
planiran je u iznosu 5.313.000 kn.
Prihodi Proračuna općine Vrpolje u
razdoblju od 1. 1. – 31.12.2013. ostvareni su u
iznosu od 4.556.481 kn.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu
na dan 1. 1. 2013. godine bilo je 71.578,65 kn, a na
dan 31.12. 2013. godine iznosilo je 335.200,15 kn .
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POSEBNI DIO

Općina Vrpolje nije primala niti davala
zajmove u 2013. godini.

IV
Nenaplaćena potraživanja na dan 31.
prosinca 2013. godine iznose 1.318.551,80 kn, a
odnose se na :
potraživanja za poreze 230.385,37
potraživanja za dane konc. kom.usluge
31.000,00
potraživanje od zakupa i
iznajmljiv.imovine 25.960,26
potraživanja za zakup polj. zemljišta
151.746,60
potraž. za korištenje javne površine
11.805,50
potraž. za spomeničku rentu
502,82
potraživanja za komunalni doprinos
16.117,68
potraživanja za komunalnu naknadu
584.152,35
potraž. za grobno mjesto 5.489,00
potraž. za grobnu naknadu 704,50
potraživanja za prodaju poljop. zemljišta
106.354,68
potraž. za prod. građ. zemljišta
146.271,14
potraživanja za otkup stanova 1.061,90
1.318.551,90

VII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.
prosinca 2013.godine u iznosu od 1.294.334,90 kn
odnosi se na obveze za zaposlenike (plaće 12/13)
u iznosu od 32.039,16 kn, obveze prema
dobavljačima u iznosu od 979.493,74 kn, te
obveze za neisplaćene štete od elementarne
nepogode 282.802,00 kn.

VIII
Posebni dio Godišnjeg izvještaja općine
Vrpolje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2013. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i
posebnim namjerama.

IX
Godišnji obračun Proračuna općine
Vrpolje zajedno s usporednim pregledom
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i
rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2178/11-01/14-4
Vrpolje, 28. ožujka 2014.. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 6
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13.

14.

Na temelju članka 14. Uredbe o
računovodstvu proračuna («Narodne novine» br.
96/94, 108/96, 119/01 i 74/02.), te članka 15. i 16.
Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu («Narodne novine» br. 119/01.,
74/02., 3/04., 27/05. i 127/07.) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 9/09. i 5/13.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 8. sjednici održanoj
28. ožujka 2014. godine donijelo je sljedeću

Temeljem članka 65. i članka 70. Zakona o
proračunu („NN“ br. 87/08. i 136/12), Općinsko
vijeće općine Vrpolje je na svojoj 8. sjednici
održanoj dana 28. ožujka 2014. godine donijelo

ODLUKU

Višak prihoda poslovanja u iznosu od
444.436,35 kn koristit će se za djelomično pokriće
manjka prihoda od nefinancijske imovine.

o usvajanju Izvješća Komisije o popisu imovine
općine Vrpolje sa stanjem 31. 12. 2013. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće Komisije o izvršenom popisu imovine u
vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca
2013. godine.

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12.
2013.g.
Članak 1.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine
iznosi 1.371.283,07 kn.
Nakon pokrića manjka prihoda od
nefinancijske imovine u iznosu od 444.436,35 kn
ostaje nam manjak prihoda od nefinancijske
imovine u iznosu od 926.846,72 i kao takav bit će
evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.

Članak 2.
Komisija je izvršila popis imovine, sitnog
inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza
općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2013. godine,
te sastavila izvješće, odnosno zapisnik o izvršenom
popisu imovine koja je iskazana u inventurnim
popisnim listama, stanje blagajne u blagajničkom
izvještaju i žiro računa na dan 31. 12. 2013. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2178/11-01/14-2
Vrpolje, 28. ožujka 2014. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2178/11-01/14-3
Vrpolje, 28. ožujka 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 6
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15.

Planirano: 6.800,00 kuna
Ostvareno: 6.800,00 kuna

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09.,49/11. i 144/12) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09. i 5/13.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 8. sjednici održanoj 28. ožujka
2014. godine donijelo je

3.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Vrpolje
u 2013. godini
Članak 1.
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture propisani u članku 30.
Zakona o komunalnom gospodarstvu na području
općine Vrpolje za 2013. godinu planiran je u iznosu
od 1.715.393,00 kune iz Općinskog proračuna, a
ostvaren u iznosu od 1.711.556,00 kuna iz
Općinskog proračuna.
Članak 2.
Ostvareni Program raspoređen je u iznosu
kako slijedi:
1.
Građenje javnih površina
a) Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju u Ulici
J.B.Jelačića i Ulici S. Radića
Planirano: 1.111.024,00 kuna
Ostvareno: 1.111.024,00 kuna

Javna rasvjeta

a) Izgradnja javne rasvjete u naselju Stari Perkovci
– u Ulici Matije Gupca
Planirano: 228.000,00 kuna
Ostvareno: 227.721,00 kune
b) Izrada dijela projektne dokumentacije za
izgradnju javne rasvjete u naselju Vrpolje i
izgradnja javne rasvjete u Vrpolju u Ulici Z.
Knežević
Planirano: 121.000,00 kuna
Ostvareno: 120.591,00 kuna
4.

Vodoopskrba

a) Produženje vodovodne mreže u Vrpolju u Ulici
Hrvatskih branitelja za potrebe benzinske pumpe
Petrol d.o.o. Zagreb
Planirano: 29.000,00 kuna
Ostvareno: 28.463,00 kune
b) Izgradnja vodoopskrbnog spojnog cjevovoda
Stari Perkovci – Čajkovci
Planirano: 92.000,00 kuna
Ostvareno: 90.344,00 kune
5.
Građenje objekata i uređaja za odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda
a) Izrada dijela projektne dokumentacije – glavni i
izvedbeni projekti za odvodnju za naselje Čajkovci
i Stari Perkovci
Planirano: 87.000,00 kuna
Ostvareno: 86.044,00 kuna
Članak 3.

b) Izgradnja pješačkih staza u Čajkovcima na Trgu
dr. F. Tuđmana i Ulici Hrvatskih branitelja
Planirano: 37.309,00 kuna
Ostvareno: 37.309,00 kuna
c) Izgradnja pješačke staze u Starim Perkovcima
kod Lovačkog doma
Planirano: 3.260,00 kuna
Ostvareno: 3.260,00 kuna
2.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2178/11-01/14-5
Vrpolje, 28. ožujka 2014. godine

Građenje groblja

a) Priključak na elektrifikaciju – struja na
Mrtvačnici u Čajkovcima

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br.
26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09. i 49/11. i 144/12) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09. i 5/13.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 8. sjednici održanoj 28. ožujka
2014. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Vrpolje u 2013. godini

Broj: 6

4.
Održavanje nerazvrstanih cesta
- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom i nasipanje poljskih putova na području
općine Vrpolje
Planirano: 70.000,00 kuna
Ostvareno: 69.800,00 kuna
5.
Održavanje groblja
- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz
smeća s groblja u svim naseljima
Planirano: 40.000,00 kuna
Ostvareno: 39.150,00 kuna
6.
Javna rasvjeta
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i
poboljšanje ulične rasvjete na području općine
Vrpolje

Članak 1.
Program održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Vrpolje za 2013.
godinu planiran je u iznosu od 552.000,00 kuna, a
ostvaren je u iznosu od 546.715,00 kuna.
Članak 2.
Ostvareni Program raspoređen je u iznosu
kako slijedi:
1.
Odvodnja atmosferskih voda
- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje
cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske putove na
području cijele općine po potrebi i uređenje voda
Planirano: 27.000,00 kuna
Ostvareno: 26.380,00 kuna
2.
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina
- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu,
pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred zgrade
općine i parkovima u općini Vrpolje
Planirano: 48.000,00 kuna
Ostvareno: 47.125,00 kuna
3.
Održavanje javnih površina
- nabavka i postavljanje prometnih znakova i
uređenje javnih površina i sanacija pješačkih staza
Planirano: 7.000,00 kuna
Ostvareno: 6.740,00 kuna

Planirano: 45.000,00 kuna
Ostvareno: 44.320,00 kuna
- troškovi el. energije za javnu rasvjetu na
području općine Vrpolje
Planirano: 315.000,00 kuna
Ostvareno: 313.200,00 kuna
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2178/11-01/14-6
Vrpolje, 28. ožujka 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 6
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18.

Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09.), a u svezi sa člankom 35.b.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01.,
106/03., 129/05., 109/07., 125/08 – pročišćeni tekst,
36/09., 150/11. i 144/12.) i člankom 48. Statuta
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 9/09. i 5/13.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na 8. sjednici održanoj 28.
ožujka 2014. godine donijelo je

Na temelju članka 25.st.2. Zakona o
područjima županija, gradova i općina u Republici
Hrvatskoj (NN br. 86/06,125/06,16/07,95/08,46/10)
a u vezi sa čl. 24. i 26. Zakona o državnoj izmjeri i
katastru nekretnina (NN br. 16/07,124/10), te
članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 9/09. i 5/13.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje, na 8. sjednici
održanoj 28. ožujka 2014. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti za ispravak granica
katastarskih općina između k.o. Vrpolje i k.o.
Velika Kopanica

o usvajanju Izviješća o radu općinskog
načelnika općine Vrpolje za razdoblje
srpanj - prosinac 2013. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće o radu općinske načelnice općine Vrpolje za
razdoblje od srpanj - prosinac 2013. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2178/11-01/14-7
Vrpolje, 28. ožujka 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

ODLUKU

Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Državne geodetske
uprave , Područni ured za katastar, Slavonski Brod,
Klasa: 932-02714-01/2; Urbroj: 541-21/1-14-2 od
07.02.2014.g. i daje se suglasnost za usklađenje,
odnosno izmjenu granice katastarskih općina
između općine Vrpolje i općine Velika Kopanica i to:
a)
ispravkom granice katastarskih općina
između k.o. Vrpolje i k.o. Velika Kopanica, tako
što se granice katastarskih općina mijenjaju na
sljedeći način:
1.
Dio katastarske općine Vrpolje (MB328952),
odnosno k.č. br. 2368 i k.č. br. 2369 k.o. Vrpolje
pripajaju se katastarskoj općini Velika Kopanica
(MB328910)
2.
Dio katastarske općine Velika Kopanica
(MB328910), manji dio k.č. br. 5546,5562 i 5563
pripaja se katastarskoj općini Vrpolje (MB328952)
tako da novoformirana granica između k.o. Vrpolja i
k.o. Velike Kopanice ide po kanalu Biđ, a sve kako je
predloženo na pregladnoj karti M1:5000 s
prijedlogom promjene granice katastarskih općina
Velika Kopanica i Vrpolje, grafičkoj podlozi gdje je
katastarski plan priklopljen na ortofoto snimku, koji
se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni
dio .
b)
ispravkom granice naselja između naselja
Vrpolje i naselja Velika Kopanica, tako što se
granice općina mijenjaju na sljedeći način :
1.
Dio općine Vrpolje, naselje Vrpolje (izvorni id
071161) odnosno k.č. br. 2368 i k.č. br. 2369 k.o.
Vrpolje pripajaju se općini Velika Kopanica naselju
Velika Kopanica (izvorni id 067849).
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2.
Dio općine Velika Kopanica, naselje Velika
Kopanica (izvorni id 067849) manji dio k.č. br.
5546,5562 i 5563 pripaja se općini Vrpolje, naselje
Vrpolje (izvorni id 071161).
tako da novoformirana granica između naselja
Vrpolje i naselja Velike Kopanice ide po kanalu Biđ,
a sve kako je predloženo na preglednoj karti
M1:5000 s prijedlogom promjene granica naselja
Velika Kopanica i Vrpolje , koji se nalaze u prilogu
ove Odluke i čine njen sastavni dio .
Članak 2.
Ovu Odluku će provesti Državna geodetska
uprava zajedno s načelnicom općine Vrpolje, svako
u granicama svojih zakonskih ovlaštenja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Broj: 6

k.o. Velike Kopanice ide po kanalu Biđ, a sve kako je
predloženo na pregladnoj karti M1:5000 s
prijedlogom promjene granice katastarskih općina
Velika Kopanica i Vrpolje, grafičkoj podlozi gdje je
katastarski plan priklopljen na ortofoto snimku , koji
se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni
dio.
Ispraviti granice naselja između naselja
Vrpolje i naselja Velika Kopanica, tako što se
granice općina mijenjaju na sljedeći način:
1.
Dio općine Vrpolje, naselje Vrpolje (izvorni id
071161) odnosno k.č. br. 2368 i k.č. br. 2369 k.o.
Vrpolje pripajaju se naselju Velika Kopanica
(izvorni id 067849).
2.
Dio općine Velika Kopanica, naselje Velika
Kopanica (izvorni id 067849) manji dio k.č. br.
5546,5562 i 5563 pripaja se općini Vrpolje, naselje
Vrpolje (izvorni id 071161).
tako da novoformirana granica između naselja
Vrpolje i Velike Kopanice ide po kanalu Biđ, a sve
kako je predloženo na preglednoj karti M1:5000 s
prijedlogom promjene granica naselja Velika
Kopanica i Vrpolje, koji se nalaze u prilogu ove
Odluke i čine njen sastavni dio .

Obrazloženje
Državna geodetska uprava, Područni ured za
katastar , Slavonski Brod,dostavila je općini Velika
Kopanica i općini Vrpolje svoj dopis: Klasa: 93202714-01/2; Urbroj: 541-21/1-14-2 od 07. 2. 2014.
g. u kojem se navodi:
da je utvrđeno neslaganje granica katastarskih
općina k.o. Velika Kopanica i k.o. Vrpolje .
da se u postupku izlaganja katastarskog
operata i zemljišne knjige za k.o. Velika Kopanica
napravila revizija granica katastarskih općina Velika
Kopanica i Vrpolje, te je utvrđeno da u tijeku
snimanja poljoprivrednog zemljišta k.o. Vrpolje i
k.o. Velika Kopanica (1958-1965) nije izrađen
elaborat promjene granice te nije izvršen pripis i
otpis katastarskih čestica .
Kako bi se uredilo ovo stanje potrebno je:
Ispraviti
granice katastarskih općina
između k.o. Vrpolje i k.o. Velika Kopanica, tako
što se granice katastarskih općina mijenjaju na
sljedeći način:
1.
Dio katastarske općine Vrpolje (MB328952)
odnosno k.č. br. 2368 i k.č. br. 2369 k.o. Vrpolje
pripajaju se katastarskoj općini Velika Kopanica
(MB328910)
2.
Dio katastarske općine Velika Kopanica
(MB328910), manji dio k.č. br. 5546,5562 i 5563
pripaja se katastarskoj općini Vrpolje (MB328952)
tako da novoformirana granica između k.o. Vrpolja i

Budući je za promjenu, odnosno ispravak
granice katastarskih općina potrebna i suglasnost
općine Vrpolje, a uvidom u konkretan prijedlog
izmjene i ispravka granica s potrebnom
dokumentacijom (kartama s prijedlogom promjene,
grafičkom podlogom, katastarskog plana
priklopljenog na ortofoto snimku, vidljivo je da se
radi o rubnom nenaseljenom dijelu katastarske
općine Vrpolje, kao i k.o. Velika Kopanica, koji u
naravi predstavlja katastarske čestice državnog
poljoprivrednog zemljišta, koje prema postojećem
stanju (na dijelu gdje se predlaže izmjena) u naravi
dijeli kanal Biđ , zaključeno je da je prijedlog
opravdan .
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2178/11-01/14-8
Vrpolje, 28. ožujak 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 6
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Obrazloženje

Na temelju članka 24.i 26. Zakona o državnoj
izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 16/07,124/10) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 9/09. i 5/13.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje, na 8. sjednici
održanoj dana 28. ožujka 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za ispravak granice
katastarskih općina između k.o. Vrpolje i k.o.
Čajkovci
Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Državne geodetske
uprave , Područni ured za katastar, Slavonski Brod,
Klasa: 932-02/14-01/2; Urbroj: 541-21/1-14-3 od 7.
2. 2014. g. i daje se suglasnost za ispravak granice
katastarskih općina između k.o. Vrpolje i k.o.
Čajkovci i to:
Ispravkom granice katastarskih općina između
k.o. Vrpolje i k.o. Čajkovci, tako što se mijenjaju
granice između ovih katastarskih općina na način da
se dio katastarske općine Vrpolje (MB328952),
odnosno dio k.č. br. 2368 k.o. Vrpolje pripaja se
katastarskoj općini Čajkovci (MB328227)
Novoformirana granica između k.o. Vrpolja i
Čajkovaca ide po kanalu Biđ, a sve kako je
predloženo na preglednoj karti M1:5000 s
prijedlogom promjene granice katastarskih općina
Čajkovci i Vrpolje, grafičkoj podlozi gdje je
katastarski plan priklopljen na ortofoto snimku, koji
se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni
dio.
Članak 2.
Ovu Odluku će provesti Državna geodetska
uprava zajedno s načelnicom općine Vrpolje , svako
u granicama svojih zakonskih ovlaštenja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Državna geodetska uprava , Područni ured za
katastar, Slavonski Brod,dostavila je općini Vrpolje
svoj dopis: Klasa: 932-02/14-01/2; Urbroj: 54121/1-14-3 od 07. 2. 2014. g. u kojem se navodi:
da se u postupku izlaganja katastarskog
operata i zemljišne knjige za k.o. Velika Kopanica
napravila revizija granica katastarskih općina
Vrpolje i Čajkovci, te je utvrđeno da u tijeku
snimanja poljoprivrednog zemljišta k.o. Vrpolja
(1958-1965) nije izrađen elaborat promjene granice
te nije izvršen pripis i otpis katastarskih čestica.
Kako bi se granica uskladila potrebno je Ispraviti
granicu katastarskih općina između k.o. Vrpolje
i k.o. Čajkovci na način da se dio katastarske općine
Vrpolje (MB328952) odnosno dio k.č. br. 2368 k.o.
Vrpolje pripaja se katastarskoj općini Čajkovci
(MB328227)
Novoformirana granica između k.o. Vrpolja i
k.o. Čajkovaca ide po kanalu Biđ, a sve kako je
predloženo na preglednoj karti M1:5000 s
prijedlogom promjene granice katastarskih općina
Čajkovci i Vrpolje, grafičkoj podlozi gdje je
katastarski plan priklopljen na ortofoto snimku, koji
se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni
dio .
Odlukom ravnatelja Državne geodetske
uprave mijenja se granica katastarskih općina, s tim
što je uz dokumentaciju (preglednu kartu, prijedlog
promjene granice katastarskih općina Čajkovci i
Vrpolje, grafičku podlogu, katastarski plan
priklopljen na ortofoto snimku) potrebna i
suglasnost općine Vrpolje.
Uvidom u konkretan prijedlog Državne
geodetske uprave, Područni ured za katastar,
Slavonski Brod: Klasa: 932-02/14-01/2; Urbroj:
541-21/1-14-3 od 07. 2. 2014. g i priloženu
dokumentaciju, zaključeno je da je prijedlog
opravdan .
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-02/03
Urbroj: 2178/11-01/14-9
Vrpolje, 28. ožujka 2014.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Broj: 6

zahtjeva zbog promjene imena, odnosno tvrtke
investitora.

Na temelju članka 127. Zakona o gradnji
(„Narodne novine“ br. 153/13) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09. i 5/13.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na 8. sjednici održanoj 28.
ožujka 2014. godine donijelo je

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“

ODLUKU
o prijenosu prava gradnje odvodnje otpadnih
voda u naseljima Stari Perkovci i Čajkovci
na području općine Vrpolje

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2178/11-01/14-11
Vrpolje, 28. 3. 2014.g.

Članak 1.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Vrpolje i općina Vrpolje kao Investitor gradnje
odvodnje otpadnih voda u naseljima Stari Perkovci i
Čajkovci na području općine Vrpolje na zemljištu
k.č.br. 641, 642/1, 654, 1126, 2144, 999/1, 2042/3,
2055/2, 2056/2, 2057/2, 649/1, 618, 653, 1466,
1418, 983, 955, 1535, 1688/1, 1697, 2003, 1272,
1418, 983, 955, 1535, 1688/1, 1697, 2003, 1272,
1965, 1355, 2070, 2100/1 i 2101 u k.o. Stari
Perkovci, naselje Stari Perkovci te k.č.br. 164, 184,
965, 972 i 876 u k. o. Čajkovci, naselje Čajkovci i
k.č.br. 965 u k.o. Vrpolje prenosi svoje pravo gradnje
na VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod, N. Zrinskog
25, OIB 80535169523, MB 3070301 (u daljnjem
tekstu: Novi investitor).

Na temelju članka 127. Zakona o gradnji
(„Narodne novine“ br. 153/13) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09. i 5/13.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na 8. sjednici održanoj 28.
ožujka 2014. godine donijelo je

Članak 2.

ODLUKU

Općina Vrpolje je krajem 2013. godine
podnijela Upravnom odjelu za graditeljstvo i
prostorno uređenje BPŽ Zahtjev za izdavanje
potvrde glavnog projekta za gradnju odvodnje
otpadnih voda u naseljima Stari Perkovci i Čajkovci,
te ovom Odlukom prenosimo svoja prava gradnje na
novog investitora iz članka 1. ove Odluke.

o prijenosu prava gradnje tlačnog cjevovoda i
crpnih stanica II etape sustava javne odvodnje
naselja Vrpolje u općini Vrpolje

Članak 3.
Novi investitor dužan je u roku od 15
(petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke
zatražiti izmjenu Potvrde glavnog projekta ili

21.

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Vrpolje i općina Vrpolje kao Investitor gradnje
tlačnog cjevovoda i crpnih stanica II etape sustava
javne odvodnje naselja Vrpolje u općini Vrpolje na
zemljištu k.č.br. 1181, 1172/1, 1588, 1589, 1671,
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2169/1, 1873/1, 2168, 2485, 2503, 2487, 2488,
2510, 2513, 2519 i 2528 sve u k.o. Vrpolje prenosi
svoje pravo gradnje na VODOVOD d.o.o. Slavonski
Brod, N. Zrinskog 25, OIB 80535169523, MB
3070301 (u daljnjem tekstu: Novi investitor).

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

Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Novi investitor dužan je u roku od 15
(petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke
zatražiti izmjenu Potvrde glavnog projekta Klasa:
361-08/10-02/09, Urbroj: 2178/1-15-10-17 od 21.
prosinca 2010. godine i Rješenja o produžavanju
važenja Potvrde glavnog projekta, Klasa: UP/I-36108/12-02/15, Urbroj: 2178/1-15-12-02 od 17.
prosinca 2012. godine, a sve izdano od Upravnog
odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodskoposavske županije, zbog promjene imena, odnosno
tvrtke investitora.

Članak 3.

Klasa: 021-05/14-01/03
Urbroj: 2178/11-01/14-10
Vrpolje, 28. 3. 2014. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "LASICA" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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