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ŽUPANIJA

-

akti župana:

37.
Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(”Narodne novine” 126/12-pročišćeni tekst i 94/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” br. 19/12-pročišćeni tekst) i članka 56. Statuta Brodskoposavske županije (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 15/13-pročišćeni tekst), župan
Brodsko-posavske županije donio je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana/ice Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Meštrović” Vrpolje
I.
Mihajla Šunić, dipl.ing., razrješuje se dužnosti članice Škoslkog odbora Osnovne škole „Ivan
Meštrović” Vrpolje.
II.
Tomislav Šimundić, inž., imenuje se za člana Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Meštrović”
Vrpolje, u ime osnivača.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
Klasa : 023-01/14-01/392
Urbroj: 2178/1-11-01/14-1
Slavonski Brod, 22. travnja 2014.
Župan
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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38.
Na temelju članka 57. stavak 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Narodne novine” br. 150/08,
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14) i članka 56.
Statuta Brodsko-posavske županije (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 15/13-pročišćeni
tekst) župan Brodsko-posavske županije donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članice Upravnog vijeća Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar” Nova Gradiška
I.
Zrinka Kolić,mag.med.biochem. i univ.spec.biochem., imenuje se za članicu Upravnog vijeća
Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar”, Nova Gradiška, kao predstavnica osnivača Doma, s nadnevkom
28. travnja 2014.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
Klasa : 023-01/14-01/404
Urbroj: 2178/1-11-01/14-1
Slavonski Brod, 28. travnja 2014.
Župan
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Broj: 9
-
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ostali akti:

39.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br.
33/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» br. 92/2010)
te članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 10/09), a
temeljem točke 3. Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini, Stožer zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije je na
sjednici održanoj 23. travnja 2014. godine donio
PLAN
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara Brodsko – posavske županije za 2014. godinu (kod
velikih požara otvorenog prostora – složenih događaja)

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Planom intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Brodsko - posavske županije (u daljnjem
tekstu: Plan) utvrđuju se: sudionici provedbe Plana, njihov ustroj, djelokrug i nadležnost, sustav koordiniranja
aktivnosti, rukovođenja i zapovijedanja akcijama gašenja velikih požara otvorenih prostora, osposobljavanje
sudionika provedbe Plana, obavješćivanje javnosti o velikim požarima otvorenih prostora, te način osiguranja
financijskih sredstava za provedbu Plana.
Plan je strateški dokument Brodsko - posavske županije u intervencijama kod velikih požara otvorenog prostora –
složenih događaja.

Članak 2.
Pojmovi koji se koriste u ovom Planu imaju sljedeće značenje:
– Veliki požar otvorenog prostora je svaki požar otvorenog prostora koji, s obzirom na zahvaćenu površinu i
brzinu širenja, neposredno ugrožava osobe i imovinu većeg opsega, ili moguće nanošenje znatnih materijalnih
šteta, zahtijeva intervenciju većih, prvenstveno vatrogasnih snaga sa šireg područja;
– Akcident je svaki događaj nekontroliranog širenja opasnih tvari (otrovi, kiseline, lužine, i. t. d.) koji
ugrožavaju stanovništvo i njihova dobra, te zahtjeva specijalnu tehniku i vozila za otklanjanje akcidenata,
– Elementarna nepogoda je svaki događaj koji poprimi veće razmjere u ugrožavanju stanovništva i
njihovih dobara (poplava, potres).
– Županijsko vatrogasno zapovjedništvo je stručno operativno tijelo za vođenje i koordinaciju vatrogasnih
intervencija velikih požara otvorenog prostora – složenih događaja na području Brodsko - posavske županije.
Sjedište Vatrogasnog zapovjedništva je u Vatrogasnoj zajednici Županije, Trg Sv. Trojstva br. 3, Slavonski Brod;
– Zapovjedništvo na požarištu je stručno operativno tijelo koje zapovijeda i koordinira aktivnosti neposredno na /
uz požarište;
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– Zapovjednici požarnih sektora su zapovjednici na jednom požarnom sektoru požarišta, odgovorni za stručnu i
kvalitetnu uporabu raspoloživih resursa za gašenje požara;
– Zemaljske snage gasitelja su ukupni ljudski i materijalno-tehnički resursi, koji sudjeluju u gašenju požara
otvorenog prostora djelujući sa zemlje, uključujući javne vatrogasne postrojbe (profesionalne i dobrovoljne),
postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, intervencijske postrojbe, postrojbe civilne zaštite, postrojbe
Hrvatske vojske i ostale snage ustrojene od fizičkih osoba određenog područja i organiziranih ekipa pravnih osoba
(šumarski djelatnici, građevinska mehanizacija i dr.);
– Protupožarne zračne snage su ljudski i materijalno-tehnički resursi, koji se koriste za gašenje požara (letjelice za
gašenje, nadzor i koordinaciju iz zraka s odgovarajućim posadama, opremom, sredstvima i tehnikom);

Članak 3.
Županijsko vatrogasno zapovjedništvo na temelju vlastite prosudbe, utvrđuje pojavu velikog požara otvorenog
prostora – složenog događaja od značaja za Brodsko-posavsku županiju.

Članak 4.
U slučaju nastanka požara otvorenog prostora, koji može prerasti u veliki požar, smjernice za uključivanje tijela i
pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara otvorenog prostora definiraju se, sukladno tabeli ugroženosti, kako
slijedi: (tablica br. 1.)
TABLICA br. 1.

STUPANJ

1. stupanj

2. stupanj

3. stupanj

UGROŽENOST

ANGAŽIRANE SNAGE

– požari otvorenog prostora
manjih razmjera
– indeks opasnosti vrlo mali do
mali

– vatrogasne postrojbe s područja grada/općine

– manje šumske površine
– veće površine trave i
niskog raslinja
– indeks opasnosti mali do
umjeren

– snage iz 1. stupnja i
–vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova i općina
– zapovjedništvo općina - područja

– veće šumske površine
– velike površine trave i
niskog raslinja

– snage iz 2. stupnja i
–županijsko vatrogasno zapovjedništvo
–uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s
područja Županije

– indeks opasnosti mali do
umjeren

po prosudbi uključuju se i:
– intervencijske postrojbe (RH)
– postrojbe civilne zaštite s područja županije
– NOS OS RH (Hrvatska vojska)
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4. stupanj

5. stupanj
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– vrijedne šumske površine
– vrlo velike površine trave i
niskog raslinja
– ugroženost objekata i
naselja
– moguće više istovremenih
događaja na širem području
(različitog intenziteta)
– indeks opasnosti umjeren
do velik

– posebno vrijedne šumske
površine
– izrazito velike površine
otvorenog prostora
– više istovremenih događaja
većeg intenziteta
– ugroženost naselja i / ili
drugih sadržaja ili objekata
– indeks opasnosti velik do
vrlo velik
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– snage iz 3. stupnja i
– uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s područja
Županije
– operativno vatrogasno zapovjedništvo
Brodsko - posavske županije
– intervencijske postrojbe (RH)
– županijsko zapovjedništvo zaštite i spašavanja
– postrojbe civilne zaštite s područja Županije
– NOS OS RH (Hrvatska vojska)
- protupožarne zračne snage
– priprema dodatnih snaga za ispomoć iz drugih
županija
po potrebi uključuju se i:
– Vatrogasno zapovjedništvo RH
- snage iz 4. stupnja i
- Stožer zaštite i spašavanja BPŽ
– vatrogasno zapovjedništvo RH
– vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela RH
- zapovjedništvo zaštite i spašavanja RH
– postrojbe Civilne zaštite iz ostalog dijela RH
- protupožarne zračne snage

II. ZAPOVIJEDANJE I KOORDINACIJA PRI INTERVENCIJAMA U GAŠENJU VELIKIH POŽARA
OTVORENOG PROSTORA - SLOŽENIH DOGAĐAJA
Članak 5.
Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u aktivnostima gašenja velikih požara otvorenog prostora, ustrojavaju se
Operativno vatrogasno zapovjedništvo Brodsko - posavske županije i Vatrogasno zapovjedništvo općine.
Radom zapovjedništava upravlja zapovjednik, koji odlučuje i odgovoran je za rad zapovjedništva.
Županijski vatrogasni zapovjednik po dužnosti je zapovjednik Vatrogasnog zapovjedništva Brodsko - posavske
županije.
Županijski vatrogasni zapovjednik predlaže članove Vatrogasnog zapovjedništva i njihove zamjenike, a župan
imenuje Županijsko vatrogasno zapovjedništvo. (zapovjednici iz sustava zapovijedanja – tablica br. 6.)
Popisi članova vatrogasnih zapovjedništava iz stavka 5. ovoga članka, dostavljaju se županijskom vatrogasnom
zapovjedniku, odmah po imenovanju.

Članak 6.
Vatrogasno zapovjedništvo sastavljeno je od:
– zapovjednika zapovjedništva VZŽ-e, Stjepan Županić – mob. 091/1444-501
– zamjenika zapovjednika VZŽ-e, Ivan Vuleta – mob. 099/216-5707
– pomoćnika zapovjednika VZŽ-e, Siniša Makovičić – mob. 091/262-4601,
– zapovjednici VZO-e (svaki član vatrogasnog zapovjedništva ima zamjenika).
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Članak 7.
Brodsko-posavska županija dužna je odrediti pogodne lokacije i prostore, te izvršiti sve potrebne predradnje
(mogućnost žurnog instaliranja računalne opreme i drugih sredstava veze i komunikacijskih jedinica) radi
uspostave zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara otvorenog prostora.
Odgovorne osobe (županijski čelnici) koji se pozivaju za slučaj nastalih događaja: (tablica br. 2.)
TABLICA br. 2.

Funkcija
Župan
Zamjenik župana za gospodarstvo
Zamjenik župana za druš. djelatnosti
Predsjednik županijske skupštine
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo
DUZS – Područni ured Sl.Brod (112)

ime i prezime
Danijel Marušić
Davor Vlaović
Dunja Magaš
Pero Ćosić
Stjepan Bošnjaković
Pavo Baričić

telefon / mob
216-200 099/217-5229
216-202 098/448-682
216-202 099/217-5218
216-202 098/263-342
216-232 098/197-9373
416-703 091/112-1162

III. PLANSKO UKLJUČIVANJE SVIH SNAGA I RESURSA U INTERVENCIJE SPAŠAVANJA I
GAŠENJA POŽARA
Članak 8.
U gašenju požara otvorenog prostora koji prerasta u veliki požar složenog događaja na zahtjev zapovjednika
požarišta, a temeljem prosudbe nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika, upućuju se dodatne vatrogasne
snage.
Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same ugasiti požar, akciji gašenja požara na temelju zahtjeva
zapovjednika požarišta priključuju se postrojbe civilne zaštite koje je jedinica lokalne samouprave osnovala,
obučila i opremila, (članak 2, 3, i 4. – Plana u slučaju nastanka događaja koji je - nije poprimio obilježje prirodne –
elementarne nepogode – sastavni je dio ovog Plana), te prema potrebi postrojbe Hrvatske vojske.

Članak 9.
Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe jedinice lokalne samouprave (grad, općina) nisu dostatne za gašenje
požara, zapovjednik požarišta traži dodatnu pomoć od više razine zapovijedanja (članak 5. i 6. Plana u slučaju
nastanka događaja koji je - nije poprimio obilježje prirodne-elementarne nepogode – sastavni dio ovog Plana.)
Odluka o angažiranju dodatnih snaga za gašenje požara može se donijeti samo onda, kad su sve raspoložive
protupožarne snage s područja jedinice lokalne samouprave nedostatne za uspješno gašenje, ili su već angažirane
na drugim požarištima.
Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je aktivirati sve vatrogasne postrojbe s područja Županije.
Ukoliko angažirane snage gasitelja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka nisu dovoljne za gašenje požara, županijski
vatrogasni zapovjednik će, putem nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva zatražiti dodatnu pomoć.
Ukoliko pružena pomoć iz stavka 4. ovoga članka nije dovoljna, na traženje nadležnog operativnog vatrogasnog
zapovjedništva, glavni vatrogasni zapovjednik može, sukladno prosudbi, zapovjediti angažiranje svih
raspoloživih vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske i ostalih protupožarnih snaga.
Županije koje se oslanjaju na Brodsko – posavsku županiju (tablica br. 3.)
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TABLICA br. 3.

Županija
Sisačko-moslavačka
Požeško-slavonska
Osječko-baranjska
Vukovarsko-srijemska

Županijski vatrogasni
zapovjednik
Mijo Brlečić
Ugrin Josip
Boris Banjan
Zdenko Jukić

telefon
044/526-011 098/390-100
034/241-452 091/274-0517
031/205-060 098/437-972
032/413-332 098/936-3081

IV. SUSTAV PRIPRAVNOSTI I UKLJUČENJE POSTROJBI U GAŠENJU POŽARA
Članak 10.
Javne vatrogasne postrojbe (postrojbe državnog značaja) uključuju se u intervenciju prema nastanku požara u zoni
svoje odgovornosti (zona područne vatrogasne zajednice) ili po zapovjedi županijskog vatrogasnog
zapovjednika.
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe - središnje postrojbe (postrojbe županijskog značaja) uključuju se u akciju
gašenja požara u zoni svoje odgovornosti ili po zapovjedi područnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe - ostale postrojbe (postrojbe lokalnog značaja općina i gradova) uključuju se u
akciju gašenja požara samoinicijativno u zoni svoje odgovornosti ili po zahtjevu županijskog vatrogasnog
zapovjednika, odnosno njegovog zamjenika.
U slučaju kada požar poprimi razmjere da ga snage JVP i snage središnjih DVD na području svoje odgovornosti
(područje JLS ili dijela područja JLS) ne mogu same staviti pod kontrolu ili ugasiti, u akciju gašenja uključuju se
druge snage JVP i postrojbi DVD s područja susjednih JLS ili Županije u cjelini.
U tom slučaju, prvo se uključuju snage iz pričuve. Ove snage se planiraju i stavljaju u stanje pripravnosti prema
unaprijed utvrđenome Planu i prioritetima intervencije na posebno ugrožene objekte i otvorene prostore Brodsko posavske županije. Ovaj operativni Plan za točno određene novo nastale situacije (prostore/ili objekte) razrađuje
županijsko vatrogasno zapovjedništvo.
U slučaju uključivanja operativnih postrojbi u gašenju požara na nerazminiranom području Županije, (karta prilog br. 9) uključuju se glavni vatrogasni zapovjednik RH i Hrvatski centar za razminiranje HCR. (web
stranica www.hcr.hr - posljednja promjena 19.04.2012).

Članak 11.
Među prioritetna područja u djelovanju protupožarnih snaga u gašenju požara otvorenog prostora na području
Brodsko - posavske županije spadaju zaštićeni dijelovi prirode:
- park prirode «Lonjsko polje»
- posebni rezervati šumske vegetacije «Prašnik - prilog 1» i «Muški bunar - prilog 2»
- ornitološki rezervati «Jelas ribnjaci - prilog 3 » i „Bara Dvorina - prilog 6“
- zaštićeni krajolici «Jelas polje - prilog 4» i «Gajna - prilog 5»
- Šašnjak Iva – prilog 7
Kod intervencija objekata na prostoru Brodsko-posavske županije prioritet imaju urbana područjima s
prigradskim naseljima, a unutar njih objekti pravnih i fizičkih osoba koji su razvrstani u I i II kategoriju
ugroženosti od požara. (tablica br. 4 – prilog (karta) br. 8.)
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TABLICA br. 4.

Grad - Općina
SLAVONSKI
BROD

Pravna osoba
SLAVONIJA DI, Sv. Lovre bb
INA d. d. PROPLIN, Kumičićeva 151
INA d. d., skladište derivata Bjeliš

ORIOVAC
NOVA GRADIŠKA

Oriolik d. o. o.
DI Sekulić d. o. o., Reljkovićeva bb (u stečaju)
KLAS d. d., Urije bb (u stečaju)
Slavonijaradinost d. d.,(u stečaju)

Kat. ugroženosti
II a
II b
II b
II b
II b
II b
II b

TABLICA br. 5.
ODGOVORNE OSOBE ZA ZONU DJELOVANJA:
DUZS – PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD

Prezime i ime
Baričić Pavo

Funkcija
načelnik odjela
dežurni centar

Telefon
416-703
112

mobitel
091/112-1162

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRAVANJE (HCR)

Prezime i ime
Modrušan Zdravko

Funkcija
upravitelj

Ban Tomislav

kontakt osoba

Telefon
044/554-100
fax 044/554-142
044/554-122
044/554-107

mobitel

091/403-5820

HRVATSKE ŽELJEZNICE – SLAVONSKI BROD

Prezime i ime
Begović Vlatko
Vidaković Stjepan

Funkcija
referent PPZ
šef kolodvora
prometni ured

telefon
277-450
277-401
277-411

mobitel
098/982-3639
098/983-1036

telefon
447-260

mobitel
098/340-169

telefon

mobitel
098/226-894

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Prezime i ime
Antun Dukić

Funkcija
ravitelj

CESTE – SLAVONSKI BROD I. G. Kovačića 58

Prezime i ime
Vuletić Ivica

Funkcija
odgovorna osoba
dežurna služba

447-400
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LUČKA KAPETANIJA – SLAVONSKI BROD Šetalište B. Radića 19 a

Prezime i ime
Žakula Mladen

Funkcija
odgovorna osoba

Švađumović Marinko

odgovorna osoba

telefon
446-655
384-587,

mobitel
098/981-3898
098/937-9010

HEP DISTRIBUCIJA D.O.O. – SLAVONSKI BROD
(grad i općine bivše skupštine općine S. Brod)

Prezime i ime
Balašević Branka
dipl.oec.
Mijakovac Dubravko

Funkcija
centrala
direktor
rukovo. službe za
održavanje
dispečer

telefon
215-555
215-100

mobitel
091/215-0203

215-240

091/215-0202

215-201

HEP DISTRIBUCIJA – NOVA GRADIŠKA
(grad i općine bivše skupštine općine N. Gradiška

Prezime i ime
Matijašević Franjo

Funkcija
centrala
ruk. pogona N. Gradiška

telefon
215-700
215-701

mobitel
091/215-0208

HEP DISTRIBUCIJA – ŽUPANJA
(općine Gundinci, Sikirevci i Sl. Šamac)

Prezime i ime
Čalić Damir
Mijatović Tomo

Funkcija
pogon Županja
direktor
pogon Županja

telefon
032/216-280
032/216-141
032/216-280

mobitel
Fax 831-724
098/348-064

telefon
361-999

mobitel
091/361-9905

361-999

080/200-225 besp.tel.

telefon
405-701

mobitel
098/237-764
098/730-740

PLIN PROJEKT D.O.O. NOVA GRADIŠKA

Prezime i ime
Heli Ivan
Falica Nada

Funkcija
Direktor
Direktor
dežurni

BROD-PLIN D.O.O. Tome Skalice 4 SL. BROD

Prezime i ime
Vidaković Pero
Bukvić Dalibor

Funkcija
direktor

Vučković Antun

centrala
voditelj distribucije
Dežurni tel.za interv.

405-700
453-074

099/255-7133
099/205-7000
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Decospan d.o.o. Mato Furner

Prezime i ime
Vladić Mato
Stojić Sandra

Funkcija
vlasnik
referent za PPZ

telefon
215-750
215-750

mobitel
091/230-2300
091/227-1008

Funkcija
Upravitelj
Upravitelj

telefon
250-262 RM
250-189 kući

mobitel
098/612-037

Funkcija
Direktor
Direktor
zaštita rada

telefon
405-730

mobitel
099/2731053
098/295486
099/311-3846

AERO-KLUB «BROD» p. p. 113 Sl. Brod

Prezime i ime
Klopan Ivan
Klopan Ivan
VODOVOD Sl. Brod

Prezime i ime
Stjepan Aščić
Danijel Kovačević
Odobašić Tomislav

405-730

TABLICA br. 6.
V. ZAVRŠNE O TABLICA br. 6.
SUSTAV ZAPOVIJEDANJA

GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK
Slavko Tucaković tel: 01/3855-920 mob: 091/112-1160
VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO RH
pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika
Mladen Vinković tel: 091/112-1022
OPERATIVNO VATROGASN O
ZAPOVJEDNIŠTVO
KONTINENTALNOG DIJELA RH

pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika
Željko Popović tel: 091/112-0001
OPERATIVNO VATROGASN O
ZAPOVJEDNIŠTVO
HVZ-E

ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK
Stjepan Županić dipl. ing. tel: 091/1444-501, 099/7548-622
Zamjenik županijskog vat. zapovjednika
Pomoćnik županijskog vat. zapovjednika
Ivan Vuleta, dipl.ing. tel: 099/216-5707
Siniša Makovičić tel: 091/262-4601
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ZAPOVJEDNICI I PREDSJEDNICI VZŽ / VZG / VZO / DVD
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

00

01

02

03

04

05

06

07

08

ZAPOVJEDNIK VZŽ PREDSJEDNIK
ŽUPANIĆ STJEPAN
ŠULTER MILAN
M. GUPCA 92
ŽELJEZNIČKA 29
35214 DONJI ANDRIJEVCI
35214 DONJI ANDRIJEVCI
*TEL:091/1444-501, 099/7548-622
TEL: 471-997 * 091/1444-505, 099/8135-188
VZG SLAVONSKI BRODA
VULETA IVAN
ĐUKOVSKI JAKOB
M. MESIĆA 4 G. VRBA
STJEPANA RADIĆA 111
35000 SLAVONSKI BROD
35000 SLAVONSKI BROD
OP. DEŽ: 442-093
TEL: 250-783
TEL: RM 446-125, 099/216-5707
JVP GRADA SLAVONSKI BROD
VULETA IVAN
M. MESIĆA 4 G. VRBA
35000 SLAVONSKI BROD
OP. DEŽ: 442 -093
TEL: RM 446-125, 099/216-5707
VZG NOVA GRADIŠKA
MAKOVIČIĆ SINIŠA
ŠUMETLICA 5c
35404 CERNIK
* 091/262-4601

TONČEK MARIO (zamjenik zapovjednika)
ŠUBIĆEVA 24
35 000 SLAVONSKI BROD
098/894-415

PEJAKOVIĆ IVO
BRAĆE RADIĆA 106 a
35420 STARO PETROVO SELO
091/262-4602

JVP NOVA GRADIŠKA
PEJAKOVIĆ IVO (zamjenik zapovjednika)
MAKOVIČIĆ SINIŠA
ŠUMETLICA 5c
BRAĆE RADIĆA 106 a
35404 CERNIK
35420 STARO PETROVO SELO
* 091/262-4601
091/262-4602
VZO BEBRINA
STVORIĆ DAMIR
JOZANOVIĆ MATO
ST. KUTI 102
KANIŽA 102
35254 BEBRINA
35254 BEBRINA
TEL: 091/1444-606, 091/593-5901
TEL: 433-434, 091/784-8786
VZO BRODSKI STUPNIK
GUBIĆ DAMIR
GUBIĆ ANTO
P. ZRINSKOG 67
STJEPANA RADIĆA 2B
35253 BRODSKI STUPNIK
35253 BRODSKI STUPNIK
TEL: 427-268, 091/1444-610
091/1444-547
VZO CERNIK
VALEŠIĆ MIRKO
SRŠEN ZDRAVKO
POŽEŠKA 61
POŽEŠKA 7
35404 CERNIK
35404 CERNIK
095/861-1262, 091/369-6194
TEL:367-675, 091/506-5335
VZO DAVOR
VITOLIĆ MLADEN
ANĐELKOVIĆ ĐURO
STJEPANA RADIĆA 80 ORUBICA
TOMISLAVA 30
35425 DAVOR
35425 DAVOR
098/199-0816
TEL: 035/347-333, kući 347-146
091/1444-552
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VZO GARČIN
ŠTEFANAC MIROSLAV
J. KOZARCA 6
35212 GARČIN
TEL: 091/1444-514, 098/731-254,
VZO NOVA KAPELA
KOLARIĆ KREŠO
S. RADIĆA 103 BATRINA
35410 NOVA KAPELA
TEL: 091/1444-516

BIONDIĆ BOŽIDAR
UL. KRALJA TOMISLAVA 192A
35212 GARČIN
091/242-2032

PRPIĆ IVO
K. TOMISLAVA 30
35410 NOVA KAPELA
TEL: 384-065, 091/1444-561
VZO OPRISAVCI
TREPŠIĆ FRANJO
NJIVOJDA MATO
PRNJAVOR 54
OPRISAVCI 141
35213 OPRISAVCI
35213 OPRISAVCI
TEL: 475-130, * 091/1444-517
TEL: 227-117, 091/597-6696
VZO ORIOVAC - DOM - TEL: 431-646
VLK MARIO
JOŠIĆ ANTUN
FRANKOPANSKA 59
FRANKOPANSKA 81
35250 ORIOVAC
35250 ORIOVAC
095/8088-257
TEL: 431-583
VZO REŠETARI
PRPIĆ IVO
VUKOVIĆ SINIŠA
M. GUPCA 20
M. GUPCA 47 ADŽAMOVCI
35403 REŠETARI
35422 ZAPOLJE
TEL. 367-266, * 091/1444-518
TEL: 342-341 091/1444-570

VIDAKOVIĆ DAMIR
BRAĆE RADIĆA 64
35252 SIBINJ
091/1444-538
VZO SIKIREVCI
ŽIVIĆ MARTIN
BARTOLA KAŠIĆA 26
35224 SIKIREVCI
091/1444-521
VZO STARO PETROVO SELO
POSPIŠIL ZLATKO
GODINJAK 174
35420 STARO PETROVO SELO
091/2340-115
VZO VELIKA KOPANICA
VUKASOVIĆ MATIJA
BERAVCI 70
35221 VELIKA KOPANICA
TEL: 476-167 * 091/1444-524
VZO VRBJE
KONJEVIĆ BRANKO
BODOVALJCI 67
35422 ZAPOLJE
TEL: 345-173, * 099/504-8407

VZO SIBINJ
PAVLIK MLADEN
POSAVSKA 6 SLOBODNICA
35252 SIBINJ
TEL: 429-346, 098/341062
RADOVANOVIĆ ĐURO
A. STEPINCA 8
35224 SIKIREVCI
TEL: 481-291 091/1444-571
TURKALJ IVO
VRBOVA 272 d
35 414 VRBOVA
TEL: 091/2340-113
PETRAŠEVIĆ ANTUN
ŠAMAČKA 54
35221 VELIKA KOPANICA
TEL: 476-047 , 091/1444-573
ŠTIVIČIĆ BRANKO
SIČICE bb
35423 VRBJE
TEL: 035/345-092, 091/1444-576
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VZO VRPOLJE
ČIVIĆ JOSIP
S. RADIĆA 17
35210 VRPOLJE
TEL:439-529 , * 091/1444-526

NOVOSELOVIĆ IVAN
B. RADIĆA 34 ČAJKOVCI
35210 VRPOLJE
TEL: 483-055, 091/1444-577
DVD NOVA GRADIŠKA
MAKOVIČIĆ SINIŠA
KRPAN VLADO
ŠUMETLICA 5c
URIJE 6
35404 CERNIK
35400 NOVA GRADIŠKA
* 091/262-4601
091/363-3857
DVD SLAVONSKI BROD
CELNER FRANJO
KOKANOVIĆ ĐURO
VLADIMIRA NAZORA 35
I. GUNDULIĆA 1
35000 SLAVONSKI BROD
35000 SLAVONSKI BROD
TEL: 441-408, *091/7810-983
TEL: 200-711, 091/1444-587
DVD GUNDINCI ( OPĆINA GUNDINCI )
MIHIĆ IVAN
KADIĆ IVAN
STJEPANA RADIĆA 56
STJEPANA RADIĆA 55
35222 GUNDINCI
35222 GUNDINCI
091/4487-003
091/530-4107
DVD GORNJI BOGIĆEVCI ( OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI )
KOZMAN DAMIR
BUNGIĆ IVO
STARI KRAJ 55
STARI KRAJ 82
35429 GORNJI BOGIĆEVCI
35429 GORNJI BOGIĆEVCI
TEL: 375-368, 091/9597-506
TEL: 375-268, 098/978-9437

DVD DONJI ANDRIJEVCI ( OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI )
VUKAŠINOVIĆ IVAN
VUČKOVIĆ ANDRIJA
M. GUPCA 13
MATIJE GUPCA 44
35214 DONJI ANDRIJEVCI
35214 DONJI ANDRIJEVCI
TEL: 471-146, 091/1444-532
TEL: 471-042, 098/1882-442
DVD DRAGALIĆ ( OPĆINA DRAGALIĆ )
ŠUPICA IGOR
PETRIČEVIĆ ŽELJKO
K. TOMISLAVA 100
STJEPANA RADIĆA 6
35428 DRAGALIĆ
35428 DRAGALIĆ
TEL: 376-120 , * 091/1444-531
098/933-2032
DVD DONJI VAROŠ ( OPĆINA STARA GRADIŠKA )
MORO MARIO
VUGIĆ RADISLAV
DONJI VAR OŠ 103
K. TOMISLAVA 1 DONJI VAROŠ
35435 STARA GRADIŠKA
35435 STARA GRADIŠKA
TEL: 374-086 , * 091/1444-533, 091/537TEL: 091/1444-593, 098/674-544
5262
DVD OKUČANI ( OPĆINA OKUČANI )
VUČKOVIĆ MILAN
ČUMURDŽIČ MIRKO
A. STEPINCA 87
LAĐEVAC 67
35430 OKUČANI
35430 OKUČANI
098/502-223, 091/1444-536
095/858-6667
DVD SLAVONSKI ŠAMAC ( OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC )
ŠUNIĆ BRANKO
SURATLIĆ JOSIP
BRAĆE RADIĆA 15 KRUŠEVICA
K. ZVONIMIRA 75
35220 SLAVONSKI ŠAMAC
35220 SLAVONSKI ŠAMAC
098/780-772
TEL: 473-323, 091/1444-588
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Kako se radi o uzbunjivanju odgovornih osoba (zapovjednika) u VZO-a i Dobrovoljnim vatrogasnim društvima u
ovoj tablici su dati podaci i za predsjednike.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno prosudbi ugroženosti od požara, a na temelju
svojih planova intervencija, dužne su na svom području utvrditi pravne osobe, koje u obavljanju redovite
djelatnosti mogu pridonijeti uspješnom izvršavanju intervencije i poticati ostvarivanje suradnje.

Članak 13.
Način korištenja protupožarnih zrakoplova, helikoptera i osoblja, utvrđuju se posebnim sporazumom
Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane, na temelju članka 37., stavka 6. Zakona o vatrogastvu
(»Narodne novine«, broj 106/99), a putem glavnog vatrogasnog zapovjednika RH.

Članak 14.
Ovlašćuje se zapovjednik VZŽ-e za donošenje uputa o provedbi ovog Plana, u granicama ovlasti utvrđenih
Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99) i Programa Vlade RH.

Članak 15.
Ovaj Plan je sastavni dio Plana rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja na području Županije koji donosi župan
Brodsko-posavske županije.

Članak 16.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
Klasa: 810-01/14-01/04
Urbroj: 2178/1-09-14-2
Slavonski Brod, 23. travnja 2014. godine
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

10.

Na temelju članka 100.stavka (6). Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine,broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), i čl. 188. stavak (1) Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine,broj
153/13), suglasnosti župana Brodsko-posavske županije (KLASA:350-05/13-01/08, URBROJ: 2178/1-15-142 od 14. 4. 2014. godine, Općinsko vijeće na sjednici održanoj 20. 4. 2014. godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bebrina
(1. Izmjene i dopune)

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donose se Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Bebrina (1. Izmjene i dopune)
(”Službeni vjesnik BPŽ”, 15/05)

Članak 2.
Izmjene i dopune Plana sadržane su u elaboratu Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Bebrina 1. Izmjene i dopune):u daljnjem tekstu:Plan,koji je sastavni dio ove Odluke i sadrži:
0.
OPĆI DIO
A) TEKSTUALNI DIO
1.IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DIJELA
2.IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOĐENJE
B)GRAFIČKIDIO
1.0. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA….……………..…
3.A. UVJETI ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITA PROSTORA
Područje posebnih uvjeta korištenja……………………
3.C. UVJETI ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITA PROSTORA
Područje posebnih ograničenja u korištenja………………………

M 1: 25 000
M 1: 25 000
M 1: 25 000

Strana: 920

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 9

GRAĐEVINSKA PODRUČJA
4.C. GRAĐEVINSKO PODRUČJE UNUTAR I VAN NASELJA
DUBOČAC
……………………….
M 1: 5 000
C) OBVEZNI PRILOZI
1. Obrazloženje izmjena i dopuna
2. Izvod iz dokumenta prostornog uređenja šireg područja
3. Stručne podloge,na kojima se temelje prostorno planska rješenja
4. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivat u izradi
5. Zahtjevi i mišljenje tijela i pravnih osoba iz članka79., 94. i 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
6. Izvješća o javnoj raspravi
7. Evidencija postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna
8. Sažetak za javnost

Članak 3.
Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, Slavonski Brod.

Člana 4.
II ODREDBE ZA PROVOĐENJE
U poglavlju „II ODREDBE ZA PROVOĐENJE „ i iza podnaslovu „3.3. GRAĐEVINSKO PODRUČJE
GOSPODARSKE ZONE MIGALOVCI“ iza članka 66.dodaje se novi tekst koji glasi:
„3.3.A.GRAĐEVINSKA PODRUČJA GOSPODARSKE ZONE –IZDVOJENO PODRUČJE NASELJA
DUBOČAC
Članak 66a.
U izdvojenom građevinskom području za izgradnju označenom kao I mogu se graditi građevine :
-

industrije i drugih proizvodnih djelatnosti,
reciklaža i obrada sekundarnih sirovina
proizvodnje energije,
servisnih i uslužnih djelatnosti,
skladišta,
benzinske postaje,
prodajnog prostora (prodajni saloni, robne kuće, diskonti i slični sadržaji),
uredskih i drugih poslovnih prostora,
ugostiteljstva,
komunalnih građevina i uređaja,
izuzetno stambene namjene za potrebe tvrtki (domari, zaštitarska služba i sl.),
drugih sadržaja koji upotpunjuju sadržaj gospodarskih zona.
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Članak 66b.
U izdvojenom građevinskom području za izgradnju mogu se graditi građevine prema sljedećim uvjetima:
-

sve građevine moraju biti tako građene da se spriječi izazivanje požara, eksplozije, ekoakcidenta;
na građevnoj čestici treba osigurati protupožarni put i priključak do izgrađene javnoprometne
površine,,
na građevnoj čestici treba osigurati potreban prostor za parkiranje vozila;
ukupna tlocrtna izgrađenost građevne čestice može iznositi max. do 60%
visina građevine može biti najviše dvije etaže (P +2), ili 15 m do visine vijenca, s
unutar naprijed ograničene visine, građevine se mogu realizirati s podrumom ili potkrovljem
(mansardom),
iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine može biti i viši od navedenog u
prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.),
visina krovnog nadozida kod građevine s najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20 iznad
stropne konstrukcije;
gornji rub stropne konstrukcije podruma može biti najviše 1,5 m iznad kote konačno uređenog
terena;
krovišta mogu biti kosa, ravna ili bačvasta;
oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom,
funkcijom i suvremenim tretmanom takvih objekata,
najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je ozeleniti;
najmanja udaljenost građevine od javne prometne površine 10,0 m;
pri planiranju, projektiranju, te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u
gospodarskim zonama, uvjetuju se Zakonom propisane sigurnosne mjere, te mjere za zaštitu okoliša.
U poglavlju „II ODREDBE ZA PROVOĐENJE u podnaslovu „5.2.2. Elektroenergetska mreža“ na u
članku 123. postojeći tekst mijenja se i glasi:
„Članak 123.
Novu niskonaponsku distribucijsku mrežu unutar građevinskih područja graditi podzemnim kabelskim
vodovima, a postojeću zračnu mrežu sukcesivno zamjenjivati podzemnim vodovima. Samo iznimno na
perifernim dijelovima općinskog središta, te u sporednim ulicama ostalih naselja moguća je izgradnja
niskonaponske mreže na krovnim stalcima ili na betonskim stupovima.
Za zatečene građevine uz postojeće dalekovode ne propisuje se obveza kabliranja istih ukoliko se ne mijenjaju
uvjeti priključka.
Do izgradnje kabelske mreže može se koristiti postojeća niskonaponska mreža s manjim rekonstrukcijama.“
U poglavlju „II ODREDBE ZA PROVOĐENJE „ i iza podnaslovu „5.2.2. Elektroenergetska mreža“ i
članka 123. dodaje se novi novi tekst koji glasi:
„5.2.2.a Proizvodnja električne energije
Članak 123a.
Prostornim planom omogućava se izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije.
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Članak 123b.
Unutar građevinskih područja naselja i izdvojenim građevinskim područjima naselja gospodarske namjene
u zonama označenim kao I ili I1 ili I3 ili K3 dozvoljava se izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih
izvora energije i kogeneraciju, instalirane snage do uključivo 3 MW .
Postrojenja snage do uključivo 3 MW su :
postrojenja za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije (solarna elektrana),
postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase
postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu proizvodnje električne energije i toplinske energije
elektrane na tekuća biogoriva
geotermalne elektrane,
Članak 123c.
U izdvojenim građevinskim područjima za koje je predviđena izrada UPU-a moguće je istim definirati
izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije, instalirane električne snage do max.15 MW .
Postrojenja snage od 3 MW-15 MW su:
postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase
elektrane na tekuća biogoriva
elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
geotermalne elektrane
solarne elektrane
elektrane na ostale obnovljive izvore,
a točne lokacije i lokacijski uvjeti za navedena postrojenja definiraju se u kartografskim prikazima i
odredbama za provođenje PPUO/G.
Članak 123d.
Izvan građevinskog područja naselja, omogućuje se izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora
energije i kogeneraciju, instalirane električne snage do uključivo 3 MW. Postrojenja snage do uključivo 3 MW,
koja se mogu graditi kao samostalne cjeline u sastavu građevine za poljoprivrednu proizvodnju, plastenike,
staklenike i farme su:
postrojenja za kogeneraciju koja koriste otpadne tvari iz procesa proizvodnje za potrebe proizvodnje
toplinske i električne energije
postrojenja za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije isključivo na krovove i pročelja
građevina
izvan građevinskog područja, ne dozvoljava se postava samostalnih solarnih elektrana na poljoprivrednom i
šumskom zemljištu.
Članak 123e.
Za potrebe proizvodnje električne energije za svoje potrebe i /ili predaju u sustav omogućava se postava
solarnih kolektora na zgrade u svim zonama.“
U poglavlju „II ODREDBE ZA PROVOĐENJE„ i iza podnaslovu „5.3.1.Vodoopskrba“ mijenja se tekst
članka 127. i isti glasi:
„Članak 127.
„ Vodonosnike i izvorišta treba zaštititi od mogućeg zagađivanja. Način korištenje unutar granice III zone
zaštite-zone ograničenja i kontrole mora se uskladiti s Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta Jelas
(,.Službeni vjesnik" br. 14/09).“

Broj: 9

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 923

U poglavlju „II ODREDBE ZA PROVOĐENJE „ i iza podnaslovu „6.2.MJERE ZAŠTITE
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI“ iza članka 147. dodaju se novi članci koja glase:
„Članak 147a.
Uvjeti i mjere zaštite prirode su:
-

planiranje stambenih,gospodarskih,proizvodno-poslovnih, industrijskih i ostalih zona, proširivanje
postojećih građevinskih područja i planiranje zahvata izvan građevinskih područja, planirati na način
da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih staničnih tipova, te gubitak staništa
strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti ;
uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju
postojeće krajobrazne vrijednosti;
prilikom ozelenjivanja područja zahvata koristiti autohtone biljne vrste a postojeće elemente
autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje;
pri odabiru trase prometnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i
zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune, te o ciljevima očuvanja ekološke mreže;
očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće šumske površine, šumske čistine i
šumske rubove;
gospodarenje sumama provoditi sukladno načelima certifikacije suma;
postojeće sume zaštiti od prenamjene i krčenja;
u gospodarenju sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih
sredstava;
štititi područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja, te spriječiti njihova onečišćenje a
prema potrebi izvršiti revitalizaciju i
izbjegavati regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih staništa.
Članak 147b.
Zahvati u području ekološke mreže koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost
područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.“
U poglavlju „II ODREDBE ZA PROVOĐENJE „ i iza podnaslovu „7. POSTUPANJE S OTPADOM“
mijenja se tekst cijelog poglavlja od članaka od (157) do (163) i isti glasi:
„Članak 157.
Postupanje s otpadom na području općine Bebrina dio je strategije postupanja s otpadom na području
Brodsko-posavske županije. Planom gospodarenje otpada Brodsko-posavske županije“ definiran je sustav
gospodarenja otpadom za cijelo područje Brodsko-posavske županije.

Članak 158.
Privremeno skladištenje opasnog otpada treba organizirati u okviru lokacije Županijskog centra gospodarenja
otpadom na lokaciji „Šagulje“ kod Nove Gradiške
Članak 159.
Postupanje s komunalnim otpadom rješava se u skladu s Planom gospodarenje otpada Brodsko-posavske
županije.
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Članak 160.
U skladu s PPŽ Brodsko-posavske, na području općine treba planirati zelene otoke, reciklažna dvorišta i
eventualno pretovarnu stanicu.
Članak 161.
Postojeću lokaciju i svaki oblik divljeg deponiranja nužno je prekinuti i sanirati . Sanacija ovisi o vrsti i stupnju
onečišćenja okoliša na osnovu čega treba projektirati postupke sanacije.
Sanacijom je nužno taj prostor učiniti potpuno neopasnim po zrak, vode i tlo, te mu odrediti drugu namjenu.
Članak 162.
Reciklažna dvorišta , građevine namijenjene razvrstavanju i privremenom skladištenju otpada moguće je
izgraditi unutar građevinskih područja gospodarsko proizvodne namjene I ili gospodarsko uslužne namjene.
Članak 163.
Pretovarna stanica je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog
transportu prema centru za gospodarenje otpadom. Pretovarnu stanicu moguće je izgraditi u izdvojenim
građevinskim područjima gospodarske namjene I. uz prethodnu analizu transportnih putova, opravdanost
izgradnje i definiranje iste odlukom Županijske skupštine.
U svim naseljima općine potrebno je postaviti kontejnere u koje bi se prikupljao reciklažni otpad papir, staklo,
plastika, metal. Zeleni otoci formiraju se bez ograničenja.“

III ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Donošenjem ovog Plana mijenjaju se dijelovi Prostornog plana uređenja općine Bebrina ("Službeni vjesnik
BPŽ" br 15/05) i to: dijelovi teksta, navedeni članci odredbi za provođenje izvornika i grafički prikazi navedeni
u članku 2. ove Odluke.
Zadržavaju se sljedeći grafički/kartografski prikazi izvornog plana:
2.A. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-Promet
1:25.000
2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-Pošta i telekomunikacije
1:25.000
2.C. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-Energetski sustav
1:25.000
2.D. INFRASTURKTURNI SUSTAVI-Vodnogospodarski sustav
1:25.000
3.B. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA-Područja posebnih ograničenja u korištenju1:25.000
4.A. GRA? EVINSKA PODRUČJA NASELJA-Banovci
1: 5.000
4.B. GRA? EVINSKA PODRUČJA NASELJA-Bebrina
1: 5.000
4.D. GRA? EVINSKA PODRUČJA NASELJA-Kaniža
1: 5.000
4.E. GRA? EVINSKA PODRUČJA NASELJA-Stupnički Kuti
1: 5.000
4.F. GRA? EVINSKA PODRUČJA NASELJA-Šumeće
1: 5.000
4.G. GRA? EVINSKA PODRUČJA NASELJA-Zbjeg
1: 5.000
4.H. GRA? EVINSKO PODRUČJE – TURISTIČKE I GOSPODARSKE ZONE Migalovci
1: 5.000
Odredbe za provođenje Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Bebrina-1 izmjena i
dopuna objavit će se u „ Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
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Članak 6.
Plan je izrađen u (6) šest primjeraka potpisanih od strane izrađivača Plana, odgovorne osobe za provođenje
javne rasprave i predsjednika Vijeća općine koji se imaju smatrati izvornikom, od čega se (1) jedan nalazi u
pismohrani izrađivača Plana, a ostali se dostavljaju nadležnim tijelima za provođenje Plana.
Uvid u Plan može se izvršiti na adresi :
- Brodsko-posavske županije ,Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje,
- Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, Slavonski Brod .-u prostorijama
Zavoda kao i na web stranici Zavoda.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu (8) osmog dana po objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
OPĆINA BEBRINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:350-01/13-01/30
URBROJ:2178/02-03-14-34
Bebrina 20. 4. 2014. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mijo Belegić, v.r.
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

15.

Na temelju članka 146. Zakona o vodama
("Narodne novine", broj 153/09., 63/11., 130/11. i
56/13.) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 8/09. i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski
Stupnik na 6. sjednici održanoj 28. travnja 2014.
donijelo je
ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim
vodnim građevinama na području općine
Brodski Stupnik u vlasništvo Trgovačkog
društva „Vodovod“ d.o.o. Slavonski Brod

Članak 1.
Općina Brodski Stupnik, vlasnik
komunalnih vodnih građevina, prenosi u vlasništvo
te upravljanje i održavanje Trgovačkom društvu

„Vodovod“ d.o.o., Slavonski Brod, Nikole Zrinskog
25, kao javnom isporučitelju vodnih usluga,
imovinu koja se nalazi na području općine Brodski
Stupnik i evidentirana je u poslovnim knjigama
općine Brodski Stupnik, a u naravi predstavlja
izgrađenu - vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Članak 2.
Općina Brodski Stupnik će temeljem članka
1. ove Odluke, povećati udio u obliku temeljnog
kapitala u T.D. „Vodovod" d.o.o. Slavonski Brod
srazmjerno utvrđenoj vrijednosti imovine.

Članak 3.
Dužina i dijelovi distributivne vodovodne i
kanalizacijske mreže, koje se predaju na upravljanje
i korištenje TD „Vodovod“ d.o.o., Slavonski Brod
utvrdit će se posebnim zapisnikom o primopredaji
sastavljenim temeljem ove Odluke.
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Ovlašćuje se općinski načelnik za
potpisivanje Zapisnika o primopredaji, kao i
provedbu donesene Odluke.

Članak 4.
Na temelju ove Odluke „Vodovod" d.o.o.
Slavonski Brod pokrenut će postupak revidiranja
temeljnog uloga u Društvenom ugovoru, te
evidentirati građevine iz članka 1. kao imovinu u
svojim poslovnim knjigama, a općina Brodski
Stupnik istu će isknjižiti iz svojih poslovnih knjiga.
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16.

Na temelju članak 30. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 08/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 6.
sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine, donijelo
je
ZAKLJUČAK
u povodu Izvješća o naplati i poduzetim
aktivnostima na naplati komunalne naknade u
razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2013. godine

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 940-01/14-01/01
Urbroj: 2178/03-02-14-4
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014.
PREDSJEDNIK:
Nikola Medved, v.r.

I.
Prihvaća se Izvješće o naplati i poduzetim
aktivnostima na naplati komunalne naknade u
razdoblju 1. siječnja - 31. prosinca 2013. g.
dostavljenog od strane Upravnog odjela.
Tekst Izvješća o naplati i poduzetim
aktivnostima na naplati komunalne naknade u
prilogu je Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.
Zadužuje se Upravni odjel da sukladno
zakonu nastavi na poduzimanju svih pravnih radnji
glede naplate istih.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:363-01/14-01/16
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju
Povjerenstva za ravnopravnosti spolova 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
6. sjednici, održanoj 28. 4. 2014.g., donosi

-

Broj: 9

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.).

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost
spolova općine Brodski Stupnik

III.

I.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
općine Brodski Stupnik imenuju se:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

1.
2.
3.

Marinka Magdić, za predsjednicu,
Tomislav Grbić, za zamjenika
predsjednice,
Dragica Lončar, za člana.

KLASA: 023-01/14-01/19
URBROJ: 2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 28. 4. 2014. g.
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

II.
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.
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:
-

-

-

prati i potiče provedbu Nacionalne politike
za promicanje ravnopravnosti spolova na
području općine,
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

18.

Na temelju članka 44. stavak 3. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13) i
Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za
ribnjake (”NN” broj 45/09) i članka 42. Statuta
općine Brodski Stupnik (”Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 8/09 i 3/13),
općinski načelnik općine Brodski Stupnik donosi

Broj: 9
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IZVJEŠĆE

o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa,
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanja na korištenje bez
javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na
području općine Brodski Stupnik za
2013. godinu
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19.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na 6. sjednici
održanoj 28. travnja 2014. godine, donosi
ODLUKU

I.
Sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodom i davanja
na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije na području općine Brodski Stupnik za
2013. godinu u iznosu od 93.655,20 kuna
utrošena su za financiranje Programa uređenja
ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje
ruralne infrastrukture koja je u funkciji
poljoprivredne proizvodnje i akvakulture, te
poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka
popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže
na području općine Brodski Stupnik.

o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i
davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i koncesije na području
općine Brodski Stupnik za 2013. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava
ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje izravnom pogodbom i davanja na
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije na području općine Brodski Stupnik za
2013. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.
II.
Ovo
„Službenom
županije”.

Izvješće objavit će se u
vjesniku
Brodsko-posavske

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 402-01/14-01/29
Urbroj: 2178/03-01-14-1
Brodski Stupnik, 31. ožujka 2014. g.
Načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

Tekst Izvješća za 2013. godinu sastavni
je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 402-01/14-01/29
Urbroj: 2178/03-01-14-2
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. g.
Predsjednik
Nikola Medved.,v.r.
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Broj: 9

20.

21.

Na temelju članka 65. Zakona o šumama
(«N.N.» broj 104/05) i članka 42. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 08/09 i 3/13), općinski
načelnik općine Brodski Stupnik, donosi

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na 6. sjednici
održanoj 28. travnja 2014. godine, donosi

IZVJEŠĆE

ODLUKU

o izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2013. godinu

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
šumskog doprinosa za općinu Brodski Stupnik
za 2013. godinu

Članak 1.

I.

Sredstva šumskog doprinosa za 2013.
godinu ostvarena su u iznosu od 36.012,36 kuna i
utrošena su za izgradnju komunalne
infrastrukture sukladno Programu građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Brodski Stupnik za 2013. godinu.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
šumskog doprinosa općine Brodski Stupnik za 2013.
godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa
šumskog doprinosa za općinu Brodski Stupnik za
2013. godinu, sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

III.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/14-01/35
Urbroj:2178/03-01-14-1
Brodski Stupnik, 31. ožujka 2014. godine
Načelnik
Petar Lovinčič, v.r.

Ova Odluka objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/14-01/35
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

Broj: 9

»SLUŽBENI VJESNIK«

22.

Strana: 931
II

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o
koncesijama (''Narodne novine'' br. 143/12.), članka
12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne
novine'' br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04.,
38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11.,
144/12., 94/13. i 153/13.), članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik'' Brodskoposavske županije br. 8/09. i 3/13.), Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na svojoj 6. sjednici
održanoj dana 28. travnja 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti prijevoza pokojnika na području
općine Brodski Stupnik evidencijski broj:
K01/2014.

I
Podaci o Davatelju koncesije:
OPĆINA BRODSKI STUPNIK, 35 253 Brodski
Stupnik, Stjepana Radića 117, OIB: 92052545477
Odgovorna osoba davatelja koncesije: Petar
Lovinčić, općinski načelnik
Na temelju provedenog postupka davanja
koncesije za obavljanja komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području općine Brodski
Stupnik i prijedloga Stručnog povjerenstva za
koncesije, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se:
Naziv

''PALMA'', cvjećarnica i pogrebne
usluge
Vl. Jasna Zirdum

Sjedište

Andrije Štampara 51
35 000 Slavonski Brod

OIB

39392394875

Vrsta i predmet koncesije je koncesija za
javne usluge za obavljanja komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području općine Brodski
Stupnik.

III
Priroda i opseg, te mjesto, odnosno područje
obavljanja djelatnosti koncesije utvrđuje se kako
slijedi:

područje obavljanja djelatnosti koncesije:
općina Brodski Stupnik,

prijevoz umrlih osoba za koje nije moguće
utvrditi uzrok smrti, na poziv ovlaštenog
mrtvozornika, s mjesta smrti,

prijevoz osoba koje su umrle na javnim
površinama ili u objektima javne namjene,
na poziv ovlaštenog mrtvozornika, s mjesta
smrti do nadležnog zavoda za patologiju,
groblja, krematorija, zračne luke,
autobusnog kolodvora, željezničkog
kolodvora, pomorske ili riječne luke i/ili
ostalih terminala za prijevoz putnika ili
robe,

preuzimanje i prijevoz umrle osobe od
mjesta smrti do nadležnog zavoda za
patologiju, groblja, krematorija, zračne
luke, autobusnog kolodvora, željezničkog
kolodvora, pomorske ili riječne luke i/ili
ostalih terminala za prijevoz putnika ili
robe,

organizacija prijevoza i prijevoz umrle
osobe u Republici Hrvatskoj u skladu s
posebnim zakonima,

organizacija prijevoza i prijevoz umrle
osobe iz Republike Hrvatske u inozemstvo
u skladu s posebnim zakonima i
međunarodnim sporazumima,

organizacija prijevoza i prijevoz umrle
osobe iz inozemstva u skladu sa Zakonom i
međunarodnim sporazumima, uključujući i
preuzimanje umrle osobe u zračnoj luci,
autobusnom kolodvoru, željezničkom
kolodvoru, pomorskoj ili riječnoj luci i
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ostalim terminala za prijevoz putnika ili
robe, te prijevoz do groblja, odnosno
krematorija u Republici Hrvatskoj,
prijevoz umrlih osoba niskoga socijalnog
statusa (beskućnika i slično) po nalogu
upravnog tijela nadležnog za socijalnu
zaštitu, od mjesta smrti do mjesta ukopa i
opremanje minimalnom pogrebnom
opremom za kremiranje.

Broj: 9
VI

Koncesijska naknada je izražena u fiksnom
iznosu u visini od 1.000,00 kuna godišnje.
Ukoliko koncesionar ne plati dospjelu
koncesijsku naknadu, davatelj koncesije obračunat
će pripadajuću zakonsku kamatu.
Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će
se ugovorom o koncesiji, sukladno dokumentaciji za
nadmetanje.

IV
VII
Rok na koji se daje koncesija: 10 godina
sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje
se obavljaju na temelju koncesija na području općine
Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”, br. br. 5/10. i 26/13.).

V
Obveze davatelja koncesije:
–
da vrši nadzor nad obavljanjem koncesije,
–
da upozorava koncesionara na uočene
nedostatke, te može zahtijevati da usluge
budu izvršene u skladu s odredbama
ugovora o koncesiji, i to isključivo
pismenim putem.
Obveze koncesionara su:
–
da najmanje jedanput godišnje, a prema
zahtjevu i više puta dostavi davatelju
koncesije izvješće o svom poslovanju,
vezano za obavljanje prijevoza pokojnika,
–
redovito plaćati naknadu za koncesiju,
–
obavljati djelatnost po načelu dobrog
gospodarstvenika,
–
da u slučaju potrebe promjene cijena usluga
iz cjenika koji čini sastavni dio ugovora o
koncesiji, a sukladno članku 21. Zakona o
komunalnom gospodarstvu i odredbama
Zakona o koncesijama, dužan je pribaviti
prethodnu suglasnost predstavničkog tijela
davatelja koncesije. Zahtjev za promjenu
cijena usluge mora biti obrazložen.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se
općinski načelnik za sklapanje ugovora o koncesiji,
kojim će se urediti prava i obveze davatelja
koncesije i koncesionara.
Ugovor o koncesiji sklopit će se nakon
isteka roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana
dostave ove Odluke svakom ponuditelju, odnosno
najkasnije u roku od 10 dana od dana kada je odluka
o davanju koncesije postala izvršna.

VIII
Koncesionar je dužan prije sklapanja
ugovora o koncesiji dostaviti davatelju koncesije
jamstvo osiguranja naplate naknade za koncesiju
koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz
ugovora o koncesiji, sukladno dokumentaciji za
nadmetanje.
Ukoliko koncesionar ne postupi na način
utvrđen u stavku 1. ove točke, ugovor o koncesiji
neće biti sklopljen.

Obrazloženje
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik
donijelo je Odluku o komunalnim djelatnostima
koje se obavljaju na temelju koncesija na području
općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik
Brodsko- posavske županije" br. br. 5/10. i 26/13.).
U Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj
objave: 2014/S 01K-0008622 od 20. veljače 2014.
godine; datum slanja objave: 19. veljače 2014.

Broj: 9
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godine, objavljena je obavijest o namjeri davanja
koncesije sukladno članku 19. stavku 1. i članku 21.
Zakona o koncesijama. U obavijesti je navedeno da
se koncesija daje na rok od 10 godina, uz primjenu
kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

Stručno povjerenstvo stoga predlaže da
Općinsko vijeće pozivom na članak 26. Zakona o
koncesijama donese odluku o davanju koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza
pokojnika na području općine Brodski Stupnik.

Na objavljeno javno prikupljanje ponuda
pristigle su dvije ponude ponuditelja:

Razlozi za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja:
Prema uvjetima iz dokumentacije za
nadmetanje, najpovoljnija ponuda je ekonomski
najpovoljnija ponuda. Ocjenjivanje ponuda izvršeno
je prema kriterijima, vezanih uz predmet koncesije, s
razmjerima vrijednosti:
1. cijena usluge za krajnje korisnike = 40%
2. kvaliteta odnosno funkcionalne
osobine = 60%
2.1. Broj važećih ugovora o koncesiji
utvrđuje se temeljem broja sklopljenih ugovora o
koncesiji za prijevoz pokojnika s drugim
davateljima koncesije, koji su u tijeku = 20%
2.2. Tehnička sposobnost utvrđuje se
temeljem broja specijalnih vozila čija je namjena
prijevoz umrlih osoba (u daljnjem tekstu: pogrebno
vozilo) koje ponuditelj ima u vlasništvu ili u najmu
(leasing)
= 20%
2.3. Stručna sposobnost utvrđuje se
temeljem broja zaposlenika koji posjeduju vozačku
dozvolu B kategorije, i obavljaju poslove vozača u
domaćem i inozemnom cestovnom prijevozu = 20%

r.br.
1

naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja
2

'1.

'PALMA'', cvjećarnica i pogrebne
usluge
Vl. Jasna Zirdum
Andrije Štampara 51,
35 000 Slavonski Brod
OIB: 39392394875

2.

''PIRAMIDA'', pogrebne usluge i
trgovina
Vl. Igor Čondrić
V. Jagića 28,
35 000 Slavonski Brod
OIB: 83653278044

Stručno povjerenstvo za postupak davanja
koncesije (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo)
utvrdilo je da ponuda ponuditelja ''PALMA'',
cvjećarnica i pogrebne usluge iz Slavonskog
Broda, vl. Jasna Zirdum, Andrije Štampara 51,
OIB: 39392394875, valjana, prikladna i pravilna
ponuda sposobnog ponuditelja sukladno kriteriju
ekonomski najpovoljnije ponude sukladno članku
25. stavku 1. točki 1. Zakona o koncesijama.

Nakon ocjenjivanja ponuda prema
propisanim kriterijima, izvršeno je rangiranje
valjanih ponuda, kako slijedi:
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rang

r.
br.

1

2

1

1.

Broj: 9

broj bodova po kriteriju
broj
sveukupni
kvalitete odnosno
bodova
naziv, adresa, sjedište i
funkcionalne osobine
po
zbroj
OIB ponuditelja
kriteriju
broj
bodova
(ukoliko se radi o zajednici
cijena
važećih
ponuditelja upisati naziv i
po
usluge za ugovora o tehnička stručna
sjedište svakog clana
krajnje koncesij i sposobno sposobn kriterijima
zajednice ponuditelja)
st
ost
korisnike
3
''PALMA'', cvjećarnica i
pogrebne usluge
Vl. Jasna Zirdum
Andrije Štampara 51
35 000 Slavonski Brod
OIB: 39392394875

4

5

6

7

40,00

20,00

20,00

20,00

Ponuda ponuditelja ''PIRAMIDA'',
pogrebne usluge i trgovina iz Slavonskog Broda, vl.
Igor Čondrić, OIB: 83653278044, V. Jagića 28,
odbija se sukladno:

točki 6.6. Dokumentacije za nadmetanje jer
ponuditelj nije dostavio jamstvo za
ozbiljnost ponude, sukladno zahtjevu
davatelja koncesije;

točki 5.1.2. Dokumentacije za nadmetanje
jer ponuditelj nije označio ponudu
stranicama na način da je vidljiv redni broj
stranice i ukupan broj stranica ponude, tako
da je ponude uvezana ali nije i označena
stranicama;

točki 4.1.1. Dokumentacije za nadmetanje
jer je ponuditelj trebao dostaviti izvod o
upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta (ponuditelja) iz
kojeg slijedi da je registriran za obavljanje
gospodarske djelatnosti za koju se traži
koncesija koji ne smije biti stariji od 30
(trideset) dana od početka postupka davanja
koncesije. Ponuditelj je sposoban ako je
registriran za prijevoz pokojnika u
domaćem i inozemnom prometu. Ponuditelj
je dostavio ovjerenu presliku Rješenja iz
Obrtnog registra o upisu nove djelatnosti, i
to za djelatnost 49.41 cestovni prijevoz

8

100,00

robe, a ne izvod iz Obrtnog registra,
sukladno zahtjevima davatelja koncesije. Iz
predmetnog Rješenja je vidljivo da je
ponuditelj registriran za pogrebne i srodne
djelatnosti (djelatnost 96.03 po NKD 2007)
koja obuhvaća: pokapanje i spaljivanje
ljudskih leševa te srodne djelatnosti,
pripremanje mrtvaca za pokapanje ili
spaljivanje, usluge balzamiranja, usluge
mrtvozornika, usluge pokapanja i
spaljivanja mrtvaca, iznajmljivanje
opremljenog prostora u mrtvačnici,
iznajmljivanje ili prodaju grobova,
održavanje grobova i mauzoleja, te
pokapanje i spaljivanje uginulih životinja
(kućnih ljubimaca). Nadalje, djelatnost
49.41 cestovni prijevoz robe podrazumijeva
cjelokupni cestovni prijevoz, te uvidom u
Obrtni registar nigdje iz navedenog nije
vidljivo da je riječ o prijevozu mrtvih,
odnosno pokojnika. Ponuditelj je,
međuostalim, dostavio ovjerenu presliku
Rješenja izdanog 01.07.2008. godine
ovjerenu po javnom bilježniku RobertuAntonu Čečatki iz Slavonskog Broda dana
19.03.2014., što nije sukladno zahtjevima
Dokumentacije za nadmetanje u dijelu koji
se odnosi na starost dostavljenih dokaza
sposobnosti;
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točki 4.2.2. Dokumentacije za nadmetanje
jer kao dokaz o obrazovnoj i stručnoj
kvalifikaciji ponuditelja nije dostavio ID
obrazac za posljednji mjesec s ovjerom
Porezne uprave, odnosno odgovarajući
obrazac kojim se isto potvrđuje;
točki 4.2.3. Dokumentacije za nadmetanje
jer nije zadovoljio minimalne uvjete
tehničke sposobnosti ponuditelja da ima u
vlasništvu ili u najmu (leasing) najmanje 4
specijalna vozila čija je namjena prijevoz
umrlih osoba (u daljnjem tekstu: pogrebno
vozilo), i to u dijelu:
dostavljene potvrde, odnosno atesta
ovlaštenog tijela da pogrebno vozilo
ispunjava uvjete za prijevoz pokojnika,
potvrdom ovlaštene stanice za tehnički
pregled vozila, sukladno Prilogu II.
Pravilnika o EU homologaciji i
pojedinačnom odobravanju motornih vozila
(''Narodne novine'' br. 9/10, 56/11, 74/11,
66/12, 30/13 i 76/13) koji u točki 5.4. dijela
A, Priloga II definira ''Pogrebno vozilo'', te
ga označava s kategorijom M,odnosno da je
vozilo namijenjeno za ''prijevoz umrlih
osoba i koje je posebno opremljeno za tu
namjenu''. Ponuditelj je dostavio potvrde o
ispitivanju vozila Centra za vozila d.d. za
vozila: 1.Mercedes Vito, SB716EF sa
oznakom M1 ''specijalno vozilo za prijevoz
pokojnika'', 2. Mercedes Vito, SB118FA sa
oznakom N1 teretni automobil s namjenom
''specijalno vozilo za prijevoz pokojnika'',
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što nije sukladno zahtjevima dokumentacije
za nadmetanje.
Temeljem navedenog, a na prijedlog
Stručnog povjerenstva, utvrđuje se da je
najpovoljniji ponuditelj
''PALMA'', cvjećarnica i pogrebne usluge iz
Slavonskog Broda, vl. Jasna Zirdum, Andrije
Štampara 51, OIB: 39392394875, pa je stoga
odlučeno kao u izreci ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u
roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke, a
dostavlja se
neposredno ili putem pošte,
preporučeno.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne
nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji,
žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i
davatelju koncesije na dokaziv način.
OPĆINA BRODSKI STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: UP/I-363-01/13-01/41
Urbroj: 2178/03-02-01/21
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.
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23.
Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 08/09 i 3/13) općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti
na području općine Brodski Stupnik za 2013. godinu
Članak 1.
Ovim Programom je utrošeno 270.667,13 kuna u 2013. g. prema sljedećim rasporedu:
1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG ODGOJA: 25.789,49 kn
AKTIVNOST: Predškolski odgoj i igraonica
Red.br.
1.
2.
3.

Naziv
Program igraonice
Programa «male škole» putem Djecjih vrtica
Nabavku didaktičkog materijala za igraonicu

Planirano
14.500,00
11.000,00
1.000,00

Ostvareno
11.601,53
11.000,00
509,96

Ukupno:

26.500,00

23.111,49

AKTIVNOST: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
1.

Sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca
Ukupno

3.000,00
3.000,00

2.678,00
2.678,00

2 PROGRAM KULTURE: 113.421,49 kn
AKTIVNOST: NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRODSKI STUPNIK
1.
2.
3.
4.

Troškove uredskog materijala
Angažiranja djelatnika u knjižnici (putem
ugovora o djelu i studentskog servisa
Obilježavanje mjeseca hrvatske knjige
Nabavka knjižnog fonda
Ukupno:

400,00
2.500,00

0,00
2.368,80

0,00
17.000,00
19.900,00

0,00
15.052,69
17.421,49

33.000,00
33.000,00
66.000,00

33.000,00
33.000,00
66.000,00

AKTIVNOST: OBNOVA POVIJESNIH GRAĐEVINA:
1.
2.

Dodatno ulaganje na „Staroj školi“
Dodatno ulaganje na „Staroj općini“
Ukupno:
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AKTIVNOST: POMOĆI UDRUGAMA U KULTURI, TEHIČKOJ KULTURI I
PROMICANJU RAZVOJA TURIZMA
1.
2.
3.
4.
5.

KUD «ZRINSKI» BRODSKI STUPNIK
UDRUGA «EKO
-ETNO» SELO LOVČIĆ
ZAVIČAJNO DRUŠTVO STARI SLATINIK
ZLATOVEZILJE BRODSKI STUPNIK
PUČKA PJEVAČKA SKUPINA
«VESELI SLATINIČ
ANI»
6
UDRUGA KORISNIKA BEŽIČNIH
SUSTAVA BS WIRELESS»
7
TEKUĆE DONACIJE
– OSTALIM UDRUG.
Ukupno Udruge:

15.000,00
6.500,00
10.000,00
3.000,00
8.000,00

10.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00

4.000,00

3.000,00

1.000,00
47.500,00

1.000,00
30.000,00

3. PROGRAM OBILJEŽAVANJA, DRŽAVNIH PRZNIKA I MANIFE.: 30.536,15 kn
AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – OBILJE. ZNAČAJNIH DOGAĐANJA:
1.
2.
3.
4.
5.

Dan državnosti
Dan Svih svetih
„Stupnička berba grožđa“
„Slatiničko ljeto“
« Dan opcine Brodski Stupnik »
- Tisak
- Ostale usl. Promidžbe i informiranja
- Ostale nespomenute usluge
- Reprezentacija
- Rashodi protokola
6.
Memorijalni turnir «Neven i Mijo»
Ukupno za manifestacije:

0,00
2.000,00
17.000,00
3.000,00
5.700 ,00
1.500,00
0,00
800,00
3.100,00
300,00
5.000,00
32.700,00

0,00
0,00
17.000,00
3.000,00
5.536,15
1.375,00
798,48
3.062,67
300,00
5.000 ,00
30.536,15

4. PROGRAM: ŠPORT:
80.920,00 kn
AKTIVNOST:ODRŽA. ŠPORT. OBJEKATA I POMOĆ ŠPOT. UDRUGMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mat. za tek. i inv. održ. – u Stupniku
Mat. za tek. i inv. održ. – u Slatiniku
Usl. za tek. i inv. održ. – u Slatiniku
Usl. za tek. i inv. održ. – u Stupniku
Legaliza cija športskih objekata
NK «SVAČIĆ» Stari Slatinik
NK «SLAVONAC» Brodski Stupnik
Škola nogometa
– NK „Svačić“ St.Slatinik
Šport. nepr. Danska organizacija
Košarkaški klub «STUPNIK»
Šahovski klub «ZRINSKI» Stari Slatinik
L.J. «DUB» Brodski Stupnik i Stari Slatinik,
Lovčić i Krajačići
13.
Kinološka udruga
14.
Ostale te kuće donacije
Ukupno Program održavanja i pomoći:

6.000,00
3.000,00
1.000,00
0,00
40.000,00
25.000,00
20.000,00
5.000,00
0,0 0
3.000,00
2.000,00
7.500,00
2.000,00
0,00
114.500,00

5.525,62
1.504,38
690,00
0,00
15.700,00
25.000,00
20.000,00
5.000,00
0,00
3.000,00
1.500,00
0,00
2.000,00
1.000,00
80.920,00
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5. PROGRAM VJERESKE ZAJEDNICE: 20.000,00 kn
AKTIVNOST: POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA:
1.
2.

Župna zajednica «Sv. Ilije» Brodski Stupnik
Župna zajednica - filijala St. Slatinik -Sv. Josip

3.
Župna zajednica Bučje – filijala Lovčić
4.
Župna zajednica Odvorci – filijala Krajačići
Ukupno vjerskim zajednicama

15.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

2.000,00
2.000,00
29.000,00

0,00
0,00
20.000,00

Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa dostavlja se Općinskom vijeću, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/14-01/33
Urbroj:2178/03-01-14-1
Brodski Stupnik, 31. ožujka 2014. godine
Općinski načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

24.
Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 6. sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih
djelatnosti općine Brodski Stupnik za 2013. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti općine Brodski
Stupnik za 2013. godinu, koju je podnio općinski načelnik.
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II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području općine
Brodski za 2013. godinu sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/14-01/33
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

25.
Na temelju članka 40. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 08/09 i 3/13), općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane
općine Brodski Stupnik za 2013. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se da je po aktivnostima izvršeno u iznosu od 76.500,00 kuna.
I. AKTIVNOST: Vatrogastvo
Red.
broj
1.

Opis

Planirano

Ostvareno

Tekuce donacije – Vatrogasna zajednica
opcine Brodski Stupnik

76.000,00

66.000,00

Ukupno:

76.000,00

66.000,00
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II. AKTIVNOST: Plan zaštite i spašavanja
Red.
broj
1.

Opis

Planirano

Ostvareno

Ostali rashodi poslovanja zaštite i
spašavanja

10.500,00

10.500,00

Ukupno:

10.500,00

10.500,00

Članak 2.
Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeću, a objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/14-01/31
Urbroj:2178/03-01-14-1
Brodski Stupnik, 31. ožujka 2014. godine
Načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

26.
Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 6. sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i
protugradne obrane općine Brodski Stupnik za 2013. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine
Brodski Stupnik za 2013. godinu, koje je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski
Stupnik za 2013. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
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III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/14-01/31
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

27.
Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 08/09 i 3/13), općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
općine Brodski Stupnik za 2013. godinu
Članak 1.
Ovim Izvješćem o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2013. godinu ostvareno je:
117.524,45 kuna
1. POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
Red.
broj

Naziv programa
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.

Pomoc obiteljima za novorodencad
Jednokratne pomoći
Pomoć u plaćanju komunalne naknade
Podmirenje troškova stanovanja
Podmirenje pogrebnih troškova
Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za uzdržavanje
Pomoć u plaćanju školske kuhinje
Ostale naknade građanima i kućanstvima
- Cekin
Ukupno:

Planirano

Ostvareno

30.000,00
15.000,00
3.000,00
10.000,00
0,00
20.000,00
2.800,00
8.400,00
89.200,00

30.000,00
16.000,00
2.090,87
1.956,60
2.000,00
19.950,00
2730,00
8.050,00
82.777,47
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2. SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Red.
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv programa

Planirano

Ostvareno

Crveni križ
Sufin. Programa pomoć u kući koju provodi Crveni križ
Udruga slijepih
Ostale tekuće donacije
Ukupno:

9.000,00
7.500,00
1.000,00
4.000,00
21.500,00

8.943,90
7.500,00
1.000,00
660.00
18.103,90

3. TROŠKOVI ZA RAD AMBULANTE OPĆE MEDICINE U BRODSKOM STUPNIKU
Red.
broj
1.

Naziv programa
Za funkcioniranje rada ambulante opće medicine u
Brodskom Stupniku (materijal za čišćenje, energija,
telefon – usluge cišcenja)
Ukupno:

Planirano

Ostvareno

18.250,00

16.643,08

18.250,00

16.643,08

Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa dostavlja se Općinskom vijeću, a objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/14-01/34
Urbroj:2178/03-02-14-1
Brodski Stupnik, 31.ožujka 2014. godine
Općinski načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

Broj: 9
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28.
Na temelju clanka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Opcinsko vijece opcine Brodski Stupnik na 26. sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području općine Brodski Stupnik za 2013. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Brodski
Stupnik za 2013. godinu, koju je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Brodski
Stupnik za 2013. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/14-01/34
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.
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29.
Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 08/09 i 3/13), općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma
općine Brodski Stupnik za 2013. godinu
Članak 1.
Programom razvoja gospodarstva i ruralnog turizma na području općine Brodski Stupnik u 2013. g. po
aktivnostima utrošeno je: 107.045,90 kuna, kako slijedi:
I.

PROGRAM GOSPODARSTVA
AKTIVNOST: Promidžba gospodarstva

Red.br.

Naziv

Planirano

Ostvareno

1.

Usluge promidžbe i
informiranja

7.200,00

2.

Troškovi reprezentacije

2.000,00

3.

Troškovi sponzorstva

1.500,00

1.250,00

10.700,00

8.362,50

Subvencije obrtnicima malim i
srednjim poduzetnicima

5.000,00

4.170,00

Ukupno:

5.000,00

4.170,00

Sufinanciranje LAG - a

34.000,00

29.000,00

Uku pno:

34.000,00

29.000,00

Izrada izmjena i dopuna
Pro stornog plana općine
Brodski Stupnik

50.000,00

50.000,00

Ukupno:

50.000,00

50.000,00

Ukupno:

7.112,50
0,00

AKTIVNOST: Poticanje malog i srednjeg poduzetništva
1.

AKTIVNOST: Sufinanciranje lokalne akcijske grupe (LAG-a)
1.

AKTIVNOST: Prostorno planiranje
1.

Broj: 9

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 945

II: PROGRAM RAZVOJA RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE
AKTIVNOST: Izgradnja biciklističkih staza stupničkih brda i vidikovaca
Red.br.
1.

Naziv

Planirano

Ost vareno

Izgradnja lovačke kuće u St.
Slatiniku

16.000,00

15.512,50

Ukupno:

16.000,00

15.512,50

Članak 2.
Ove Izvješće o ostvarenju Programa dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje, a objavit će se u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/14-01/30
Urbroj:2178/03-01-14-1
Brodski Stupnik, 31.ožujka 2014. godine
Načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

30.
Na temelju clanka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Opcinsko vijece opcine Brodski Stupnik na 6. sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma
na području općine Brodski Stupnik za 2013. g.
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma na području općine
Brodski Stupnik za 2013. godinu, koje je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma na području općine Brodski
Stupnik za 2013. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
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III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/14-01/30
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

31.
Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 08/09 i 3/13), općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2013. godinu
Članak 1.
Ovim Izvješćem o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanje građevinskih objekata u
vlasništvu općine Brodski Stupnik po aktivnostima ostvareno je: 1.121.318,00 kuna.
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I. AKTIVNOST: TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opis

Planirano

Ostvareno

Rashodi za utrošenu električnu energiju
po objektima (električna energija, plin)
Rashodi za utrošenu elektricnu energiju
– športski objekt NK Svacic
Rashodi za utrošenu električnu energiju
– športski objekt NK Slavonac
Opskrba plinom
– društveni domovi
Rashodi za materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko odr
žavanje (domovi).
Materijal za stanove
Usluge tekućeg i invest. održavanja
objekata u vl. općine (domovi)
Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – priključak na plin
Komunalne usluge (voda, dimnjčarske
usluge i pričuva za stanove i dr.)
Osiguranje objekata i opreme
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
(rashodi za slivnu vodnu naknadu)

23.800,00

23.538,68

6.000,00

5.327,52

3.500,00

3.253,70

3.000,00
12.000,00

3.041,00
6.853,88

3.000,00
40.000,00

1.432,63
36.696,79

11.000,00

10.122 ,00

17.600,00

16.292,62

5.400,00
38.000,00

3.582,00
38.159,37

163.300,00

148.300,19

Ukupno:

II. AKTIVNOST: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA:
Red.
broj
1.
2
3.

Opis

Planirano

Etažiranje doma u Brod. Stupniku
Dom u Starom Slatiniku
Dom u Brodskom Stupniku
Ukupno:

10.600,00
757.000,00
210.000,00
977.600,00

10.587,50
756.167,57
206.262,74
973.017,81

Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa dostavlja se Općinskom vijeću, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/14-01/32
Urbroj:2178/03-01-14-1
Brodski Stupnik, 31. ožujka 2014. godine
Načelnik
Petar Lovinčić, v.r.
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32.
Na temelju clanka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Opcinsko vijece opcine Brodski Stupnik na 6. sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2013. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u
vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2013. godinu, koje je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u
vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2013. godinu, sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/14-01/32
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.
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33.
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (”Narodne novine” br. 87/08 i 136/12), članka 84.
stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 27/05 i 127/07) i
članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i
03/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 6. sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine,
donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna općine Brodski Stupnik za 2013. godinu
Članak 1.
Višak prihoda poslovanja u 2013. godini u iznosu od 200.670,3 kune raspoređuje se za pokriće
manjka prihoda od nefinancijske imovine.
Članak 2,
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-05/14-01/02
Urbroj: 2178/03-02-14-4
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved., v.r.
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34.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN broj 87/08 i 136/12) i članka 30. Statuta
općine Brodski Stupnik (”Službeni v jesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 03/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 6. sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine, donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik za 2013. godinu

Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna općine Brodski Stupnik za 2013. godinu sastoji se od:
A.

Računa prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Ukupni prihodi

3.310.323,57
13.840,04
3.324.163,61

Rashodi poslovanja
Rashodi za nefinancijsku imovinu
Ukupni rashodi

2.269.713,75
1.493.998,18

B.

Račun zaduživanja / financiranja

Primici od enfinancijske imovine i zaduživanja
Izdaci za nefinancijsku imovinu i otplate zajmova
Neto zaduživanje / financiranje

C.

0,00
0,00
0,00

Rezultat iz prethodne godine

Manjak prihoda

-117.507,48

Višak/manjak + rezultat iz prethodne
godine + neto zaduživanje/financiranje

-557.055,80

Članak 2.
Za 2013. godinu utvrđen je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 439.548,32 kune, a što
zajedno s prenesenim manjkom iz 2012. godine u iznosu od 117.507,48 kuna čini manjak prihoda u
iznosu od 557.055,80 kuna.
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Članak 3.
Ostvarenje Proračuna općine Brodski Stupnik za razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine bilo je,
kako slijedi:

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od 3.324.163,61 kuna što predstavlja 94,97%
godišnjeg planiranog iznosa.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od 3.763.711,93 kune što predstavlja 93,78%
godišnjeg plana.
Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka Proračuna općine Brodski Stupnik za
2013. godinu iznosi 439.548,32 kune što predstavlja negativan financijski rezultat, odnosno manjak
prihoda nad rashodima.
Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 117.507,48 kuna, što zajedno s manjkom prihoda
tekuće godine čini ukupan manjak prihoda u iznosu od 557.055,80 kuna.

Članak 4.
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 1. 1. 2013. godine bilo je 117.127,54 kuna, a na
dan 31. 12. 2013. godine iznosi 6.397,00 kuna.

Članak 5.
Ukupna potraživanja na dan 31. prosinca 2013. godine iznose 599.086,82 kune, a stanje
nepodmirenih obveza 31. prosinca 2013. godine iznose 652.195,32 kune.

Članak 6.
Općina Brodski Stupnik unutar 2013. godine kratkoročno se zadužila i izvršila otplatu u istoj
proračunskoj godini, te nema stanja na bilanci na dan 31. 12. 2013. godine.

Članak 7.
Općina Brodski Stupnik u 2013. godini nije koristila proračunsku zalihu.

Članak 8.
Općina Brodski Stupnik u 2013. godini nije davala jamstva.

Članak 9.
Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim izdacima Proračuna općine Brodski Stupnik za
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razdoblje siječanj-prosinac 2013. godine po vrstama prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, te
po ekonomskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna općine Brodski Stupnik za 2013. godinu.

Članak 10.
Godišnji izvještaj s izvještajima o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna općine Brodski
Stupnik za 2013. godinu s usporednim podacima planirano i ostvareno objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa : 400-05/14-01/02
Urbroj: 2178/03-02-14-3
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. godine
Predjsendik
Općinskog vijeća
Nikola Medved., v.r.
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II.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“N.N.”33/01,
60/01. – vjerodostojno tumačenje i 129/05.,109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 4.
stavak 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih
odbora (Klasa:026-01/14-01/1, Urbroj:2178/03-0214-1 od 14.03.2014.) i članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 08/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na 6. sjednici
održanoj 28. travnja 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća
mjesnih odbora za područje općine
Brodski Stupnik

I.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća
mjesnih odbora na području općine Brodski Stupnik
i to:
1. Mjesni odbor Brodski Stupnik,
2. Mjesni odbor Krajačići
3. Mjesni odbor Lovčić
4. Mjesni odbor Stari Slatinik,

Za dan provedbe izbora određuje se
nedjelja, 8. lipnja 2014. godine.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”, a ista će se objaviti i na oglasnoj
ploči općine, oglasnim pločama mjesnih odbora, te
na web stranici općine Brodski Stupnik.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 013-05/14-01/1
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 28. travnja 2014. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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OPĆINA DAVOR

3.

(2) 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.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 –
pročišćeni tekst) i članka 68. Statuta općine Davor
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije",
broj 12/09 i 07/13), na 6. sjednici od 6. ožujka 2014.,
donijelo je

Članak 2.
(1)
Članovi vijeća biraju se na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem,
razmjernim izbornim sustavom na način uređen
ovom odlukom.

ODLUKU
II. Biračko pravo
o izborima članova vijeća mjesnih odbora
Članak 3.
I. Opće odredbe
Članak 1.
(1) Ovom se odlukom uređuju izbori
članova vijeća mjesnih odbora (u nastavku teksta:
vijeća), broj članova vijeća, način provođenja izbora
za članove vijeća te druga pitanja u svezi s izborima.

(1) Biračko pravo imaju hrvatski državljani
s navršenih 18 godina života (u nastavku teksta:
birači) koji imaju prijavljeno prebivalište na
području mjesnog odbora za čije se vijeće provode
izbori.
(2) Za člana vijeća može se kandidirati i biti
biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na
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području mjesnog odbora za čije se vijeće provode
izbori.

Članak 4.
(1) Jamči se sloboda opredjeljenja birača i
tajnost njihova glasovanja.
(2) Birač na istim izborima može glasovati
samo jedanput.
(3) Nitko ne može glasovati u ime druge
osobe.
(4) Nitko ne može zahtijevati izjašnjenje
birača o njegovu glasačkom opredjeljenju.
(5) Birač je slobodan objaviti svoje glasačko
opredjeljenje.
(6) Nitko ne može biti pozvan na
odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije
glasovao
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Članak 6.

(1) Članovi vijeća biraju se razmjernim
izbornim sustavom, tako da cijelo područje mjesnog
odbora čini jednu izbornu jedinicu.

Broj članova vijeća
Članak 7.
(1) Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom
općine Davor.
(3) Broj članova vijeća određuje se sukladno
važećim podacima službenih rezultata zadnjeg
popisa stanovništva.

Mandat
Članak 8.

III. Raspisivanje i održavanje izbora
Članak 5.
(1) Izbore za članove vijeća raspisuje
Općinsko vijeće općine Davor (u nastavku teksta:
Općinsko vijeće) posebnom odlukom kojom se
određuje dan provedbe izbora.
(2) Redovni izbori za članove vijeća
održavaju se u svibnju svake četvrte godine.
(3)Kada se u istoj godini imaju održati
izbori za članove Europskog parlamenta i za članove
vijeća mjesnih odbora, izbori za članove vijeća
mjesnih odbora će se održati istovremeno s izborima
za članove Europskog parlamenta.
(4) Ako je mandat članova vijeća prestao
zbog raspuštanja vijeća, prijevremeni se izbori
moraju održati u roku od 90 dana od dana
raspuštanja vijeća.
(5) Ako je vijeće raspušteno u kalendarskoj
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za članove
vijeća, a prije njihova održavanja, za članove tog
vijeća neće se raspisati i održati prijevremeni izbori.
(6) Od dana raspisivanja izbora do dana
održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti
više od 60 dana.

(1) Mandat članova vijeća izabranih na
redovnim izborima započinje danom konstituiranja
vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Općinskog
vijeća o raspisivanju izbora ili do raspuštanja vijeća
u skladu s ovom Odlukom.
(2) Mandat članova vijeća izabranih na
prijevremenim izborima započinje danom
konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg
mandata vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članak 9.
(1) Član vijeća ne može istodobno biti
načelnik, zamjenik načelnika, pročelnik, te
službenik i namještenik u upravnim tijelima općine
Davor, niti obnašatelji drugih dužnosti navedenih u
zakonu kojim je uređen postupak za izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (u nastavku teksta: zakon).
Članak 10.
(1) Osoba koja obnaša neku od nespojivih
dužnosti, osim osoba kojima je odredbama zakona
zabranjeno kandidiranje, može se kandidirati za
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člana vijeća, a ako bude izabrana za člana vijeća, do
dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive
dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana
vijeća, obavijestiti općinsko upravno tijelo nadležno
za mjesnu samoupravu.
(2) Član vijeća koji za trajanja mandata
prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u
roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome
obavijestiti predsjednika vijeća i gradsko upravno
tijelo nadležno za mjesnu samoupravu, a mandat mu
počinje mirovati protekom toga roka.
(3) Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz
stavaka 1. i 2. ovoga članka, mandat miruje.
(4) Po prestanku obnašanja nespojive
dužnosti, član vijeća iz članka 10. stavka 2. ove
Odluke nastavlja obnašati dužnost u vijeću na
temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese
pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku od 8 dana
od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a
mirovanje mandata prestaje mu osmog dana od
podnošenja pisanog zahtjeva.
(5) Ako član vijeća iz članka 10. stavka 2.
ove Odluke po prestanku obnašanja nespojive
dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4.
ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz
osobnih razloga.

Članak 11.
(1) Član vijeća ima pravo tijekom trajanja
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku
vijeća i gradskome upravnom tijelu nadležnom za
mjesnu samoupravu.
(2) Mirovanje mandata na temelju pisanog
zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od
dana dostave pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća,
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,
osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku
vijeća.
(3) Nastavljanje obnašanja dužnosti člana
vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata
može se tražiti jedanput u tijeku mandata.
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(1) Članu vijeća mandat prestaje u sljedećim
slučajevima:
- ako podnese ostavku, danom dostave
pisane ostavke u skladu s 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 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske
presude,
- ako mu prestane prebivalište na području
gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora, danom
prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo,
danom prestanka državljanstva, sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko
državljanstvo,
- smrću.
(2) Pisana ostavka člana vijeća podnesena
na način propisan stavkom 1. alinejom 1. ovoga
članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije
zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana
ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog
bilježnika najranije 8 dana prije njezina podnošenja.
(3) Ostavka podnesena suprotno stavku 1.
alineji 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi
pravni učinak.

Članak 13.
(1) Članovi vijeća imaju zamjenike koji
obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje
ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.
(2) 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 liste.
(3) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je
izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu
miruje, a određuju ga političke stranke sukladno
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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
općinsko upravno tijelo nadležno za mjesnu
samoupravu.
(4) Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste.
(5) 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.
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(2) Kandidacijske liste može predložiti
jedna politička stranka, te dvije ili više političkih
stranaka.
(3) Političke stranke samostalno utvrđuju
redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, na
način predviđen statutom političke stranke, odnosno
u skladu s posebnim odlukama donesenim na
temelju statuta.
(4) Političke stranke određuju na temelju
odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja
kandidacijske liste.
(5) Naziv kandidacijske liste jest puni naziv
političke stranke, dviju 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.

IV. Kandidiranje
Članak 14.

Članak 17.

(1) Kandidiranje je postupak predlaganja
kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od strane
ovlaštenih predlagatelja.
(2) Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih
lista su političke stranke i birači.
(3) Predlagatelji kandidacijskih lista dužni
su poštivati načelo ravnopravnosti spolova,
sukladno posebnom zakonu.
(4) Kandidacijske liste se podnose na
obrascima kojih sadržaj i oblik propisuje Izborno
povjerenstvo.

(1) Kada birači predlažu kandidacijsku listu
grupe birača, predlaganje je uvjetovano
prikupljenim potpisima birača na propisanom
obrascu kojeg sadržaj i oblik propisuje Izborno
povjerenstvo.
(2) U obrazac za prikupljanje potpisa birača
unose se sljedeći podaci:
- ime, prezime, prebivalište birača, broj
važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja, te
potpis birača.

Članak 18.
Članak 15.
(1) Birači koji su policijski službenici,
djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u
Oružanim snagama Republike Hrvatske ne smiju se
kandidirati za člana vijeća.

Članak 16.
(1) Pravo predlaganja kandidacijskih lista
imaju sve političke stranke registrirane u Republici
Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora.

(1) Kada birači predlažu kandidacijsku listu
grupe birača, za pravovaljanost prijedloga
kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su
prikupiti najmanje 5% birača upisanih u popis
birača Mjesnog odbora.
(2) Podatke o potrebnom broju potpisa
birača objavit će Izborno povjerenstvo na svojoj
internetskoj stranici na temelju službenih rezultata
zadnjeg popisa stanovništva.
(3) Ako su kandidacijsku listu predložili
birači, njezin je naziv "Kandidacijska lista grupe
birača Mjesnog odbora _______ (naziv mjesnog
odbora)", uz dodatak imena nositelja liste.
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(4) Prva tri potpisnika kandidacijske liste iz
stavka 3. ovoga članka smatraju se podnositeljima
kandidacijske liste.
(5) Kandidat ujedno može biti i
podnositelj/potpisnik svoje kandidacijske liste
birača.

Članak 21.
(1) Prijedlozi kandidacijskih lista
dostavljaju se Izbornom povjerenstvu kojem moraju
prispjeti u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu
odluke o raspisivanju izbora.

Članak 19.

Članak 22.

(1) Uz prijedlog kandidacijske liste
dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature
svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog
bilježnika ili Izbornog povjerenstva.
(2) Na očitovanju o prihvaćanju kandidature
za člana vijeća navodi se i izjava kandidata o
nepostojanju zabrane kandidiranja.
(3) Za davanje netočnih podataka na
očitovanju iz stavka 2. ovoga članka, kao i za
davanje očitovanja o prihvaćanju kandidature uz
više kandidacijskih lista za isto vijeće, odgovoran je
kandidat.

(1) Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju
kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene
sukladno odredbama ove Odluke, te ako ocijeni da
nisu, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a
najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni
uočene nedostatke.
(2) Izborno povjerenstvo može podnositelju
kandidacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje
nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje
od 48 sati.

Članak 23.
Članak 20.
(1) 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
članova vijeća se bira.
(2) Ako predlagatelj predloži više kandidata
od utvrđenog broja članova vijeća koji se biraju na
izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi
samo kandidati zaključno do broja koji se bira u to
vijeće.
(3) Ako predlagatelj predloži manje
kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se
bira na izborima, kandidacijska lista nije
pravovaljana.
(4) Nositelj kandidacijske liste je prvi
predloženi kandidat na listi.
(5) Za svakog od kandidata u prijedlogu
kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i
prezime kandidata, prebivalište, datum rođenja,
osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

(1) Izborno povjerenstvo utvrđuje
pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista
sukladno odredbama ove odluke.
(2) Pravovaljane kandidacijske liste Izborno
povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i
nepravovaljane kandidacijske liste rješenjem će
odbaciti, odnosno odbiti.
(3) Pri utvrđivanju pravovaljanih
kandidacijskih lista, Izborno povjerenstvo postupit
će u korist zaštite postupka kandidiranja, odnosno
prava predlaganja kandidacijskih lista.

Članak 24.
(1) Zbirna lista je lista u koju se unose
podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim
listama, a sastavlja je Izborno povjerenstvo nakon
što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista.
(2) Zbirna lista sadrži naziv svake
kandidacijske liste, te ime i prezime nositelja svake
liste.
(3) Kandidacijske liste unose se na zbirnu
listu prema abecednom redu punog naziva političke
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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 političkih stranaka predložilo zajedničku
kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu
prema nazivu prve po redu političke stranke u
prijedlogu.

Članak 25.
(1) Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati
od isteka roka za kandidiranje objaviti sve
pravovaljano predložene liste za pojedini mjesni
odbor i zbirnu listu za svaki mjesni odbor.
(2) Zbirne liste svih mjesnih odbora Izborno
će povjerenstvo objaviti na internetskoj stranici
općine Davor i oglasnoj ploči.

Članak 26.
(1) Političke stranke koje su predložile
prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način
predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom
donesenom na temelju statuta odustati od te liste
najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila
objavljena od Izbornog povjerenstva. Za
kandidacijsku listu grupe birača odluku o
odustajanju donosi nositelj liste.
(2) Pisana odluka o odustanku mora
prispjeti Izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1.
ovog članka.

Članak 27.
(1)Na ostala pitanja u vezi s odustankom od
prihvaćene kandidacijske liste, odustankom jednog
ili više kandidata s kandidacijske liste, prihvaćanjem
kandidature na više kandidacijskih lista za isto
vijeće i postupkom u slučaju smrti kandidata s
kandidacijske liste, na odgovarajući će se način
primijeniti odredbe zakona.

Strana: 975

VI. Tijela za provedbu izbora
Članak 28.
(1) Tijela za provedbu izbora su Izborno
povjerenstvo i birački odbori.
(2) Izborno povjerenstvo imenuje Općinsko
vijeće.
(3) Birački odbori imenuju se najkasnije 10
dana prije dana održavanja izbora, a imenuje ih i
raspušta Izborno povjerenstvo.
(4) U slučaju kada se u istoj godini imaju
održati izbori za članove Europskog parlamenta i za
članove vijeća mjesnih odbora tijela nadležna za
provedbu izbora članova u Europski parlament će
ujedno biti nadležna za provedbu izbora članova
vijeća mjesnih odbora u dijelu koji se odnosi na
sastav izbornih tijela (Općinsko izborno
povjerenstvo i birački odbori).
(5) U slučaju iz stavka 5. ovog članka, sastav
izbornih tijela će se određivati sukladno zakonu koji
uređuje izbore za članove Europskog parlamenta iz
Republike Hrvatske.

Izborno povjerenstvo
Članak 29.
(1) Izborno povjerenstvo ima stalni i
prošireni sastav.
(2) Stalni sastav Izbornog povjerenstva čine
predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
(3) Prošireni sastav Izbornog povjerenstva
čine tri predstavnika većinske političke stranke,
odnosno političkih stranaka, i tri dogovorno
predložena predstavnika oporbenih političkih
stranaka, sukladno omjeru u kojem pojedina stranka
sudjeluje u vijeću, odnosno vijećima za koja se
provode izbori, a određuju se u roku od 8 dana od
stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
(4) Odnos ukupnog broja članova
proširenog sastava unutar grupacije stranaka
određuje se sukladno omjeru u kojem pojedina
stranka sudjeluje u vijećima.
(5) Ako se predstavnici pojedinih grupacija
ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika
u prošireni sastav Izbornog povjerenstva, njihov
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raspored odredit će Izborno povjerenstvo ždrijebom.
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- obavlja i druge poslove određene
zakonom.

Članak 30.
Birački odbori
(1) Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika
u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim
ovlastima predsjednika, a svi članovi Izbornog
povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
(2) Predsjednik, potpredsjednik i članovi
stalnog sastava Izbornog povjerenstva ne smiju biti
članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na
izborima koje provode.
(3) Članovi proširenog sastava Izbornog
povjerenstva ne smiju biti kandidati na izborima
koje provode.

Članak 31.
Izborno povjerenstvo:
- brine se za zakonitu pripremu i provođenje
izbora za članove vijeća,
- obavlja sve tehničke pripreme za
provođenje izbora za članove vijeća,
- propisuje i objavljuje obrasce u postupku
pripreme i provedbe izbora za članove vijeća,
- propisuje i objavljuje obvezatne upute za
rad biračkih odbora,
- na temelju pravovaljanih prijedloga
objavljuje kandidacijske liste, te sastavlja i
objavljuje zbirne liste svih kandidacijskih lista za
izbor članova vijeća,
- određuje biračka mjesta,
- imenuje i raspušta biračke odbore za izbor
članova vijeća,
- nadzire rad biračkih odbora,
- ovjerava očitovanja kandidata o
prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na
biračkim mjestima na područjima mjesnih odbora,
- objavljuje rezultate izbora za članove
vijeća mjesnih odbora,
- određuje članove stručnog tima za
obavljanje administrativnih i tehničkih poslova i
visinu naknade članova stručnog tima,

Članak 32.
(1) Birački odbori izravno provode
glasovanje birača na biračkim mjestima, te
osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.
(2) Birački odbor čine predsjednik,
potpredsjednik i osam članova.
(3) Četiri člana biračkog odbora određuje
većinska politička stranka, odnosno političke
stranke, a četiri člana oporbena politička stranka,
odnosno političke stranke, sukladno stranačkom
sastavu vijeća.
(4) Redovne izbore za članove vijeća
provode birački odbori članove kojih imenuje
Izborno povjerenstvo općine Davor.
(5) Prijevremene izbore za članove vijeća
provode birački odbori članove kojih imenuje
Izborno povjerenstvo na način utvrđen ovom
odlukom

Članak 33.
(1) Predsjednik i potpredsjednik biračkog
odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke
stranke.
(2) Predsjednik, potpredsjednik i članovi
biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima
koje provode.
(3) Političke stranke dužne su odrediti
članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti
njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12
dana prije dana održavanja izbora. Ako političke
stranke ne odrede, odnosno ako prijedlozi ne prispiju
Izbornom povjerenstvu u zadanom roku, Izborno će
povjerenstvo samostalno odrediti članove biračkih
odbora.

Članak 34.
(1)Na ostala pitanja u vezi s obvezama
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biračkih odbora prije i nakon otvaranja biračkog
mjesta, obvezama prema biračima na biračkom
mjestu i biračima kojima je biračko mjesto
nedostupno, obveze biračkog odbora nakon
glasovanja i utvrđivanje rezultata glasovanja na
biračkom mjestu, te ispunjavanja i dostave zapisnika
o radu biračkog odbora i ostaloga izbornog
materijala Izbornom povjerenstvu, na odgovarajući
se način primjenjuju odredbe zakona.

VII. Provedba izbora i utvrđivanje rezultata
izbora
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Članak 37.

(1) Glasovanje za izbor članova vijeća
obavlja se na biračkim mjestima na području
gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora.
(2) Glasovanje se obavlja osobno glasačkim
listićem.
(3) Glasuje se samo za kandidacijske liste
navedene na glasačkom listiću.
(4) Glasački listić popunjava se tako da se
zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske
liste.

Članak 35 .

Članak 38.

(1) Biračko mjesto je prostor u kojem se
obavlja glasovanje.
(2) 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 i konzumiraju alkoholna pića.
(3) Pri određivanju biračkih mjesta mora se
voditi računa o broju birača koji će na njima
glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti
biračkog mjesta te veličini prostorije za glasovanje
na biračkom mjestu.
(4) Broj birača koji će glasovati na jednom
biračkom mjestu odredit će se tako da se glasovanje
bez poteškoća može odvijati u vremenu određenom
za glasovanje.
(5) Svako biračko mjesto ima redni broj.

(1) Glasački listić na kojem se glasuje za
kandidacijsku listu gradske četvrti, odnosno
mjesnog odbora sadrži:
- naziv liste,
- ime i prezime nositelja liste,
- naputak o načinu glasovanja,
- serijski broj listića.
(2) Kandidacijske liste gradske četvrti,
odnosno mjesnog odbora navode se na glasačkom
listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj
listi kandidacijskih lista.
(3) Ispred naziva svake liste stavlja se redni
broj.

Članak 39.
(1)
Glasovanje traje neprekidno od
sedam od devetnaest sati.

Članak 36.
Članak 40.
(1) Biračka mjesta određuje Izborno
povjerenstvo najkasnije 15 dana prije dana
održavanja izbora.
(2) Na ostala pitanja u vezi s objavom
biračkih mjesta i uređivanjem biračkih mjesta, te
ostala pitanja u vezi s biračkim mjestima, na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona.

(1) Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u
vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje
5% važećih glasova birača.
(2) Broj članova vijeća koji će biti izabran sa
svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se
ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka
lista dijeli s brojevima od jedan 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

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 978

onoliko brojčano najvećih rezultata, uključujući
decimalne ostatke, koliko se članova vijeća bira.
Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću
koliko je postigla pojedinačnih rezultata među
onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se
članova vijeća bira.
(3) Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne
može utvrditi koja bi između dviju ili više lista
dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja
je dobila više glasova.
(4) 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.
(5) Ako su dvije ili više lista iz stavka 4.
ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću, broj
članova vijeća povećat će se i u tom slučaju broj
članova vijeća može biti paran.

Članak 41.
(1)Sa svake kandidacijske liste izabrani su
kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja
koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.
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VIII. Promatranje izbora
Članak 43.
(1)Na pravo promatranja izbora, na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona.

X. Sredstva za provođenje izbora
Članak 44.
(1) Sredstva za provođenje izbora za
članove vijeća osiguravaju se u Proračunu općine
Davor.
(2) Izborno povjerenstvo odgovorno je za
raspodjelu i trošenje sredstava, te dodjelu
odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja
obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja
stručnih, administrativnih i tehničkih poslova.

XI. Zaštita izbornog prava
Članak 45.

Članak 42.
(1) Rezultate izbora za članove pojedinog
vijeća utvrđuje Izborno povjerenstvo na temelju
rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u
mjesnom odboru.
(2) Kad Izborno povjerenstvo utvrdi
rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti:
- broj birača upisanih u popis birača,
- 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.
(3) Rezultati izbora bez odgode se na
internetskoj stranici općine Davor i oglasnoj ploči.

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja ili u postupku izbora članova vijeća
mogu podnijeti političke stranke, nositelji
kandidacijskih lista birača, kandidati, najmanje 100
birača ili najmanje 5% birača.
(2) Prigovor se podnosi Izbornom
povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka
dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen
prigovor.
(3) Izborno povjerenstvo je dužno donijeti
rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada
mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad mu
je dostavljen izborni materijal na koji se odnosi
prigovor.

Članak 46.
(1) Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući o
prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su
bitno utjecale na rezultate izbora, ili su mogle
utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje u tom
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postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji
mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su
raspisani.
(2) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja
poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se
nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a
bitno su utjecale ili su mogle utjecati na rezultat
izbora, Izborno će povjerenstvo poništiti izbor i
odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbor.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

KLASA: 026-02/14-01/01
Ur.broj: 2178/20-03-14-1
Davor, 6. ožujka 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.

Članak 47.
(1) Protiv rješenja Izbornog povjerenstva
podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu
Uredu državne uprave Brodsko-posavske županije.
(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi
se putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati
računajući od dana primitka pobijanog rješenja.
(3) Ured državne uprave Brodsko-posavske
županije će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana
primitka žalbe.
(4) Prigovor, odnosno žalba u postupku
zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje
izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.
(5) Na podneske i rješenja ne plaćaju se
upravne pristojbe.

XIII. Prijelazne i završne odredbe

4.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 5. stavka 1. Odluke o izborima članova vijeća
mjesnih odbora, Općinsko vijeće općine Davor na
sjednici održanoj 23. 4. 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora općine Davor

Članak 48.
Članak 1.
(1) Na ostala pitanja koja nisu uređena ovom
Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju
odredbe zakona.
(2) Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području općine Davor od
23. 4. 2010. godine.

Članak 49.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Raspisuju se izbori za članove Vijeća
mjesnih odbora na području općine Davor, i to za:
Mjesni odbor Davor i Mjesni odbor Orubica.

Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se
nedjelja, 25. svibnja 2014. godine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa

na

snagu

danom
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donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR

Broj: 9

KLASA: 026-02/14-01/02
URBROJ: 2178/20-03-14-1
Davor, 23. 4. 2014.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Miroslav Gelemanović, v.r.
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OPĆINA
NOVA KAPELA

10.

Mjesni odbor Pavlovci, Mjesni odbor Seoce, Mjesni
odbor Siče, Mjesni odbor Srednji Lipovac i Mjesni
odbor Stara Kapela.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 5. stavka 1. Odluke o izborima članova vijeća
mjesnih odbora, Općinsko vijeće općine Nova
Kapela na svojoj 6. sjednici održanoj 11. travnja
2014. g. donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora općine Nova Kapela
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća
mjesnih odbora na području općine Nova Kapela i to
za:
Mjesni odbor Batrina, Mjesni odbor Bili Brig.
Mjesni odbor Donji Lipovac, Mjesni odbor
Dragovci, Mjesni odbor Gornji Lipovac, Mjesni
odbor Magić Mala, Mjesni odbor Nova Kapela,

Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se
nedjelja, 25. svibanj 2014. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
KLASA: 026-02/14-01/02
Ur.broj: 2178/20-03-14-1
Nova Kapela, 11. travnja 2014.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Žagrić, v.r.
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Broj: 9

području mjesnog odbora za čije se vijeće provode
izbori.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 –
pročišćeni tekst) i članka 69. Statuta općine Nova
Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 4/14), Općinsko vijeće na 6. sjednici
11. travnja 2014., donijelo je
ODLUKU
o izborima članova vijeća mjesnih odbora

I. Opće odredbe

Članak 4.
(1)
Jamči se sloboda opredjeljenja birača i
tajnost njihova glasovanja.
(2)
Birač na istim izborima može glasovati
samo jedanput.
(3) Nitko ne može glasovati u ime druge osobe.
(4)
Nitko ne može zahtijevati izjašnjenje birača
o njegovu glasačkom opredjeljenju.
(5)
Birač je slobodan objaviti svoje glasačko
opredjeljenje.
(6)
Nitko ne može biti pozvan na odgovornost
zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao

Članak 1.
(1)
Ovom se odlukom uređuju izbori članova
vijeća mjesnih odbora (u nastavku teksta: vijeća),
broj članova vijeća, način provođenja izbora za
članove vijeća te druga pitanja u svezi s izborima.
(2)
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.
(1)
Članovi vijeća biraju se na neposrednim
izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim
sustavom na način uređen ovom odlukom.

II. Biračko pravo
Članak 3.
(1)
Biračko pravo imaju hrvatski državljani s
navršenih 18 godina života (u nastavku teksta:
birači) koji imaju prijavljeno prebivalište na
području mjesnog odbora za čije se vijeće provode
izbori.
(2)
Za člana vijeća može se kandidirati i biti
biran birač koji na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora ima prijavljeno prebivalište na

III. Raspisivanje i održavanje izbora
Članak 5.
(1)
Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko
vijeće općine Nova Kapela (u nastavku teksta:
Općinsko vijeće) posebnom odlukom kojom se
određuje dan provedbe izbora.
(2)
Redovni izbori za članove vijeća održavaju
se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine.
(3)
Kada se u istoj godini imaju održati izbori za
članove Europskog parlamenta i za članove vijeća
mjesnih odbora, izbori za članove vijeća mjesnih
odbora će se održati istovremeno s izborima za
članove Europskog parlamenta.
(4)
Ako je mandat članova vijeća prestao zbog
raspuštanja vijeća, prijevremeni se izbori moraju
održati u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.
(5)
Ako je vijeće raspušteno u kalendarskoj
godini u kojoj se održavaju redovni izbori za članove
vijeća, a prije njihova održavanja, za članove tog
vijeća neće se raspisati i održati prijevremeni izbori.
(6)
Od dana raspisivanja izbora do dana
održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti
više od 60 dana.
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Članak 6.

(1)
Članovi vijeća biraju se razmjernim
izbornim sustavom, tako da cijelo područje mjesnog
odbora čini jednu izbornu jedinicu.

Broj članova vijeća
Članak 7.
(1)
Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom
općine Nova Kapela.
(3)
Broj članova vijeća određuje se sukladno
važećim podacima službenih rezultata zadnjeg
popisa stanovništva.

Mandat
Članak 8.
(1)
Mandat članova vijeća izabranih na
redovnim izborima započinje danom konstituiranja
vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Općinskog
vijeća o raspisivanju izbora ili do raspuštanja vijeća
u skladu s ovom Odlukom.
(2)
Mandat članova vijeća izabranih na
prijevremenim izborima započinje danom
konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg
mandata vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članak 9.
(1)
Član vijeća ne može istodobno biti načelnik,
zamjenik načelnika, pročelnik, te službenik i
namještenik u upravnim tijelima općine Nova
Kapela, niti obnašatelji drugih dužnosti navedenih u
zakonu kojim je uređen postupak za izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (u nastavku teksta: zakon).

Članak 10.
(1)
Osoba koja obnaša neku od nespojivih
dužnosti, osim osoba kojima je odredbama zakona
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zabranjeno kandidiranje, 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 općinsko upravno tijelo nadležno
za mjesnu samoupravu.
(2)
Član vijeća koji za trajanja mandata prihvati
obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku od 8
dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti
predsjednika vijeća i gradsko upravno tijelo
nadležno za mjesnu samoupravu, a mandat mu
počinje mirovati protekom toga roka.
(3)
Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz
stavaka 1. i 2. ovoga članka, mandat miruje.
(4)
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti,
član vijeća iz članka 10. stavka 2. ove Odluke
nastavlja obnašati dužnost u vijeću na temelju
prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani
zahtjev predsjedniku vijeća u roku od 8 dana od
prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a
mirovanje mandata prestaje mu osmog dana od
podnošenja pisanog zahtjeva.
(5)
Ako član vijeća iz članka 10. stavka 2. ove
Odluke po prestanku obnašanja nespojive dužnosti
ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovoga članka,
smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih
razloga.

Članak 11.
(1)
Član vijeća ima pravo tijekom trajanja
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih
razloga podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku
vijeća i gradskome upravnom tijelu nadležnom za
mjesnu samoupravu.
(2)
Mirovanje mandata na temelju pisanog
zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od
dana dostave pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća,
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,
osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku
vijeća.
(3)
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana
vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata
može se tražiti jedanput u tijeku mandata.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 984
Članak 12.

Broj: 9

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
gradsko upravno tijelo nadležno za mjesnu
samoupravu.
(4)
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj
listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani
kandidat s liste.
(5)
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.

(1)
Članu vijeća mandat prestaje u sljedećim
slučajevima:
ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke u skladu s 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 6 mjeseci, danom
pravomoćnosti sudske presude,
ako mu prestane prebivalište na području
gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora,
danom prestanka prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo,
danom prestanka državljanstva, sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo,
smrću.
(2)
Pisana ostavka člana vijeća podnesena na
način propisan stavkom 1. alinejom 1. ovoga članka
treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije
zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana
ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog
bilježnika najranije 8 dana prije njezina podnošenja.
(3)
Ostavka podnesena suprotno stavku 1.
alineji 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi
pravni učinak.

(1)
Kandidiranje je postupak predlaganja
kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od strane
ovlaštenih predlagatelja.
(2)
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista
su političke stranke i birači.
(3)
Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su
poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno
posebnom zakonu.
(4)
Kandidacijske liste se podnose na
obrascima kojih sadržaj i oblik propisuje Izborno
povjerenstvo.

Članak 13.

Članak 15.

(1)
Članovi vijeća imaju zamjenike koji
obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje
ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.
(2)
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 liste.
(3)
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj
listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član
kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuju

(1)
Birači koji su policijski službenici, djelatne
vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim
snagama Republike Hrvatske ne smiju se kandidirati
za člana vijeća.

IV. Kandidiranje
Članak 14.

Članak 16.
(1)
Pravo predlaganja kandidacijskih lista
imaju sve političke stranke registrirane u Republici
Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora.
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(2)
Kandidacijske liste može predložiti jedna
politička stranka, te dvije ili više političkih stranaka.
(3)
Političke stranke samostalno utvrđuju
redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, na
način predviđen statutom političke stranke, odnosno
u skladu s posebnim odlukama donesenim na
temelju statuta.
(4)
Političke stranke određuju na temelju
odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja
kandidacijske liste.
(5)
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv
političke stranke, dviju 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.

Članak 17.
(1)
Kada birači predlažu kandidacijsku listu
grupe birača, predlaganje je uvjetovano
prikupljenim potpisima birača na propisanom
obrascu kojeg sadržaj i oblik propisuje Izborno
povjerenstvo.
(2)
U obrazac za prikupljanje potpisa birača
unose se sljedeći podaci:
ime, prezime, prebivalište birača, broj
važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja, te
potpis birača.

Članak 18.
(1)
Kada birači predlažu kandidacijsku listu
grupe birača, za pravovaljanost prijedloga
kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su
prikupiti najmanje:
25 potpisa birača u mjesnom odboru do 350
stanovnika,
35 potpisa birača u mjesnom odboru s više
od 350 do 500 stanovnika,
50 potpisa birača u mjesnom odboru s više
od 500 do 1.000 stanovnika,
70 potpisa birača u mjesnom odboru s više
od 1.000 do 2.500 stanovnika.
(2)
Podatke o potrebnom broju potpisa birača
objavit će Izborno povjerenstvo na svojoj
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internetskoj stranici na temelju službenih rezultata
zadnjeg popisa stanovništva.
(3)
Ako su kandidacijsku listu predložili birači,
njezin je naziv "Kandidacijska lista grupe birača
Mjesnog odbora _______ (naziv mjesnog odbora)",
uz dodatak imena nositelja liste.
(4)
Prva tri potpisnika kandidacijske liste iz
stavka 3. ovoga članka smatraju se podnositeljima
kandidacijske liste.
(5)
Kandidat ujedno može biti i podnositelj/
potpisnik svoje kandidacijske liste birača.

Članak 19.
(1)
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se
očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog
kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili
Izbornog povjerenstva.
(2)
Na očitovanju o prihvaćanju kandidature za
člana vijeća navodi se i izjava kandidata o
nepostojanju zabrane kandidiranja.
(3)
Za davanje netočnih podataka na očitovanju
iz stavka 2. ovoga članka, kao i za davanje
očitovanja o prihvaćanju kandidature uz više
kandidacijskih lista za isto vijeće, odgovoran je
kandidat.

Članak 20.
(1)
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 članova
vijeća se bira.
(2)
Ako predlagatelj predloži više kandidata od
utvrđenog broja članova vijeća koji se biraju na
izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi
samo kandidati zaključno do broja koji se bira u to
vijeće.
(3)
Ako predlagatelj predloži manje kandidata
od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na
izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
(4)
Nositelj kandidacijske liste je prvi
predloženi kandidat na listi.
(5)
Za svakog od kandidata u prijedlogu
kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i
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prezime kandidata, prebivalište, datum rođenja,
osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Članak 21.
(1)
Prijedlozi kandidacijskih lista dostavljaju se
Izbornom povjerenstvu kojem moraju prispjeti u
roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora.
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kandidacijske liste, te ime i prezime nositelja svake
liste.
(3)
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 političkih stranaka predložilo zajedničku
kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu
prema nazivu prve po redu političke stranke u
prijedlogu.

Članak 22.
(1)
Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju
kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene
sukladno odredbama ove Odluke, te ako ocijeni da
nisu, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a
najkasnije do isteka roka za kandidiranje, ukloni
uočene nedostatke.
(2)
Izborno povjerenstvo može podnositelju
kandidacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje
nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje
od 48 sati.

Članak 25.
(1)
Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od
isteka roka za kandidiranje objaviti sve pravovaljano
predložene liste za pojedini mjesni odbor i zbirnu
listu za svaki mjesni odbor.
(2)
Zbirne liste svih mjesnih odbora Izborno će
povjerenstvo objaviti na internetskoj stranici općine
Nova Kapela i oglasnoj ploči.

Članak 26.
Članak 23.
(1)
Izborno povjerenstvo utvrđuje
pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista
sukladno odredbama ove Odluke.
(2)
Pravovaljane kandidacijske liste Izborno
povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i
nepravovaljane kandidacijske liste rješenjem će
odbaciti, odnosno odbiti.
(3)
Pri utvrđivanju pravovaljanih
kandidacijskih lista, Izborno povjerenstvo postupit
će u korist zaštite postupka kandidiranja, odnosno
prava predlaganja kandidacijskih lista.

(1)
Političke stranke koje su predložile
prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način
predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom
donesenom na temelju statuta odustati od te liste
najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila
objavljena od Izbornog povjerenstva. Za
kandidacijsku listu grupe birača odluku o
odustajanju donosi nositelj liste.
(2)
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti
Izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovog
članka.

Članak 27.
Članak 24.
(1)
Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o
svim pravovaljanim kandidacijskim listama, a
sastavlja je Izborno povjerenstvo nakon što utvrdi
pravovaljanost svih kandidacijskih lista.
(2)
Zbirna lista sadrži naziv svake

(1)
Na ostala pitanja u vezi s odustankom od
prihvaćene kandidacijske liste, odustankom jednog
ili više kandidata s kandidacijske liste, prihvaćanjem
kandidature na više kandidacijskih lista za isto
vijeće i postupkom u slučaju smrti kandidata s
kandidacijske liste, na odgovarajući će se način
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mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u
prošireni sastav Izbornog povjerenstva, njihov
raspored odredit će Izborno povjerenstvo ždrijebom.

VI. Tijela za provedbu izbora
Članak 28.
Članak 30.
(1)
Tijela za provedbu izbora su Izborno
povjerenstvo i birački odbori.
(2) Izborno povjerenstvo imenuje Općinsko vijeće.
(3)
Birački odbori imenuju se najkasnije 10
dana prije dana održavanja izbora, a imenuje ih i
raspušta Izborno povjerenstvo.
(4)
U slučaju kada se u istoj godini imaju
održati izbori za članove Europskog parlamenta i za
članove vijeća mjesnih odbora tijela nadležna za
provedbu izbora članova u Europski parlament će
ujedno biti nadležna za provedbu izbora članova
vijeća mjesnih odbora u dijelu koji se odnosi na
sastav izbornih tijela (Općinsko izborno
povjerenstvo i birački odbori).
(5)
U slučaju iz stavka 5. ovog članka, sastav
izbornih tijela će se određivati sukladno zakonu koji
uređuje izbore za članove Europskog parlamenta iz
Republike Hrvatske.

Izborno povjerenstvo
Članak 29.
(1)
Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni
sastav.
(2)
Stalni sastav Izbornog povjerenstva čine
predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
(3)
Prošireni sastav Izbornog povjerenstva čine
tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno
političkih stranaka, i tri dogovorno predložena
predstavnika oporbenih političkih stranaka,
sukladno omjeru u kojem pojedina stranka sudjeluje
u vijeću, odnosno vijećima za koja se provode
izbori, a određuju se u roku od 8 dana od stupanja na
snagu odluke o raspisivanju izbora.
(4)
Odnos ukupnog broja članova proširenog
sastava unutar grupacije stranaka određuje se
sukladno omjeru u kojem pojedina stranka sudjeluje
u vijećima.
(5)
Ako se predstavnici pojedinih grupacija ne

(1)
Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u
slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim
ovlastima predsjednika, a svi članovi Izbornog
povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
(2)
Predsjednik, potpredsjednik i članovi
stalnog sastava Izbornog povjerenstva ne smiju biti
članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na
izborima koje provode.
(3)
Članovi proširenog sastava Izbornog
povjerenstva ne smiju biti kandidati na izborima
koje provode.

Članak 31.
Izborno povjerenstvo:
brine se za zakonitu pripremu i provođenje
izbora za članove vijeća,
obavlja sve tehničke pripreme za
provođenje izbora za članove vijeća,
propisuje i objavljuje obrasce u postupku
pripreme i provedbe izbora za članove
vijeća,
propisuje i objavljuje obvezatne upute za
rad biračkih odbora,
na temelju pravovaljanih prijedloga
objavljuje kandidacijske liste, te sastavlja i
objavljuje zbirne liste svih kandidacijskih
lista za izbor članova vijeća,
određuje biračka mjesta,
imenuje i raspušta biračke odbore za izbor
članova vijeća,
nadzire rad biračkih odbora,
ovjerava očitovanja kandidata o
prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
nadzire pravilnost izborne promidžbe,
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na
biračkim mjestima na područjima gradskih
četvrti, odnosno mjesnih odbora,
objavljuje rezultate izbora za članove vijeća
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gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih
odbora,
određuje članove stručnog tima za
obavljanje administrativnih i tehničkih
poslova i visinu naknade članova stručnog
tima,
obavlja i druge poslove određene zakonom.

Birački odbori
Članak 32.
(1)
Birački odbori izravno provode glasovanje
birača na biračkim mjestima, te osiguravaju
pravilnost i tajnost glasovanja.
(2)
Birački odbor čine predsjednik,
potpredsjednik i osam članova.
(3)
Četiri člana biračkog odbora određuje
većinska politička stranka, odnosno političke
stranke, a četiri člana oporbena politička stranka,
odnosno političke stranke, sukladno stranačkom
sastavu vijeća.
(4)
Redovne izbore za članove vijeća provode
birački odbori članove kojih imenuje Izborno
povjerenstvo..
(5)
Prijevremene izbore za članove vijeća
provode birački odbori članove kojih imenuje
Izborno povjerenstvo na način utvrđen ovom
Odlukom

Članak 33.
(1)
Predsjednik i potpredsjednik biračkog
odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke
stranke.
(2)
Predsjednik, potpredsjednik i članovi
biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima
koje provode.
(3)
Političke stranke dužne su odrediti članove
pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena
izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije
dana održavanja izbora. Ako političke stranke ne
odrede, odnosno ako prijedlozi ne prispiju Izbornom
povjerenstvu u zadanom roku, Izborno će
povjerenstvo samostalno odrediti članove biračkih
odbora.
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Članak 34.

(1)
Na ostala pitanja u vezi s obvezama biračkih
odbora prije i nakon otvaranja biračkog mjesta,
obvezama prema biračima na biračkom mjestu i
biračima kojima je biračko mjesto nedostupno,
obveze biračkog odbora nakon glasovanja i
utvrđivanje rezultata glasovanja na biračkom
mjestu, te ispunjavanja i dostave zapisnika o radu
biračkog odbora i ostaloga izbornog materijala
Izbornom povjerenstvu, na odgovarajući se način
primjenjuju odredbe zakona.

VII. Provedba izbora i utvrđivanje rezultata
izbora
Članak 35 .
(1)
Biračko mjesto je prostor u kojem se obavlja
glasovanje.
(2)
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 i konzumiraju alkoholna pića.
(3)
Pri određivanju biračkih mjesta mora se
voditi računa o broju birača koji će na njima
glasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenosti
biračkog mjesta te veličini prostorije za glasovanje
na biračkom mjestu.
(4)
Broj birača koji će glasovati na jednom
biračkom mjestu odredit će se tako da se glasovanje
bez poteškoća može odvijati u vremenu određenom
za glasovanje.
(5)
Svako biračko mjesto ima redni broj.

Članak 36.
(1)
Biračka mjes ta određuje Izborno
povjerenstvo najkasnije 15 dana prije dana
održavanja izbora.
(2)
Na ostala pitanja u vezi s objavom biračkih
mjesta i uređivanjem biračkih mjesta, te ostala
pitanja u vezi s biračkim mjestima, na odgovarajući
se način primjenjuju odredbe zakona.
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Članak 37.

(1)
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja
se na biračkim mjestima na području gradske četvrti,
odnosno mjesnog odbora.
(2)
Glasovanje se obavlja osobno glasačkim
listićem.
(3)
Glasuje se samo za kandidacijske liste
navedene na glasačkom listiću.
(4)
Glasački listić popunjava se tako da se
zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske
liste.

Članak 38.
(1)
Glasački listić na kojem se glasuje za
kandidacijsku listu gradske četvrti, odnosno
mjesnog odbora sadrži:
naziv liste,
ime i prezime nositelja liste,
naputak o načinu glasovanja,
serijski broj listića.
(2)
Kandidacijske liste gradske četvrti,
odnosno mjesnog odbora navode se na glasačkom
listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj
listi kandidacijskih lista.
(3)
Ispred naziva svake liste stavlja se redni
broj.

Članak 39.
(1)
Glasovanje traje neprekidno od sedam od
devetanest sati.

Članak 40.
(1)
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u
vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje
5% važećih glasova birača.
(2)
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa
svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se
ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka
lista dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja
koliko se članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i
decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata,
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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 vijeću
koliko je postigla pojedinačnih rezultata među
onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se
članova vijeća bira.
(3)
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne
može utvrditi koja bi između dviju ili više lista
dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja
je dobila više glasova.
(4)
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.
(5)
Ako su dvije ili više lista iz stavka 4. ovoga
članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću, broj
članova vijeća povećat će se i u tom slučaju broj
članova vijeća može biti paran.

Članak 41.
(1)
Sa svake kandidacijske liste izabrani su
kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja
koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

Članak 42.
(1)
Rezultate izbora za članove pojedinog
vijeća utvrđuje Izborno povjerenstvo na temelju
rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima u
mjesnom odboru.
(2)
Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate
glasovanja, bez odgode će objaviti:
broj birača upisanih u popis birača,
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.
(3)
Rezultati izbora bez odgode se na
internetskoj stranici općine Nova Kapela i oglasnoj
ploči.
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VIII. Promatranje izbora
Članak 43.

(1)
Na pravo promatranja izbora, na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona.
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mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su
raspisani.
(2)
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja
poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se
nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a
bitno su utjecale ili su mogle utjecati na rezultat
izbora, Izborno će povjerenstvo poništiti izbor i
odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbor.

X. Sredstva za provođenje izbora
Članak 44.

Članak 47.

(1)
Sredstva za provođenje izbora za članove
vijeća osiguravaju se u Proračunu općine Nova
Kapela.
(2)
Izborno povjerenstvo odgovorno je za
raspodjelu i trošenje sredstava, te dodjelu
odgovarajućih sredstava izbornim tijelima koja
obuhvaćaju i sredstva za naknadu obavljanja
stručnih, administrativnih i tehničkih poslova.

(1)
Protiv rješenja Izbornog povjerenstva
podnositelj prigovora ima pravo podnijeti žalbu
Uredu državne uprave Brodsko-posavske županije.
(2)
Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se
putem Izbornog povjerenstva u roku od 48 sati
računajući od dana primitka pobijanog rješenja.
(3)
Ured državne uprave Brodsko-posavske
županije će o žalbi odlučiti u roku od 48 sati od dana
primitka žalbe.
(4)
Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite
izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih
radnji koje su propisane ovom Odlukom.
(5)
Na podneske i rješenja ne plaćaju se upravne
pristojbe.

XI. Zaštita izbornog prava
Članak 45.
(1)
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja ili u postupku izbora članova vijeća
mogu podnijeti političke stranke, nositelji
kandidacijskih lista birača, kandidati, najmanje 100
birača ili najmanje 5% birača.
(2)
Prigovor se podnosi Izbornom povjerenstvu
u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je
izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
(3)
Izborno povjerenstvo je dužno donijeti
rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada
mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad mu
je dostavljen izborni materijal na koji se odnosi
prigovor.

XIII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 48.

(1)
Na ostala pitanja koja nisu uređena ovom
Odlukom, na odgovarajući se način primjenjuju
odredbe zakona.
(2)
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o i raspisivanju izbora za
vijeće mjesnih odbora ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" 7/10).

Članak 46.
Članak 49.
(1)
Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući o
prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su
bitno utjecale na rezultate izbora, ili su mogle
utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje u tom
postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
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Anto Žagrić, v.r.
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12.

Na temelju odredbi članka 110. Zakona
o proračunu (”Narodne novine” broj 87/08 i
136/12), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i
godišnjem izvještaju proračuna (”Narodne
novine” broj 24/13), članka 31. Statuta općine
Nova Kapela (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 13/09), Općinsko vijeće
općine Nova Kapela, na 6. sjednici održanoj 11.
travnja 2014. godine donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Nova Kapela
za 2013. godinu

Članak 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Nova Kapela za 2013. godinu (u
daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u računu financiranja za 2013. godinu
po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA
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II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za 2013. godinu po organizacijskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

Članak 3.
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II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za 2013. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

Članak 4.
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Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za 2013. godinu po programskoj klasifikaciji utvrđuju se, kako slijedi:

Članak 5.
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PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Klasa:400-01/14-01/01
Urbroj:2178/20-01-01-14- 5
Nova Kapela, 11. 4. 2014.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Nova Kapela za 2013. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave u"Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije "

Članak 6.

Broj: 9
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13.
Na temelju stavka1.članka 28.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03pročišćeni tekst ,82/04 i 110/04 Uredbe ) i članka 30. Statuta općine Nova Kapela («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 13/2009), Općinsko vijeće općine Nova Kapela na svojoj 6. sjednici održanoj 11. 4.
2014. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Nova Kapela u 2013. godini
Članak 1.
Programom održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nova Kapela u 2013.godini ostvareno
je u iznosu od 605.117 kuna iz sredstava komunalne naknade.
1. JAVNA RASVJETA

Red.
broj

Naziv programa

1. Tekuce održavanje javne rasvjete u naseljima opcine
2. Potrošena elektricna energija za javnu rasvjetu

Ukupno:

Planirano

Ostvarenje

60.000
200.000

31.462
210.681

260.000

242.143

Planirano

Ostvarenje

120.000

108.625

120.000

108.625

Planirano

Ostvarenje

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Red.
broj

Naziv programa

1. Uređenje javnih površina
Ukupno:
3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Red.
broj

Naziv programa

1. Uređenje ostalih javnih površina
Ukupno:

40.000
40.000

0
0

Broj: 9
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4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Red.
broj

Naziv programa

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Ukupno:

Planirano

Ostvarenje

120.000

24.773

120.000

24.773

Planirano

Ostvarenje

21.000

21.775

21.000

21.775

Planirano

Ostvarenje

249.000

208.161

249.000
810.000

208.161
605.117

5. EKOLOŠKE I KOMUNALNE USLUGE

Red.
broj

Naziv programa

1. Čišćenje javnih površina,zaštita okoliša,odvoz velikog otpada
i sanacija nelegalnih odlagališta
Ukupno:
6.ODRŽAVANJE GROBLJA

Red.
Naziv programa
broj
1. Održavanje groblja,objekata uz groblje i objekata komunalne
.infrastrukture
Ukupno:
SVEUKUPNO:
Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa: 400-01/14-01/01
Urbroj:2178/20-03-14-7
Nova Kapela, 11.4. 2014. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Žagrić, v.r.
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14.
Na temelju stavka 5.članka 30.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 Uredbe ) i članka 30. Statuta općine Nova Kapela («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 13/2009), Općinsko vijeće općine Nova Kapela na svojoj 6. sjednici održanoj 11. 4.
2014. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Nova Kapela u 2013.godini
Članak 1.
Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nova Kapela u 2013.
godini ostvareno je 488.976 kuna.
1. REKONSTRUKCIJA CESTA, PJEŠAČKIH STAZA I STAZA NA GROBLJU

Red.
broj

Naziv programa

1. Kapitalna potpora RVD –NG –izgradnja vodoodvodnje
Ukupno:

Planirano

Ostvarenje

300.000

312.447

300.000

312.447

Planirano

Ostvarenje

100.000

88.340

100.000

88.340

Planirano

Ostvarenje

5.000
12.000

1.986
0

17.000

1.986

Planirano

Ostvarenje

20.000
100.000
160.000

19.525
0
0

280.000

19.525

2. REKONSTRUKCIJA ZGRADA,DOMOVA I OSTALIH OBJEKATA

Red.
Naziv programa
broj
1. Dodatna ulaganja na domovima i ostalim objektima
Ukupno:
3. IZGRADNJA VODOODVODNJE(KANALIZACIJA)

Red.
Naziv programa
broj
1. Projektna dokumentacija – cesta Seo ce Sice -Magic Mala
2. Projektna dokumentacija – pješacke staze
-

Ukupno:
4. IZGRADNJA VODOVODA

Red.
broj

Naziv programa

1. Vodni doprinos -izgradnja vodovoda
2. Kapitalan potpora RVD-NG-izgradnja vodoopskrbne mreže
3. Projekt „Unutarnje vode“za zapadni dio BPŽ
Povrat podzajma-RVD-NG-izgradnja vodoopskrbnog sustava
Ukupno:

Broj: 9
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5. KOMUNALNO OPREMANJE PARKOVA

Red.
Naziv programa
broj
1. Uređenje parkova-klupe-ostala oprema

Ukupno:
SVEUKUPNO:

Planirano

Ostvarenje

67.000

66.678

67.000

66.678

764.000

488.976

Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa: 400-01/14-01/01
Urbroj:2178/20-03-14-6
Nova Kapela, 11. 4. 2014. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Žagrić, v.r.
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15.
Na temelju članka 30. Statuta općine Nova Kapela («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 13/2009), Općinsko vijeće općine Nova Kapela na svojoj 6. sjednici održanoj 11. 4. 2014. godine,
donijelo je
Izvješće
o ostvarenju Programa javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima društvenih djelatnosti za
koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna općine Nova Kapela za 2013 godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima društvenih djelatnosti u Proračunu općine
Nova Kapela za 2013. godinu izdvojeno je 953.211 kuna.
1.PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

Red.
Broj

Naziv programa

1. Socijalni program za pomoc starim i nemocnim osobama
Pomoc u kuci starijim i ne mocnim osobama

2. Skrb o obiteljima i djeci
- Župa Nova Kapela-pokloni djeci za Sv.Nikolu
- Udruga slijepih Brodsko-posavske županije
- Udruga umirovljenika Nova Kapela
- Sindikat umirovljenika,Nova Kapela
- Društvo Naša djeca
Osnovna škola“Antun Mihanović“N.Kapela-Batrina
3. Pomoć obiteljima i kućanstvima
- Jednokratna novčana pomoć
- Pomoć za nabavku ogrjevnih drva za korisnike Centra
za socijalnu skrb
- Udruga Sv.Vinka
- Karitas Požeške biskupije
- Pomoć invalidima i hednikepiranim osobama
- Pomoć djeci s poteškoćama u razvoju
- Sufinanciranje učeničkih karti
- Pomoć novorođenčadima
- Pomoć najugroženijim umirovljenicima
- Prijevoz vode domaćinstvima-opskrba vodom
- Ostale donacije
Crveni križ
-

Ukupno:

Planirano

Ostvarenje

471.459
471.459
38.000
8.000
1.000
10.000
4.000
6.000
9.000
201.700
25.000
62.700

471.259
471.259
29.286
8.000
0
6.000
2.000
6.396
6.890
180.508
24.600
62.700

2.000
2.000
10.000
4.000
28.000
35.000
16.000
15.000
2.000
20.000

1.000
1.000
7.500
400
31.299
36.000
0
15.009
1.000
17.409

731.159

698.462

Broj: 9
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2. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA ŠKOLSTVA

Red.
broj
1.

Naziv programa
Stipendije
Ukupno:

Planirano

Ostvarenje

49.800
49.800

49.800
49.800

Planirano

Ostvarenje

36.000
21.000
5.000
10.000
7.000
7.000
36.000
10.000
10.000
10.000

36.000
21.000
5.000
3.000
3.000
2.000
2.000
18.000
5.000
6.000
7.000

5.000
1.000

0
0

23.000
15.000

17.000
15.000

60.000
154.000

20.848
81.848

3. JAVNE POTREBE U KULTURI

Red.
broj
1.

2.
3.
4.

5.

Naziv programa
Zaštita spomeničke baštine
- Župa Nova Kapela-obnova crkvi
- Župa Vrbova-Gospino polje Bili Brig
- Grobljanska kapelica,Nova Kapela -restauratoski
radovi
Tehnička kultura
- Radio klub“Željko Vidović-Roky“
Kultura
- KUD“Radinje“,Siče
- KUD“Šokadija“,Batrina
- Udruge iz domovinskog rata-UDVDR općine
N.Kapela,ostale
- OŠ“Antun Mihanović“,Nova Kapela
- Udruga za športsku rekreaciju Hrvatski sokol,,Nova
Kapela,Batrina
Očuvanje govora Posavskog sela Siče- Udruga Sičani,Siče -očuvanje govora posavskog sela
Siče
Narodna knjižnica
Ukupno:
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Broj: 9

4. JAVNE POTREBE U ŠPORTU

Red.
broj
1.

Naziv programa

Planirano

Ostvarenje

Podupiranje i sufinanciranje športskih manifestacija ,
natjecanja i priredbi (memorijalni turniri ,malonogo metni
turniri,manifestacije povodom obilježavanja Dana
državnosti , te donacije za izgradnju objekata)

143.500

123.100

23.000
15.000
12.000
21.000
21.000
12.000
5.000
5.000
1.500
5.000
5.000
5.000
8.000
5.000

23.000
15.000
12.000
21.000
18.000
12.000
0
5.000
0
4.600
0
10.000
2.500
0

1.078.459

953.211

-

NK“SLAVONAC“,Nova Kapela
NK"BATRINA", Batrina
NK"GRANIČAR",Magić Mala
NK " TRENK" , Seoce
NK "ORLJAVA",Dragovci
NK "KREČAR " -Srednji Lipovac
ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO“POLET
ŠKOLA NOGOMETA BATRINA
OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA ŠPORT
ŠRU " ŠTUKA" , N.KapelaŠRU "VLAKANC" Siče,Magić Mala
LD "FAZAN" , Siče
LD "KUNA" ,Batrina
LD"BABJA GORA" Nova Kapela

SVEUKUPNO:
Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa: 400-01/14-01/01
Urbroj:2178/20-03-14-8
Nova Kapela, 11. 4. 2014. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Žagrić, v.r.

Broj: 9
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II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13), članka 4. do 12. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj
39/13), Pravilnika o agrotehničkim mjerama
(Narodne novine, broj 142/13) i članka 30. Statuta
općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", broj 04/14) Općinsko vijeće
općine Nova Kapela, na svojoj 6. sjednici održanoj
dana 11. 4. 2014. godine donijelo je

Pod agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu smatraju se:
1. minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta,
2. sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne tvari u tlu,
7. zaštita od erozije.

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina, te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se potrebne
agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili smanjilo
poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu.

1. Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta
Članak 4.
Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne
tehnologije, a posebno:
-

-

redovito obrađivanje i održavanje
poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj
vrsti, odnosno katastarskoj kulturi
poljoprivrednog zemljišta,
održavanje i poboljšanje plodnosti tla,
održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda
u dobrom stanju.

Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se
sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi,
livade, pašnjaci, maslenici, vinogradi, ribnjaci,
trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može
privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

2. Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem
Članak 5.
U cilju sprečavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici su dužni
primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere
obrade tla i njege usjeva i nasada, i to naročito
sljedeće mjere:
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-

redovito okopavati i kositi travu i korov, te
krčiti višegodišnje raslinje,
spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje
raslinje u skladu s odredbama ove Odluke
koje se odnose na zaštitu od požara,
u neposrednoj blizini međa kositi travu i
korov kako ne bi došlo do ometanja
susjednih kultura.

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

Broj: 9

poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara
sukladno posebnim propisima i ovom Odlukom.

5. Održavanje razine organske tvari u tlu
Članak 9.
Organska tvar u tlu održava se privođenjem
minimalnog trogodišnjeg plodoreda prema
pravilima struke.

Članak 6.
6. Održavanje strukture tla
Vlasnici su dužni provoditi postupak za
suzbijanje biljnih bolesti i štetočina sukladno
mjerama propisanim posebnim propisima za zaštitu
bilja.
Nakon provedenog postupka iz stavka 1.
ovog članka vlasnici su dužni uništiti ambalažu od
korištenja sredstava za zaštitu bilja, odnosno
odlagati sukladno uputama proizvođača koje su
priložene uz ta sredstva.

Članak 10.
Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i
svojstvima zemljišta tako da se u uvjetima mokrog i
vodom natopljenog zemljišta preporučuje
izbjegavanje obrade i provoza mehanizacije.

7. Zaštita od erozije
4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka
Članak 11.
Članak 7.
Vlasnici su dužni sa zemljišta ukloniti sve
biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja
biljnih bolesti ili štetočina u određenom
agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.

Članak 8.
Korištenje i uništavanje biljnih ostataka
obuhvaća:
obvezu uklanjanja biljnih ostataka s
poljoprivrednog zemljišta,
kompostiranje korisnih biljnih ostataka,
obvezu odstranjivanja biljnih ostataka
nakon čišćenja kanala, međa i poljskih
putova, kao i nakon sječe i čišćenja šuma
koje graniče s poljoprivrednim zemljištem
Uništavanje biljnih ostataka paljenjem

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta
od erozije određuju se sljedeće mjere:
zabrana sječe dugogodišnjih nasada
podignutih radi zaštite tla od erozije vodom,
osim sječe iz agrotehničkih razloga,
zabrana preoravanja livada i pašnjaka i
neobrađenih površina na strmim
zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s
jednogodišnjim kulturama,
zabrana skidanja humusnog, odnosno
oraničnog sloja na poljoprivrednom
zemljištu, osim u slučaju prenamjene
poljoprivrednog zemljišta,
zabrana uzgoja jednogodišnjih kultura,
odnosno obveza sadnje dugogodišnjih
nasada i višegodišnjih kultura,
zatravljivanje strmog zemljišta.
Radi ostvarivanja svrhe iz stavka 1. ovog
članka vlasnici su dužni održavati pregradne
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suhozide (gromače) na mjestima gdje postoji
neposredna opasnost od pomicanja ili urušavanja
tla.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH
RUDINA
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2. Održavanje poljskih putova
Članak 14.
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog
zemljišta koriste se poljski putovi.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su
zajednički brinuti o održavanju poljskih putova koje
koriste.

Članak 12.
Kao mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih površina propisuju se:
1.
održavanje živica i međa,
2.
održavanje poljskih putova,
3.
uređivanje i održavanje kanala,
4.
sprječavanje zasjenjivanja susjednih
parcela,
5.
sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Pod održavanjem poljskih putova smatra se
naročito:
redovito održavati i uređivati poljske putove
tako da ne ometaju provođenje
agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnog
vozila,
čistiti poljske putove od korova i vršiti sječu
pojedinih stabala, grmlja ili grana koje
sprečavaju korištenje poljskog puta,
održavati živicu i drugo raslinje uz poljske
putove.

1. Održavanje živica i međa
Članak 13.

Članak 15.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji
zasade živicu dužni su je redovito održavati i
orezivati na način da spriječe njihovo širenje na
susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje
susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad
1 m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa
promet, vidljivost i preglednost poljskog puta.
Živice uz poljske putove i međe mogu se
zasaditi najmanje 0,50 m od ruba poljskog puta
odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,50 m, te se u
svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela
moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1
m.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su
održavati međe tako da budu vidljivo označene,
očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne
ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.
Živica ne može služiti kao međa između
poljoprivrednih površina.
Za ograđivanje parcela na međama
zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih
mreža.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti
do uništavanja poljskih putova, a naročito:
preoravanje poljskih putova,
sužavanje poljskih putova,
uništavanje zelenog pojasa uz poljske
putove,
nanošenje zemlje ili raslinja na poljske
putove prilikom obrađivanja zemljišta,
skretanje oborinskih i drugih voda na
poljske putove.

3. Uređivanje i održavanje kanala

Članak 16.
U cilju održavanja kanala u funkciji
odvodnje suvišne vode vlasnici su dužni održavati i
čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da
se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje
korovom, odnosno omogući prirodni tok voda.
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4. Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica
Članak 17.
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih
parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja
zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz
među.

-

5. Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa
Članak 18.
Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog
izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja
otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja,
vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi
stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas
vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.

IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD
POŽARA

-
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udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog
zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji
stabala i nasada na susjednim parcelama,
tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja
korova i biljnog otpada mora se očistiti od
trave i drugog gorivog materijala,
spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje
su zapalile vatru, i to od zapaljenja vatre do
njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe
moraju imati osnovna sredstva i opremu za
početno gašenje požara (lopata, kanta
napunjena vodom i sl.),
nakon sagorijevanja osobe su dužne
pregledati mjesto loženja i ostatke
sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

Članak 21.
Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednog
otpada i korova na poljoprivrednim površinama i
ostalom otvorenom prostoru i to:
1.
za vrijeme jakog vjetra i noću, od 19,00 do
05,00 sati.
2.
za vrijeme sezone žetve i zriobe
poljoprivrednih kultura.

Članak 19.
V. NADZOR
Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici su dužni:
održavati, uređivati i čistiti međe, živice,
kanale, te poljske i šumske putove,
uklanjati suhe biljne ostatke nakon
provedenih agrotehničkih mjera i nakon
žetve, berbe i sl. najkasnije do 1.lipnja
tekuće godine,
uz međe preorati ili očistiti zemljište
zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

Članak 22.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke
obavljat će komunalni redari, poljoprivredni redari,
poljoprivredni inspektori i inspektori zaštite od
požara.

VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 23.

Članak 20.
Prilikom uništavanja korova i biljnog
otpada vlasnici su dužni:
dobiti odobrenje o mjestu i vremenu
spaljivanja,
spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn
kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
ne provodi mjere minimalne razine obrade i
održavanja poljoprivrednog zemljišta
sukladno članku 4. Odluke,
ne sprečava zakorovljenost i obraslost
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višegodišnjim raslinjem sukladno članku 5.
Odluke,
ne poduzima mjere suzbijanja biljnih bolesti
i štetočina sukladno članku 6. Odluke,
ne uništava biljne ostatke sukladno članku
8. I članku 9. Odluke,
ne provodi mjere zaštite od erozije sukladno
članku 12. Odluke
ne uređuje i održava živicu i međe sukladno
članku 13. Odluke,
ne održava poljske putove sukladno članku
14. Odluke,
provodi radnje iz članka 15. Odluke,
ne uređuje i održava kanale sukladno članku
16. Odluke,
ne sprječava zasjenjivanje susjednih parcela
sukladno članku 17. Odluke,
ne provodi mjere sadnje i održavanja
vjetrobranskih pojasa sukladno članku 18.
Odluke,
ne provodi mjere zaštite od požara sukladno
članku 18. Odluke,
ne poduzima mjere iz članka 19. Odluke,
postupa suprotno mjerama iz članka 20.
Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn
kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 1.500,00 kn kaznit će
se fizička osoba obrtnik, odnosno osoba koja obavlja
drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz stavka 1.
ovog članka.
Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će
se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog
članka.
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županije", broj __ / 2003.)
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-21/14-01/01
URBROJ: 2178/20-03-14-1
Nova Kapela, 11. travnja 2014.
PREDSJEDNIK
Anto Žagrić, v.r.

17.

Na temelju članka 31. Statuta općine Nova
Kapela (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije ” broj 13/2009 i 5/13), Općinsko vijeće na
6. sjednici održanoj 11. travnja 2014. godine,
donijelo je
ODLUKU
o dodjeli stipendija za akademsku godinu
2013./2014. redovnim studentima na
preddiplomskom, integriranom i diplomskim
studijima, te stručnim studijima i
specijalističkim diplomskim stručnim studijima

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.

Članak 1.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se
izvan snage Odluka o agrotehničkim mjerama i
mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih
rudina, te mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske

Na prijedlog Povjerenstva za provedbu
postupka dodjelu stipendije općine Nova Kapela
dodjeljuje se 15 stipendija za akademsku godinu
2013./2014. odnosno svim studentima koji su se
prijavili na objavljeni natječaj 23.12.2013. godine
osim studenata koji su dobili stipendiju Ministarstva
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Članak 3.

Visina stipendije iznosi 400,00 kuna mjesečno.
Članak 2.
Članak 4.
U akademskoj godini 2013./2014.
dodjeljuju se stipendije sljedećim studentima:
Ivan Didović
Marija Dikanić
Marija Dubravac
Ivana Đaković
Katarina Ergović
Anamarija Gazdović
Krunoslav Gazdović
Monika Grozdanović
Marko Hotovec
Silvija Kapetanić
Marijeta Maričević
Monika Platužić
Marta Poljanec
Ivana Radičević
Ivana Štimac

Međusobni odnosi o korištenju stipendija regulirat
će se ugovorom, sukladno natječaju.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINA NOVA KAPELA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-01/14-01/01
URBROJ: 2178/20-03-14-1
Nova Kapela, 11. travnja 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić, v.r.
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OPĆINA OKUČANI

13.

popis imovine općine Okučani sa stanjem na dan
31. prosinca 2013. godine.

Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 10/09. i 4/13), 38. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 16/09. i
16/13 Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 7.
sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine donijelo
je

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Komisije za redovni popis
imovine općine Okučani za 2013. godinu

I.
Usvaja se Izvješće Komisije za redovni

Klasa: 021-05/14-17
Urbr: 2178/21-01-14-01
Okučani, 14. travnja 2014. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1032
14.
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V.

Na temelju članka 27 Zakona o zaštiti od
elementarnih nepogoda ("Narodne novine" br.
73/97. i 174/04), članka 34 Statuta općine Okučani
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
10/09 i 4/13) i članka 39. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Okučani («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 16/09. i 16/13), Općinsko
vijeće na svojoj 7. sjednici održanoj 14. travnja
2014. godine, donijelo je

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klas: 361-07/14-01-01
Ur. broj: 2178/21-01-14-01
Okučanima, 14. travnja 2014. god.

RJEŠENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

o izboru predsjednika i članova Općinskog
povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda

I.
15.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta
o elementarnih nepogoda biraju se:
1. STJEPAN LALIĆ, za predsjednika
2. MARKO TOPAL za člana
3. IVICA PIVAC, za člana
4. Dr. MARIO BOKULIĆ, za člana
5. MATO RAŠIĆ, za člana

II.
Potpredsjednika Općinskog povjerenstva
izabrat će Povjerenstvo na svojoj prvoj sjednici.

Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 10/09. i 4/13), 38. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 16/09. i
16/13 Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 7.
sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju nagodbe u rješavanju spora o
vlasništvu na nekretninama

III.
Članovi Općinskog povjerenstva imenuju
se na 4 (četiri) godine.

IV.
Novčana sredstva za rad Općinskog
povjerenstva iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se
u Proračunu općine.

I.
Prihvaća se prijedlog mirnog rješenje spora
radi priznanja prava vlasništva na nekretrninama
upisanoj u zk. ul. 648. k.o. Okučani između općine
Okučani i Republike Hrvatske koju zastupa
Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom
Brodu, Građansko-pravni odjel.

Broj: 9
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Ovlašćuje se načelnik općine Okučani gosp.
ACA VIDAKOVIĆ da može potpisati predloženi
UGOVOR O NAGODBI s Državnim
odvjetništvom.

Džolana na k.č. br. 619/2 zk ul. 754 k.o. Okučani,
nisu točni, jer općina Okučani nikada nije prodavala
nekretnine na spornim česticama u ulici bl. kard.
Alojzija Stepinca i Stjepana Radića kao što
nekretnine nisu kupljeni ni od P. Z. Okučani.

II.

2.
Općina Okučani traži da se na k.č. br. 619/2
uknjiži kolni prolaz u prostorije koje trenutno koristi
KUD "Tkanica" a isti prolaz koristi Privredna banka
kao svoj drugi – pomoćni izlaz i ulaza u podrum
ispod općinskih prostorija, a to znači da se izvrši
parcelacija ove katatarske čestice.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:021-05/14-01-13
Urbr:2178-21-01-14-01
Okučani, 14. travnja 2014. godine

3.
Ovlašćuje se načelnik općine Aca
Vidaković da provede ovaj postupak pred
mjerodavnim tijelima.

II.
Općinsko vijeće
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

16.

Klasa:021-05/14-01-15
Urbr:2178-21-01-14-01
Okučani, 14. travnja 2014. godine

Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 10/09. i 4/13), 38. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 16/09. i
16/13 Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 7.
sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa

I.
1.
Navodi u prijedlogu rješavanja imovinskopravnih odnosa između općine Okučani i Šime

Općinsko vijeće
Predsjednik
Ivica Pivac, v.r.
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Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br 10/09. i 4/13.) i članka 39. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br 16/09 i
16/13), članka 6. Pravilnika o radu "SLOBOŠTINE"
d.o.o. za komunalne djelatnosti Općinsko vijeće
općine Okučani na svojoj 7. sjednici održanoj 14.
travnja 2014. godine donijelo je

Broj: 9

d.o.o. za komunalne djelatnosti Okučani imenuje
Ivan Golub.
Rok za žalbu je 8 dana od dana primitka ove
Odluke.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 112-02/01-14/01
Ur. broj: 2178/21-01-14-01
Okučani, 14. travnja 2014. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

ODLUKU
o imenovanju direktora "Sloboštine" d.o.o. za
komunalne djelatnosti Okučani

I.
IVAN GOLUB iz Okučana, Cage 28,
imenuje se za direktora "SLOBOŠTINE" d.o.o. za
komunalne djelatnosti Okučani.
S imenovanim će se zaključiti ugovor na
neodreðeno vrijeme kojim će se regulirati
meðusobna prava i obveze.

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

18.

Na temelju članka 2. stavak 14. Pravilnika o
jednostavnim graðevinama i radovima (“Narodne
novine” 101/07), članka 23. Statuta općine Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br
10/09. i 4/13.) i članka 39. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br 16/09 i 16/13), Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 7. sjednici održanoj
14. travnja 2014. godine donijelo je
ODLUKU

Obrazloženje
Na objavljeni natječaj objavljen 21. ožujka
2014. godine u tjedniku “Posavska Hrvatska” i
Oglasnoj ploči općine Okučani i za direktora
"SLOBOŠTINE" d.o.o. za komunalne djelatnosti
Okučani pristigle su dvije ponude i to od Ivana
Goluba iz Okučana, Caga 28 i Mirka Trubića iz
Batrine kod Nove Kapele, Ante Starčevića 22b.
Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća
općine Okučani je jednoglasno donio Odluku s
kojom se dosadašnji direktor "SLOBOŠTINE"

o izgradnji spomenika VRO “Bljesak” u
Okučanima

I.
Polazeće od potrebe da se trajno obilježi
uspomena i sjećanje na VRO “BLJESAK” i
zavalnosti braniteljima koji su svoje živote položili u
veličanstvenoj vojno-redarsvenoj operaciji, općina
Okučani zajedno s UHDVDR-a ogranak Okučani,
uz pomoć Ministarstva branitelja RH i Brodsko-

Broj: 9
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posavske županije izgradit će SPOMENIK VRO
“BLJESAK” U OKUČANIMA.

II.
U svrhu ostvarivanja cilja iz toče I. ove
Odluke, osniva se Povjerenstvo za izgradnju
SPOMENIKA VRO ”BLJESAK” U
OKUČANIMA, u sljedećem sastavu:
1. Aca Vidaković, općinski načelnik općine
Okučani,
2. Ivica Crnković, predsjednik ogranka
UHDVDR-a Okučani,
3. Jozo Bungić, predsjednik podružnice
UHDVDR-a BPŽ,
4. Ivica Pivac, predsjednik Općinskog vijeća
općine Okučani,
5. Dr. Mario Bokulić, zamjenik načelnika
općine Okučani,
6. Vlado Radošić, dopredsjednik Udruga
specijalne policije “Zebre” Nova Grdiška,
7. Mato Višić, direktor hrvatskog radia
“Bljesak” Okučani,
8. Adam Tomičić, umirovljeni pukovnik
sudionik VRO “Bljesak”,
9. Darko Radić, zamjenik preds.jednik odbora
za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata na
novagradiškom ratištu,
10. Krešimir Baković, tajnik Udruge 121.
brigade HV,
11. Fra Mario Radman, župnik župe sv. Vid
Okučani,
12. Ivan Golub, direktor komunalnog poduzeća
“Sloboština” Okučani,
13. Milorad Oršulić, tajnik Općinskog vijeća
općine Okučani.

III.
Zadaća Povjerenstva je rukovoditi svim
poslovima vezanim za izgradnju spomenika VRO
“Bljesak” u Okučanima.
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IV.

Sredstva za izgradnju spmenika VRO
“Bljesak” u Okučanima osigurat će općina Okučani
u svom Proračunu, Ministarstvo branitelja
Republike Hrvatske i I Brodsko-posavska županija.

V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 611-03/01-14-01
Ur. broj: 2178/21-01-14-01
Okučani, travnja 2014. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

19.

Na temelju članka 61a 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 34. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije") br. 10/09., Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 7. sjednici održane 14. travnja
2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području općine Okučani
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Članak 1.

Ovom se Odlukom se raspisuju izbori za
članove vijeća mjesnih odbora na području općine
Okučani i to za :
− Mjesni odbor Okučani,
− Mjesni odbor Vrbovljani-Čovac,
− Mjesni odbor Bodgraj-Laðevac,
− Mjesni odbor Cage-Benkovac,
− Mjesni odbor Trnakovac -Bijela Stijena
− Mjesni odbor Rogolji

Članak 2.
Za dan provedbe izbora odreðuje se nedjelja
18. svibnja 2014. godine u vremenu od 07,00 do
19,00 sati.

Broj: 9

20.

Na temelju članka 56. Statuta općine
Okučani (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj: 10/09. i 4/13), članka 2. Statutarne
odluku o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih
odbora Klasa: 012-03/01-14/01, Ur. Broj: 2178/2101-14-01 od 14. travnja 2014. god. i Odluke o
raspisuju izbori za članove vijeća mjesnih odbora na
području općine Okučani: Klasa: 015-06/01-14/01,
Ur. Broj: 2178/21-01-14-01 od 14. travnja 2014.
god. načelnik općine Okučani donosi
RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava Općinskog
izbornog povjerenstva za izbore članova vijeća
mjesnih odbora

Članak 18.

I.

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

Radi provedbe izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine Okučani koji će
se održati 18. svibnja 2014. godine imenuje se stalni
sastav Općinskog izbornog povjerenstva za
provedbu izbora vijeća mjesnih odbora u sastavu:
1.
MILORAD ORŠULIĆ za predsjednika
2.
RUŽICA RENIĆ za člana
3.
LJILJANA CEBOCI za člana
4.
SANJA MARKANOVIĆ za zamjenicu
predsjednika
5.
RUŽA VIDOVIĆ za zamjenika člana
6.
MARICA PUJIĆ za zamjenika člana

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 015-06/01-14/01
Ur. broj: 2178/21-01-14-01
Okučani, 14. travnja 2014. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije"
KLASA: 022-05/14 –01/43
UR. BROJ: 2178/21-03-14-01
OKUČANI, 14. travnja 2014. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Aca Vidaković, v.r.

Broj: 9
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21.

Na temelju članka 61. stavak 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. i 144 /12.) i članka
34. STATUTA općine Okučani ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije") br. 10/09., Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 7. sjednici održanoj
14. travnja 2014. godine, donijelo je
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Izbore za članove vijeća provodi izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnog
odbora koje imenuje općinski načelnik, prema
odgovarajucoj primjeni izbornog zakona o lokalnim
izborima u skladu sa Statutom i ovom Odlukom.

Članak 3.

STATUTARNU ODLUKU

Članovi vijeća biraju se na neposrednim
izborima tajnim glasovanjem razmjernim izbornim
sustavom.
Svaki vijeće mjesnog odbor broji 7 članova.

o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih
odbora

Redovni se izbori održavaju, u pravilu,
svake četvrte godine u svibnju.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom ureðuju pravila
provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora (u
nastavku teksta: vijeće) na području općine Okučani
( u nastavku teksta: općine) koja se prema
odgovarajućoj primjeni izbornog zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave i Statuta općine ureðuju sukladno
posebnostima mjesne samuprave.
Na ostala pitanja pripreme i provedbe izbora
članova vijeća neposredno se primjenjuju pravila
propisana Zakonom o lokalnim izborima (Narodne
novine br.144/12) kojim se ureðuje provedba izbora
za članove vijeća predstavničkih tijela jedinica
lokalne samouprave.

II. RASPISIVANJE IZBORA
Članak 2.
Izbore za članove vijeća raspisuje Općinsko
vijeće općine odlukom kojom se utvrðuje točan
datum održavanja izbora, a odluka o raspisivanju
izbora dostavlja se nadležnom izbornom
povjerenstvu za izbore članova vijeća mjesnih
odbora.

Prijevremeni izbori održavaju se u slučaju
ako općinski načelnik raspusti vijece mjesnog
odbora zbog učestalog kršenja Statuta, pravila
mjesnog odbora ili neizvršavanja povjerenih
poslova.

III. KANDIDIRANJE
Članak 4.
Za člana vijeća mjesnog odbora može se
birati i biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18
godina života koji ima prebivalište na području
mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.
Članove vijeća predlažu političke stranke
registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvruðju i predlažu liste za
izbore članova vijeća na način propisan njihovim
statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom
na temelju statuta.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji
predlažu kandidacijsku listu za njenu pravovaljanost
dužni su prikupiti:
-

25 potpisa biraca u mjesnom odboru do 350
stanovnika
35 potpisa biraca u mjesnom odboru s više
od 350, do 500 stanovnika
50 potpisa biraca u mjesnom odboru s više
od 500, do 1000 stanovnika
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-

70 potpisa biraca u mjesnom odboru s više
od 1000, do 2500 stanovnika

Članak 5.
Nadležno izborno povjerenstvo ce sastaviti i
objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor
članova vijeća mjesnog odbora za koje se provode
izbori, kao i zbirnu listu, na oglasnim pločama
mjesnih odbora, objavom u javnom glasilu I web
stranicama općine u roku od 48 sati od isteka roka
propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja
lista.

IV PRESTANAK MANDATA
Članak 6.
Članu vijeća mjesnog odbora mandat
prestaje prije isteka redovitog četvorogodišnjeg
mandata u sljedećim slučajevima:
-

-

-

-

-

-

ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi
propisananim Zakonom o općem upravnom
pstupku.
ako je pravomoćnom sudskom odlukom
potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
ako je pravomocnom sudskom presudom
osuðen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci, danom
pravomocnosti sudske presude,
ako mu prestane prebivalište na području
mjesnog odbora, danom prestanka
prebivališta,
akomu prestane hrvatsko državljanstvo,
danom prestanka državljanstva, sukladno
odredbama zakona kojim se ureðuje
hrvatsko državljanstvo,
smrću.

Članak 7.
Članu vijeća mjesnog odbora koji za

Broj: 9

vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje
dužnosti koja se sukladno čl. 78 Zakona o lokalnim
izborima smatra nespojivom, mandat miruje za
vrijeme obnašanja nespojive dužnosti, a za to
vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno
odredbama navedenim u članku 8. ove Odluke.

Članak 8.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji
obnašaju tu dužnost ukoliko 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 odreðuje ga politička
stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj
listi dviju ili više plitičkih stranaka zamjenjuje
neizabrani kandidat s liste s koje je izabran i član
kojem je mandat prestao ili mu miruje, a odreðuju ga
političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako
sporazum nije zaključen, odreuju ga dogovorno, a
ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći
neizabrani kadidat s liste. O sklopljenom sporazumu
kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne
su obavijestiti nadležno upravno tijelo općine.
Član vijeća izabranog na kandidacijskoj listi
grupe birača zamjenjuje prvi
sljedeći neizabrani kandidat s liste.

V. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 9.
Tijela za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora su nadležno izborno povjerenstvo i
birački odbori.
Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni
sastav ureðen prema mjerilima I uvjetima
odgovarajuće primjene izbornog Zakona, sukladno
Statutu općine i ovoj Odluci.
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih
odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Broj: 9
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Članak 10.
15.

Nadležno izborno povjerenstvo za izbor
clanova vijeća mjesnih odbora općine ima sljedeća
prava i dužnosti:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

izravno brine o zakonitoj pripremi i
provedbi izbora za članove vijeća mjesnih
odbora,
propisuje i objavljuje obvezatne upute za
rad izbornih tijela u mjesnim izborima
propisuje obrasce u postupku pripreme i
provedbe izbora
nadzire financiranje izborne promidžbe
sukladno statutu i/ili odluci o provedbi
mjesnih izbora, te posebnom zakonu,
obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
svom podruju
ovjerava očitovanja kandidata o
prihvaćanju kandidature za članove vijeća
mjesnih odbora,
objavljuje kandidacijske liste na temelju
pravovaljanog prijedloga, sastavlja I
objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih
lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora.
odreuje biračka mjesta na području
pojedinog mjesnog odbora,
nadzire rad biračkih odbora na biračkom
mjestu
nadzire pravilnost izborne promidžbe za
izbor članova vijeća mjesnog odbora u
skladu sa Statutom, ovom Odlukom I
zakonom
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na
birackim mjestima na području svakog
mjesnog odbora,
objavljuje rezultate izbora za clanove vijeća
mjesnih odbora pojedinog mjesnog odbora,
objavljuje rezultate izbora po biračkim
mjestima na području pojedinog mjesnog
odbora na internetskim stranicama općine.
odreðuje članove stručnog tima za
obavljanje administrativnih i tehničkih
poslova, kao i visinu naknade članova
stručnog tima prema kriterijima
vrednovanja rada, ako je naknada propisna
Statutom odnosno Odlukom o provedbi

16.
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izbora za članove vijeća mjesnih odbora,
obavlja poslove vezane uz financiranje
izborne promidžbe propisane posebnim
zakonom i obvezatnim uputama,
obavlja i druge poslove odreðene ovom
Odlukom i zakonom.

VI. TROŠKOVI PROVOENJA IZBORA
Članak 11.
Sredstva za provoðenje redovnih i
prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju
se u Proračunu općine.
Sredstvima za provoðenje izbora u mjesnim
odborima raspolaže nadležno izborno povjerenstvo.
Nadležno izborno povjerenstvo ovlašteno je
odrediti način korištenja sredstava, te provoditi
nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem.

VII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 12.
Političke stranke, kandidati, najmanje 5%
birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće
provode izbori, imaju pravo podnjeti prigovor
nadležnom izbornom povjerenstvu za izbor članova
vijeća mjesnih odbora.

Ćlanak 13.
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se
nadležnom izbornom povjerenstvu za izbor članova
vijeća mjesnih odbora u roku od 48 sati racunajuci
od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je
stavljen prigovor.
Izborno povjerenstvo dužno je donjeti
rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana
kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana
kad su mu dostavljeni materijali na koje se odnosi
prigovor.
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Članak 14.

Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o
prgovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno
utjecale na rezultate izbora, poništit će se radnje u
tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku
koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji
su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja
poništenih radnji iz stavka 1. ovog članka ili ako se
nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a
bitno su utjecale na rezultate izbora, izborno
povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem
će se održati ponovljeni izbori.

Članak 15.
Protiv rješenja nadležnog izbornog
povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnog
odbora, podnositelj prigovora koji je nezadovoljan
rješenjem ima pravo žalbe.
Žalba iz st. 1. ovog clanka podnosi se Uredu
državne uprave Brodsko-posavske županije u roku
od 48 sati računajuci od isteka dana kada je
primljeno pobijano rješenje o prigovoru, a žalba se
podnosi putem izbornog povjerenstva koje je
rješenje donijelo.
Ured državne uprave je dužan rješenje o
žalbi donijeti u roku od 48 sati od isteka dana
primitka žalbe.

Članak 16.
Podnešeni prigovori, odnosno žalba u
postupku zaštite izbornog prava ne odgaðaju
obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom
Odlukom.

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se
u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata
na oglasnoj ploči i web stranicama općine.
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Konstituirajucu sjednicu vijeća saziva
općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti u roku od
30 dana od dana objave izbornih rezultata na
oglasnoj ploči mjesnog odbora i web stranicama
općine.
Ako se konstituirajuca sjednica ne održi u
zakazanom roku općinski načelnik će odmah sazvati
novu kosntituirajuću sjednicu koja se treba održati u
roku od 30 dana.
Konsitiuirajućoj sjednici vijeća do izbora
predsjednika vijeća predsjedava prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najveći broj
glasova ili prvi izabrani član s manjim rednim
brojem, ako je više lista dobilo najveći broj glasova.
Vijeće je konstituirano izborom predsjednika vijeća
mjesnog odbora za kojeg je glasovala većina svih
članova vijeća.

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 012-03/01-14/01
Ur. broj: 2178/21-01-14-01
Okučani, 14. travnja 2014. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

Broj: 9
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II.

Nakon izvršene usporedbe s izvornim
tekstom utvrđena je pogreška u I. Izmjenama i
dopunama Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture za 2013., 2014. i 2015. godinu
objavljenim u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" br. 27/13 te se daje
ISPRAVAK
I. izmjena i dopuna Programa gradnje
objekata komunalne infrastrukture za
2013., 2014. i 2015. godinu

I.
U I. Izmjenama i dopunama Programa
gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013.,
2014. i 2015. godinu objavljenim u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" br. 27/13 na
str. 10 u "UKUPNA VLASTITA SREDSTVA"
umjesto "1.067.342,90 kn" treba da stoji 887.342,98
kn kao i kod "SVEUKUPNO" umjesto
"1.067.342,90 kn" treba da stoji 887.342,98 kn.

Ovaj ispravak I. Izmjena i dopuna Programa
gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2013.,
2014. i 2015. godinu će se objaviti u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-03/13-01-08
Urbroj:2178/21-01-13-02
Okučani, 6. svibnja 2014. godine.
TAJNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Milorad Oršulić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1042

Broj: 9

OPĆINA ORIOVAC

32.

vijeća mjesnih odbora na području općine Oriovac,
donesenoj na 5.sjednici održanoj 17.ožujka
2014.godine mijenjaju se sljedeći članci:

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi
(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 pročišćeni tekst), odredbi Zakona o lokalnim
izborima (“Narodne novine”broj 144/12) te članka
61. i članka 67. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije" 10/09 i 07/13)
Općinsko vijeće općine Oriovac na 6. sjednici
održanoj 16. travnja 2014. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE STATUTARNE
ODLUKE
o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih
odbora na području općine Oriovac

Članak 1.
U Statutarnoj odluci o pravilima za izbor članova

Članak 5. mijenja se i glasi:
„Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora
održavaju se u pravilu, prve nedjelje u mjesecu
lipnju 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 st.2. ovog članka
trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se
održavaju redovni izbori, a prije njihovog
održavanja u tom se mjesnom odbori prijevremeni
izbori neće održati.“
Članak 30. mijenja se i glasi:
„Sastav izbornog povjerenstva čime predsjednik,
potpredsjednik i četiri člana.
Općinsko izborno povjerenstvo imenuje općinski
načelnik.
Predsjednik izbornog povjerenstva mora biti
magistar pravne struke.
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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 i zamjenik predsjednika ne smiju biti
članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati za
članove vijeća.“
Članak 32. mijenja se i glasi:
„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 političke
stranke, sukladno stranačkom sastavu Općinskog
vijeća.
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 članove biračkih
odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja
izbora.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkih
odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje
provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkih
odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke
stranke.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i
dužnosti.“
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Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Statutarne odluke o pravilima
za izbor članova vijeća mjesnih odbora stupaju na
snagu prvog dana od dana objavljivanja u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/14-01/30
Urbroj: 2178/10-01-14-1
Oriovac, 16. 4. 2014. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

33.

Na temelju članka 15.stavka 4.Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine
br.26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13 i 153/13)
te članka 32.Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije" br. 10/09 i
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 6.
sjednici održanoj dana 16. 4. 2014. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
na području općine Oriovac

I.
Obavljanje komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete na području općine Oriovac povjerava
se tvrtki Orioelektro, Augusta Cesarca 9, Oriovac, na
vrijeme od 4 (četiri) godine od dana potpisa ugovora.
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II.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

O b r a z l o ž e nj e
Dana 1. 4. 2014. godine, općina Oriovac
uputila je poziv za dostavu pismene ponude za
obavljanje komunalnih poslova održavanja javne
rasvjete na području općine Oriovac na vrijeme od 4
(četiri) godine, sljedećim ponuditeljima:
-

Elektroinstalacije Elmont,Požeška 204 ,
Cernik
RMI-inženjering d.o.o., V.Klaića 10 ,
Slavonski Brod
Orioelektro , A.Cesarca 9, Oriovac.

U predviđenom roku zaprimljena je jedna
ponuda od Orioelektro, A. Cesarca 9 iz Oriovca, i to
u originalno zatvorenoj omotnici .
Dana 16.veljače 2014. godine, Povjerenstvo
za provedbu postupka prikupljanja ponuda izvršilo
je pregled pristigle ponude kojom je prilikom
utvrđeno, da je ponuditelj priložio sve tražene
dokaze i drugu dokumentaciju, te se stoga ponuda
smatra prihvatljivom.
Sukladno članku 9. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se obavljaju na temelju pisanog
ugovora na području općine Oriovac, Općinsko
vijeće može donijeti Odluku o odabiru ako je
pristigla samo jedna valjana ponuda, te je
Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja
ponuda predložilo, da se obavljanje poslova na
održavanju javne rasvjete na području općine
Oriovac na vrijeme od 4 (četiri) godine, povjeri
tvrtki Orioelektro, A Cesarca 9, iz Oriovca.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova
održavanja javne rasvjete na području općine
Oriovac utvrdit će se Ugovorom o povjeravanju
komunalnih poslova, sukladno članka 15.Zakona o
komunalnom gospodarstvu.

Broj: 9

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu.
Upravni spor pokreće se u roku 30 dana od
dana urednog primitka ove Odluke, sukladno
čl.15.st.7.Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Tužba se predaje neposredno Upravnom
sudu Republike Hrvatske ili putem pošte
preporučeno u tri (3) primjerka.
Uz tužbu je potrebno priložiti presliku
pobijane Odluke.
KLASA:022-01/14-01/29
URBROJ:2178/10-01-14-1
Oriovac, 16. travnja 2014.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac:
Miroslav Maričić , univ.spec.oec., v.r.

34.

Nas temelju članka 146. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o vodama (N.N. br.
153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 32. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko
vijeće općine Oriovac na 6.sjednici održanoj
16.travnja 2014.godine, donosi
ODLUKU
o prijenosu vlasništva na komunalnim vodnim
građevinama u vlasništvu općine Oriovac u
vlasništvo TD „Vodovod“ d.o.o. Slavonski Brod

Članak 1.
Općina Oriovac, vlasnik komunalnih vodnih
građevina prenosi u vlasništvo TD „Vodovod“
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d.o.o., Slav.Brod imovinu koja se nalazi na području
općine Oriovac i evidentirana je u poslovnim
knjigama općine Oriovac, a u naravi predstavlja
izgrađenu kanalizacijsku mrežu.

Članak 2.
Općina Oriovac će temeljem članka 1. ove
Odluke, povećati poslovni udio u TD „Vodovod“
d.o.o. Slav.Brod srazmjerno utvrđenoj vrijednosti
imovine.

Članak 3.
Dužina i dijelovi kanalizacijske mreže, koji
se prenose u vlasništvo TD „Vodovod“ d.o.o.
Slav.Brod utvrdit će se posebnim zapisnikom o
primopredaji sastavljenim temeljem ove Odluke.
Ovlašćuje se općinski načelnik za
potpisivanje zapisnika o primopredaji, kao i
provedbu donesene Odluke.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/14-01/32
Urbroj: 2178/10-01-14-1
Oriovac, 16. 4. 2014. godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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35.

Na temelju članka 12. i 13. Zakona o zaštiti
od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010) i
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2014.g. („Narodne novine“, br. 23/2014), načelnik
općine Oriovac donosi
PLAN
operativne provedbe programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za općinu Oriovac u 2014. godini

UVOD
Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od
požara od interesa za općinu Oriovac (u daljnjem
tekstu: Program aktivnosti) temeljni je dokument
koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti
državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, udruga građana,
te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu
mjera zaštite od požara.
Stožer zaštite i spašavanja općine Oriovac
nadležan je za koordiniranje, praćenje, usklađivanje
i usmjeravanje svih aktivnosti vezanih uz provedbu
ovoga Programa.
Operativne postrojbe i snage koje izravno
djeluju na požarima, jesu:
A.
dobrovoljne vatrogasne postrojbe i sezonski
zaposleni vatrogasci,
B.
ostale postrojbe i ekipe osposobljene za
gašenje požara otvorenoga prostora
(postrojbe opće namjene CZ, ekipe
šumarskih radnika, i sl.),
Program aktivnosti podijeljen je na sljedeće cjeline:
I.
Normativne i opće pretpostavke u zaštiti
od požara
II.
Aktivnosti u pripremi ljetne protupožarne sezone
III.
Preventivne aktivnosti u svrhu smanjenja opasnosti od nastanka i širenja požara
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IV.
Aktivnosti utvrđene planom angažiranja
vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u
gašenju požara
V.
Financiranje i izvješćivanje o provedbi
aktivnosti iz programa

I. NORMATIVNE I OPĆE PRETPOSTAVKE
U ZAŠTITI OD POŽARA
1.
Temeljem iskustava tijekom protekle
požarne sezone izvršiti usklađivanje svih podataka i
odrednica iz važećih planova zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka:
Rok:

načelnik
1. travnja 2014. godine

2.
Stožer zaštite i spašavanja općine Oriovac
dužan je organizirati sjednice tematski vezano uz
pripremu ljetne protupožarne sezone u 2014. godini.
U tu svrhu, na sjednicama Stožera potrebno je:
a)
usvojiti Plan rada Stožera zaštite i
spašavanja za ovogodišnju požarnu sezonu,
b)
usvojiti Financijski plan osiguranih
sredstava za provođenje zadaća tijekom ovogodišnje
požarne sezone. Posebnu pozornost usmjeriti na
financijska sredstva za podmirenje troškova
angažiranja i upućivanja na redovnu plansku i
eventualnu izvanrednu dislokaciju iz
kontinentalnog dijela, odnosno prihvata, boravka i
angažiranja vatrogasaca, opreme i tehnike na
priobalnom dijelu Republike Hrvatske,
c)
predložiti za usvajanje Plan operativne
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za općinu
Oriovac u 2014.g.,
d)
usvojiti Plan aktivnog uključenja svih
subjekata zaštite od požara na tom području,
e)
predložiti pogodne lokalitete i prostore,
odnosno pripremiti prijedloge za potrebne
predradnje radi uspostave odgovarajućih
zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i
koordinacije u gašenju požara sukladno odredbama
članka 10. Plana intervencija kod velikih požara
otvorenoga prostora na teritoriju Republike
Hrvatske (»Narodne novine«, broj 25/2001).

Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelji:

Rok:

Broj: 9
Stožer zaštite i
spašavanja
Područni ured
Državne uprave za
zaštitu i spašavanje
Vatrogasna zajednica
općine
31. ožujak 2014. godine

II. AKTIVNOSTI U PRIPREMI LJETNE
PROTUPOŽARNE SEZONE
3.
Vatrogasna zajednica dužna je ažurirati,
odnosno donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga
na području općine Oriovac. Plan angažiranja
vatrogasnih snaga mora biti u skladu s odredbama i
smjernicama Plana intervencija kod velikih požara
otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske.
4.
Plan angažiranja vatrogasnih snaga mora
sadržavati (uz ostalo) pregled svih vatrogasnih
postrojbi s područjima odgovornosti, njihovo
djelovanje, brzinu odziva, popise svih vatrogasnih
vozila po postrojbama, kao i broj profesionalnih i
dobrovoljnih vatrogasca koji zadovoljavaju uvjete
članaka 21. i 22. Zakona o vatrogastvu i
podzakonskih propisa.
5.
Plan angažiranja vatrogasnih snaga na
području općine Vatrogasna zajednica dužna je, u
propisanom roku, dostaviti Državnoj upravi za
zaštitu i spašavanje PU Slavonski Brod i Stožeru
zaštite i spašavanja općine Oriovac.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:
Rok:

Vatrogasna zajednica
općine
načelnik
31. ožujka 2014. godine

6.
Vatrogasna zajednica izradit će dodatni Plan
za izvanredno (interventno) angažiranje
dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi pri složenijim
vatrogasnim intervencijama na području općine.
Plan mora sadržavati potpune popise odgovarajućih
i tehnički ispravnih vatrogasnih vozila, uređaja,
opreme i sredstava s osnovnim podacima i popise
dobrovoljnih vatrogasaca s osnovnim podacima, te
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vremenima odziva – pokretanja i mjestima
okupljanja.
7.
Vatrogasna zajednica, organizirat će i
provesti smotru predloženih vatrogasnih vozila,
uređaja, opreme, sredstava i vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:
Rok:

Vatrogasna zajednica
općine
načelnik
15. travnja 2014. godine
(Plan angažiranja)
20. travnja 2014. godine
(Izvješće o provedbi
smotre)

III. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI U SVRHU
SMANJENJA OPASNOSTI OD NASTANKA I
ŠIRENJA POŽARA
8.
Vlastiti komunalni pogon općine Oriovac
sustavno će pratiti i nadzirati stanja odlagališta
otpada na svom području i poduzimati mjere za
sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.
9.
Posebna pozornost usmjerit će se na
provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene
zaštite odlagališta otpada određenih posebnim
propisima, odnosno poduzimanje odgovarajućih
mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja ili
zabrane korištenja odlagališta i ostale mjere za
sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:
Rok provedbe:

Vlastiti komunalni pogon
Jedinstveni upravni odjel
15. svibanj 2014. godine

IV. AKTIVNOSTI UTVRĐENE PLANOM
ANGAŽIRANJA VATROGASNIH SNAGA I
SNAGA KOJE SUDJELUJU U GAŠENJU
POŽARA
10.
Zadužuju se vatrogasna zajednica da,
sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe, u svim
naseljima sukladno prosudbi ugroženosti, prije i
tijekom turističke sezone, te na žitorodnim
područjima pred žetvenu sezonu ustroje i opreme
potrebnom opremom izviđačko-preventivne
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ophodnje, koje će na licu mjesta poduzimati mjere za
uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti,
pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara
u samom začetku. U svrhu usklađivanja plana
ophodnji i njihovih aktivnosti na području općine
obvezno uključivati DVD.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:
Rok:

Vatrogasna zajednica
općine
Vatrogsna zajednica
županije
15. travanj 2014. godine

11.
Stožer zaštite i spašavanja općine Oriovac
utvrdit će načine i uvjete korištenja raspoložive
teške (građevinske) mehanizacije za eventualnu
žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih
putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.
Uz navedeno, planirat će načine i postupke brzog
premještanja navedene mehanizacije.
12.
Popis raspoložive teške (građevinske)
mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja
(angažiranja), odmah po isteku roka za izvršenje,
dostaviti nadležnom Područnom uredu Državne
uprave za zaštitu i spašavanje i Vatrogasnoj
zajednici Županije.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:
Rok:

Stožer zaštite i spašavanja
načelnik
Vatrogasna zajednica
15. travnja 2014. godine

13.
Vatrogasna zajednica u suradnji s DVD-a
će, prije početka ljetne protupožarne sezone izvršiti
pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje
nedostataka na vozilima, opremi i tehnici,
prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički
utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne
požarne sezone.
14.
Za vozila angažirana u provedbi zadaća
redovne dislokacije i/ili prema članku 36. Zakona o
vatrogastvu, Vatrogasna zajednica analizirat će
izvršeno tijekom protupožarne sezone, temeljem
odgovarajućih zapisnika i planova nužnih aktivnosti
u pripremi/sanaciji vozila, opreme i tehnike
objediniti potrebe na općinskoj razini i prijedlog
sanacije, odnosno popravaka dostaviti Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje PU Slavonski Brod i
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Stožeru zaštite i spašavanja općine Oriovac.
15.
Temeljem dostavljenih procjena i planova
popravaka/sanacije s detaljnim obrazloženjem,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje PU Slavonski
Brod izvršit će selekciju i predložiti prioritete
sanacije.
Izvršitelj zadatka:
Sudjelovatelj:

Rok:

Vatrogasna zajednica
Državna uprava za zaštitu
i spašavanje PU Slavonski
Brod
15. travnja 2014. godine

V. FINANCIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE O
PROVEDBI AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA
16.
Izvršitelji zadaća (za koje je to predviđeno)
dužni su utemeljene zahtjeve za povrat troškova
dostaviti najkasnije u roku 15 dana po prestanku
zadnje aktivnosti u smislu provedbe zadaća iz ovoga
Programa, isključivo na temelju pravodobno
dostavljenih zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije, te obračuna izvršenog sukladno
odgovarajućim uputama Državne uprave za zaštitu i
spašavanje.
17.
Svi izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti
Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje PU
Slavonski Brod i Stožeru zaštite i spašavanja općine
Oriovac, ime i prezime, funkciju, broj telefona i
ostale potrebne podatke kontakt osoba za
koordinaciju, odmah po objavi Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za općinu
Oriovac.
18.
Vatrogasna zajednica dužna je Državnoj
upravi za zaštitu i spašavanje PU Slavonski Brod i
Stožeru zaštite i spašavanja općine Oriovac
kontinuirano dostavljati dnevna izvješća o svim
vatrogasnim intervencijama na području općine, a
sukladno propisanoj uputi.
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19.
Vatrogasna zajednica izradit će i Stožeru
zaštite i spašavanja općine Oriovac dostaviti prvo
privremeno izvješće o realizaciji Plana operativne
provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za općine
Oriovac najkasnije do 20. travnja 2014. godine.
20.
Svi izvršitelji zadataka iz ovoga Programa
aktivnosti dužni su izvješća o provedbi svojih
pripremnih i drugih aktivnosti dostaviti Stožeru
zaštite i spašavanja općine Oriovac najkasnije do 20.
travnja 2014. godine.
21.
Svi subjekti – izvršitelji i sudjelovatelji u
provedbi aktivnosti iz Plana operativne provedbe
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za općinu Oriovac
dužni su izvršiti odgovarajuću raščlambu provedbe
ovogodišnjeg Programa aktivnosti, uključujući
raščlambu vlastitih financijskih izdataka.
22.
U vlastitim proračunima za narednu
proračunsku godinu (2015.), temeljem raščlambe na
kraju sezone, subjekti – izvršitelji dužni su osigurati
dostatna financijska sredstva za provedbu zadaća.
23.
Vatrogasna zajednica izradit će i Stožeru
zaštite i spašavanja općine Oriovac dostaviti
izvješće o realizaciji Programa aktivnosti najkasnije
do 23. studenoga 2014. godine.
24.
Svi izvršitelji i nositelji zadataka obvezni su
izvješća o svim obavljenim aktivnostima iz ovog
Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za općine Oriovac, s financijskim izvješćem
o utrošenim vlastitim i sredstvima korištenim iz
Proračuna, dostaviti Stožeru zaštite i spašavanja
općine Oriovac s krajnjim rokom do 14. studenoga
2014. godine.
Klasa: 022-01/14-01/33
Urbroj: 2178/10-02-14-1
Oriovac, 14. 3. 2014.
NAČELNIK
Antun Pavetić, v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

1.

B) Ispravak granice naselja između naselja
Vrpolje i naselja Velika Kopanica

Na temelju članka 26. Zakona o državnoj
izmjeri i katastru nekretnina (N.N. 16/07, 124/10) i
članka 32. Statuta općine Velika Kopanica
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
9/09 i 5/2013), Općinsko vijeće na svojoj 6. sjednici
održanoj 27. veljače 2014.godine, donijelo je:
ODLUKU
o promjeni granice katastarskih općina i
granica naselja Velika Kopanica i Vrpolje
Članak 1.
Općinsko vijeće donosi Odluku o promjeni
granice kako slijedi:
A) Ispravak granice katastarskih općina
između k.o. Vrpolje i k.o. Velika Kopanica
1. Dio katastarske općine Vrpolje
(MB328952), odnosno kčbr. 2368 i kčbr.2369 k.o.
Vrpolje pripajaju se katastarskoj općini Velika
Kopanica (MB 328910).
2. Dio katastarske općine Velika Kopanica
(MB 328910), manji dio k.č.br.5546,5562 i 5563
pripajaju se katastarskoj općini Vrpolje
(MB328952.

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)
1. Dio općine Velika Kopanica, naselje
Velika Kopanica (izvorni id 067849), manji dio
k.č.br. 5546,5562 i 5563 pripajaju se općini Vrpolje,
naselje Vrpolje (izvorni id 0711619
Članak 2.
Promjena granica vrši se prema prijedlogu
Državne geodetske uprave, Područni ured za
katastar, Slavonski Brod. (Sastavni dio Odluke je
Prijedlog promjene granice između K.O. Vrpolje i
K.O. Velika Kopanica).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa:940-01/14-01/6
Ur.broj:2178/12-03-14-02
Velika Kopanica, 27. veljače 2014. g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.
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2.
Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu («Narodne Novine) 87/08.), i članka 32. Statuta
općine Velika Kopanica, Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 7. sjednici održanoj 27. ožujka,
2014. godine donosi,
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.godine
Članak 1.
Ukupno ostvareno prihoda poslovanja ………………………………………... 4.149.740, 11 kn
Ukupno ostvareno prihoda od prodaje nefinancijske imovine……………….
9.008,90 kn
Ukupno ostvareno prihoda i primitaka…………………………………….4.158.749,01 kn
Ukupno ostvareno rashoda poslovanja……………………………………….... 2.629.866,58 kn
Ukupno ostvareno rashoda za nabavu nefinancijske imovine……………….
853.665,31 kn
Ukupno ostvareno rashoda i izdataka……………………………………… 3.483.531,89 kn
Članak 2.
Račun zaduživanja /financiranjaPrimici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 knIzdaci za
financijsku imovinu i otplate zajmova233.862,43 kn.
Članak 3.
Na dan 31. prosinca 2013. godine višak prihoda i primitaka iznosi……………. 441.355,00 kn
Raspoloživa sredstva na dan 31. prosinca 2013. godine iznose………………… 287.032,37 kn
Članak 4.
Rekapitulacija
Rbr.
1.
2.
3.

4.
5.

Opis
Ukupni prihodi
Primici od financijske imovine i
zaduživanja
Manjak prihoda i primitaka iz prethodne
godine (31.12.2012.)
Ukupno raspoloživa sredstva (1+2+3)
Ukupno rashodi
Izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova
Ukupno raspoloživa sredstva ( 4+5)
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u
sljedećem razdoblju

Plan
4.056.000,00
0,00

Ostvarenje
4.158.749,01
0,00
- 941.123,00

4.056.000,00
3.819.000,00
237.000,00

4.158.749,01
3.483.531,89
233.862,43

4.056.000,00

3.717.394,32
- 499.768,31
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Ostvarenje Proračuna Općine Velika Kopanica za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.godine realizirano
je kako slijedi:
Račun prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka u 2013. g., što rezultira u tekućem razdoblju viškom u
iznosu od 441.354,69 kn;
Manjak sredstava iz prethodnih godina prema godišnjem obračunu Proračuna općine Velika Kopanica za 2012.
godinu iznose 941.123,00 kn;
Račun financiranja/zaduživanja iskazuje da u promatranom razdoblju općina Velika Kopanica nije se zaduživala.
Tekući višak razdoblja u iznosu od +441.354,69 kn umanjuje za manjak sredstava iz prethodnih godina u visini od
-941.123,00 kn i daje manjak u iznosu od – 499.768, 31kn.
Članak 6.
Stanje novčanih sredstava (žiro-račun) na dan 31. prosinca 2013. godine iznosi 287.032,37 kn.
Članak 7.
Nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 31. prosinca 2013. godine iznose 794.011,95 kn.
Članak 8.
U obračunskom razdoblju općina Velika Kopanica nije izdala zajmove i nije se zaduživala.
Članak 9.
U obračunskom razdoblju sredstva tekuće pričuve korištena su u iznosu 0,00 kn.
Članak 10.
Ukupna potraživanja obračunatih, a nenaplaćenih prihoda sastoje se od:
Konto
16142
16145
16523
16421
16429
16422
12311
12411
12921
16526

Naziv potraživanja

Saldo sa 31.12.2013.

Porez na promet
Porez na tvrtku
Komunalni doprinos
Potraživanja od koncesija
Zakup polj. zemljišta
Potraživanja od kupaca
Potraživanja od zap. temeljem plaća
Potraživanja za više plaćeni porez
Ostala potraživanja - nespomenuta
Priprema zemljišta
UKUPNO POTRAŽIVANJA :

35.456,58
151.617,65
4.915,94
1.278,33
392.841,44
18.893,24
850,00
406,93
5.954,52
67.684,36
974.931,36
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Članak 11.
Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama utvrđuju se u računu prihoda i rashoda kako slijedi:
Članak 12.
Izvješće o ostvarenju prihoda i primitaka, te rashoda izdataka Proračuna općine Velika Kopanica za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine iskazan je u tabelarnom okviru Posebnog dijela.
Članak 13.
Godišnji obračun Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine stupa na snagu
danom donošenja, a bit će objavljen u “Službenom vijesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa: 400-08/14-01/2
Urbroj:2178/12-02-14-01
Velika Kopanica; 27. ožujka, 2014.
Predsjednica
Općinskog vijeća:
MARICA HOSU, 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: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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