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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

6.

Na temelju članka 18. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i
143/13.) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 10/09, 2/11 i 3/13), Općinsko vijeće općine
Donji Andrijevci, na 8. sjednici održanoj 15.7.2014.
godine donijelo je
PRAVILNIK
o provedbi postupaka nabave bagatelne
vrijednosti

stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, i/ili
usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna,
odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti
do 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: bagatelna
nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o
javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka
javne nabave.
U provedbi postupaka bagatelne nabave
robe, radova i/ili usluga obvezno je primjenjivati i
druge važeće zakonske i podzakonske akte, a koji se
odnose na pojedini predmet nabave u smislu
posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima,
Zakon o prostornom uređenju i gradnji, i dr.).
Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost
nabave izražena bez PDV-a.
Postupci bagatelne nabave moraju biti
usklađeni s Planom nabave.

I PREDMET ODLUKE
Članak 1.

Članak 2.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne
nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog
trošenja proračunskih sredstava, ovim se
Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi

Na osobe koje provode postupak primjenju
se odredbe Zakona o javnoj nabavi u dijelu odredbi o
sukoba interesa.
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Članak 3.

Prilikom definiranja predmeta nabave
odgovorne osobe za provođenje postupka dužne su
postupati u duhu dobrog gospodarstvenika po načelu
„naljbolja vrijednost za uloženi novac“.
Ne smije se dijeliti vrijednost nabave s
namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj
nabavi ili pravila koja vrijede prema procijenjenoj
vrijednosti nabave.

II PROVEDBA POSTUPAKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
MANJE OD 100.000,00 KUNA
Članak 4.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene
vrijednosti manje od 100.000,00 kuna provodi se
izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom
subjektu. Narudžbenicu potpisuje općinski
načelnik. Zavisno o predmetu nabave može se
zaključiti i ugovor.
Narudžbenica i/ili ugovor obvezno sadrži
podatke o: naručitelju, vrsti roba/radova/usluga koje
se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica
mjere, količina, jediničnih cijena, te ukupnih cijena,
roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja,
gospodarskom subjektu - dobavljaču.
Za nabavu usluga iz stavka 1. ovog članka
obavezan je pisani ugovor u slučajevima kada se
nabavljaju intelektualne i osobne usluge kao i kod
stjecanja nefinancijske imovine.
O izdanim narudžbenicama i ugovorima
obavezno se vodi evidencija.

III PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
JEDNAKE ILI VEĆE OD 100.000,00 KUNA
Članak 5.
Postupak bagatelne nabave procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna
započinje danom donošenja Odluke o početku
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postupka bagatelne nabave, koju donosi općinski
načelnik.
Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži
podatke o naručitelju, nazivu predmeta nabave,
procijenjenoj vrijednosti nabave, te podatke o
Povjerenstvu za provedbu postupka bagatelne
nabave, o broju i izvoru podataka o ponuditeljima
kojima se dostavlja poziv za dostavu ponudu (baza
podataka općine, istraživanje tržišta, internet i
drugo).

Članak 6.
Povjerenstvo za nabavu, kao ovlašteni
predstavnici javnog naručitelja – općine Donji
Andrijevci (u daljnjem tekstu: naručitelj), imenuje
općinski načelnik.
Najmanje jedan ovlašteni predstavnik
naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u
području javne nabave. U slučaju potrebe, općinski
načelnik može u Povjerenstvo imenovati i vanjske
članove.
Obveze i ovlasti Povjerenstva su:
priprema postupka nabave (dokumentacija,
troškovnici i dr.)
provedba postupka nabave (slanje i objava
poziva za dostavu ponuda, otvaranje
pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o
otvaranju ponuda, odabir najpovoljnije
ponude sukladno kriteriju za odabir ponuda,
sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni
ponuda),
na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda
općinskom načelniku podnosi prijedlog o
načinu završetka postupka nabave
(prijedlog za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka javne
nabave).

Članak 7.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna,
naručitelj provodi slanjem poziva za dostavu ponude
na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta, ali u
opravdanim slučajevima i specifičnim nabavama
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poziv se može uputiti samo jednom gospodarskom
subjektu (odvjetničke usluge, javnobilježničke
usluge, stručni nadzor, usluge vještaka i sl.).
Poziv za dostavu ponuda upućuje se
gospodarskim subjektima na način koji omogućuje
dokazivanje da je isti zaprimljen od strane
gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica,
izvješće o uspješnom slanju telefaksom, e-mailom i
sl.).
Poziv za dostavu ponuda u pravilu sadrži
sljedeće podatke:
podatke o naručitelju
opis predmeta nabave
rok izvršenja predmeta nabave
troškovnik predmeta nabave
kriterij za odabir ponude
uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju
ispuniti, ako se traži ispunjavanje određenih
uvjeta i zahtjeva (izvadak iz sudskog ili
obrtnog registra kojim se dokazuje da je
ponuditelj registriran za obavljanje
djelatnosti koja je predmet nabave, bonitet
ponuditelja, ne postojanje duga po javnim
davanjima i dr.)
rok za dostavu ponude koji ne može biti
kraći od osam dana od dana upućivanja
poziva za dostavu ponuda (sadrži datum i
vrijeme do kada ponude moraju biti
zaprimljene kod naručitelja)
rok valjanosti ponude
način dostavljanja ponuda i adresu na koju
se ponude dostavljaju
adresu na kojoj se može preuzeti dodatna
dokumentacija ako je potrebno
kontakt osoba i broj telefona
podatke o potrebnim traženim jamstvima
(za ozbiljnost ponude, za uredno ispunjenje
ugovora i za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku)
razloge isključenja ponuditelja
obrazac ponudbenog lista
ostale podatke potrebne za izradu i
dostavljanje ponude.

Članak 8.
Troškovnik predmeta nabave sastoji se od
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jedne ili više stavki, te sadrži tekstualni opis stavke,
jedinicu mjere po kojoj se stavka obračunava,
predviđenu količinu stavke, cijenu stavke po jedinici
mjere, ukupnu cijenu stavke, cijenu bez PDV-a i
cijenu s PDV-om svih stavki.
Ponuditelji su dužni ispuniti sve stavke
troškovnika.
Ponuditelj izražava cijenu ponude u
kunama, a u drugoj valuti samo ako je naručitelj to
izričito odredio u pozivu za dostavu ponuda.
Cijena ponude piše se brojkama.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu
vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i
popusti.
Cijena ponude nepromjenjiva je za vrijeme
trajanja ugovornog odnosa.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je
najniža cijena.

Članak 9.
(1) Iz postupka bagatelne nabave isključit će
se ponuditelj:
1.
ako je gospodarski subjekt ili osoba
ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta pravomoćno
osuđena za bilo koje od kaznenih djela,
odnosno za odgovarajuća kaznena djela
prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta, sukladno
odgovarajućoj odredbi propisa kojim se
uređuje javna nabava,
2.
ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih
poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje, osim ako mu
sukladno posebnom zakonu, plaćanje tih
oveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda
plaćanja (primjerice, u postupku
predstečajne nagodbe) u kojem slučaju se to
dokazuje dokumentom iz stavka 3. ovog
članka,
3.
ako je dostavio lažne podatke pri dostavi
dokumenata sukladno s ovim odjeljkom,
4.
ako je nad njime otvoren stečajni ili
pokrenut postupak radi utvrđivanja uvjeta
za otvaranje stečajnog postupka, ako je u
postupku likvidacije ili pokrenut prethodni
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6.

7.

(2)

(3)

(4)
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postupak likvidacije po službenoj dužnosti,
ako njime upravlja osoba postavljena od
strane nadležnog suda, ako je u nagodbi
vjerovnicima, ako je obustavio poslovne
djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku
prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta,
ako je gospodarski subjekt pravomoćno
osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s
obavljanjem profesionalne djelatnosti,
odnosno za odgovarajuće djelo prema
propisima države sjedišta gospodarskog
subjekta uz obavezan navod jednog ili više
određenih kaznenih djela ili prekršaja u vezi
s obavljanjem profesionalne djelatnosti koje
će se koristiti kao razlog isključenja, ili
ako je gospodarski subjekt u posljednje
dvije godine do početka postupka bagatelne
nabave učinio težak profesionalni propust
koji naručitelj može dokazati na bilo koji
način,
ako je gospodarski subjekt izvršio radove,
isporučio robu i/ili izvršio usluge temeljem
prethodnog ugovora s naručiteljem koji nije
izvršen sukladno preuzetim ugovornim
obvezama (tzv. crna lista naručitelja).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1.
točke 1. i 5. ovog članka gospodarski
subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu
daje osoba po zakonu ovlašena za
zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava
ne smije biti starija od tri mjeseca računajući
od dana slanja poziva za dostavu ponuda.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1.
točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o
stanju duga koja ne smije biti starija od 30
dana računajući od dana slanja poziva za
dostavu ponuda ili važeći jednakovrijedni
dokument nadležnog tijela države sjedišta
gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1.
točke 4. ovoga članka gospodarski subjekt u
ponudi dostavlja izvod iz sudskog registra,
obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra
države sjedišta gospodarskog subjekta koji
ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući
od dana slanja poziva za dostavu ponuda ili
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važeći jednakovrijedni dokument koji je
izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u
državi sjedišta gospodarskog subjekta.

Članak 10.
Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda
određuje obavezno uvjete pravne i poslovne
sposobnosti koje ponuditelj dokazuje i to:
1.
upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar države gospodarskog
subjekta. Upis u odgovarajući registar
dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako
se oni ne izdaju u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt
može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod
nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije
biti starija od tri mjeseca računajući od dana
slanja poziva za dostavu ponuda,
2.
posjedovanjem određenog ovlaštenja ili
članstva u određenoj organizaciji kako bi
mogao izvršiti određeni ugovor.

Članak 11.
Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može
odrediti uvjete financijske sposobnosti koje
ponuditelj dokazuje jednim ili više dokumenata i to:
1. dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih
financijskih institucija kojim se dokazuje
solventnost gospodarskog subjekta, 2. izjavom o
ukupnom prometu gospodarskog subjekta i po
potrebi o prometu u području koje je obuhvaćeno
predmetom nabave za razdoblje do najviše tri
posljednje dostupne financijske godine, ovisno o
datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti
gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim
prometima dostupna.
Naručitelj uz navod o traženom dokumentu,
obavezno navodi minimalnu razinu sposobnosti
koja mora biti vezana i razmjerna uz predmet
nabave.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Članak 12.

Članak 13.

Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može odrediti
uvjete tehničke i stručne sposobnosti koje ponuditelj
dokazuje jednim ili više dokaza i to:

Naručitelj može zahtijevati prilaganje
potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog
subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete
koje izdaju neovisna tijela, a koje se temelje na
odgovarajućim hrvatskim normama kojima su
prihvaćene europske norme.
Naručitelj mora priznati jednakovrijedne
potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava
osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje
osnovanih u drugim državama članicama.
Naručitelj mora od gospodarskog subjekta
prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim
mjerama osiguranja kvalitete.

1.

popisom ugovora o isporuci roba, izvođenju
radova i/ili izvršenju usluga izvršenih u
godini u kojoj je započeo postupak
bagatelne nabave i tijekom tri godine koje
prethode toj godini. Popis ugovora sadrži:
vrijednost ugovora, datum isporuke robe,
izvođenja radova i/ili izvršenja usluga i
naziv druge ugovorne strane. Popisu se kao
dokazu obavezno prilaže potvrda potpisana
ili izdana od druge ugovorne strane. Potvrda
obavezno sadrži: vrijednost ugovora
iskazana s ili bez PDV-a, datum i mjesto
isporuke roba, izvođenja radova i/ili
izvršenja usluga, naziv druge ugovorne
strane, te navod o urednom izvršenju
ugovora. U nedostatku iste vrijedi izjava
gospodarskog subjekta uz dokaz da je
potvrda zatražena. Naručitelj može izravno
od druge ugovorne strane zatražiti provjeru
istinitosti potvrde.
2.
navodom o tehničkim stručnjacima ili
tehničkim odjelima koji će biti uključeni u
ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni
gospodarskom subjektu, a posebno o
osobama odgovornim za kontrolu kvalitete,
3.
obrazovne i stručne kvalifikacije
dobavljača, a posebice osobe odgovorne za
poslove vezane za izvršenje predmeta
nabave,
4.
uzorci, opis i/ili fotografije proizvoda čija se
autentičnost na zahtjev naručitelja mora
potvrditi,
5.
izjava o uređajima ili tehničkoj opremi koja
je izvođaču radova na raspolaganju u svrhu
izvršenja ugovora.
Naručitelj uz navod o traženom dokumentu
kojim ponuditelj dokazuje tehničku i stručnu
sposobnost, obavezno navodi minimalnu razinu
sposobnosti koja mora biti vezana uz predmet
nabave.

Članak 14.
Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva
sukladno ovoj Odluci ponuditelji mogu dostaviti u
neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom
smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Članak 15.
Naručitelj u postupku bagatelne nabave
može od gospodarskih subjekata tražiti sljedeće
vrste jamstava:
1.
jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj
odustajanja ponuditelja od svoje ponude u
roku njezine valjanosti, odbijanja
potpisivanja ugovora o nabavi, odnosno
nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje
ugovora,
2.
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za
slučaj povrede ugovornih obveza,
3.
jamstvo za otklanjanje nedostataka za slučaj
da u jamstvenom roku ne ispuni obveze
otklanjanja nedostataka
sukladno
sklopljenom ugovoru.
Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u
apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5%
procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje jamstva za
ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka
valjanosti ponude.
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Ako istekne rok valjanosti ponude ili
jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj mora tražiti
njihovo produženje.
Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo
za ozbiljnost ponude nakon sklapanja ugovora s
odabranim ponuditeljem.

Članak 16.
U roku za dostavu ponuda gospodarski
subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene
vezane uz poziv za dostavu ponuda, a naručitelj je
dužan odgovor dostaviti najkasnije trećeg dana prije
dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Zahtjev
je pravodoban ako je dostavljen naručitelju
najkasnije šestog dana prije dana u kojem istiće rok
za dostavu ponuda.

Članak 17.
Svaka pravodobno dostavljena ponuda
upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, te dobiva
redni broj prema redosljedu zaprimanja.
Ako je dostavljena izmjena i/ili douna
ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanmju
ponuda, te dobiva redni broj prema redosljedu
zaprimanja, a ponuda se tada smatra zaprimljenom u
trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune
ponude.
Upisnik o zaprimanju ponuda sastavni je dio
zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.
Na omotnici ponude naznačuje se datum i
vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema
redosljedu zaprimanja.
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za
dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju
ponuda, evidentira se kao zakašnjela ponuda,
obilježava se kao zakašnjela ponuda, te neotvorena
vraća pošiljatelju bez odgode.
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IV PONUDA I POSTUPAK OTVARANJA
PONUDA
Članak 18.
Ponuda je izjava pisane volje ponuditelja da
isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove
sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u pozivu
za dostavu ponuda.
Ponuda sadrži: popunjeni ponudbeni list,
jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo,
dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne
postoje razlozi za isključenja, tražene dokaze
sposobnosti, popunjeni troškovnik, ostalo traženo u
pozivu za dostavu ponuda
(uzorci, katalozi,
tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave
itd.).
Ponudbeni list iz stavka 2. ovog članka
najmanje sadrži: naziv i sjedište naručitelja, naziv i
sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, navod
o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu
vrijednost, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte,
kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa,
predmet nabave, cijenu ponude bez poreza na
dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu
vrijednost, cijenu ponude s porezom na dodanu
vrijednost, rok valjanosti ponude, datum i potpis
ponuditelja.
Ponuda se uvezuje na način da se
onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova
na način da čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u
dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da
se onemogući naknadno vađenje ili umetanje
listova.
Stranice ponude se označavaju brojem na
način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj
stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više
dijelova, stranice se označavaju na način da svaki
sljedeći dio započinje rednim brojem koji se
nastavlja na redni broj stranice kojim završava
prethodni dio. Ako je dio ponude izravno numeriran
(primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio
ponovno numerirati. Ponude se pišu neizbrisivom
tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na
način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod
datuma ispravka biti potvrđeni potpisom
ponuditelja.
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Članak 19.

Ponuditelj izražava cijenu ponude u
kunama.
Cijena ponude piše se brojkama.
U cijenu ponude bez poreza na dodanu
vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i
popusti.

Članak 20.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s
naznakom: naziva naručitelja, naziva ponuditelja,
naziva predmeta nabave i naznakom „ne otvaraj“.
Rok za dostavu ponude ne smije biti kraći od
8 dana od dana primitka, odnosno objavljivanja
poziva za dostavu ponuda.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu
ponuda ponudu izmijeniti i/ili dopuniti, odnosno od
ponude odustati.
Izmjena i/ili dopuna ponude, odnosno
odustajanje od ponude dostavlja se na isti način kao i
osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o
izmjeni i/ili dopuni ponude, odnosno odustajanju od
ponude.
Ponuditelji moraju dostaviti svoje ponude
najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda, bez
obzira na način dostave ponude.
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Članak 22.

Kriterij odabira ponude je najniža cijena
ponude.

Članak 23.
Povjerenstvo za provedbu postupka
bagatelne nabave pregledava i ocjenjuje ponude na
temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva za dostavu
ponuda.
O postupku otvaranja, pregleda i ocjene
sastavlja se zapisnik.
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda sadrži:
-

Članak 21.

-

Povjerenstvo za provedbu postupka
bagatelne nabave provest će postupak otvaranja,
pregleda i ocjene pristiglih ponuda na temelju uvjeta
i zahtjeva iz poziva za dostavu ponuda.
Ponude otvaraju najmanje dva predstavnika
Povjerenstva naručitelja.
Otvaranje ponuda vrši se po isteku roka za
dostavu ponuda a najkasnije dva dana od isteka
navedenog roka.
Otvaranje ponuda kod postupka bagatelne
nabave neće se vršiti javno.

-

-

podatke o naručitelju
naziv predmeta nabave
procijenjenu vrijednost nabave
navod o danu slanja, odnosno objavljivanja
poziva za dostavu ponuda
rok za dostavu ponuda
datum i sat početka otvaranja, pregleda i
ocjene ponuda
podatke o članovima Povjerenstva za
provedbu postupka bagatelne nabave
podatke o ponuditeljima koji su dostavili
ponude
cijenu ponude bez PDV-a i cijenu ponude s
PDV-om
podatke o traženim i dostavljenim
jamstvima iz poziva za dostavu ponuda
ispunjenje uvjeta i zahtjeva vezanih za
tehničke specifikacije, opis predmeta
nabave i troškovnik iz poziva za dostavu
ponuda
ispunjenje ostalih uvjeta i zahtjeva iz poziva
za dostavu ponuda
podatke o ponudama koje se odbijaju i
razlog odbijanja uz objašnjenje
rangiranje valjanih ponuda sukladno
kriteriju za odabir
naziv ponuditelja s kojim će se sklopiti
ugovor
prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za
donošenje odluke o odabiru najpovoljnije
ponude, odnosno odluke o poništenju
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postupka bagatelne nabave s obrazloženjem.
4.
Sposobnost ponuditelja mora postojati u
trenutku otvaranja ponuda.
U postupku pregleda i ocjene ponuda,
Povjerenstvo naručitelja sljedećim redoslijedom
provjerava valjanost ponude:
1.
razloge isključenja ako su traženi,
2.
jamstvo za ozbiljnost ponuda, ako je
traženo,
3.
ispunjenje uvjeta sposobnosti,
4.
računsku ispravnost ponude,
5.
ispunjavanje zahtjeva vezanih za opis
predmeta nabave i tehničke specifikacije,
6.
ispunjenje ostalih uvjeta iz poziva za
dostavu ponuda.
Podaci o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda tajni su do donošenja odluke o odabiru
najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju
postupka bagatelne nabave.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
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jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo,
odnosno ako nije dostavio valjano jamstvo
ponudu ponuditelja koji nije dostavio
valjane isprave tražene pozivom za dostavu
ponuda
ponudu koja nije cjelovita i/ili nema
numerirane stranice
ponudu čija je cijena veća od procijenjene
vrijednosti predmeta nabave
ponudu u kojoj troškovnik nije u cijelosti
ispunjen
ponuda u kojoj cijena nije iskazana u
apsolutnom iznosu
ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za
svojstva predmeta nabave, te time ne
ispunjava zahtjeve iz poziva za dostavu
ponuda
ponudu za koju ponuditelj nije pisanim
putem prihvatio računske pogreške
ponudu ponuditelja koji je dostavio dvije ili
više ponuda u kojima je ponuditelj
ponudu ponuditelja koja nije u skladu s
odredbama poziva na dostavu ponuda

Članak 24.
Naručitelj je obvezan provjeriti računsku
ispravnost valjanih ponuda.
Ukoliko se utvrdi računska pogreška
naručitelj će je ispraviti na vidljivi način i od
ponuditelja zatražiti da prihvati ispravak računske
pogreške u roku od 3 dana od traženja ispravka.
Kada cijena ponude izražena u troškovniku
ne odgovara cijeni ponude iz ponudbenog lista
vrijedi ponuda izražena u troškovniku.
Kada ukupna cijena stavke ne odgovara
umnošku jedinice mjere po kojoj se stavka
obračunava i jedinične cijene stavke, vrijedi
umnožak jedinice mjere po kojoj se stavka
obračunava i jedinične cijene stavke.

Članak 25.
Na osnovi rezultata otvaranja, pregleda i
ocjene ponuda naručitelj će odbiti:
1.
nepravovremeno pristiglu ponudu
2.
ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta
3.
ponudu ponuditelja koji nije dostavio

Članak 26.
Naručitelj može poništiti postupak
bagatelne nabave ako:
1.
postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi
došlo do pokretanja postupka bagatelne
nabave da su bile poznate prije pokretanja
postupka
2.
postanu poznate okolnosti zbog kojih bi
došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva
za dostavu ponuda da su bile poznate prije
pokretanja postupka.
Naručitelj je obavezan poništiti postupak
bagatelne nabave ako:
1.
nije pristigla niti jedna ponuda
2.
nakon isključenja odbijanja ponuda ne
preostane nijedna valjana ponuda.

Članak 27.
Ako postoje razlozi za poništenje postupka
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bagatelne nabave, naručitelj u roku 5 dana od isteka
roka za dostavu ponuda
donosi obavijest o
poništenju postupka bagatelne nabave.
Obavijest o poništenju postupka bagatelne
nabave sadrži:
podatke o naručitelju
predmet nabave za koji se obavijest donosi
razlog poništenja
datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa
odgovorna osoba naručitelja.
Prilikom sklapanja ugovora o nabavi
naručitelj se obvezuje od ponuditelja ishoditi
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj
povrede ugovornih obveza ukoliko je isto bilo
traženo pozivom za dostavu ponuda.
Evidencija ugovora iz ovog članka vodi se u
Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 28.

Članak 31.

Na osnovi rezultata pregleda i ocjene
ponuda donosi se odluka o odabiru najpovoljnije
ponude, odnosno odabiru najpovoljnije ponude
ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o nabavi.
Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je
jedna prihvatljiva ponuda.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
obvezno sadrži: podatke o naručitelju, predmet
nabave, naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za
sklapanje ugovora, cijenu predmeta nabave bez
PDV-a, razloge odbijanja ponuda, datum donošenja
odluke i potpis odgovorne osobe.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ a objavit će se na mrežnim
stranicama općine Donji Andrijevci.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/14-01/17
URBROJ: 2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 15.7.2014.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

Članak 29.
Odluka o poništenju postupka bagatelne
nabave, odnosno odluka odabiru najpovoljnije
ponude obvezno se dostavlja svakom ponuditelju u
roku od 15 dana, od isteka roka za dostavu ponuda na
dokaziv način (dostavnica, izvješće o uspješnom
slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na
internetskim stranicama i sl.).
Protiv odluke ne može se izjaviti žalba jer se
na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Članak 30.
Naručitelj dostavom odluke o odabiru
najpovoljnije ponude odabranom ponuditelju, stječe
uvjete za sklapanje ugovora o nabavi radova, roba
i/ili usluga.
Ugovor o nabavi radova, roba i/ili usluga
sukladno provedenom postupku bagatelne nabave, s

7.

Na temelju članka 10. i 12. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj
39/13), Pravilnika o agrotehničkim mjerama
(Narodne novine, broj 142/13), članka 4. stavka 1.
Pravilnika o agrotehničkim mjerama („Narodne
novine“ 142/13) i članka 29. Statuta općine Donji
Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/09, 2/11 i 3/13), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci, na 7. sjednici održanoj
dana 19.5.2014. godine donijelo je
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o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje 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.
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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.

2.

Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem

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

II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.
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.

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:
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
Članak 6.

Vlasnici su dužni provoditi postupak za
suzbijanje biljnih bolesti i štetočina sukladno
mjerama propisanim posebnim propisima za zaštitu
bilja.
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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.

svojstvima zemljišta tako da se u uvjetima mokrog i
vodom natopljenog zemljišta preporučuje
izbjegavanje obrade i provoza mehanizacije.

7.
4.

Korištenje i uništavanje biljnih ostataka
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
poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara
sukladno posebnim propisima i ovom Odlukom.

5.

Održavanje razine organske tvari u tlu
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Zaštita od erozije
Članak 11.

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
suhozide (gromače) na mjestima gdje postoji
neposredna opasnost od pomicanja ili urušavanja
tla.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 9.
Članak 12.
Organska tvar u tlu održava se privođenjem
minimalnog trogodišnjeg plodoreda prema
pravilima struke.
6.

Održavanje strukture tla
Članak 10.

Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i

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.
sprečavanje zasjenjivanja susjednih
parcela,
5.
sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

Broj: 14
1.
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Održavanje živica i međa

-

Članak 13.
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
1m.
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.

2.
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čistiti i održavati odvodne kanale i propuste,
održavati živicu i drugo raslinje uz poljske
putove.

Članak 15.
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.

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.
Pod održavanjem poljskih putova smatra se
naročito:
redovito održavati i uređivati poljske putove
tako da ne ometaju provođenje
agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnog
vozila,
nasipavati oštećene dionice i udarne rupe
odgovarajućim materijalom,
čistiti poljske putove od korova i vršiti sječu
pojedinih stabala, grmlja ili grana koje
sprečavaju korištenje poljskog puta,

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
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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

Broj: 14
Članak 21.

Zabranjeno je spaljivanje biljnih ostataka i
korova na poljoprivrednim površinama i ostalom
otvorenom prostoru i to:
1.
za vrijeme jakog vjetra i noću od 20,00 do
05,00 sati.
2.
za vrijeme sezone žetve i zriobe
poljoprivrednih kultura.

Članak 19.
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 20.
Prilikom uništavanja korova i biljnih
ostataka vlasnici su dužni:
dobiti odobrenje o mjestu i vremenu
spaljivanja,
spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je
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 biljnih ostataka 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.

V. NADZOR
Članak 22.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke
obavljat će poljoprivredni redari, poljoprivredni
inspektori i inspektori zaštite od požara.
Do prijema u službu poljoprivrednog
redara, sve poslove poljoprivrednog redara izvršavat
će komunalni redar.

VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 23.
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
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

Broj: 14
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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. i
21. 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 500,00 kn kaznit će
se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog
članka.
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8.

-

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
("Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije" br.
17/02).

Na temelju članka 31. Odluke o izboru
članova vijeća mjesnih odbora na području općine
Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije" broj 4/14), Općinsko izborno
povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih
odbora,
OBJAVLJUJE
rezultate glasovanja za vijeća mjesnih odbora
na području općine Donji Andrijevci
na izborima održanim 25. svibnja 2014. godine

I
Na izborima održanim 25. svibnja 2014.
godine, za Vijeće mjesnog odbora Donji Andrijevci
utvrđeni su rezultati kako slijedi:
Ukupno upisanih birača: 2169
Kandidacijske liste dobile su glasova: 509
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
223
Nositelj liste: Anto Barić2.HRVATSKA STRANKA
PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ– HSP AS 148
Nositelj liste: Ante Aračić3.HRVATSKI
DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I
BARANJE-HDSSB
99
Nositelj liste: Ivan Markovac
Nevažećih glasačkih listića bilo je 39.

Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:320-01/14-01/25
URBROJ:2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 19.5.2014.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

II
Broj mjesta u Vijeće Mjesnog odbora Donji
Andrijevci dobile su kandidacijske liste kako slijedi:
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
4.
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE
STARČEVIĆ – HSP AS
3.
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ
SLAVONIJE I BARANJE-HDSSB
2
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U Vijeće Mjesnog odbora Donji Andrijevci
izabrani su:
1. Anto Barić (HDZ)
2. Krešimir Vučković (HDZ)
3. Vedran Gavran (HDZ)
4. Tihomir Šušak (HDZ)
5. Ante Aračić (HSP AS)
6. Mirela Radojičić (HSP AS)
7. Jelena Čorić (HSP AS)
8. Ivan Markovac (HDSSB)
9. Ivica Polovina (HDSSB)

IV
Na izborima održanim 25. svibnja 2014.
godine, za Vijeće Mjesnog odbora Staro Topolje
utvrđeni su rezultati kako slijedi:
Ukupno upisanih birača:
640
Kandidacijske liste dobile su glasova: 142
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
75
Nositelj liste: Josip Matošić
2.HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE
STARČEVIĆ – HSP AS
55
Nositelj liste: Dominik Šnajder
Nevažećih glasačkih listića bilo je 12.

V
Broj mjesta u Vijeće Mjesnog odbora Staro
Topolje dobile su kandidacijske liste kako slijedi:
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
4
2.HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE
STARČEVIĆ – HSP AS
3
VI
U Vijeće Mjesnog odbora Staro Topolje
izabrani su:
1. Josip Matošić (HDZ)
2. Igor Smolčić (HDZ)
3. Darko Tuferdžić (HDZ)

4.
5.
6.
7.

Broj: 14

Marija Harnoš (HDZ)
Dominik Šnajder (HSP AS)
Dražen Kolesarić (HSP AS)
Tomislav Bitunjac (HSP AS)

VII.
Na izborima održanim 25. svibnja 2014. godine,
za Vijeće Mjesnog odbora Sredanci utvrđeni su
rezultati kako slijedi:
Ukupno upisanih birača:
283
Kandidacijske liste dobile su glasova: 94
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
80
Nositelj liste: Andrija Babić
Nevažećih glasačkih listića bilo je 14.

VIII
Broj mjesta u Vijeće Mjesnog odbora Sredanci
dobile su kandidacijske liste kako slijedi:
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
5
IX
U Vijeće Mjesnog odbora Sredanci izabrani su:
1.Andrija Babić (HDZ)
2.Andrija Heđeš (HDZ)
3.Đurđica Šebalj (HDZ)
4.Marko Bošnjaković (HDZ)
5.Marina Rečić (HDZ)

X
Na izborima održanim 25. svibnja 2014. godine,
za Vijeće Mjesnog odbora Novo Topolje utvrđeni su
rezultati kako slijedi:
Ukupno upisanih birača:
160
Kandidacijske liste dobile su glasova:
93
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
46
Nositelj liste: Saša Kuzmanović
2.KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 43
Nositelj liste: Boro Kljajić

Broj: 14
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Nevažećih glasačkih listića bilo je 4.

XI

Broj mjesta u Vijeće Mjesnog odbora Novo
Topolje dobile su kandidacijske liste kako slijedi:
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
3
2.KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - 2
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9.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 19/13 pročišćeni tekst). i članka 47.
Statuta općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije" broj 10/09, 2/11 i
3/13), članovi Vijeća Mjesnog odbora Sredanci na
svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 9. lipnja
2014. godine, donose
ODLUKU

XII
U Vijeće Mjesnog odbora Novo Topolje izabrani

o izboru predsjednika Mjesnog odbora
Sredanci

su:
1.
2.
3.
4.
5.

Saša Kuzmanović (HDZ)
Predrag Zarić (HDZ)
Tomislav Petričević (HDZ)
Boro Kljajić (Grupa birača)
Nedeljko Novković (Grupa birača)

I
Za predsjednika Mjesnog odbora Sredanci
bira se ANDRIJA BABIĆ.

II
XIII
Rezultati glasovanja objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko – posavske županije», oglasnoj
ploči općine Donji Andrijevci, oglasnim pločama
mjesnih odbora na području općine i internet stranici
općine Donji Andrijevci www.donjiandrijevci.hr
KLASA: 013-01/14-01/12
URBROJ: 2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 26. svibnja 2014.
Predsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva
za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Dalibor Bošnjaković, dipl. iur., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 021-06/14-01/04
URBROJ: 2178/04-03-14-3
Donji Andrijevci, 9.6.2014.
PREDSJEDATELJ
Tomislav Marijanović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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10.

11.

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
19/13 pročišćeni tekst). i članka 47. Statuta općine
Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije" broj 10/09, 2/11 i 3/13), članovi
Vijeća Mjesnog odbora Novo Topolje na svojoj 1.
konstituirajućoj sjednici održanoj 10. lipnja 2014.
godine, donose

Na temelju članka 62. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 19/13 pročišćeni tekst). i članka 47.
Statuta općine Donji Andrijevci ("Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije" broj 10/09, 2/11 i
3/13), članovi Vijeća Mjesnog odbora Staro Topolje
na svojoj 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 17.
lipnja 2014. godine, donose

ODLUKU

ODLUKU

o izboru predsjednika Mjesnog odbora Novo
Topolje

o izboru predsjednika Mjesnog odbora Staro
Topolje

I

I

Za predsjednika Mjesnog odbora Novo
Topolje bira se SAŠA KUZMANOVIĆ.

Za predsjednika Mjesnog odbora Staro
Topolje bira se JOSIP MATOŠIĆ.

II

II

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

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

KLASA: 021-06/14-01/05
URBROJ: 2178/04-03-14-3
Donji Andrijevci, 10.6.2014.

KLASA: 021-06/14-01/06
URBROJ: 2178/04-03-14-4
Donji Andrijevci, 17.6.2014.

PREDSJEDATELJ
Tomislav Marijanović, v.r.

PREDSJEDATELJ
Tomislav Marijanović, v.r.

Broj: 14
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12.

13.

Na temelju članka 136. Ustava Republike
Hrvatske (“Narodne novine“ br. 85/10 - pročišćeni
tekst), članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj
19/13 - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta općine
Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09, 2/11 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Donji Andrijevci na 7. sjednici
održanoj 19.5.2014. godine, donosi

Na temelju članka 110. stavak 2 Zakona o
proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12) i
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
("Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije" br.
10/09, 2/11 i 3/13), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci na 6. sjednici održanoj 15.3.2014. godine
donosi

STATUTARNU ODLUKU

o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna
općine Donji Andrijevci za 2013. godinu

ODLUKU

o izmjeni Statuta općine Donji Andrijevci
I
Članak 1.
U Statutu općine Donji Andrijevci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 2/11
i 3/13) članak 5. mjenja se i glasi:
„Dan općine Donji Andrijevci obilježava se na
Dan državnosti Republike Hrvatske.“

Ovom Odlukom prihvaća se Godišnji obračun
Proračuna općine Donji Andrijevci za 2013. godinu.

II
Godišnjim obračunom Proračuna za 2013.
godinu utvrđeni su

Članak 2.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu prvog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

PRIHODI PRORAČUNA OSTVARENI
U 2013.GODINI
3.350.312
UKUPNO RASPOLOŽIVI PRIHODI
U 2013. GODINI
3.350.312

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
III
Klasa: 012-01/14-01/01
Urbroj: 2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 19.5.2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

Rashodi prema pozicijama Proračuna u 2013.
godini utvrđeni su u iznosu od 3.270.221 kn.

IV
Razlika između raspoloživih prihoda i rashoda
iznosi 80.091 kn što ujedno predstavlja višak
prihoda.
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Broj: 14

V

VIII

Stanje žiro računa na dan 31.12. 2013. iznosi
107.647 kn.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

VI
Općina Donji Andrijevci u 2013. godini nije
primala niti davala zajmove.

VII
Sastojak godišnjeg obračuna Proračuna za
2013. godinu su:
Usporedni pregled planiranih i ostvarenih
prihoda i rashoda
Izvještaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima
Bilanca
Izvještaj o novčanim tijekovima
Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i
obveza
Izvještaj o vlastitim prihodima
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o rashodima prema funkcionalnoj
klasifikaciji
Bilješke

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/14-01/10
Urbroj: 2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 15.4.2014. godine
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.
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OPĆINA
NOVA KAPELA

23.

Na temelju stavka clanka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03-procišceni
tekst,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11 I 144/12,94/13) , clanka 35. Zakona o lokalnoj i podrucnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,procišceni tekst -19/2013) i) i clanka 30. Statuta opcine
Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “4/2014) Opcinsko vijece opcine Nova Kapela na 7.
sjednici održanoj 9. 7. 2014. godine ,donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastukture u 2014.godini

Članak 1.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014.godini (u daljnjem tekstu: Program )
utvrduje se ospeg i vrsta radova na održavanju razine komunalne opremljenosti, kao i iskaz financijskih sredstava
potrebnih za njegovo ostvarivanje u 2014.godini.
Ovim Programom takoder se utvrduje i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa
financiranja održavanja komunalne infrastrukture na podrucju opcine Nova Kapela za radove koji su izvedeni u
prethodnoj godini.
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Članak 2.
Na podrucju opcine Nova Kapela održavanje objekata i uredaja komunalne infrastrukture obuhvaca:
1.Javna rasvjeta
300.000,00 kn
- tekuce održavanje javne rasvjete u svim naseljima opcine 60.000,00 kn
- potrošena elektricna energija za javnu rasvjetu 200.000,00 kn
- izgradnja javne rasvjete40.000,00 kn
2.Održavanje javnih površina
- uredenje javnih površina

50.000,00 kn
50.000,00 kn

3.Odvodnja oborinskih voda

40.000,00 kn

- uredenje ostalih javnih površina

40.000,00 kn

4.Održavanje nerazvrstanih cesta

20.000,00 kn

5. Ekološke i komunalne usluge
49.000,00 kn
Deratizacija,cišcenje javnih površina,zaštita okoliša,
odvoz velikog otpada i sanacija nelegalnih odlagališta
5.Održavanje groblja i objekata uz groblje

SVEUKUPNO:

351.000,00 kn

810.000,00kn

Članak 3.
Izdaci održavanja objekata i uredaja komunalne infrastrukture iz clanka 2. ovog Programa financirat ce
se iz komunalne naknade što ga placaju vlasnici stambenog,poslovnog prostora i gradevinskog zemljišta ili
korisnici istog.
Ostali izdaci nastalih provodenjem ovog Programa, podmirit ce se iz Proracuna opcine Nova Kapela, te iz
drugih izvora utvrdenih posebnim propisima.

Članak 4.
Opcinsko vijece može u toku godine mijenjati i nadopunjavati Program , a sve na osnovu priliva sredstava
komunalne naknade.
Članak 5.
Program održavanja komunalne infrastrukture stupaju na snagu danom objavljivanja u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Broj: 14
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OPCINA NOVA KAPELA
OPCINSKO VIJECE
Klasa: 400-01/14-01/03
Ur.broj: 2178/20-03-14-5
Nova Kapela, 9.7.2014.
Predsjednik
Opcinskog vijeca
Anto Žagric, v.r.

24.

Na temelju clanka 30. Statuta opcine Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
4/2014 ), te sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, Zakona o
financiranju potreba u kulturi, Zakona o tehnickoj kulturi, Zakona o športu, Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi, Opcinsko vijece opcine Nova Kapela na 7. sjednici održanoj 9. 7. 2014. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba i potrebitih sredstava u podrucjima društvenih djelatnosti za koje se
izdvajaju sredstva iz Proracuna opcine Nova Kapela za 2014.godinu

I
1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
Opci cilj: Utvrdivanje prava, nacina financiranja i raspodjele pomoci ugroženim, starijim i n e m o c n i m
osobama, te ukljucivanje humanitarnih organizacija i udruga gradana za brigu o socijalno ugroženim
Poseban cilj: Ublažavanje poteškoca u rješavanju svakodenvnih osnovnih životnih potreba
Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 73/097, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06, 79/07, 123/10)
OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI
Programom socijalne zaštite za 2014.godinu, u Proracunu opcine Nova Kapela predvideno je 334.600, 00 kuna,
utvrduju se sljedeci oblici socijalne skrbi:
SKRB O OBITELJI I DJECI
Jednokratne ce se pomoci odobravati u pravilu tijekom godine, a visina ce se odredivati ovisno o uvijetima i
okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva.
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Pomoc ce se pružiti:
obiteljima koje imaju djecu s poteškocama u razvoju, slabog imovnog stanja s više od troje djece
(sufinanciranje nabavke poklona za Sv.Nikolu), dodjelom stipendija, pomoci za lijecenje,
za podmirenje troškova stanovanja (nabavke drva za ogrjev za socijalno ugrožene osobe)
prijenosima sredstava Udrugama umirovljenika za pomoc starim i nemocnim osobama
financiranje školske kuhinje za socijalno ugrožene ucenike
financiranje nabavke udžbenika za školsku djecu od 1.-4.razreda osnovne škole
1. NABAVKA UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU DJECU OD
1.-4.RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
2. ŽUPA NOVA KAPELA-POKLONI ZA SV.NIKOLU
3. UDRUGA SLIJEPIH BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
4. UDRUGA UMIROVLJENIKA-NOVA KAPELA
5. DRUŠTVO NAŠA DJECA-FINANCIRANJE LJETOVANJA
DJECE S PODRUCJA OPCINE
6. OSNOVNA ŠKOLA”ANTUN MIHANOVIC”
NOVA KAPELA, BATRINA- __________________________

105.000, 00 kn
10.000, 00 kn
1.000, 00 kn
8.000, 00 kn
6.000, 00 kn
9.000, 00 kn
139.000, 00 kn

POMOC OBITELJIMA I KUCANSTVIMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

POMOC OBITELJIMA I KUCANSTVIMA
25.000, 00 kn
POMOC OBITELJIMA I KUCANSTVIMA-OPSKRBA VODOM
5.000, 00 kn
POMOC ZA NABAVKU OGRJEVNIH DRVA
64.600, 00 kn
UDRUGA SV.VINKA
2.000, 00 kn
KARITAS POŽEŠKE BISKUPIJE
2.000, 00 kn
POMOC INVALIDIMA I HENDIKEPIRANIMA
10.000, 00 kn
POMOC DJECI S POTEŠKOCAMA U RAZVOJU
4.000, 00 kn
SUFINANCIRANJE UCENICKIH KARTI
25.000, 00 kn
POMOC NOVOROÐENCADIMA
35.000, 00 kn
OSTALE DONACIJE
2.000, 00 kn
UDRUGA LIJECENIH ALKOHOLICARA
1.000, 00 kn
_________________
175.600, 00 kn
GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA, NOVA GRADIŠKA

Opcina Nova Kapela ce pomagati rad Društva Crvenog križa na nacin da ce osigurati prostorije za djelovanje
društva u akcijama dobrovoljnog davanja krvi i pružanju humanitarne pomoci.
HRVATSKI CRVENI KRIŽ-NOVA GRADIŠKA

20.000, 00 kn
___________________
20.000, 00 kn
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2. JAVNE POTREBE IZ PODRUCJA ŠKOLSTVA-STIPENDIJE
U Proracunu opcine Nova Kapela za 2014.godinu osiguravaju se sredstva za stipendiranje studenata u ukupnom
iznosu od 54.000 kuna. Kriterije i uvijete za dodjelu stipendija odredit ce se odlukom Opcinskog vijeca.
STIPENDIJE

3. JAVNE POTREBE U KULTURI

54.000, 00 kn

135.000, 00 kn

ZAŠTITA SPOMENICKE BAŠTINE
Opci cilj: Pomoc u obnovi i investicijskom održavanju spomenika kulture, te financiranje aktivnosti koje
provodi konzervatorski odjel za zaštitu kulturne i spomenicke baštine
Poseban cilj: Udruživanje gradana za organizirano djelovanje u podrucju kulture i umjetnosti
Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93
U Proracunu opcine Nova Kapela za 2014.godinu predvidena su sredstva u iznosu od 55.000, 00 kuna.
1..ŽUPA NOVA KAPELA-obnova crkvi
2. ŽUPA VRBOVA-Gospino polje
3.GROBLJANSKA KAPELICA U NOVOJ KAPELI
-restauratorski radovi

40.000, 00 kn
5.000, 00 kn
10.000, 00 kn
________________
55.000, 00 kn

TEHNICKA KULTURA
Zakonska osnova: Zakon o tehnickoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93, 11/94, 38/09)
U Proracunu opcine Nova Kapela za 2014. godinu predvidena su sredstva u iznosu od 5.000, 00 kuna.
1.RADIO KLUB”ŽELJKO VIDOVIC-ROKY”-N. KAPELA

5.000, 00 kn
_________________
5.000, 00 kn

KULTURA
Opci cilj: Razvijanje kulturnog amaterskog stavaralaštva kod mladih i starijih osoba njegovanje folklorne i
kulturne baštine i upoznavanje s kulturnim postignucima, organiziranje kulturnih dogadaja, njegovanje i ucenje
tradicijske glazbe.
Poseban cilj: Udruživanje gradana za organizirano djelovanje u podrucju kulture i umjetnosti
Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93,
38/09)
U Proracunu opcine Nova Kapela za 2014. godinu predvidena su sredstva u iznosu od 30.000, 00 kuna.
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1. KUD “RADINJE”, Sice
2. KUD “ŠOKADIJA”, Batrina
3. UDRUGE IZ DOMOVINSKOG RATA

Broj: 14
10.000, 00 kn
10.000, 00 kn
10.000, 00 kn
_________________
30.000, 00 kn

NARODNA KNJIŽNICA
Opci cilj: Knjižnica kao kulturno i informacijsko središte
Poseban cilj: Omogucavanje pristupacnosti knjižnicne grade, odnosno posudbe i korištenja, te
osiguranje protoka informacija i poticanje kulture citanja kod svih kategorija stanovništva.
Zakonska osnova: članka 6. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/07, 5/98 i 104/00)
U Proracunu opcine Nova Kapela za 2014.godinu predvidena su sredstva u iznosu od 30.000, 00 kuna.

OCUVANJE GOVORA POSAVSKOG SELA SICE
Opci cilj: Provodenje mjera zaštite ocuvanja govora posavskog sela Sice kao nematerijalnog kulturnog
dobra
Poseban cilj: Potaknuti izradu zavicajnog rjecnika i gramatike, kao bi se izbjegla opasnost nestajanja,
uništenja ili komercijalizacije.
Zakonska osnova: Zakona o zaštiti i ocuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03 i
157/03)
U Proracunu opcine Nova Kapela za 2014.godinu predvidena su sredstva u iznosu od 15.000, 00 kuna

4.

JAVNE POTREBE U ŠPORTU

Opci cilj: Organiziranje i provodenje sustava domacih natjecanja, održavanja sportskih objekata
Poseban cilj: Podupiranje i sufinanciranje športskih manifestacija, natjecanja i priredbi
(memorijalni turniri, malonogometni turniri, manifestacije povodom obilježavanja Dana državnosti, te donacije
za izgradnju i održavanje športskih objekata ).
Ukljucivanje mladih u sportske aktivnosti
Kriteriji za raspodjelu sredstava su: rang natjecanja, broj aktivnih clanova, broj športsko aktivne djece i mladeži u
klubovima, izgradenost športskih objekata i pogodnosti za rad klubova.
Zakonska osnova: Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06)
U Proracunu opcine Nova Kapela za 2014.godinu predvidena su sredstva u iznosu od 130.200, 00 kuna.
1. NK”SLAVONAC”-Nova Kapela
2. NK”BATRINA”-Batrina
3. NK”GRANICAR”, Magic Mala
4. NK”TRENK”-Seoce
5. NK”ORLJAVA”-Dragovci
6. NK”KRECAR”-Srednji Lipovac
8. UDRUGA ZA ŠPORTSKU REKREACIJU
HRVATSKI SOKOL, Nova Kapela-Batrina

15.500, 00 kn
15.000, 00 kn
22.700, 00 kn
10.000, 00 kn
10.000, 00 kn
12.000, 00 kn
2.000, 00 kn
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9. OŠ”ANTUN MIHANOVIC”ŠSD”POLET”
10. MALONOGOMETNI KLUB MOBY DICK-Batrina
11.ŠKOLA NOGOMETA BATRINA
12. OSTALE TEKUCE DONACIJE

5.000, 00 kn
5.000, 00 kn
5.000, 00 kn
3.000, 00 kn

1. ŠPORTSKO-RIBOLOVNA UDRUGA”ŠTUKA”2. ŠPORTSKO-RIBOLOVNA UDRUGA”VLAKANAC”

5.000, 00 kn
5.000, 00 kn

1. LOVACKO DRUŠTVO”FAZAN”-Sice
5.000, 00 kn
2. LOVACKO DRUŠTVO”KUNA “-Batrina
5.000, 00 kn
3. LOVACKO DRUŠTVO”BABJA GORA”-Nova Kapela
5.000, 00 kn
______________________________
130.200, 00 kn

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI
Opci cilj : Humanisticko –razvojni pristup odgoju i obrazovanju djece u izvanobiteljskim uvjetima
Poseban cilj: Primjena suvremenih metoda komunikacije, promicanja prava djece, planiranje i
integrirano ucenje
Zakonska osnova: čl.1.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” broj 10/97i 107/07)
Opcina Nova Kapela kao jedinica lokalne samouprave preuzela je osnivacka prava nad Djecjim vrticem
“Zvoncic” Nova Kapela.
U Proracunu opcine Nova Kapela za 2014.godinu predvidena su sredstva za program predškolskog odgoja i
naobrazbe u ukupnom iznosu od 433.700, 00 kuna.

II
Svi korisnici sredstava iz Programa javnih potreba opcine Nova Kapela obvezni su gospodariti
sredstvima s posebnom pažnjom, te najkasnije do kraja veljace 2015. godine podnijeti vjerodostojno i detaljno
izvješce za 2014.godinu o utrošku sredstava po Programu javnih potreba za 2014.godinu sukladno važecim
pravnim propisima o utrošku sredstava, a u protivnom bit ce im uskracena isplata sredstava iz Proracuna.

III
Korisnici sredstava javnih potreba obvezni su sa sredstvima raspolagati sukladno važecim pravnim
propisima za one programe i na nacin koji bude tamo odreden.

IV
Programa javnih potreba objavit ce se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
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Klasa:400-01/14-01/03
Ur.broj:2178/20-03-14-4
Nova Kapela, 9.7.2014.
Predsjednik
Opcinskog vijeca
Anto Žagric, v.r.

25.

Na temelju clanka 29.i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” broj 26/03-procišceni
tekst,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11 i 144/12,94/13), clanka 35. Zakona o lokalnoj i podrucnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, procišceni tekst -19/2013) i) i clanka 30. Statuta opcine
Nova Kapela (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 4/2014) Opcinsko vijece opcine Nova Kapela na 7.
sjednici održanoj 9.7.2014. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju opcine Nova Kapela u
2014.godini

Članak 1.
Ovim Programom odreduje se plan gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture sukladno clanku
30. Zakona o komunalnom gospodarstvu na podrucju opcine Nova Kapela za 2014.godinu.
Opci cilj: Ostvarivanje srednjorocnog programa gradenja i opremanja uredaja komunalne
infrastrukture u 2014.godini
Poseban cilj: Usmjeravanje proracunskih sredstava u gradenje objekata i uredaja komunalne
infrastrukture
Članak 2.
Za gradnju objekata i uredaja komunalne infrastrukture planiraju se sredstva u ukupnom iznosu
od 4.040.000 kuna.
Izvori i namjena sredstava navedeni su u prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.
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Članak 3.
Program gradenja objekata i uredaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu danom danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPCINA NOVA KAPELA
OPCINSKO VIJECE
Klasa: 400-01/14-01/03
Ur.broj: 2178/20-03-14-3
Nova Kapela, 9.7. 2014.
Predsjednik
Opcinskog vijeca
Anto Žagric, v.r.

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U OPCINI NOVA KAPELA
U 2014.GODINI
Izvori sredstava :
1.
2.
3.
4.
5.

Komunalni doprinos
101.158,00 kn
Proracun opcine Nova Kapela
658.842,00 kn
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU2.055.000,00 kn
Fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost
985.000,00 kn
Proracun Brodsko-posavske županije
240.000,00 kn

______________________________________________________________________
UKUPNO:
4.040.000,00 kn
Namjena sredstava za gradenje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za:
1.Izgradnja cesta,pješackih staza i staza na groblju

2.055.000,00 kn

-Izgradnja pješackih staza,parkirališta i biciklistickih staza2.000.000,00 kn
-Projektna dokumentacija-cesta Seoce-Sice-Magic Mala 55.000,00 kn
2.Rekonstrukcija zgrada,domova i ostalih objekata

100.000,00 kn

-Dodatna ulaganja na domovina i ostalim objektima

100.000,00 kn

4.Izgradnja kanalizacije

100.000,00 kn

Kapitalne potpore RVD-NG-izgradnja kanalizacije

100.000,00 kn
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5.Izgradnja vodovoda
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360.000,00 kn

- Projekt “Unutarnje vode”za zapadni dio BPŽ
povrat podzajma-RVD-NG,d.o.o.
- Izgradnja vodoopskrbnog sustava
6. Izgradnja mrtvacnica i uredenje groblja
- Izgradnja mrtvacnica
7. Projekt energetske ucinkovitosti

160.000,00 kn
200.000,00 kn

50.000,00 kn

50.000,00 kn
1.075.000,00 kn

- Projekt ekološke ucinkovitosti
100.000,00 kn
- Program povecanja energetske ucinkovitosti u 975.000,00 kn
obiteljskim kucama
8.Uredenje parkova-djecje igralište

300.000,00 kn

- Uredenje parkova-djecje igralište

300.000,00 kn

UKUPNO :

4.040.000,00 kn

26.

Na temelju članka 8. i 13. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10,
145/11 i 50/12, 80/13 i 30/14) i članka 30. Statuta općine Nova Kapela („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 04/14) Općinsko vijeće općine Nova Kapela na 7. sjednici, održanoj 9. srpnja.2014. godine donijelo je
ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području općine Nova Kapela, mjerila za
utvrđivanje ranijeg završetka radnog vremena, te produljenje radnog vremena.

Broj: 14
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II. RADNO VRIJEME
Članak 2.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Hoteli“ i kampovi iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata
za smještaj“ obavezno rade od 0.00 do 24.00 sati svaki dan.
Ostali ugostiteljski objekti mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:
1. iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ od 6.00 do 24.00 sata,
2. iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima samo u zatvorenim
prostorima, od 21.00 do 6.00 sati,
3. iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata,
4.na željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima, benzinskim pumpama i sl. u radnom vremenu
objekata u kojem se nalaze
5. ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ od 6.00 do 24.00 sata.

Članak 3.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na otvorenom prostoru (terase) počinje i završava u vremenu rada
ugostiteljskog objekata.

Članak 4.
Ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja
smatraju se ugostiteljski objekti koji se nalaze na udaljenosti većoj od 100 m od najbližeg stambenog objekta.

Članka 5.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi 2 sata duže od vremena propisanog
člankom 2. stavkom 2. točke 1., odnosno do 2.00 sata u sljedećim slučajevima:
-obilježavanje Dana općine Nova Kapela, Sveta Klara,12. kolovoza
- u vrijeme Božićnih i novogodišnjih blagdana od 24. prosinca do 6. siječnja naredne godine.

Članka 6.
Iznimno od članka 5. ove Odluke općinski načelnik može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske
objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi
organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) ili
drugih priredbi koje upotpunjuju i unapređuju turističku ponudu općine Nova Kapela.
Pisani zahtjev za produženje radnog vremena podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Nova Kapela
najkasnije 3 dana prije održavanja prigodne proslave.
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Broj: 14

Članak 7 .
Općinski načelnik može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata
odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člankom 2. stavkom 1. podstavkom 2.
i 3. te radnog vremena propisanog člankom 5.i 6.
Rješenje se donosi ukoliko se u provedenom postupku utvrdi da je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
- da je od strane nadležnog inspektora doneseno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga zbog ne
pridržavanja propisanog radnog vremena,
- da je doneseno pravomoćno rješenje nadležnog tijela o remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom
objektu, odnosno njegovoj neposrednoj blizini,
- da je od strane sanitarne inspekcije utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih
i fizičkih osoba provode nadležni inspektori u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnim propisima.

Članak 11.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br.04/07 ).

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
KLASA: 335-01/14-01/01
Ur.broj: 2178/20-03-14-1
Nova Kapela, 9. srpnja 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić, v.r.

Broj: 14
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27.
Na temelju članka 39.stavak 2.i 43.Zakona o proračunu("Narodne novine"broj 87/08) i članka
30.Statuta općine Nova Kapela("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 4/2014,Općinsko vijeće
općine Nova Kapela na 7. sjednici održanoj dana 9.7.2014.godine,donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Nova Kapela za 2014.godinu
Članak 1.
U Odluci o Proračunu općine Nova Kapela za 2014.godinu članak 1.mijenja se i glasi: "Proračun općine
Nova Kapela za 2014.godinu sadrži:
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2014.GODINU

Članak 2.
Članak 2.mijenja se i glasi „ Prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna za 2014. godinu po
ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi :
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Broj: 14

Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna općine Nova Kapela za 2014.godinu stupaju na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko posavske županije", primjenjuju se od 1.siječnja 2014.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVA KAPELA
Klasa: 400-01/14-01/03
Ur.broj: 2178/20-03-14-2
NOVA KAPELA, 9. 7. 2014
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Anto Žagrić, v.r.

Broj: 14
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OPĆINA OPRISAVCI

26.

1.
2.

Na temelju čl. 47. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora ZOLJANI održanoj 24. 6. 2014.g.
donosi se:
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o provedenim
izborima za VMO ZOLJANI i verifikacija
mandata članovima VMO ZOLJANI

3.
4.
5.

MATO KOLESARIĆ - koalicija HDZ,
HSS
ANTUN KOLESARIĆ- koalicija HDZ,
HSS
IVAN KOLESARIĆ - koalicija HDZ, HSS
MATO MATIJEVIĆ- koalicija HDZ, HSS
NIKOLA KOLESARIĆ- koalicija HDZ,
HSS

Imenovani vijećnici Mjesnog odbora
ZOLJANI izabrani su na mandat u trajanju od četiri
godine.

III.
I.
Prima se na znanje izvješće o provedenim
izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
ZOLJANI održanim 1. lipnja 2014.g.

II.
Verificiraju se mandati izabranim
članovima VMO ZOLJANI i utvrđuje da će dužnost
vijećnika MO ZOLJANI obnašati :

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

KLASA:026-01/14-02/05
URBROJ:2178/14-02-14-2
Zoljani, 24. lipnja 2014.g.
Predsjedatelj:
Pejo Kovačević, v.r.
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Broj: 14

27.

28.

N temelju čl. 71. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora ZOLJANI održanoj 24. lipnja
2014.g. donosi se:

Na temelju čl. 47. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora POLJANCI održanoj 26.6.2014.
g. donosi se:

RJEŠENJE

ZAKLJUČAK

O IZBORU PREDSJEDNIKA VMO
ZOLJANI
OPĆINE OPRISAVCI

o primanju na znanje Izvješća o provedenim
izborima za VMO POLJANCI i verifikacija
mandata članovima VMO POLJANCI

I

I.

MATO KOLESARIĆ, koalicija HDZ, HSS
IZABIRE SE ZA PREDSJEDNIKA Vijeća
Mjesnog odbora ZOLJANI.

Prima se na znanje izvješće o provedenim
izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
POLJANCI održanim 1. lipnja 2014.g.

II.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Verificiraju se mandati izabranim
članovima VMO POLJANCI i utvrđuje da će
dužnost vijećnika MO POLJANCI obnašati :

KLASA:026-01/14-02/05
URBROJ:2178/14-02-14-3
Zoljani, 24. lipnja 2014.g.

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

PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

DRAŽEN ĆURČIĆ - SDP
ANDRIJA LUKIĆ - SDP
MARKO SKREPNIK- SDP
JOSIP SKREPNIK - SDP
BOGDAN MILETIĆ - SDP
TEREZIJA NOVOSELOVIĆ - SDP
STJEPAN NOVOSELOVIĆ - SDP

Imenovani
vijećnici Mjesnog odbora
POLJANCI izabrani su na mandat u trajanju od
četiri godine.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

Broj: 14
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KLASA:026-01/14-02/02
URBROJ:2178/14-02-14-2
Poljanci, 26. lipnja 2014.g.
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30.

PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

Na temelju čl. 47. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora TRNJANSKI KUTI održanoj 26.
6. 2014. g. donosi se:
ZAKLJUČAK

29.

Na temelju čl. 71. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora POLJANCI održanoj 26. lipnja
2014.g. donosi se:
RJEŠENJE

o primanju na znanje Izvješća o provedenim
izborima za VMO TRNJANSKI KUTI i
verifikacija mandata članovima VMO
TRNJANSKI KUTI

I.
Prima se na znanje izvješće o provedenim
izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
TRNJANSKI KUTI održanim 1. lipnja 2014.g.

O IZBORU PREDSJEDNIKA VMO
POLJANCI
OPĆINE OPRISAVCI

I
DRAŽEN ĆURČIĆ, SDP IZABIRE SE ZA
PREDSJEDNIKA Vijeća Mjesnog odbora
POLJANCI.

II.
Verificiraju se mandati izabranim
članovima VMO TRNJANSKI KUTI i utvrđuje da
će dužnost vijećnika MO TRNJANSKI KUTI
obnašati :

1.
II.
2.
3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

4.

KLASA:026-01/14-02/02
URBROJ:2178/14-02-14-3
Poljanci, 26. lipnja 2014.g.

5.
6.
7.
PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

ZDRAVKO KATALINIĆ - koalicija HDZ,
HSS
ZVONKO MAJIĆ- koalicija HDZ, HSS
ANAMARIJA BOTICA- koalicija HDZ,
HSS
TOMISLAV DABČEVIĆ- koalicija HDZ,
HSS
LUKA JELIĆ- koalicija HDZ, HSS
JOSIP JELIĆ- koalicija HDZ, HSS
TOMISLAV VORGIĆ- koalicija HDZ,
HSS

Imenovani
vijećnici Mjesnog odbora
TRNJANSKI KUTI
izabrani su na mandat u
trajanju od četiri godine.
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III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

Broj: 14

KLASA:026-01/14-02/04
URBROJ:2178/14-02-14-3
Trnjanski Kuti, 26. lipnja 2014.g.
PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

KLASA:026-01/14-02/04
URBROJ:2178/14-02-14-2
Trnjanski Kuti, 26. lipnja 2014.g.
PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

32.

Na temelju čl. 47. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora NOVI GRAD održanoj 27. 6.
2014. g. donosi se:

31.

Na temelju čl. 71. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora TRNJANSKI KUTI održanoj 26.
lipnja 2014. g. donosi se:

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o provedenim
izborima za VMO NOVI GRAD i verifikacija
mandata članovima VMO NOVI GRAD

RJEŠENJE
O IZBORU PREDSJEDNIKA VMO
TRNJANSKI KUTI
OPĆINE OPRISAVCI

I.
Prima se na znanje izvješće o provedenim
izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora NOVI
GRAD održanim 1. lipnja 2014.g.

I
II.
ZDRAVKO KATALINIĆ, koalicija HDZ, HSS
IZABIRE SE ZA PREDSJEDNIKA Vijeća
Mjesnog odbora TRNJANSKI KUTI.

Verificiraju se mandati izabranim
članovima VMO NOVI GRAD i utvrđuje da će
dužnost vijećnika MO NOVI GRAD obnašati :

II.

1.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ŠIMO LONČAREVIĆ- koalicija HDZ,
HSS
ZLATKO TERZIĆ- koalicija HDZ, HSS
MIRKO BLAŽEVIĆ- koalicija HDZ, HSS
ANTUN IVEŠIĆ- koalicija HDZ, HSS
MATO SEMEROVIĆ- koalicija HDZ,
HSS
IGOR ELMAUER- koalicija HDZ, HSS
MATO VUKOVIĆ – koalicija HDZ, HSS

Broj: 14
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Imenovani
vijećnici Mjesnog odbora
NOVI GRAD izabrani su na mandat u trajanju od
četiri godine.
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II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

KLASA:026-01/14-02/08
URBROJ:2178/14-02-14-3
Novi Grad, 27. lipnja 2014.g.
PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

KLASA:026-01/14-02/08
URBROJ:2178/14-02-14-2
Novi Grad, 27. lipnja 2014.g.
PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.
34.

Na temelju čl. 47. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora PRNJAVOR održanoj 28. 6. 2014.
g. donosi se:

33.

Na temelju čl. 71. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora NOVI GRAD održanoj 27. lipnja
2014. g. donosi se:

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o provedenim
izborima za VMO PRNJAVOR i verifikacija
mandata članovima VMO PRNJAVOR

RJEŠENJE
I.
O IZBORU PREDSJEDNIKA VMO NOVI
GRAD
OPĆINE OPRISAVCI

Prima se na znanje izvješće o provedenim
izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
PRNJAVOR održanim 1. lipnja 2014.g.

I

II.

ŠIMO LONČAREVIĆ, koalicija HDZ, HSS
IZABIRE SE ZA PREDSJEDNIKA Vijeća
Mjesnog odbora NOVI GRAD.

Verificiraju se mandati izabranim
članovima VMO PRNJAVOR i utvrđuje da će
dužnost vijećnika MO PRNJAVOR obnašati :
1.
2.
3.

MIJO UREMOVIĆ - HSS
ŽELJKO TREPŠIĆ- HSS
MIJO MEŠIN - HSS
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4.
5.
6.
7.

JOSIP VEINBERGER - HSS
ANDRIJA UREMOVIĆ - HSS
MATIJA TREPŠIĆ - HDZ
MARIN VUČKOVIĆ- HDZ

Imenovani
vijećnici Mjesnog odbora
PRNJAVOR izabrani su na mandat u trajanju od
četiri godine.

Broj: 14
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
KLASA:026-01/14-02/07
URBROJ:2178/14-02-14-3
Prnjavor, 28. lipnja 2014.g.

III.

PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
KLASA:026-01/14-02/07
URBROJ:2178/14-02-14-2
Prnjavor, 28. lipnja 2014.g.

36.

PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

Na temelju čl. 47. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora SVILAJ održanoj 30. 6. 2014.g.
donosi se:
ZAKLJUČAK

35.
o primanju na znanje Izvješća o provedenim
izborima za VMO SVILAJ i verifikacija
mandata članovima VMO SVILAJ

Na temelju čl. 71. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora PRNJAVOR održanoj 28. lipnja
2014. g. donosi se:
RJEŠENJE

I.
Prima se na znanje izvješće o provedenim
izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
SVILAJ održanim 1. lipnja 2014.g.

O IZBORU PREDSJEDNIKA VMO
PRNJAVOR
OPĆINE OPRISAVCI

I
MIJO UREMOVIĆ, HSS IZABIRE SE ZA
PREDSJEDNIKA Vijeća Mjesnog odbora
PRNJAVOR.

II.
Verificiraju se mandati izabranim
članovima VMO SVILAJ i utvrđuje da će dužnost
vijećnika MO SVILAJ obnašati :
1
2

ANTUN JOVIČIĆ- koalicija HDZ, HSS
MATO RADIČEVIĆ - koalicija HDZ,

Broj: 14

3
4
5
6
7
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HSS
ANTUN DORIĆ - koalicija HDZ, HSS
FRANJO DUMENDŽIĆ - koalicija HDZ,
HSS
IGOR TERZIĆ - SDP
MARIJAN KATIĆ - SDP
STIPO DŽAMBO - SDP

Imenovani
vijećnici Mjesnog odbora
SVILAJ izabrani su na mandat u trajanju od četiri
godine.
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IZABIRE SE ZA PREDSJEDNIKA Vijeća
Mjesnog odbora SVILAJ

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
KLASA:026-01/14-02/03
URBROJ:2178/14-02-14-3
Svilaj, 30. lipnja 2014.g.

III.
PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
KLASA:026-01/14-02/03
URBROJ:2178/14-02-14-2
Svilaj 30. lipnja 2014.g.

38.
PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

37.

Na temelju čl. 47. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora STRUŽANI održanoj 24. 6.
2014.g. donosi se:
ZAKLJUČAK

Na temelju čl. 71. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora SVILAJ održanoj 30. lipnja
2014.g. donosi se:
RJEŠENJE
O IZBORU PREDSJEDNIKA VMO SVILAJ
OPĆINE OPRISAVCI

o primanju na znanje Izvješća o provedenim
izborima za VMO STRUŽANI i verifikacija
mandata članovima VMO STRUŽANI

I.
Prima se na znanje izvješće o provedenim
izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora
STRUŽANI održanim 1. lipnja 2014.g.

II.
I
MATO RADIČEVIĆ, koalicija HDZ, HSS

Verificiraju se mandati izabranim
članovima VMO STRUŽANI i utvrđuje da će
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dužnost vijećnika MO STRUŽANII obnašati :
1.
2.
3.
4.
5.

PETAR BENOŠIĆ - koalicija HDZ, HSS
IVAN VINARIĆ- koalicija HDZ, HSS
MIRKO TREPŠIĆ- koalicija HDZ, HSS
MATO BALAŽIĆ- koalicija HDZ, HSS
NIKOLA BENOŠIĆ- koalicija HDZ, HSS

Imenovani
vijećnici Mjesnog odbora
STRUŽANI izabrani su na mandat u trajanju od
četiri godine.

Broj: 14

39.

Na temelju čl. 71. Statuta općine Oprisavci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.6/13.) na konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora STRUŽANI održanoj 24. lipnja
2014.g. donosi se:
RJEŠENJE
O IZBORU PREDSJEDNIKA VMO
STRUŽANI
OPĆINE OPRISAVCI

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

I
PETAR BENOŠIĆ, koalicija HDZ, HSS
IZABIRE SE ZA PREDSJEDNIKA Vijeća
Mjesnog odbora STRUŽANI.

KLASA:026-01/14-02/06
URBROJ:2178/14-02-14-2
Stružani, 24. lipnja 2014.g.
PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
KLASA:026-01/14-02/06
URBROJ:2178/14-02-14-3
Stružani, 24. lipnja 2014.g.
PREDSJEDATELJ:
Pejo Kovačević, v.r.

Broj: 14
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OPĆINA ORIOVAC

40.

Članak 2.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj
skrbi (N.N. br.157/13) i članka 32. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/09 i 07/13), Općinsko vijeće općine
Oriovac na7. sjednici održanoj 10. 7. 2014. godine
donosi

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi osiguravaju se u Proračunu općine Oriovac za
svaku kalendarsku godinu, a po prethodno
donesenom Programu javnih potreba iz područja
socijalne skrbi.

II.

KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

ODLUKU
Članak 3.
o socijalnoj skrbi

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se oblici i prava iz
socijalne skrbi koja osigurava općina Oriovac, te
uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici
socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom
Odlukom mogu ostvariti samci ili članovi obitelji
koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje
osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti
ostvariti svojim radom, prihodima od imovine, te
obveznika uzdržavanja ili na drugi način, te osobe
navedene u članku 21. Zakona o socijalnoj skrbi (u
daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 4.
Prava iz socijalne skrbi, temeljem ove
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Odluke, mogu ostvariti hrvatski državljani i
stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim
boravkom u RH koji imaju prebivalište na području
općine Oriovac, te koji ispunjavaju uvjete prema
kriterijima iz Zakona i ove Odluke.

Članak 5.
Korisnici socijalne skrbi kojima je određeno
pravo iz socijalne skrbi po ovoj Odluci ne mogu to
pravo prenositi na druge osobe, niti se ta prava mogu
nasljeđivati.

-

Broj: 14

škola,
pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,
pomoć za topli obrok za učenike u osnovnoj
školi (školska kuhinja),
osiguravanje toplog obroka dva puta tjedno
za starije i nemoćne osobe,
pravo na oslobađanje plaćanja komunalne
naknade,
ostale pomoći.

IV.
OSTALI OBLICI POMOĆI
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ
Članak 8.

III.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi po ovoj Odluci
osiguravaju se prvenstveno kao pomoć za
podmirenje troškova stanovanja, u koje spadaju:
•
troškovi najamnine,
•
troškovi komunalne naknade,
•
troškovi električne energije,
•
troškovi plina,
•
troškovi grijanja
•
troškovi vode i odvodnje,
•
troškovi ogrijeva,
•
drugi troškovi stanovanja u skladu s
posebnim propisima.

Članak 7.
Pored prava na podmirenje dijela troškova
stanovanja iz prethodnog članka, korisnicima
socijalne skrbi po ovoj Odluci mogu se iznimno, po
posebno provedenom postupku osigurati i druga
prava iz socijalne skrbi i to:
pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
jednokratna novčana pomoć za rođenje
djeteta,
pravo na sufinanciranje studenata,
sufinanciranje prijevoza učenika srednjih

Jednokratna novčana pomoć je poseban
oblik materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se
našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti
iz razloga na koje nisu mogli utjecati, te radi toga
nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne
potrebe kao što su školovanje djeteta, bolest ili smrt
člana obitelji, elementarne nepogode, nabavka
osnovnih predmeta u kućanstvu, plaćanje računa
el.energije, vode i sl., nabavka neophodne odjeće,
obuće i drugo. U postupku priznavanja jednokratne
novčane pomoći korisnik je dužan pribaviti dokaz o
opravdanosti potrebe radi koje podnosi zahtjev.
O visini jednokratne novčane pomoći
odlučuje zaključkom načelnik, na prijedlog
djelatnika zaduženog za socijalnu skrb općine
Oriovac, a najviše do 1.000,00 kn godišnje po
korisniku (samcu ili obitelji).
Jednokratna novčana pomoć može se
odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da se
djelomično ili u cijelosti plati račun izravno
ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila
uslugu.

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA
ROĐENJE DJETETA
Članak 9.
Jednokratna novčana pomoć za rođenje
djeteta ostvaruju sve obitelji na području općine

Broj: 14
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Oriovac bez obzira na socijalni status, za svako
novorođeno dijete.
Uvjeti i iznosi sredstava za ostvarivanje
prava iz prethodnog stavka utvrđeni su posebnom
Odlukom.
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refundirati pogrebne troškove od nasljednika
imovine).

POMOĆ ZA TOPLI OBROK ZA UČENIKE U
OSNOVNOJ ŠKOLI (ŠKOLSKA KUHINJA)

PRAVO NA SUFINANCIRANJE STUDENATA

Članak 13.

Članak 10.

Pomoć za topli obrok za učenike u osnovnoj
školi (školska kuhinja)
Pravo na besplatnu školsku kuhinju može
ostvariti učenik iz socijalno ugroženih obitelji, a na
prijedlog uprave škola na području općine Oriovac.

Pravo na sufinanciranje studenata ostvaruju
korisnici temeljem raspisanog javnog natječaja, a
sukladno odluci Općinskog vijeća općine Oriovac.

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
SREDNJIH ŠKOLA

OSIGURAVANJE TOPLOG OBROKA DVA
PUTA TJEDNO ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE

Članak 11.
Članak 14.
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih
škola je potpora učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području općine Oriovac koji
pohađaju srednju školu izvan mjesta svog
prebivališta.
Potpora se osigurava u visini koju odredi
načelnik posebnom odlukom.

Osiguravanje toplog obroka dva puta tjedno
za starije i nemoćne osobe
Pravo na topli obrok dva puta tjedno
ostvaruju starije i nemoćne osobe s lošim socijalnim
stanjem, a iste se određuju po prijedlogu
predsjednika i članova mjesnih odbora.

POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH
TROŠKOVA

PRAVO NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 12.

Članak 15.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
može se odobriti korisniku koji uslijed trenutnih
okolnosti nije u mogućnosti u cijelosti ili djelomično
podmiriti troškove ukopa članova kućanstva,
odnosno obitelji pod uvjetom da traženu pomoć ne
može osigurati po drugom osnovu.
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
utvrđuje se u iznosu najnižih osnovnih troškova
pogreba (lijes, pokrov, nadgrobni znak i grobno
mjesto), a plaća se pružateljima tih usluga.
(Na imovini umrle osobe izvršit će se hipotekarna
uknjižba u korist općine Oriovac, kako bi se po
provedenoj ostavinskoj raspravi naknadno moglo

Pravo na oslobađanje plaćanja komunalne
naknade
Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od plaćanja
iste mogu biti oslobođene osobe koje udovoljavaju
uvjetima iz članka 10. Odluke o komunalnoj
naknadi.

OSTALE POMOĆI
Članak 16.
Ostale pomoći su različiti oblici pomoći
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koje načelnik može odobriti na prijedlog djelatnika
zaduženog za socijalnu skrb, a odnose se na:
troškove nabave udžbenika za učenike osnovnih i
srednjih škola iz obitelji slabijeg imovinskog
statusa, darove za djecu iz obitelji slabijeg
socijalnog statusa i ostalo.
V.
KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE
PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Naknada za troškove stanovanja

Broj: 14
Članak 20.

Radno sposobni korisnici pojedinih oblika
socijalne skrbi općine Oriovac dužni su po pozivu
djelatnice općine zadužene za poslove socijalne
skrbi, sudjelovati u povremenim poslovima u
organizaciji općine Oriovac.
Ukoliko osobe iz prethodnog stavka ovog
članka neopravdano odbiju sudjelovati u navedenim
radovima, gube pravo na socijalnu skrb po ovoj
Odluci u toj kalendarskoj godini.

Članak 17.
Pravo na naknadu za podmirenje troškova
stanovanja ima samac ili članovi kućanstva pod
uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi i
ovom Odlukom, ako plaćanje troškova stanovanja
ne ostvaruje po drugoj osnovi.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na
temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje
pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

VI.
N A D L E Ž N O S T I P O S T U PA K
OSTVARIVANJA PRAVA
Članak 21.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi po ovoj Odluci, pokreće se na pismeni zahtjev
korisnika. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Oriovac.

Članak 18.
Članak 22.
Pravo na naknadu za podmirenje troškova
stanovanja priznaje se do iznosa polovice sredstava
zajamčene minimalne naknade potrebne za
uzdržavanje samca ili članova obitelji prema članku
30. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 19.
Korisnik kojemu je odobrena socijalna skrb
po ovoj Odluci u obliku naknade za podmirenje
troškova stanovanja dužan je davati točne podatke o
svim svojim redovitim i drugim prihodima,
nekretninama ili drugoj imovini, te mora omogućiti
djelatnici općine Oriovac zaduženoj za poslove
socijalne skrbi, uvid u svoje prihode i imovno stanje,
te u roku od osam dana prijaviti svaku promjenu koja
utječe na ostvarivanje ili na visinu pomoći.
Ukoliko se utvrdi da je korisnik socijalne
skrbi dao netočne podatke, općina će donijeti
rješenje o ukidanju rješenja o odobravanju socijalne
skrbi.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju
uvjeta iz ove Odluke i to:
presliku Domovnice
presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o
prebivalištu i boravištu,
dokaz o novčanim primanjima podnositelja
zahtjeva i članova njegove obitelji,
rješenje Centra za socijalnu skrb o
ostvarivanju zajamčene minimalne
naknade koji primaju navedenu naknadu,
za radno sposobne osobe, potvrdu od
Zavoda za zapošljavanje da su prijavljene
kao privremeno nezaposlene osobe,
za radno nesposobne osobe dokaz kojim je
nesposobnost za rad utvrđena prema općim
propisima,
druge dokaze o ispunjavanju kriterija iz ove
Odluke, po ocjeni djelatnika općine
Oriovac.

Broj: 14
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Članak 23.

U slučajevima iz članka 6. ove Odluke
nakon podnošenja zahtjeva za socijalnu skrb u
podmirenju troškova stanovanja, provodi se
cjelokupni postupak i temeljem utvrđenog
činjeničnog stanja i priložene dokumentacije donosi
se rješenje o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva.
U iznimnim slučajevima iz članka 7. I 8. kao:
pravo na jednokratnu novčanu pomoć i
pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,
a nakon podnesenog zahtjeva, provodi se skraćeni
najnužniji dio postupka, utvrđivanjem ispunjavanja
kriterija iz ove Odluke, te se donosi odgovarajuće
rješenje.
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takav dokument ne postoji, izvršit će se
očevid na licu mjesta.
Nakon provedenog postupka iz proteklih
stavaka donosi se rješenje s odgovarajućim
obrazloženjem i uputom o pravnom lijeku i dostavlja
se podnositelju zahtjeva.

Članak 25.
Rješenje o odobrenju naknade za troškove
stanovanja donosi se za razdoblje od podnošenja
zahtjeva, s važenjem do konca tekuće proračunske
godine.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
Članak 26.
Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac
nakon zaprimanja zahtjeva iz članka 21. ove Odluke,
pokreće postupak za ostvarivanje prava na sljedeći
način:
ukoliko je zahtjev dostavljen bez priloženih
dokaza iz članka 22. ove Odluke, zatražit će
od podnositelja zahtjeva da priloži
odgovarajuću dokumentaciju u roku od 15
dana od dana podnošenja zahtjeva, a u
protivnom će zahtjev odbaciti zaključkom
kao nepotpun,
nakon zaprimanja zahtjeva s potrebnim
dokazima zapisnički će se saslušati
podnositelja zahtjeva o svim činjenicama u
skladu s kriterijima za ostvarivanje prava iz
socijalne skrbi,
u slučaju ukazane potrebe provest će se
očevid na licu mjesta o stanju domaćinstva,
odnosno obitelji koja je podnijela zahtjev,
ukoliko se ocjieni potrebnim, može se o
pojedinim zahtjevima, a radi utvrđivanja
objektivnog činjeničnog stanja, zatražiti i
mišljenje Mjesnog odbora u kojem
podnositelj zahtjeva ima prebivalište,
ako se radi o zahtjevu za ostvarivanje
pomoći za troškove stanovanja, od
podnositelja zahtjeva zatražit će se i dokazi
o veličini stambene površine, a ukoliko

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o pomoći za podmirenje
troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi n
području općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 10/2012.)

Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/14-01/54
Urbroj: 2178/10-01-14-1
Oriovac, 10. 7. 2014. godine.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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Broj: 14

41.

42.

Na temelju članka16. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 07/13) i
članka 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i
07/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 7.
sjednici održanoj 10. 7. 2014. godine donosi

Na temelju članka 80. st.1. točka 1. Zakona
o lokalnim izborima (N.N. br. 144/2012) i članka 37
i 32. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 10/09 i 07/13),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 7. sjednici
održanoj 10. 7. 2014. godine. donosi
ZAKLJUČAK

IZMJENE RJEŠENJA
o izboru Mandatnog povjerenstva Općinskog
vijeća općine Oriovac

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

I.
I
U Rješenju o izboru Mandatnog
povjerenstva Općinskog vijeća općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
13/2013) točka 3. članka I. mijenja se i glasi:

Dana 17. 4. 2014. godine prestaje mandat
članu Općinskog vijeća općine Oriovac i tim danom
dužnost člana Općinskog vijeća općine Oriovac
počinje obnašati zamjenik člana:

„3. IVAN LALIĆ za člana“.

II.
Ova Izmjena Rješenja stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/14-01/51
Urbroj: 2178/10-01-14-1
Oriovac, 10. 7. 2014.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

1.
P E TA R D E L I Ć , z a m j e n i k č l a n a
Općinskog vijeća kao kandidat na listi
Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP)
umjesto LADISLAVA PLEŠE.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/14-01/52
Urbroj: 2178/10-01-14-1
Oriovac, 10. 7. 2014. godine.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

Broj: 14
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43.

44.

Na temelju članka 81. Zakona o lokalnim
izborima (N.N. br. 144/12), članka 4. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 10/09) i članka 32.
Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/09), Općinsko vijeće
općine Oriovac na 7.sjenici održanoj 10. 7. 2014.
godine donosi

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini
(N.N. br. 87/08, 96/08, 116/08, 79/09, 114/11, 68/13
i 30/14) i članka 32. Statuta općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/09 i 07/13), Općinsko vijeće na 7. sjednici
održanoj 10. 7. 2014. godine donosi

RJEŠENJE

Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
na području općine Oriovac

IZMJENE I DOPUNE

o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća
općine Oriovac
Članak 1.
I
Verificira se mandat zamjenika člana
Općinskog vijeća, koji počinje obnašati dužnost
člana Općinskog vijeća općine Oriovac i to:

U Odluci o trgovini na malo izvan
prodavaonica na području općine Oriovac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/2012) u članku 2. dodaje se stavak 3. I glasi:

1. PETAR DELIĆ (SDP) - LUŽANI

„- Oriovac – centar naselja kod objekta Stare škole
uz pješačku stazu.“

II

Članak 2.

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/14-01/53
Urbroj: 2178/10-01-14-1
Oriovac, 10. 7. 2014. godine.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

Klasa: 022-01/14-01/55
Urbroj: 2178/10-01-14-1
Oriovac, 10. 7. 2014. godine
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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Broj: 14

OPĆINA PODCRKAVLJE

•

16.

Na temelju odredbi članka 10. stavka 3., 4. i
5. Zakona o trgovini (''Narodne novine'' br. 87/08.,
96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 30/14.) i
članka 32. Statuta općine Podcrkavlje (''Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/13.),
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje, na 9. sjednici
održanoj dana 7. srpnja 2014. godine, donijelo je
ODLUKU
o trgovini na malo izvan prodavaonica na
području općine Podcrkavlje

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se:
•
mogući načini prodaje robe i/ili usluga na
malo izvan prodavaonica;
•
lokacije na području općine Podcrkavlje na
kojima se može obavljati trgovina na malo
izvan prodavaonica;

površine za
malo izvan

NAČIN PRODAJE
Članak 2.
Trgovina na malo izvan prodavaonica može
se na području općine Podcrkavlje obavljati na
sljedeće načine:
•
•

OPĆE ODREDBE

pravo korištenja javne
obavljanje trgovine na
prodavaonica.

•
•
•
•
•

na štandovima i klupama na tržnicama na
malo,
na štandovima i klupama izvan tržnica na
malo,
putem kioska,
pokretnom prodajom,
prodaja putem automata,
prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe,
manifestacije i sl.),
u proizvodnim objektima obiteljskih
poljoprivrednih gospodarstava.

Broj: 14
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Članak 3.

Pojmovi iz ove Odluke za potrebe ovog akta
imaju sljedeće značenje:
1.
Štand / klupa – lako prenosiv i tipiziran
element predviđen za prodaju izvan
prodavaonica, predstavljanje proizvoda i
pružanje usluge,
2.
Kiosk – tipizirana, cjelovita i tehnološki
dovršena prostorna jedinica lagane
konstrukcije koja se u cijelosti ili u
dijelovima može prenositi i postavljati na
javnoj površini bez temeljenja (moguće
pričvršćivanje na podlogu), a s mogućnosti
priključka na komunalnu i drugu
infrastrukturu, ovisno o vrsti djelatnosti
3.
Pokretnom prodajom – prodaja putem
posebno prilagođenog vozila, a u skladu s
odredbama posebnih propisa, koje
omogućava trgovanje robom na malo iz
vozila, kolica ili drugog sličnog vozila iz
kojeg se trguje robom na malo,
4.
Prodaja putem automata – prodaja putem
automata hrane i ostalih proizvoda koji nisu
namijenjeni hrani u originalnom pakiranju,
5.
Prigodna prodaja – prodaja robe na
prigodnim organiziranim događajima kao
što su primjerice tradicijski sajmovi,
državni, općinski i vjerski blagdani,
kulturne i zabavne priredbe i manifestacije,
običajne priredbe, zabave, izložbe i slično.

MJESTO PRODAJE

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Članak 4.
9.
Prodaja robe na malo izvan prodavaonica
može se obavljati:
•
na štandovima i klupama izvan tržnica
na malo na sljedećim lokacijama:
a.
prodaja voća, povrća, rasade i sadnica
obavlja
se na sljedećim mjestima:
1.
u naselju Tomica: javno-prometna površina
ispred mjesnog doma, k.č. br. 439, 448 i 450
k.o. Tomica; javno-prometna površina
ispred crkve, k.č. br. 164, 330, 439, 448,

10.

11.

12.
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450, 451 i 452 k.o. Tomica; javno-prometna
površina ispred sportskog objekta, k.č. br.
338/1 i 338/3 k.o. Tomica,
u naselju Rastušje: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 60/1
k.o. Rastušje; javno-prometna površina
ispred crkve, k.č. br. 203, 204/1 i 250 k.o.
Rastušje
u naselju Grabarje: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 10 i
600 k.o. Grabarje Brodsko; javno-prometna
površina ispred crkve, k.č. br. 11/1 i 602 k.o.
Grabarje Brodsko,
u naselju Kindrovo: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 422
k.o. Kindrovo; javno-prometna površina
ispred crkve, k.č. br. 422 i 423 k.o.
Kindrovo,
u naselju Oriovčić: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 1/1 i
317 k.o. Oriovčić; javno-prometna površina
ispred crkve, k.č. br. 317 k.o. Oriovčić,
u naselju Podcrkavlje: javno-prometna
površina ispred zgrade općine i crkve, k.č.
br. 180 i 324/1 k.o. Podcrkavlje; javnoprometna površina ispred sportskog
objekta, k.č. br. 232 i 233 k.o. Podcrkavlje;
javno-prometna površina ispred škole, k.č.
br. 233 i 235 k.o. Podcrkavlje,
u naselju Dubovik: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č.
br. 1, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 425/2,
426 i 435/2 k.o. Dubovik,
u naselju Matković Mala: javno-prometna
površina ispred crkve i mjesnog doma, k.č.
br. 168/2 i 337 k.o. Matković Mala,
u naselju Glogovica: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č.
br. 33/1GR, *33/2, 33/2 i 1300 k.o.
Glogovica,
u naselju Donji Slatinik: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č.
br. 540 k.o. Slatinik Mali
u naselju Gornji Slatinik: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č.
br. 546/1, 546/2 i 546/6 k.o. Slatinik Mali,
u naselju Brodski Zdenci: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 214 i
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965 k.o. Zdenci Brodski; javno-prometna
površina ispred crkve, k.č. br. *11, 965 i
976/2 k.o. Zdenci Brodski; javno-prometna
površina ispred sportskog objekta, k.č. br.
547/1, 552 i 972 k.o. Zdenci Brodski
b.

prodaja cvijeća, cvjetnih aranžmana,
svijeća, lampiona i
drugih prigodnih
proizvoda:

1.

u naselju Tomica: javno-prometna površina
ispred mjesnog doma, k.č. br. 994 k.o.
Tomica; javno-prometna površina ispred
crkve, k.č. br. 164, 330, 451 i 452 k.o.
Tomica; javno-prometna površina prema
gradskom groblju u Podvinju, k.č. br. 439,
448 i 450 k.o. Tomica,
u naselju Rastušje: javno-prometna
površina ispred crkve, k.č. br. 203, 204/1,
250 k.o. Rastušje; javno-prometna površina
ispred mjesnog groblja, k.č. br. 213 i 251
k.o. Rastušje,
u naselju Grabarje: javno-prometna
površina ispred crkve i mjesnog groblja, k.č.
br. 11/1, 118/3 i 602 k.o. Grabarje Brodsko,
u naselju Kindrovo: javno-prometna
površina ispred crkve i mjesnog groblja, k.č.
br. 422 i 423 k.o. Kindrovo,
u naselju Oriovčić: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 1/1 i
317 k.o. Oriovčić; javno-prometna površina
ispred crkve, k.č. br. 317 k.o. Oriovčić,
javno-prometna površina ispred mjesnog
groblja, k.č. br. 118 i 320 k.o. Oriovčić,
u naselju Podcrkavlje: javno-prometna
površina ispred zgrade općine i crkve, k.č.
br. 180 i 324/1 k.o. Podcrkavlje; javnoprometna površina ispred mjesnog groblja,
k.č. br. 199, 202/2a2, 202/3 i 331/1 k.o.
Podcrkavlje,
u naselju Dubovik: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č.
br. 1, 42, 43/1, 43/2, 44, 45, 46, 47, 425/2,
426 i 435/2 k.o. Dubovik; javno-prometna
površina ispred mjesnog groblja, k.č. br
341/31 i 341/50 k.o. Dubovik,
u naselju Matković Mala: javno-prometna
površina ispred crkve i mjesnog doma, k.č.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

•
•

•
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br. 168/2 i 337 k.o. Matković Mala; javnoprometna površina ispred mjesnog groblja
k.č. br. 160/6, 160/7 i 337 k.o. Matković
Mala,
u naselju Glogovica: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č.
br. 33/1GR, *33/2, 33/2 i 1300 k.o.
Glogovica; javno-prometna površina ispred
mjesnog groblja k.č. br. 1072 i 1327/1 k.o.
Glogovica, javno-prometna površina k.č. br.
1326/3 k.o. Glogovica, k.č.br. 1009/1 –
igralište „Jelas polje“,
u naselju Donji Slatinik: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č.
br. 540 k.o. Slatinik Mali, javno-prometna
površina ispred mjesnog groblja k.č. br.
234/99 i 234/113 k.o. Slatinik Mali,
u naselju Gornji Slatinik: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma i crkve, k.č.
br. 546/1, 546/2 i 546/6 k.o. Slatinik Mali,
javna površina ispred mjesnog groblja k.č.
br. 234/20 k.o. Slatinik Mali,
u naselju Brodski Zdenci: javno-prometna
površina ispred mjesnog doma, k.č. br. 214 i
965 k.o. Zdenci Brodski; javno-prometna
površina ispred crkve i mjesnog groblja, k.č.
br. *11, 965, 976/2, 35/GR, 36/GR,153/1 i
154 k.o. Zdenci Brodski; javno-prometna
površina ispred mjesnog groblja u Dreniću,
k.č. br. 242 i 971/1 k.o. Zdenci Brodski.
putem kioska: sukladno rješenju upravnog
odjela općine o korištenju javne površine.
pokretnom prodajom: prodaja putem
posebno prilagođenog vozila može se
obavljati na javnim površinama (nogostupi,
parkirališta i sl.), gdje se ne ometa
nesmetano odvijanje prometa, uz prethodno
odobrenje nadležnog tijela općine i na
privatnim površinama uz suglasnost
vlasnika parcele.
Svakodnevna prodaja putem pokretnih
trgovina može se obavljati u svim naseljima
općine Podcrkavlje gdje nema otvorene
trgovačke radnje mješovitom robom.
prodaja putem automata u pravilu se obavlja
unutar zatvorenih prostora, a samo
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iznimno na javnim površinama i to za
vrijeme
održavanja
prigodnih
manifestacija na lokacijama na kojima se
održavaju te manifestacije.
prigodnom prodajom u okviru izložbi,
sajmova i drugih javnih društvenih ili
vjerskih manifestacija, na mjestima koja su
predviđena za takve manifestacije ili
zasebnom odlukom načelnika.

•
PRAVO KORIŠTENJA JAVNE POVRŠINE ZA
OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO IZVAN
PRODAVAONICA

(2)

(3)

Članak 5.
(1)

(2)

(3)
(4)

Prodaja robe na štandovima i klupama izvan
tržnice na malo, prodaja putem automata i
prigodna prodaja na površinama koje imaju
pristup s javno-prometne površine može se
obavljati samo na mjestima za koja upravno
tijelo izda odobrenje.
Naknada za korištenje javne površine za sve
načine prodaje utvrđuje se temeljem
rješenja za prodaju na malo izvan
prodavaonica u upravnom postupku koji
vodi upravni odjel općine.
Odluku o visini naknade donosi općinski
načelnik.
U svrhu razvoja poljoprivrede i
gospodarstva, obiteljska poljoprivredna
gospodarstva s područja općine Podcrkavlje
oslobođena su plaćanja naknade kada na
javnim površinama prodaju vlastite
proizvode. Sredstva za provedbu ovog
stavka osigurat će se u Proračunu općine
Podcrkavlje.

(4)
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upravni odjel općine izdao odgovarajuće
odobrenje.
Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja
u zahtjevu je dužan navesti osnovne podatke
o podnositelju, robu koju će prodavati i
način na koji će je prodavati, površinu gdje
će je prodavati, te priložiti ispravu
nadležnog tijela kojom dokazuje da je
registriran za obavljanje djelatnosti
trgovine.
Odobrenje upravnog tijela sadrži osobito
sljedeće podatke: osnovne podatke o
podnositelju zahtjeva, lokaciju i površinu na
kojoj se prodaje roba, način prodaje robe i
vrstu robe, vrijeme trajanja odobrenja
(početak i završetak trajanja odobrenja),
visinu naknade za korištenje površine,
obvezu čišćenja površine.
Odobrenja iz ove Odluke neće se izdati
ukoliko podnositelj zahtjeva ima
nepodmirenih dugovanja prema općini
Podcrkavlje po bilo kojoj osnovi.

NADZOR
Članak 7.
(1)

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
nadležni inspektor Ministarstva financija,
komunalni redar općine Podcrkavlje i
načelnik općine Podcrkavlje ili djelatnik
kojeg ovlasti.

KAZNENE ODREDBE
Članak 8.

Članak 6.
(1)

Prodaja robe na štandovima i klupama izvan
tržnica na malo, prodaja putem kioska,
prodaja putem automata i prigodna prodaja
na površinama a koje imaju neposredni
pristup na javno-prometne površine može se
obavljati samo na mjestima za koje je

(1)

•
•

Ukoliko se prodaje roba bez odobrenja ili
protivno dobivenom odobrenju iz ove
Odluke, novčanom kaznom:
u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za
prekršaj fizičku osobu,
u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj fizičku osobu obrtnika ili fizičku
osobu koja obavlja drugu samostalnu
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•

djelatnost, a prekršaj je počinjen u vezi
obavljanja njezina obrta ili druge
samostalne djelatnosti,
u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj pravnu osobu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
(1)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica
pokretnom prodajom na području općine
Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 17/12 ).

Broj: 14

17.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10), članka 32. Statuta
općine Podcrkavlje (''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 4/13) i članka 8. Odluke o
ustrojstvu općinske uprave („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 11/10), Općinsko
vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 9. sjednici
održanoj dana 7. srpnja 2014. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
Odluke o plaći službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Podcrkavlje

Članak 10.
(1)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 330-01/14-01/6
URBROJ: 2178/13-01-14-1
Podcrkavlje, 7. srpnja 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

Članak 1.
Izmjenama i dopunama Odluke o plaći
službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Podcrkavlje mijenja se i
dopunjuje Odluka o plaći službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Podcrkavlje (KLASA: 080-01/10-01/23 URBROJ:
2178/13-01-10-1 od 29.9. 2010.) tako da se u članku
3. iza točke 3. dodaju točke:
4. za komunalnog redara (radno mjesto III.
kategorije, potkategorija: referent, razina: treća
razina III. kategorije, klasifikacijski rang 11) koeficijent 1,05.
5. za komunalnog radnika (radno mjesto IV.
kategorije, potkategorija: namještenici II.
potkategorija, razina: treća razina II. razina četvrte
kategorije, klasifikacijski rang: 13) – koeficijent
1,00.

Članak 2.
Ove izmjene i dopune Odluke o plaći
službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Podcrkavlje stupaju na
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snagu osmog dana od dana objavljivanja
u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i
na internet stranici općine Podcrkavlje.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
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KLASA: 080-01/14-01/9
URBROJ: 2178/13-01-14-1
Podcrkavlje, 7.7. 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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Broj: 14

OPĆINA SIKIREVCI

17.

zgrade i prostor društvenog doma na području
općine Sikirevci, na adresi Ljudevita Gaja 4/a. u
Sikirevcima i na adresi Miše Joskića 27. u Jarugama.

Temeljem članka 48. stavak 1. točka 4.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj 91/96, 124/97 i 174/04) i
članka 32. Statuta općine Sikirevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" 3/13)
Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 8.
sjednici održanoj dana 3. srpnja 2014. god. donosi
PRAVILNIK
o načinu korištenja prostora -dvorana u sklopu
općinske zgrade i društvenog doma u Jarugama
na području općine Sikirevci

I. OPĆE ODREDBE

Članak 2.
Dvorana i društveni dom iz članka 1. ovog
Pravilnika vlasništvo su općine Sikirevci, a davat će
se na korištenje u svrhu zadovoljavanja kulturnih i
ostalih društvenih potreba mještana općine Sikirevci
(predstave, tribine, predavanja, svadbe, koncerte,
zabave, proslave, prezentacije, političke skupove i
slično) sukladno uvjetima i načinu korištenja iz ovog
Pravilnika.

Članak 3.
Nadležne osobe za vođenje brige oko
objekata su:komunalni djelatnik i načelnik općine.

Članak 1.
Članak 4.
Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način
korištenja prostora-dvorana u sastavu općinske

Tekuće troškove održavanja (struja, voda,

Broj: 14
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grijanje, čišćenje i sl.) za objekte plaća općina
Sikirevci iz svog Proračuna.

II. UVJETI I NAČIN DAVANJA PROSTORA NA
KORIŠTENJE
Članak 5.
Općina Sikirevci može dati na povremeno
korištenje prostore izrečene u čl.1.ovog Pravilnika.
Povremenim korištenjem u smislu stavka 1. ovog
članka smatra se korištenje za kojim se potreba
pojavljuje povremeno, a sukladno članku 2. ovog
Pravilnika.

Članak 6.
Prostori mogu se dati na korištenje bez
naknade ili uz naknadu, a iznos naknade za
povremeno korištenje utvrđen je ovim Pravilnikom.
Naknada se uplaćuje na žiro-račun
Općinskog proračuna općine Sikirevci IBAN
5924890041857000000, poziv na broj HR68 7706OIB, a dobivena sredstva koriste se za održavanje
istih.

Članak 7.
Bez naknade iz članka 6. stavak 1.ovog
Pravilnika prostori mogu se dati na korištenje za:
rad vijeća mjesnih odbora, rad Općinskog
vijeća i njegovih radnih tijela, te za rad
općinskog načelnika,
redovite djelatnosti registriranih političkih
stranaka koje djeluju na području oba
naselja, te za održavanje tribina,
rad udruga s područja oba naselja
potrebe humanitarnih, socijalnih, kulturnih
i sportskih, te drugih pravnih osoba,
književne, kazališne i glazbene priredbe
ukoliko se organiziraju bez naplaćivanja
ulaznica
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Članak 8.

S naknadom iz članka 6. stavak 2. ovog
Pravilnika velike dvorane u oba naselja mogu se dati
na korištenje korisnicima koji imaju prebivalište na
području općine Sikirevci za:
Razne prigode (firme, pričesti, godišnjice, krstitke,
rođendane ....)
U zimskom periodu 500,00 kn
U ljetnom periodu
300,00 kn
Karmine
U zimskom periodu 300,00 kn
U ljetnom periodu 200,00 kn
Izbornu promidžbu
U zimskom periodu 500,00 kn
U ljetnom periodu
300,00 kn

Članak 9.
Svim korisnicima prostora za potrebe iz
članka 8. ovog Pravilnika koji nemaju prebivalište
na području općine Sikirevci cijena se povećava za
svaku kategoriju za 300,00 kn.
Svim korisnicima prostora visina naknade
iz čl. 8. ovog Pravilnika se umanjuje za 50% sve dok
općina Sikirevci ne nabavi potreban inventar za taj
prostor (kuhinjske aparate,stolove i stolice).

Članak 10.
Prostore u oba naselja, uz prethodnu uplatu
naknade Jedinstvenog upravnog odjela općine
Sikirevci, mogu koristiti korisnici
temeljem
pismenog zahtjeva općini Sikirevci.
Zahtjev za korištenje prostora iz stavka 1.
ovog članka podnosi se općini Sikirevci, a obavezno
sadrži:
podatke o podnositelju zahtjeva
vremensko razdoblje i dužinu trajanja
korištenja prostora (broj sati, dana),
vrstu djelatnosti koja se želi obavljati u
prostoru.
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Članak 11.

Broj: 14

18.

Na temelju podnijetog zahtjeva i nakon
utvrđenog termina korištenja prostora uz naknadu,
općina Sikirevci i podnositelj zahtjeva sklapaju
ugovor o korištenju u pravilu 5 dana prije početka
korištenja prostora.
Članak 12.
Ugovor o korištenju prostora sadrži
sljedeće:
podatke o ugovornim stranama
podatke o prostoru koji se daje na korištenje
podatke o programu, odnosno aktivnosti
koja će se u prostoru obavljati
iznos naknade za korištenje prostora
obaveze korisnika glede brige o prostoru,
protupožarne zaštite, osiguranje reda i mira,
te osiguranje čistoće i urednosti.
obveze korisnika glede saniranja
eventualne štete nastale na objektu ili
inventaru koji se nalazi u prostoru.

Te m e l j e m č l a n k a 11 . Z a k o n a 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. i 144/12.),
članka 14. Zakona o koncesiji (''Narodne novine'' br.
143/12.), članka 5. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
koncesije na području općine Sikirevci (''Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije" br.6/10.) i
članka 46. stavka 3. Statuta općine Sikirevci
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br.10/09.), davatelj koncesije, općinski načelnik
općine Sikirevci, dana 14. 7. 2014. godine, donosi
sljedeće
RJEŠENJE
o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova

Članak 13.
I
Prostori Društvenog doma u Jarugama
izuzimaju se iz naknade iskazane u čl.8. ovog
Pravilnika sve dok objekt ne dobije uporabnu
dozvolu.

Osniva se Stručno povjerenstvo za dodjelu
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području općine Sikirevci
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) .

Članak 14.
II
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 372-05/14-01/1
URBROJ:2178/26-02-14-1
Sikirevci: 3. srpnja 2014. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Sikirevci
Ivan Ivešić, v.r.

Zadaće Povjerenstva su:
1.
suradnja s davateljem koncesije pri izradi
studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno
analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja
uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim
zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje, te
pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za
odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
2.
analiza koncesije za javne radove i
koncesije za javne usluge radi utvrđivanja sadrži li
koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u
skladu sa člankom 15. Zakona,
3.
pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili

Broj: 14
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zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima
postupka davanja koncesije,
4.
utvrđivanje prijedloga odluke o davanju
koncesije ili prijedloga odluke o poništenju
postupka davanja koncesije te obrazloženja tih
prijedloga,
5.
obavještavanje nadležnog državnog
odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija
djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu
Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na
opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom
određeno da je dobro od interesa za Republiku
Hrvatsku prije početka postupka davanja koncesije
te
6.
obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za
provedbu postupka davanja koncesije.
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VII

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u ''Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/14-01/1
URBROJ: 2178/26-01-14-2
Sikirevci, 14. 7. 2014.
Općinski načelnik:
IVAN BENAKOVIĆ, v.r.

III
Povjerenstvo ima 3 člana.

IV

1.

2.
3.

U Povjerenstvo se imenuju:
Katarina Depope Radman, dipl.iur.predsjednik Povjerenstva s važećim
certifikatom u području javne nabave,
Ivan Ivešić- član Povjerenstva,
Ivica Nikolić- član Povjerenstva.

19.

Na temelju čl.69. Statuta općine Sikirevci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.3/13.) na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora Sikirevci održana 16. 6. 2014.
donosi se:
RJEŠENJE
o verifikaciji mandata članova Vijeća Mjesnog
odbora SIKIREVCI

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

I
Verificiraju se mandati izabranim
članovima VMO SIKIREVCI i utvrđuje da će
dužnost vijećnika MO SIKIREVCI obnašati:

VI
Stručne i administrativne poslove za
Povjerenstvo obavljat će tajnica općine Sikirevci.

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

IVAN RADOVANOVIĆ-HDZ
ANA RADOVANOVIĆ-HDZ
STANKO RAKITIĆ-HDZ
KATICA JARIĆ-HSS
ĐURO ZETOVIĆ-HSS
BRANKO PEJIĆ-HDSSB
JOSIP MARIĆ-HDSSB
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8.
9.

ILIJA MATASOVIĆ-SU
LJUBICA BEŠLIĆ-SU

odbora SIKIREVCI, općine Sikirevci na mandat od
četiri godine.

Imenovani
vijećnici Mjesnog odbora
Sikirevci izabrani su na mandat u trajanju od četiri
godine.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINA SIKIREVCI

Broj: 14

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINA SIKIREVCI
Klasa: 026-01/14-01/3
Urbroj:2178/26-01-14-1
Sikirevci;16. lipnja 2014.
Općinski načelnik:
IVAN BENAKOVIĆ, v.r.

Klasa: 026-01/14-01/2
Urbroj:2178/26-01-14-1
Sikirevci;16. lipnja 2014.
Općinski načelnik:
IVAN BENAKOVIĆ, v.r.
21.

Na temelju čl.69. Statuta općine Sikirevci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.3/13.) na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora Jaruge održana 1. 7. 2014. donosi
se:

20.

Na temelju čl.69. Statuta općine Sikirevci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.3/13.) na prvoj konstituirajućoj sjednici Vijeća
Mjesnog odbora Sikirevci održana 16. 6. 2014.
donosi se:

RJEŠENJE
o verifikaciji mandata članova Vijeća Mjesnog
odbora JARUGE

RJEŠENJE
I
o izboru predsjednika VMO Sikirevci općine
Sikirevci

Verificiraju se mandati izabranim
članovima VMO JARUGE i utvrđuje da će dužnost
vijećnika MO JARUGE obnašati :

I.
I VA N R A D O VA N O V I Ć – H D Z ,
IZABIRE SE ZA PREDSJEDNIKA Vijeća Mjesnog

1.
2.
3.

MARKO JAKIĆ –HDZ-SU
CECILIJA JAKIĆ-HDZ-SU
DANIJEL MARINČIĆ - HDSSB

Broj: 14
4.
5.
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ZORAN JELINIĆ-HDSSB
SILVANA ČAMBER-HDSSB

Imenovani
vijećnici Mjesnog odbora
Jaruge izabrani su na mandat u trajanju od četiri
godine.
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RJEŠENJE

O IZBORU PREDSJEDNIKA VMO JARUGE
OPĆINE SIKIREVCI

I.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

ZORAN JELINIĆ –HDSSB, IZABIRE
SE ZA PREDSJEDNIKA Vijeća Mjesnog odbora
JARUGE, općine Sikirevci na mandat od četiri
godine.

OPĆINA SIKIREVCI
II.
Klasa: 026-01/14-01/4
Urbroj:2178/26-01-14-1
Sikirevci; 1. srpnja 2014.
Općinski načelnik:
IVAN BENAKOVIĆ, v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINA SIKIREVCI

22.

Na temelju čl.69. Statuta općine Sikirevci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br.3/13.) na prvoj konstituirajućoj sjednici vijeća
Mjesnog odbora Jaruge održanoj 1. srpnja 2014.
donosi se:

Klasa: 026-01/14-01/5
Urbroj:2178/26-01-14-1
Sikirevci; 1. srpanj 2014.
Općinski načelnik:
IVAN BENAKOVIĆ, v.r.
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Broj: 14

OPĆINA VRPOLJE

29.

Članak 2.

Na temelju članka 135. Ustava Republike
Hrvatske (“Narodne novine“ br. 41/01-pročišćeni
tekst), članka 8. i 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. i 144/12) i članka
31. i 97. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/9. i 5/13.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 11. sjednici
održanoj 11. srpnja 2014. g. godine, donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni Statuta općine Vrpolje

Članak 1.
U Statutu općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09. i 5/13. ) briše
se poglavlje: „IX: MJESNA SAMOUPRAVA„ i
brišu se članci: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 i 78.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu 8
dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“, a postojeća Vijeća
Mjesnih odbora koja su konstituirana sukladno
odredbama važećeg Statuta općine Vrpolje djeluju
do isteka svoga četverogodišnjeg mandata, kada
prestaju s radom.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
KLASA: 021-05/14-01/07
URBROJ: 2178/11-01/14-2
Vrpolje, 11. 7. 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Šimunić, v.r.

Broj: 14
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O b r a z lo ž e n j e

Statutom općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 9/09 i 5/13.) u
poglavlju: „IX regulirana je MJESNA
SAMOUPRAVA„. Člankom 59. Statuta propisano
je osnivanje mjesnih odbora,kao oblika mjesne
samouprave, radi ostvarivanja neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima, a člancima 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 i 78 propisano je
osnivanje, područja, tijela, djelokrug rada i
prestanak rada mjesnih odbora.
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Prema važećem Statutu konstituirana su
Vijeća mjesnog odbora 2010. godine, sa
četverogodišnjim mandatom, koji isteče u listopadu
2014.g.
Konstituirana vijeća mjesnih odbora
djelovat će do isteka svoga mandata, nakon čega
prestaju s radom.
Budući se ovom Statutarnom odlukom
mijenja Statut na način da se brišu odredbe koje se
odnose na osnivanje mjesnih odbora i njihov rad, to
po isteku mandata postojećih vijeća mjesnih odbora,
na području općine Vrpolje više ne postoje mjesni
odbori.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

Sukladno Statutu osnovana su na području
općine Vrpolje tri mjesna odbora i to:
Mjesni odbor Vrpolje, Čajkovci, Stari Perkovci.
Posljednji izbori za vijeća mjesnih odbora
održani su 19. 9. 2010. godine, te su konstituirana
vijeća mjesnih odbora, čiji mandat iznosi 4 godine i
traje do isteka mandata.
Od osnivanja mjesnih odbora i
konstituiranja vijeća mjesnih odbora isti nisu
ostvarili ulogu koja se od njih očekivala. Vijeća
mjesnih odbora sazivana su rijetko uglavnom na
inicijativu načelnika općine .
Kroz dosadašnju praksu utvrđeno je da su
sve inicijative na području općine Vrpolje pokretane
od strane načelnika općine, a sve odluke donosilo je
Općinsko vijeće i načelnik općine, svaki iz svoga
djelokruga.
Zaključeno je da mjesni odbori od svoga
osnivanja nisu ostvarili svoju ni zakonsku ni
statutarnu funkciju, zbog koje su osnovani, da su
neaktivni i predstavljaju teret općini Vrpolje u
obliku angažmana i troškova za provođenje izbora
za vijeća mjesnih odbora, te je odlučeno da se isti
ukinu.
Budući su isti osnovani Statutom i naprijed
navedenim odredbama, to je u tom dijelu bilo
potrebno izmijeniti Statut .

30.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12),
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 9/09. i 5/13.) i
članka 25. Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije broj 14/11), i Odluke o
prodaji nekretnina u vlasništvu općine Vrpolje po
provedenom Javnom natječaju za prodaju
nekretnina u vlasništvu općine Vrpolje objavljenom
u Posavskoj Hrvatskoj 20. lipnja 2014. godine,
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 11. sjednici
održanoj 11. srpnja 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju
nekretnina u vlasništvu općine Vrpolje

I
Predmet ove Odluke je izbor najpovoljnijih

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1526

ponuditelja za prodaju nekretnina u vlasništvu
općine Vrpolje, a u Proizvodnoj – poslovnoj zoni
„Vašarište“ na području k.o. Vrpolje upisane u
zemljišno-knjižni uložak broj 853 kod zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Slavonskom
Brodu, koje su označene kako slijedi:
1.
k.č.br. 2330/21 – Livada Vašarište, površine
4440 m2
2.
k.č.br. 2330/27 – Livada Vašarište, površine
4400 m2,
a po provedenom Javnom natječaju objavljenom
20. lipnja 2014. godine u „Posavskoj Hrvatskoj“.

Broj: 14
IV

Iznos uplaćen na ime jamčevine uračunat će
se u kupoprodajnu cijenu prilikom sklapanja
kupoprodajnog ugovora.

V
Zadužuje se načelnica općine da u roku od 8
dana s izabranim ponuditeljem sklopi kupoprodajni
ugovor, a kojim će se detaljnije regulirati
međusobna prava i obveze sukladno uvjetima iz
natječaja.

II
Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda, za
prodaju nekretnina u vlasništvu općine Vrpolje, a u
Proizvodnoj – poslovnoj zoni „Vašarište“ na
području k.o. Vrpolje upisane u zemljišno-knjižni
uložak broj 853 kod zemljišnoknjižnog odjela
Općinskog suda u Slavonskom Brodu, ponuda
ponuditelja: RUNOLIST d.o.o. iz Vrpolja, J.J.
Strossmayera 34, OIB: 89249510637 i to za
nekretnine kako slijedi:
za k.č.br. 2330/21 – Livada Vašarište,
površine 4440 m2, početne cijene 111.000,00 kn
(25 kn po m2) s ponuđenom cijenom u iznosu od
113.220,00 kn
k.č.br. 2330/27 – Livada Vašarište, površine
4400 m2, početne cijene 110.000,00 kn (25 kn po
m2) s ponuđenom cijenom u iznosu od 112.200,00
kn

III
Izabrani ponuditelj dužan je kupoprodajnu
cijenu platiti u roku od 15 dana od sklapanja
kupoprodajnog ugovora, s tim da uknjižbu prava
vlasništva kupac može izvršiti tek nakon isplate
kupoprodajne cijene u cijelosti za čega će općina
Vrpolje izdati potvrdu kao dokaz isplate cjelokupne
kupoprodajne cijene.

Obrazloženje
Općinsko vijeće općine Vrpolje dana 11.
lipnja 2014. godine na svojoj 10. sjednici donijelo je
Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu općine
Vrpolje, Klasa: 021-05/14-01/06; Urbroj:
2178/11-01/14-3 i to u Proizvodnoj – poslovnoj
zoni „Vašarište“ na području k.o. Vrpolje upisane
u zemljišno-knjižni uložak broj 853 kod
zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u
Slavonskom Brodu, označene kao:
1.
k.č.br. 2330/21 – Livada Vašarište, površine
4440 m2
2. k.č.br. 2330/27 – Livada Vašarište, površine
4400 m2
Temeljem navedene Odluke u glasilu „
Posavska Hrvatska„ objavljen je Javni natječaj za
prodaju predmetnih nekretnina, dana 20. lipnja
2014. godine.
Dana 30. lipnja 2014. godine Povjerenstvo
za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine
Vrpolje, a koje je imenovalo Općinsko vijeće,
obavilo je javno otvaranje pristiglih ponuda po
objavljenom Javnom natječaju. Utvrđeno je da je
pristigla samo jedna ponuda, i to ponuditelja:
RUNOLIST d.o.o. iz Vrpolja, J.J. Strossmayera 34,
OIB: 89249510637 i to za :
k.č.br. 2330/21 – Livada Vašarište, površine
4440 m2, početne cijene 111.000,00 kn (25 kn po
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m2) sa ponuđenom cijenom u iznosu od 113.220,00
kn
- k.č.br. 2330/27 – Livada Vašarište, površine 4400
m2, početne cijene 110.000,00 kn (25 kn po m2) sa
ponuđenom cijenom u iznosu od 112.200,00 kn
Nakon analize i ocjene pristigle ponude,
Povjerenstvo je utvrdilo da je navedena ponuda
pravodobna i potpuna, da je ponuđena cijena veća od
najniže, kao i da je u ponudi navedena i opisana
svrha kupnje nekretnine, proizvodna namjena, opis
planiranog poslovanja, razloge ulaska u zonu i
planirani broj zaposlenih.
Budući je to i jedina pristigla ponuda,
Povjerenstvo je istu ocijenilo kao ponudu
najpovoljnijeg ponuditelja, a o čemu je sačinjen
nacrt prijedloga odluke kojeg je Povjerenstvo
uputilo Općinskom vijeću na usvajanje.
Slijedom svega navedenog, Općinsko vijeće
je ocijenilo da je postupak proveden u skladu s
odlukom Vijeća i odredbama Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima, te da predloženi
ponuditelj u cijelosti ispunjava uvjete, te je stoga
odlučeno kao u izreci Odluke.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/07
Urbroj: 2178/11-01/14-3
Vrpolje, 11. srpnja 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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31.

Na temelju članka 10. stavka 1. podstavka 5.
i stavka 4. Zakona o trgovini („Narodne novine“ br.
87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 30/14.) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09. i 5/13.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 11. sjednici
održanoj 11. srpnja 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o trgovini na malo izvan prodavaonica
pokretnom prodajom na
području općine Vrpolje

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se prodaja robe i
usluga na malo, izvan trgovina, pokretnom
prodajom. Pod prodajom putem pokretnih trgovina
smatra se prodaja mješovite robe i drugih proizvoda
iz posebno prilagođenih vozila, a u skladu s
odredbama posebnih propisa.
Prodaja putem pokretnih trgovina stalnog je
i povremenog karaktera.
Stalnom prodajom putem pokretnih
trgovina smatra se prodaja organizirana
svakodnevno ili u kontinuitetu s određenim tjednim
vremenskim razmacima.
Svako vozilo namijenjeno stalnoj prodaji u
smislu ovog članka smatra se izdvojenom
poslovnom jedinicom i mora imati na vozilu jasno
naznačen naziv i adresu tvrtke.
NAČIN PRODAJE
Članak 2.
Trgovina robe na malo izvan prodavaonica
može se obavljati temeljem odobrenja Općinske
uprave, u skladu s ovom Odlukom.
Odobrenja iz ove Odluke neće se izdati
ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih
dugovanja prema općini Vrpolje po bilo kojoj
osnovi.
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Članak 3.

Svakodnevna prodaja putem pokretnih
trgovina može se obavljati u naseljima na području
općine Vrpolje na javnim površinama, parkirališnim
površinama, ugibalištima i na privatnim površinama
uz suglasnost vlasnika parcele, uz uvjet da ne remete
sigurnost prometa.

Članak 4.
Za obavljanje pokretne prodaje moraju biti
ispunjeni minimalni tehnički i drugi uvjeti kojima
moraju udovoljavati prodajni pokretni objekt,
oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja prodaja,
opći sanitarni i zdravstveni uvjeti, uvjeti sukladni
propisima o hrani, osobe koje neposredno posluju s
robom koja može utjecati na zdravlje ljudi, te drugi
uvjeti popisani posebnim propisima kojima je
regulirana prodaja robe putem pokretne prodaje.

Članak 5.

Broj: 14

kojoj osoba ima sjedište, odnosno
prebivalište.

Članak 7.
Po zahtjevu iz članka 6. Općinska uprava
donosi rješenje koje sadrži:
naziv pravne ili fizičke osobe koja je
podnijela zahtjev
vrstu robe koja se prodaje
naselja u kojemu je dozvoljena prodaja
iznos mjesečne naknade za obavljanje
prodaje putem pokretne trgovine
razdoblje za odobrenje prodaje putem
pokretne trgovine

PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 8.
Osoba kojoj je izdano odobrenje u skladu s
odredbama ove Odluke dužna se pridržavati
odredaba ove Odluke, Odluke kojom se uređuje
komunalni red, te posebnih propisa koji uređuju
djelatnost trgovine.

Za prodaju putem pokretnih trgovina u
naseljima na području općine Vrpolje, određuje se
naknada u iznosu 500,00 kuna mjesečno za prodaju
mješovite robe, a za prodaju samo pekarskih
proizvoda iznos je 200,00 kuna mjesečno.
Odobrenje za prodaju robe putem pokretnih
trgovina valjano je samo ako je izvršena uplata
mjesečnog iznosa naknade za mjesec koji prethodi
mjesecu u kojem se obavlja prodaja.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
Državni inspektorat i Općinska uprava općine
Vrpolje.

Članak 6.

Članak 10.

Zahtjev za odobrenje prodaje robe putem
pokretne prodaje – trgovine treba sadržavati:
naziv pravne ili fizičke osobe registrirane za
obavljanje trgovine
vrstu robe koja se prodaje
naselja u kojima se vrši prodaja
odobrenje za obavljanje ovakve vrste
djelatnosti od nadležnog Ureda državne
uprave u Brodsko-posavskoj županiji u

Novčanom kaznom od 5.000,00 do
20.000,00 kuna, kaznit će se pravna osoba, počinitelj
prekršaja, koja obavlja prodaju putem pokretne
trgovine na području općine Vrpolje suprotno
odredbama ove Odluke.
Za počinitelja prekršaja iz prethodnog
stavka kaznit će se i odgovorna fizička osoba u
pravnoj osobi od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit

Članak 9.
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će se i fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u
iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Strana: 1529
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/14-01/07
Urbroj: 2178/11-01/14-4
Vrpolje, 11. srpnja 2014.g.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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I.

II.

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE VRPOLJE
2010. – 2014. god.

SADRŽAJ
POLAZIŠTA
1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća
2. Zakonodavno -institucionalni okvir
3. Osnovna prostorna obilježja jedinice lokalne samouprave
4. Jedinica lokalne samouprave u okviru prostorn oga uređenja županije
ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA PROSTORNOG
RAZVOJA
1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina jedinice lokalne
samouprave
2. Sustav naselja
3. Gospodarske djelatnosti
4. Opremljenost prostora infra strukturom
4.1. Cestovna i željeznička infrastruktura
4.2. Elektroničke komunikacije
4.3. Cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba
4.4. Opskrba električnom energijom
4.5. Opskrba vodom
4.6. Odvodnja otpadnih voda
5. Zaštita i koriš tenje dijelova prostora od posebnog značaja
6. Obvezni prostorni pokazatelji

III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOGA
UREĐENJA
1. Izrada dokumenata prostornoga uređenja
2. Provedba dokumenata prostornoga uređenja
3. Provedba drug ih razvojnih i programskih dokumenata
4. Provedba zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o
stanju u prostoru jedinice lokalne samouprave
4.1. Prometni sustav
4.2. Transport nafte
4.3. Transport plina
4.4. Plinoopskrba
4.5. Elektroopskrba
4.6. Vodoopskrba
4.7. Odvodnja otpadnih voda
IV. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐNJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S
PRIJEDLOGOM PRIORITETNIH AKTIVNOSTI
1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru
jedinice lokalne samouprave obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i
izazove
2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih dokumenata
prostornoga uređenja na razini jedinice lokalne samouprave
3. Prijedlog aktivnosti za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru
V.

IZVOR PODATAKA
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I. POLAZIŠTA
1. Osnova i ciljevi izrade Izvješća
Zakonom propisana je obveza izrade Izvješća za jedinice lokalne samouprave kao četverogodišnji dokument
praćenja stanja u prostoru.
Izvješće je jedini i osnovi dokument koji prati stanje u prostoru na prostoru općine Vrpolje. Izvješće o stanju u
prostoru objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.
Osnovna svrha izrade Izvješća je ocjena postojećeg stanja, analiza prostornog razvoja i planiranje razvoja za
naredno razdoblje. Cilj izrade Izvješća je planirati i predvidjeti mogući razvoj koji se temelju na postojećim
uvjetima.
Zadnje Izvješće o stanju u prostoru općina Vrpolje donijela je 2001. godine za dvogodišnje razdoblje, na temelju
Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' br. 30/94, 68/98). Kasnije je to na razini Županije rađeno za sve
općine. U tom razdoblju pa sve do današnjeg dana doneseni su novi zakoni i propisi koji bitno utječu na formiranje
uvjeta za prostorni razvoj i načine korištenja prostora.
S obzirom na naprijed navedeno općina Vrpolje pristupila je izradi Izvješća.
Pri izradi Izvješća o stanju u prostoru općine Vrpolje korišteni su podaci Ministarstva i nadležnih tijela i osoba koji
su propisani Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru, te podaci
iz Prostornog plana uređenja općine Vrpolje i dr.
2. Zakonodavno-institucionalni okvir
Izvješće o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu : Izvješće) izrađuje se na temelju Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (''Narodne novine'' broj 76/07, 38/09, 55/11 90/11 i 50/12 u daljnjem tekstu : Zakon) i prema Pravilniku o
sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru (''Narodne novine'', broj 117/12) kao
četverogodišnji dokument praćenja stanja u prostoru.
Prema članku 3. Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru, Izvješće
sadrži: polazišta, analizu i ocjenu stanja, provedbe i trendova razvoja u prostoru, analizu provedbe dokumenata
prostornog uređenja i drugih dokumenata i prijedloge za unapređenja razvoja s osnovnim preporukama za
naredno razdoblje.
Polazišta obuhvaćaju pregled osnova i ciljeva izrade Izvješća unutar zakonodavnog, institucionalnog i
međunarodnog okvira za razdoblje za koje se Izvješće izrađuje, te osnovna prostorna obilježja općine.
Analiza i ocjena stanja obuhvaća prikaz ostvarenja osnovnih prostorno-planskih ciljeva, usmjerenja i određenja
koja su sadržana u Strategiji i Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske, dokumentima prostornoga
uređenja županija i općine, te ukazuje na trendove i usklađenost, odnosno nesklad u provedbi.
Analiza provedbe dokumenata prostornoga uređenja i drugih dokumenata obuhvaća prikaz pokrivenosti područja
dokumentima prostornoga uređenja, daje podatke o važećim dokumentima prostornoga uređenja i drugim
strateškim, programskim i razvojnim dokumentima od važnosti za održiv razvoj u prostoru, ukazuje na osnove
njihove provedbe, potrebu i učestalost njihove promjene, te daje osvrt na provođenje zaključaka, smjernica i
preporuka iz prethodno usvojenog izvješća o stanju u prostoru.
Prijedlozi za unapređenje razvoja u prostoru s osnovnim preporukama za naredno razdoblje razrađuju se u cilju
odlučivanja o daljnjem statusu strateških, programskih i planskih smjernica iz važećih dokumenata, odnosno o
njihovom zadržavanju, ukidanju ili promjeni. Preporuke obuhvaćaju prijedlog potrebnih i prioritetnih aktivnosti
u narednom razdoblju.
Za izradu Izvješća koriste se podaci iz dokumenata prostornoga uređenja, službeno objavljeni i dostupni podaci
nadležnih tijela i ustanova, te drugih pravnih osoba s javnim ovlastima određenih posebnim propisima, te podaci
iz usvojenih i objavljenih pojedinih sektorskih strateških, razvojnih, planskih i provedbenih dokumenata, koji su
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od utjecaja na održiv razvoj u prostoru.
Izvješće se izrađuje u tekstualnom obliku, a pojedina tematska područja mogu se prema potrebi dodatno
obrazložiti, argumentirati i prikazati tabličnim iskazom pokazatelja, te grafičkim i drugim prikazima.
3. Osnovna prostorna obilježja jedinice lokalne samouprave
Područje općine Vrpolje je dio šire geografske cjeline Istočne Hrvatske, odnosno područja
Brodsko-posavske županije koje zauzima južni dio područja Istočne Hrvatske, uz rijeku Savu.
2

Općina zauzima površinu od 60,53 km (očitano sa Službene evidencije prostornih jedinica preglednog
kartografskog prikaza dobivenog od Državnog ureda za statistiku).
U općini Vrpolje statistički se nalazi tri naselja: Čajkovci, Stari Perkovci i Vrpolje. Sjedište općine je u naselju
Vrpolje.
RAZMJEŠTAJ I STRUKTURA STANOVNIŠTVA
BROJ STANOVNIKA
Tablica broj 1. - Broj stanovnika

Redni
broj
1.
2.
3.

NASELJE
Čajkovci
Stari Perkovci
Vrpolje
UKUPNO općina:

1981.
725
1270
2044
4039

BROJ STANOVNIKA PO POPISU
1991.
2001.
688
735
1157
1178
2113
2110
3958
4023

2011.
639
1123
1759
3521

Izvor podataka: DSZ-Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001., 2011.
INDEKS KRETANJA BROJA STANOVNIKA
Tablica broj 2. - Indeks kretanja broja stanovnika

Redni
broj
1.
2.
3.

NASELJE
Čajkovci
Stari Perkovci
Vrpolje
UKUPNO općina:

INDEKSI KRETANJA STANOVNIŠTVA
1991./1981.
2001./1991.
2011./2001.
94,9
106,8
86,9
91,9
101,8
95,3
103,4
99,8
83,4
98
101,6
87,5

Izvor podataka: DSZ-Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001., 2011.
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PRIRODNI PRIRAST STANOVNIŠTVA
Tablica broj 3. - Prirodni prirast stanovništva

GODINA
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

PRIRODNI PRIRAST STANOVNIŠTVA općine
15
1
0
-12
9
3
8
-18
-5
-19
-12
12
-19

Izvor podataka: DSZ-Priopćenja 7.1.1.
Tablica broj 4. - Kretanje stanovništva

Broj stanovnika
1991.g.

Prirodni priraštaj
1991.-2001.g.

3.958
Izvor podataka: DSZ

+ 82

Broj stanovnika
1991.g.+prirodni
priraštaj
4105

Broj stanovnika
2001.g.
4023

Razlika po
popisima 1991.2001.g.
65

DEMOGRAFSKA STRUKTURA
RAZMJEŠTAJ I STRUKTURA DOMAĆINSTAVA
BROJ DOMAĆINSTAVA
Tablica broj 5. - Broj domaćinstava

Redni
broj
1.
2.
3.

NASELJE
Čajkovci
Stari Perkovci
Vrpolje
UKUPNO općina:

1981.
200
335
607
1142

DOMAĆINSTVA PO POPISIMA
1991.
2001.
213
213
331
332
646
614
1190
1159

Izvor podataka: DSZ-Popis stanovništva 1981., 1991., 2001.
DSZ-Prvi rezultati popisa 2011.

2011.
200
326
552
1078
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INDEKS RASTA BROJA DOMAĆINSTAVA
Tablica broj 6. - Indeks rasta broja domaćinstava

Redni
broj
1.
2.
3.

NASELJE
Čajkovci
Stari Perkovci
Vrpolje
UKUPNO općina:

INDEKSI KRETANJA STANOVNIŠTVA
1991./1981.
2001./1991.
2011./2001.
106,5
100
93,8
98,8
100,3
98,2
106,4
95
89,9
104,2
97,4
93

Izvor podataka: Popisi stanovništva

PROSJEČNA VELIČINA DOMAĆINSTAVA
Tablica broj 7. - Prosječna veličina domaćinstava

Redni
broj
1.
2.
3.

NASELJE
Čajkovci
Stari Perkovci
Vrpolje
UKUPNO općina:

1981.
3,6
3,8
3,4
3,5

PROSJEČNA VELIČINA DOMAĆINSTVA
1991.
2001.
2011.
3,2
3,4
3,2
3,5
3,5
3,4
3,3
3,4
3,2
3,3
3,5
3,3

Izvor podataka: Popisi stanovništva

4. Jedinica lokalne samouprave u okviru prostornoga uređenja Županije
U odnosu na prostor Brodsko-posavske županije, općina Vrpolje zauzima sjeveroistočni dio, te se nalazi u
okruženju općine Donji Andrijevci, na zapadu i jugozapadu, općine Velika Kopanica, na jugu i jugoistoku, dok na
sjeveru općina Vrpolje je u okruženju prostora Osječko-baranjske županije (općine Trnava na sjeverozapadu,
grada Đakova na sjeveru, te općine Strizivojna na sjeveroistoku).
Općina Vrpolje svojom ukupnom površinom zauzima 2,98% prostora Županije.

ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA
1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina jedinice lokalne samouprave
Struktura zemljišta općine Vrpolje prikazana je u tablici br. 8. Iz nje je vidljivo da u ukupnoj površini općine
(6.036,81 ha) najveći udio (73,5%) imaju poljoprivredne površine. Druga, po zastupljenosti, kategorija zemljišta
su šume i šumsko zemljište koje se prostiru na 680,62 ha,
odnosno imaju udio od 11,27% u ukupnim površinama općine. Šume (šumsko zemljište) i poljoprivredne
površine ukupno imaju udio od 84,77% (u ukupnim površinama).Vodotoci, sa 26,76ha imaju udio 0,4% te su
četvrta kategorija po zastupljenosti u ukupnim površinama. općine. Treća kategorija po zastupljenosti je
kategorija ostalih površina tj. površina koje se odnose na promet s udjelom od 2,7%.
Poljoprivreda je jedan od rijetkih sektora gospodarstva koja ima, najvećim dijelom, obnovljive
resurse, stoga je vrlo značajno pravilno gospodariti ovim vrijednim resursom.
Na području općine Vrpolje poljoprivredne površine su zastupljene sa 4.437,06 ha (73,5%) što je u odnosu na
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prosjek Županije više za gotovo 31,59% iz čega je vidljivo da općina Vrpolje u strukturi raspolaže sa znatno više
poljoprivrednih površina.
Obradive poljoprivredne površine zauzimaju 4.437,06 ha što je udjel od 73,5% u ukupnim površinama (Općine).
Prostorno promatrajući, poljoprivredne površine locirane su na cijelom području općine. Sve
poljoprivredne površine općine uređene su otvorenom kanalskom mrežom.
Obzirom na osobite značajke našeg područja i tradicionalnu usitnjenost posjeda planom je predviđeno
okrupnjavanje zemljišnih čestica poljoprivrednih gospodarstava kojima se utječe na smanjivanje proizvodnih
troškova u poljoprivredi.
Sadašnja veličina i rascjepkanost posjeda je ograničavajući čimbenik razvitka cjelokupne hrvatske poljoprivrede.
Da bi se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), kao okosnica agrarnog razvoja, odnosno temeljni oblik
organizacije poljoprivredne proizvodnje osposobilo za racionalnu i profitabilnu proizvodnju, nužno mu je
osigurati optimalne proizvodne kapacitete. Stoga je privatizacija državnog poljoprivrednog zemljišta jedinstvena
prilika za povećanje poljoprivrednih gospodarstava i rješavanje zemljišnih vlasničkih prava. Prema dosad
navedenim podacima o količinama poljoprivrednog zemljišta vidljivo je da je veličina posjeda ograničavajući
faktor razvoja poljoprivrede.
Prema podacima iz Prostornog plana uređenja općine Vrpolje struktura površina na području općine je sljedeća:
Tablica broj 8. - Struktura površina

Izvor podataka: PPUO Vrpolje
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Sustav naselja

Postojeću mrežu naselja na području općine statistički čini 3 naselja: Čajkovci, Stari Perkovci i Vrpolje. Naselje
Vrpolje predstavlja urbano područje. Općinsko je središte, a od preostalih naselja samo Stari Perkovci imaju
karakteristike lokalnog središta vezano uz svoju veličinu i gravitacijski prostor koji obuhvaća područja sa 1000 –
1500 stanovnika.
Naselja u općini Vrpolje su uglavnom izgrađena uz cestovne pravce s niskom stambenom izgradnjom. Parcele su
uglavnom uske i dugačke, većim dijelom u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Naselje Vrpolje se nalazi na
prosječnoj nadmorskoj visini od 90mnv, Čajkovci su na 93mnv, a naselje Stari Perkovci su na 110mnv.
3. Gospodarske djelatnosti
Općina Vrpolje je područje u kojoj je poljoprivredno zemljište najznačajniji prirodni resurs. Stoga su gospodarske
djelatnosti vezane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju najzastupljenije.
Osim djelatnosti vezanih za poljoprivredu, na području općine su slabije razvijene obrtništvo, trgovina i usluge.
Tablica broj 9. - Poslovni subjekti

Naselje
Vrpolje
Vrpolje
Vrpolje
Vrpolje
Vrpolje
Vrpolje
Vrpolje
Vrpolje
Stari Perkovci
Vrpolje
Vrpolje
Čajkovci
Vrpolje
Vrpolje
Čajkovci
Stari Perkovci
Stari Perkovci

Djelatnost prema
NKD
D. prerađivačka
STRIZIVOJNA HRAST d.o.o.
industrija
PETROL TRGOVINA d.o.o.
G. trgovina
O. ostale uslužne
RUNOLIST d.o.o.
djelatnosti
PROMATA d.o.o.
G. trgovina
D. prerađivačka
AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAŠ d.o.o.
industrija
AGROVRPOLJE d.o.o.
A. poljoprivreda
KULAŠ d.o.o.
A. poljoprivreda
C. instaliranje
ERGA d.o.o.
industrijskih
strojeva i opreme
REVELIN d.o.o.
G. trgovina
VETERINARSKA AMBULANTA VRPOLJE M. veterinarske
d.o.o.
djelatnosti
TEKA d.o.o.
G. trgovina
ROG d.o.o.
A. poljoprivreda
C. Piljenje i
ORAH d.o.o.
blanjanje drva
VRPOLJE PROMET d.o.o.
G. trgovina
D. prerađivačka
CONITOR d.o.o.
industrija
PZ ZBOR
A. poljoprivreda
STIPA d.o.o.
G. trgovina
OPĆINA VRPOLJE UKUPNO

Izvor podataka: općina Vrpolje

Poslovni subjekti

Broj
zaposlenih
336
16
19
6
10
1
2
3
2
3
2
1
1
1
1
1
3
408
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Kako je vidljivo najznačajniji gospodarski subjekt je ''HRAST'' d.o.o. sa 336 zaposlenih i udjelom od 82% u
ukupnom broju zaposlenih općine. Lociran je u zasebnoj gospodarskoj zoni izvan naselja.
Najveći značaj u gospodarskoj strukturi, promatrajući kroz zaposlenost ima prerađivačka industrija, koja dijelom
počiva i na preradi ratarskih proizvoda.
Na području općine je registrirano 49 obrta, koji se većinom bave poljoprivredom ili uslužnom djelatnošću, ili
drugim uslugama koje su neophodne za život stanovništva.
4.

Opremljenost prostora infrastrukturom

4.1. Cestovna i željeznička infrastruktura
Mrežu sustava cestovnog prometa na prostoru općine Vrpolje čine državne ceste, županijske ceste, lokalne
i nerazvrstane ceste, te šumski i poljski putevi.
Sjevero-zapadnim dijelom općine Vrpolje prolazi trasa autoceste A5 (koridor VC) koja prolazi kroz
nenaseljeni dio općine Vrpolje i u skoroj budućnosti je međunarodnog karaktera.
U istočnom dijelu prostora općine Vrpolje dominira trasa državne ceste D7 (GP Duboševica – B. Manastir
– Osijek – Đakovo – Slavonski Šamac) koja povezuje RH s Republikom Madžarskom i Republikom Bosnom i
Hercegovinom, a trasa prolazi kroz samo središte – centar općine Vrpolje.
Kroz središte općine Vrpolje prolazi i trasa značajne županijske ceste Ž 4202 koja povezuje sva naselja od
Starih Mikanovaca do Bartolovaca, tj. naselja nastala u prelaznom dijelu između Savske nizine i početka padina
Dilj gore.
Također prostorom općine Vrpolje prolaze i županijska cesta Ž – 4190, te lokalna cesta L – 44127 koje
povezuju općinu Vrpolje sa susjednom Osječko-baranjskom županijom.
Mreže kategoriziranih cesta (državnog, županijskog i lokalnog karaktera) su asfaltirane.
Karakteristike postojećih državnih, županijskih i lokalnih cesta na području općine Vrpolje pokazane su u
sljedećoj tablici:
Tablica broj 10. – Postojeće stanje cestovne mreže

Kategorija ceste
Državna cesta
Županijska cesta

Lokalna cesta

Oznaka ceste
D5
D7
Ž 4202
Ž 4190

Stanje kolnika
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt

Širina kolnika m
Puni profil
6,0
6,0
5,0

Dužina ceste m
4.700

L 44127

Asfalt

6,0

4.700

9.000
2.700

Nerazvrstane ceste su sve prometnice koje kategorizacijom nisu razvrstane u državne, županijske i lokalne
ceste. U općini Vrpolje izgrađeno je 24 nerazvrstane ceste koje su asfaltirane, a unazad šest godina od 24
asfaltirano je 20 nerazvrstanih cesta na području općine Vrpolje.
Za izgradnju, odnosno asfaltiranje nerazvrstanih cesta preostaju nam još tri nerazvrstane ceste.
Prostorom općine Vrpolje prolaze dva najznačajnija željeznička prometna pravca:
- u RH1 koridoru to je magistralna glavna željeznička pruga M104 (Novska – Vinkovci – Tovarnik –
drž. granica - Šid).
- u RH3 koridoru to je magistralna pomoćna željeznička pruga M303 (Strizivojna – Vrpolje –
Slavonski Šamac - državna granica – Bosanski Šamac)
Magistralna glavna željeznička pruga RH1 je dvokolosječna i elektrificirana, a trasa magistralne
pomoćne željezničke pruge M303 je jednokolosječna i elektrificirana.
Iz gore navedenog proizlazi da se naselje Vrpolje smjestilo u sjeveroistočnom dijelu općine, južno od
magistralne pruge Zagreb – Beograd, dok su naselja Stari Perkovci i Čajkovci smješteni u središnjem dijelu
općine i to Stari Perkovci sjeverno, a Čajkovci južno od navedene pruge.
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Budući je općina Vrpolje željezničkim koridorom vrlo dobro povezana, time je omogućena mogućnost
razvitka nekih djelatnosti na području prometnih usluga, a osim toga poboljšava prostorno-prometni položaj
općine.

4.2. Elektroničke komunikacije
Za potrebe izrade ovog Izvješća smo izvršili uvid na HAKOM interaktivni portal na kojem je jasno vidljivo ono
što nam je i od prije poznato, a to je da se na području općine Vrpolje nalazi samo jedna bazna postaja (tip
instalacije-samostojeći antenski stup).
Na prostoru općine prostornim planom je moguće graditi samostojeće antenske stupove.

Tablica broj 11. - Broj baznih stanica na 100 stanovnika

Općina Vrpolje
Bazne stanice

Broj baznih stanica na 100 stanovnika*
Broj BS/100 stanovnika
0,028

* broj stanovnika prema rezultatima popisa 2011. godine
Izvor podataka : HAKOM

4.3. Cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba
Na području općine Vrpolje nalaze se vodovi sustava za transport nafte (međunarodni i magistralni), te sustava za
transport i distribuciju zemnog plina (magistralni i lokalni). Približno jednakom trasom u zajedničkom koridoru
položeni su međunarodni naftovod (JANAF), magistralni naftovod Đeletovci-Ruščica, te magistralni plinovod
Brod-Vinkovci.
Jadranski naftovod promjera je 650 mm i služi za transport sirove nafte od pretovarne luke Omišalj na Krku do
rafinerija u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, BiH, te S. CG. Naftovod Đeletovci-Ruščica promjera je 300 mm i
služi za otpremu nafte s naftnih polja Đeletovci, Privlaka i Ilača do naftnog terminala u Ruščici na Savi. Plinovod
Slavonski Brod-Vinkovci promjera je 300 mm i predstavlja osnovni izvor napajanja postojećim distribucijskim
mrežama u Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, te okolici Đakova u Osječko-baranjskoj
županiji.
Distribucijski rasplet započinje na MRS-i u Strizivojni i pokriva sva tri naselja općine Vrpolje (pravcem VrpoljeČajkovci-Stari Perkovci), a područjem općine je položen i vod s kojeg se opskrbljuju plinoopskrbne mreže u
općinama Velika Kopanica i Slavonski Šamac.
4.4. Opskrba električnom energijom
Opskrba električnom energijom potrošača na području općine Vrpolje ostvaruje se isključivo iz elektroenergetske
mreže Republike Hrvatske, pošto na području ove općine ne postoje postrojenja za proizvodnju električne
energije.
U sljedećoj tablici prikazana je procijenjena potrošnja električne energije u 2000. godini po vrsti potrošača:
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Tablica broj 12. – Potrošnja električne energije

Izvor podataka: HEP – Zagreb, DP „Elektra“ – Sl. Brod (PPOUO)

Prijenos električne energije
Prijenosna mreža na području općine sadrži nadzemne dalekovode na naponskim razinama od 220 kV i 110 kV.
Na 220 kV naponskoj razini postoje dva nadzemna dalekovoda koji samo prolaze istočnim dijelom općine, a to su:
- DV 220 kV Đakovo-Tuzla,
- DV 220 kV Đakovo-Gradačac.
Na 110 kV naponskoj razini postoje dva nadzemna dalekovoda koji također samo prolaze
područjem općine, a to su:
- DV 110 kV Đakovo-Slavonski Brod,
- DV 110 kV Đakovo-Donji Andrijevci (EVP D. Andrijevci je u vlasništvu HŽ).

Distribucija električne energije
Postojeća distribucijska mreža na području općine sadrži građevine na svim distribucijskim
naponskim razinama, te javnu rasvjetu.
Na 35 kV naponskoj razini postoji jedan nadzemni dalekovod koji samo prolazi prostorom općine paralelno s
postojećim 110 kV dalekovodom, a vodi od TS 110/35/10(20) kV ĐAKOVO do TS 35/10(20) kV D. Andrijevci.
Na 10(20) kV naponskoj razini izgrađeni su nadzemni i kabelski vodovi do svih TS 10/0,4 kV u naseljima, te
gospodarskih objekata izvan građevinskog područja.
Pokazatelji o izgrađenoj distribucijskoj elektroenergetskoj mreži prikazani su u sljedećoj tablici:
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Tablica broj 13. – Distribucijski elektroenergetski sustav na području općine

Izvor podataka: HEP – Zagreb; DP „Elektra“ – Sl. Brod
Niskonaponska mreža u naseljima općine izgrađena je najvećim dijelom po krovovima s krovnim stalcima
neizoliranim vodičima.
Javna rasvjeta je izgrađena u oko polovice ulica naselja općine.
4.5. Opskrba vodom
Vodoopskrba na prostoru općine Vrpolje, iako rješavana kroz duži niz godina, nije odgovarajuća današnjim
mogućnostima i stupnju razvoja društva.
Naselja općine opskrbu vodom stanovnika i ostalih korisnika rješavaju iz organiziranih javnih vodoopskrbnih
sustava. Formirani su sustavi: Vrpolje-Čajkovci i Stari Perkovci u kojima je izgrađeno oko 25-30 km vodovodne
mreže cijevima raznih profila.
Sustav Vrpolje-Čajkovci bazira na zahvatu vode iz bušenog bunara kapaciteta oko 30 l/s u maksimumu.
Trenutno se koristi oko 15 l/s pa razlika omogućava proširenje i nadogradnju sustava. Budući je voda u sirovom
stanju kvalitetom nepovoljna za opskrbu potrošača jer ima povećanu količinu željeza i mangana prerađuje se.
Nakon prerade voda odlazi u rezervoar kapaciteta 2x100 m3, a iz njega visokotlačnim crpkama se tlači u mreži i
njome odlazi do potrošača.
Na vodoopskrbni sustav u naselju Vrpolje je priključeno 279 domaćinstava i 18 privrednih subjekata. Čajkovci
imaju 136 priključaka za domaćinstva i 4 priključaka privrednih subjekata.
Godišnja količina isporučene vode je oko 150.000 m3.
Problemi uočeni u radu sustava odnose se na potrebu čestih ispiranja radi odljepljivanja slojeva mangana sa
ciljevi, odnosno promjenu filtera. Također ne postoji odluka o zaštitnim sanitarnim zonama izvorišta vode za piće.
Vodoopskrbni sustav Stari Perkovci opskrbljuje samo jedno naselje. Kvaliteta vode je nezadovoljavajuća (veliki
sadržaj željeza i mangana), pa se koristi kao tehnološka voda.
Lokacija izvorišta je u centru naselja, a zahvaćeni su podzemni vodonosni horizonti.- godišnje se isporuči oko
18.000 m3 vode individualnim seoskim domaćinstvima. Vodom obuhvaćeni broj stanovnika preko 169
priključaka je oko 460. Duljina vodovodne mreže je oko 2,2 km u profilu 100 i 150 mm, a oko 9.000 mm u ostalim
profilima.
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Problemi sustava su svakako kvaliteta vode koja nije dobra, a za koju nije instalirana oprema za preradu, te
svakako mala količina zahvaćene vode i nedostatak rezervoarskog prostora što onemogućava zadovoljavanje
protupožarnih zahtjeva.
Ukupno je na području općine iz navedena sustava opskrbljeno oko 1.750 stanovnika što je udjel od 43,5% od
ukupnog broja stanovnika. Budući je opskrbljenost na razini općine oko 48%, a razini državne oko 73% (sada
vjerojatno i veća) vidljivo je zaostajanje općine kako u županijskim tako i u državnim razmjerima.
Ostali stanovnici i korisnici vode vodom se opskrbljuju iz kopanih, rjeđe bušenih, bunara kojima je zahvaćen prvi
vodonosni horizont najviše izložen utjecajima zagađenja s površine, što uz neriješeno odvođenje sanitarnih i
otpadnih voda predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje.
Osnova za razvoj vodoopskrbnog sustava postoji jer se općina proteže iznad podzemnih vodonosnih horizonata
podobnih za vodoopskrbu.

4.6. Odvodnja otpadnih voda
Stanovnici općine Vrpolje otpadne i sanitarne vode rješavaju pomoću septičkih, sabirnih ili crnih jama a ponegdje
se i neposredno ispuštaju u najbliži recipijent. Ovime oni ne predstavljaju izuzetak u županijskim razmjerima.
Naime od 26 općina Brodsko-posavske županije čak 20 općina je bez izgrađenih javnih sustava za odvođenje
voda.
Postojeći način zbrinjavanja otpadnih voda stanovnika naselja Vrpolje kao i svih stanovnika općine u ostalim
naseljima pruža velike mogućnosti zagađenja podzemnih vodonosnih horizonata i manjih tekućica. Zagađivanje
podzemnih vodonosnika, u dugom vremenskom razdoblju može utjecati na kvalitetu zahvaćene vode svih ne
priključenih stanovnika na sustav vodoopskrbe (odnosi se na sve stanovnike općine) a time i na njihovo zdravlje.
Oborinske vode prihvaćaju se otvorenim kanalima uz prometnice i odvode do najbližeg melioracijskog kanala, te
njima do rijeke Biđ, preko koje dotiču u Bosut s kojom pak dolaze do konačnog recipijenta-rijeke Save.

5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja
POSEBNO VRIJEDNA I/ILI OSJETLJIVA PODRUČJA I PROSTORNE CJELINE:
Tablica broj 14. - Zaštićena područja

ZAŠTIĆENA PODRUČJA
Na području općine Vrpolje nema područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode
Izvor podataka: Državni zavod za zaštitu prirode

Tablica broj 15. - Područja ekološke mreže RH

PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE RH
Na području općine Vrpolje nema područja ekološke mreže RH.
Izvor podataka: Državni zavod za zaštitu prirode
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Tablica broj 16.- Potencijalna natura 2000 područja

POTENCIJALNA NATURA 2000 PODRUČJA
Na području općine Vrpolje nema potencijalnih područja europske ekološke mreže NATURA 2000 u
RH
Izvor podataka: Državni zavod za zaštitu prirode
KULTURNA DOBRA – STANJE U PROSTORU
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN „69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12)
poznaje dvije kategorije zaštićenih kulturnih dobara – trajno zaštićena i preventivno zaštićena. Jedina razlika u
smislu zakonskih obveza je u tome što su preventivne zaštite vremenski ograničene. Kulturna dobra upisuju se u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i to u Listu zaštićenih kulturnih dobara (oznaka Z), te u Listu
preventivno zaštićenih kulturnih dobara (oznaka P). Oznaka R odnosi se na zaštićena kulturna dobra za koja još
nije provedena revizija.
Na području općine Vrpolje su, sukladno posebnom zakonu, zaštićena sljedeća kulturna dobra:
a) Registrirana Sakralna
- crkva Sv. Ivana Krstitelja u Vrpolju

Arheološka
- ''Dobrevo'', prapovijesno nalazište u Starim Perkovcima, na k.č.: 647, 648/1, 649/1, 648/2, 648/3, 649/2,
649/3, 649/4, 650, 649/5, 652/1, 651/1, 651/2, 651/3
k.o. Stari Perkovci
- ''Glože'', prapovijesno, antičko i srednjovjekovno nalazište u Starim Perkovcima,na k.č.: 839/1, 839/5, 839/6,
839/7, 840/1,840/2, 841, 842, 849, 850, 851/1, 851/2, 852, 853, 854, 855, k.o. stari Perkovci
- ''Veliko polje'', prapovijesno nalazište u Vrpolju., na k.č. : 73/1, 74/1, 73/5, 74/5, 75/1, 75/2, 76/1, 78/1,77/1,
76/3, 77/2, 78/2, 155/1, 456/1, 155/2, 163, 157,158, 159/1, 160/1, 159/2, 160/2, 161, 162, 164/1,165, 166,
167/2, 170, 205, 212/1,167/1, 210/1, 210, 214, 215, 216/1, 216/5, k.o. Vrpolje b) Preventivno zaštićeni Sakralna
-crkva Svetog Matije u Čajkovcima na k.č. : 378 k.o. Čajkovci
Arheološka
-''Debela šuma-Ciganica'', srednjovjekovno nalazište u Starim Perkovcima na k.č.: 309, 310, 311/1, 311/2, 312/1,
312/2, 313 k.o. stari Perkovci
c) U postupku preventivne zaštite Arheološka
1.''Marčinkovica-Kolebište'', prapovijesno i srednjovjekovno nalazište u Starim Perkovcima
2. ''Veliko Čere-Sela'', prapovijesno, antičko i srednjovjekovno nalazište u Starim Perkovcima
Tri registrirana arheološka lokaliteta i preventivno registrirani su utvrđena na katastarskim česticama, te su
lokacije '''Dobrevo'' i ''Glože, naznačene i na kartografskom prikazu br. 4.B.
Na sljedećoj tablici su iskazane površine za tri registrirana arheološka lokaliteta (''Dobrevo'', ''Glože'' i ''Veliko
Polje'') u općini koji su u tablici označeni kao arheološko područje.
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Tablica broj 17. – Zaštićene cjeline

Izvor podataka: Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99.) regulirana je između ostalog i zaštita arheoloških
nalazišta i nalaza, te se stoga na ove lokalitete, te na preostalo područje općine Vrpolje primjenjuju propisane
odredbe iz ovog Zakona.
Registrirani arheološki lokaliteti locirani su katastarskim česticama.
Na tim lokalitetima, svi zemljani radovi koji uključuju kopanje zemljišta dublje od 40 cm, moraju se izvesti
ručnim iskopom pod nadzorom i uputama arheologa uz prethodno utvrđene posebne uvjete zaštite i odobrenje
Konzervatorskog odjela u Osijeku, koji može propisati i prethodno izvođenje zaštitnih arheoloških iskopavanja i
istraživanja. Sva izgradnja na navedenim lokalitetima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez
obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenje.
Evidentiranim arheološkim lokalitetima se zbog neistraženosti ne mogu utvrditi točne granice, te su stoga locirani
orijentacijski.
Površine na tim lokalitetima mogu koristiti na dosad uobičajeni način, a eventualni posebni uvjeti korištenja
propisat će se ukoliko to bude potrebno.
Također, ukoliko bi se na preostalom području općine, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih
zemljanih radova otkrilo arheološko nalazište ili nalazi, osoba koja izvodi radove dužna je iste prekinut, te bez
odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu, kako bi se sukladno odredbama Zakona o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja, te zaštite nalazišta i nalaza.
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6. Obvezni prostorni pokazatelji
Tablica broj 18. - Obvezni prostorni pokazatelji

Osnovna tematska
Skupina
Pokazatelj
cjelina
pokazatelja
1. OPĆI POKAZATELJI RAZVOJNIH KRETANJA
1.1. DEMOGRAFSKA
A. Razmještaj 1. Broj stanovnika
STRUKTURA
i struktura
stanovništva
2. Indeks kretanja
stanovnika

1.2. SOCIJALNOGOSPODARSKA
STRUKTURA

Ekonomski
razvoj

Vrijednost

broj

3.521

broj

93

Prirodni prirast
stanovništva
Broj domaćinstava

broj

-19

broj

1078

2.

Indeks rasta broj
domaćinstava

broj

93

3.

Prosječna veličina
domaćinstva

broj

3,3

1.

Indeks razvijenosti

broj

59,52%

2.

Stupanj
razvijenosti

broj

II (2075%)

3.
B. Razmještaj
i struktura
domaćinstava

Jedinica

1.

2. STRUKTURA NASELJA I PODRUČJA ZA RAZVOJ IZVAN NASELJA
2.1. OBILJEŽJA
Razmještaj,
1. Broj naselja
broj
SUSTAVA
gustoća
NASELJA
naselja i
2. Gustoća naselja
broj
naseljenosti
naselja/1000
km²
3. Gustoća
naseljenosti
broj
stanovnika/km²

3
49,56

58,31

Broj: 14
2.2. KORIŠTENJE
ZEMLJIŠTA U
NASELJIMA
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A. Površina
naselja

1.

B.
Građevinska
područja (GP)
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Površina naselja
1. Čajkovci
2. Stari Perkovci
3. Vrpolje
Ukupna:

ha

1.

Površina GP naseljaukupno planirana

ha

532,57

2.

Udio GP u odnosu
na ukupnu površinu
JLS

%

8,82

%

4,77

3.

16ha
23,07ha
21,14ha
60,21ha

Udio izgrađenog GP
u odnosu na ukupnu
površinu JLS
4.

5.

6.

%

4,02

Udio neizgrađenog
GP u odnosu na
ukupno GP

stanovnika/ha

6,61

Broj
stanovnika/ukupna
površina GP

stanovnika/ha

12,15

Broj
stanovnika/izgrađena
površina GP
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2.3. IZDVOJENA
GRAĐEVINSKA
PODRUČJA (IZVAN
NASELJA)
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Izdvojena
građevinska
područja (IGP)

1.

2.

Površina
izdvojenog
građevinskog
područja izvan
naselja-ukupno
planirana

Broj: 14
ha,

-

ha/st.
-

2.a.

Površina i udio
površine IGP
pojedine namjene u
odnosu na ukupnu ha, %
površinu IGP:

2.b. Ugostiteljskoturistička namjena
Gospodarska
namjena-ukupna
(proizvodna,
2.c. poslovna,
infrastrukturna,
2.d. OIE i dr.)

ha, %, ha/st.

-

12,10,
0,2%

ha, %, ha/st.
ha, %
-

Sport i rekreacija
2.e.

ha, %
Područja posebne
namjene

3.

2,28,
0,03%
broj postelja

Površina groblja
4.

Ukupni planirani
smještajni
kapacitet u TRP
Broj turističkih
postelja po km2
obalne crte

broj/km2
-

Broj: 14
3.
3.1.
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POSTOJEĆA INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST
PROMETNA
A.Cestovni
1.
Duljina cesta po
INFRASTRUKTURA promet
vrstama
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km

- državne ceste
- županijske ceste
- lokalne ceste
2.

Udio pojedinih
vrsta cesta

4,7
11,7
4,7
%

- državne ceste
- županijske ceste
- lokalne ceste
3.

Cestovna gustoća
(dužina
cesta/površina
područja)

22,27
55,06
22,27
km/km2

0,078
0,044
0,078

- državne ceste
- županijske ceste
- lokalne ceste
B. Željeznički
promet

1.

Duljina pruge
prema vrsti

km

- željeznička pruga
od značaja za
međunarodni
promet
(M104 i M303)
2.

8,4

%
Udio pojedinih
vrsta željezničkih
pruga

3.

- željeznička pruga
od značaja za
međunarodni
promet (M104 i
M303)

Gustoća
željezničkih pruga
(dužina/površina
područja)
- željeznička pruga
od značaja za
međunarodni
promet (M105 i
M302)

100

km/km2

0,14
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C. Zračni
promet

D. Pomorski
promet

Broj: 14

1.

Broj zračnih luka
prema vrstama

broj

-

2.

Površina zračnih
luka
Broj luka prema
vrsti

ha

-

broj

-

ha

-

broj

-

broj

-

klasa, km

-

1.

2.
Površina kopnenog
dijela luke
3.

E: Riječni
promet

1.

Luke nautičkog
turizma prema
broju vezova
Broj riječnih luka
prema veličini i
rijeci

2.

F. Elektroničke
komunikacije
3.2. ENERGETSKA
A. Opskrba
INFRASTRUKTURA električnom
energijom

1.

1.

2.

Klasa i duljina
plovnih putova
Broj postojećih
baznih stanica na
100 stanovnika
Duljina
elektroopskrbnih
vodova
Udio i duljina
elektroopskrbnih
vodova prema vrsti
- 400 prijenosni

broj/100 st.

km

0,028

32

%, km
-

- 110 prijenosni

B. Opskrba
plinom

1.

2.

C. Opskrba
naftom

1.

- 10 distribucijski
- 0,4 distribucijski
Duljina plinovoda

Udio prema vrsti
plinovoda
- magistralni
- distribucijski
Duljina naftovoda

km

32

%

km

-

Broj: 14
3.3. OPSKRBA
VODOM I
ODVONJA
OTPADNIH VODA
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A. Opskrba
pitkom i
tehnološkom
vodom

B.
Pročišćavanje
otpadnih voda

1.

Duljina javne
vodoopskrbne
mreže

2.

1.

Odlagališta
otpada

1.

2.

km

1/stanovniku
Potrošnja pitke
vode
Duljina
kanalizacijske
mreže

2.

3.4. GOSPODARENJE
OTPADOM
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km

broj, broj ES
Uređaji za
pročišćavanje
otpadnih voda –
broj i kapacitet
Broj i površina
odlagališta prema
vrsti
Sanacija
neuređenih
odlagališta (broj,
površina)

30,5

-

10,5

0

broj, ha

nema

broj, ha

nema

Strana: 1550
4.
4.1.

»SLUŽBENI VJESNIK«

KORIŠTENJE I ZAŠTITA ZNAČAJNIH PROSTORA
KORIŠTENJE
A.
1.
Ukupna površina
PRIRODNIH
Poljoprivreda
poljoprivrednog
RESURSA
zemljišta
2.

3.

B. Šumarstvo

C. Vode

1.

4437,06

%

73,50

ha/stanovniku
1,26
680,62

11,27
ha
0,19

Udio šumskog
zemljišta

3.

ha/stanovniku
Površina šumskog
zemljišta po
stanovniku
Površine
ha
površinskih voda
prema vrsti (jezero,
ribnjak, umjetni
bazeni, more …)
1. Akumulacije
%
Udio površina
površinskih voda u
odnosu na površinu
JLS/županije/države
km
Dužina vodotoka
Morska obalakm
dužina obalne crte
Broj i površina
broj, ha
eksploatacijskih
polja po vrstama
mineralnih sirovina
Broj i površina
broj, ha
zaštićenih objekata
prirodnih
vrijednosti prema
vrsti
broj, ha
Broj ekološki
značajnih područja i
površina ekološke
mreže
broj, ha

1.

3.

ZAŠTIĆENE
PRIRODNE
VRIJEDNOSTI

Površina
poljoprivrednog
zemljišta po
stanovniku
Ukupna površina
šumskog zemljišta

ha

2.

2.

4.2.

Udio
poljoprivrednog
zemljišta

Broj: 14

D. Morska
obala
E. Mineralne
sirovine

1.

Zaštićena
područja
prirode

1.

1.

2.

3.

Broj i površina
posebno zaštićenih
područja

%

-

26,76
0

-

-

-

Broj: 14
4.3. KULTURNA
DOBRA
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Struktura
registriranih
kulturnih
dobara
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1.

Broj zaštićenih
nepokretnih
kulturnih dobara

broj

2.

Broj ili udio
obnovljenih
kulturnih dobara

broj, %

Broj ili udio
ugroženih
kulturnih dobara
* opisati u
tekstualnom dijelu
Izvješća

broj, %

9

2,
22,22%

3.

4.4. PODRUČJA
Područja
POSEBNIH
potencijalnih
KARAKTERISTIKA* prirodnih i
drugih nesreća
5. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA
5.1. POKRIVENOST
Pokrivenost PP 1.
PROSTORNIM
prema razini
PLANOVIMA
planova i
2.
izvješća
3.

5.2. PROVEDBA
PROSTORNIH
PLANOVA

1.

5.3. INSPEKCIJSKI
NADZOR

1.

Broj donesenih
PP
Broj donesenih
izmjena i dopuna
PP
Broj PP u izradi
Broj izdanih
pojedinačnih
akata prostornog
uređenja po
vrstama
Nadzor
urbanističke
inspekcije (broj
rješenja)

2.
Nadzor
građevinske
inspekcije (broj
rješenja)

-

broj

1

broj

1

broj

-

broj

-

broj

-

broj

-
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III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOGA UREĐENJA
1. Izrada dokumenata prostornoga uređenja
Prostorni plan uređenja općine
Prostorni plan uređenja općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina, te uvjete za održivi i
uravnoteženi razvitak na području općine. Prostorni plan uređenja općine sastoji se od tekstualnog i grafičkog
dijela, te Odredbi za provođenje.
Prostorni plan uređenja općine Vrpolje donesen je 20.12.2006. godine (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije”, broj 22/06).
Izmjene i dopune PPOUO su izvršene u 2010. godini. o čemu je donesena Odluka o izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja općine Vrpolje na sjednici Općinskog vijeća 26. 5. 2010. godine („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", broj 09/10).
2. Provedba dokumenata prostornoga uređenja
Na području općine Vrpolje na snazi je PPUO Vrpolje.
Prostorni plan uređenja općine Vrpolje izrađen je sukladno Zakonu o prostornom uređenju (''Narodne novine, broj
30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 31/02 i 100/04) i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (''Narodne novine'', broj 106/98, 39/04 i
45/04). Obuhvat Prostornog plana uređenja općine Vrpolje jednak je obuhvatu općine Vrpolje koji iznosi 6.036,81
ha.
Lokacijske i građevinske dozvole
Sukladno Zakonu svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim
propisima i lokacijskom dozvolom. Lokacijska dozvola je upravni akt koji se izdaje na temelju zakona i propisa
donesenih na temelju njega, a u skladu s dokumentom prostornog uređenja i posebnim propisima.
Za prostor općine Vrpolje nadležan je Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko-posavske
županije.
3. Provedba drugih razvojnih i programskih dokumenata
Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'', broj 66/01) i Strategije
gospodarenja zemljištem u vlasništvu države općina Vrpolje je donijela ''Program raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države za područje općine Vrpolje'' 2003. godine, a 28.10.2014. donesena je i Odluka o
izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području
općine Vrpolje.
Općina Vrpolje je izradila i:
-

Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća, 2009. godine
Plan gospodarenja otpadom, 2011. godine
Plan zaštite i spašavanja za područje općine Vrpolje, 2012. godine

4. Provedba zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o stanju u prostoru jedinice lokalne
samouprave
Razvoj naselja usmjerava se u pravcu unapređenja uvjeta života kvalitetnom unutarnjom organizacijom, osobito s
gledišta razmještaja funkcija i pokrivenosti prostora potrebnom komunalnom infrastrukturom. U skladu s
navedenim, utvrđuju se osnovni ciljevi:
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- Razviti i urbanizirati općinsko središte da bi postalo nositelj razvoja područja općine.
- Osigurati prostorne uvjete u oba naselja za razvoj djelatnosti koje mogu potaknuti razvoj.
- Poboljšati unutarnju organizaciju naselja.
U tom cilju potrebno je:
? planirati razvoj prvenstveno na neizgrađenim dijelovima građevinskih područja,
? odgovarajućim prostornim razmještajem i mjerama zaštite izbjegavati konfliktne situacije vezane uz odnos
pojedinih sadržaja prema stanovanju (promet, gospodarski sadržaji),
? razvijati mrežu sadržaja društvenih djelatnosti u skladu s funkcijama naselja i razvojnim potrebama,
? osigurati prostore za zelenilo, šport, rekreaciju i zajedničke potrebe.

4.1. Prometni sustav
Tablica broj 19. - Planirano u prethodnom izvješću

Naselje

Naziv ceste/ulice

Čajkovci
Vrpolje
sva naselja na
području općine

Trg dr. Franje Tuđmana
Ulica Hrvatskih branitelja
Ulica S. Radića
Ulica J. B. Jelačića
prometni sustavi naselja

Vrsta radova
izgradnja pješačkih staza
izgradnja pješačkih staza
izgradnja pješačkih staza
izgradnja pješačkih staza
Uređenje, sanacija i
izgradnja

Realizirano
da/ne
da
da
da (1 strana)
da (1 strana)
da

Možemo zaključiti da su realizirani svi predhodnim programom mjera planirani radovi na prometnom
sustavu općine.
Uz to na području naselja općine Vrpolje rekonstruirano je ili izgrađeno oko 3km pješačkih staza
širine 1.50m i 100m širine 1m. Ukupne dužine pješačkih staza koje su realizirane su:
Dužina
Širina pješačke staze
- Vrpolje

1.0 m

1.5 m

0m............3000m

- Čajkovci

100m...............0m
Ukupno:

100m

3000m

Vrijednost do sada izvedenih radova na uređenju i izgradnji pješačkih staza je 1.099.642,61kuna u Vrpolju, a u
Čajkovcima u iznosu 24.909,37kuna.
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4.2. Transport nafte
Planirana je gradnja magistralnog naftovoda za međunarodni transport nafte Constanta-Omišalj. Ovaj naftovod
nije realiziran u prethodnom razdoblju.
4.3. Transport plina
Planirana je gradnja magistralnog plinovoda Slavonski Brod-Opatovac-Ilok. Ovaj plinovod nije realiziran u
prethodnom razdoblju.
4.4. Plinoopskrba
Distribucijski plinoopskrbni sustav izgrađen je u svim naseljima i smatra se okončanim.

4.5. Elektroopskrba
Podaci o realiziranim radovima nisu dostavljeni.
U distribucijskom dijelu planirano je održavanje i postupno kabliranje vodova 10 kV u naseljima, te održavanje
NN mreže u svim naseljima.
4.6. Vodoopskrba
Prethodnim izvješćem planirana je izgradnja spojnog cjevovoda Čajkovci - Stari Perkovci. Realizirane aktivnosti
su:
-

Izgrađen cjevovod Čajkovci – Stari Perkovci no još nije izvršen spoj na novi cjevovod Čajkovci – Donji
Andrijevci.

4.7. Odvodnja otpadnih voda
Prethodnim izvješćem planirana je izrada idejnog projekta odvodnje za naselja Čajkovce i Stare Perkovce, kao i
ishođenje lokacijske dozvole, te izrada glavnih projekata za pojedina naselja. Realizirano je:
-

Glavni i izvedbeni projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za naselja Čajkovce i Stare Perkovce
Ishođena lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta
Lokacijska dozvola za prečistač u naselju Vrpolje
Potvrda glavnog projekta za 2. fazu odvodnje u naselju Vrpolje
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IV. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM
PRIORITETNIH AKTIVNOSTI
1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru jedinice lokalne
samouprave obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove
Demografska analiza pokazuje da je s obzirom na 2001. došlo do pada broja stanovnika i da stanovništvo stari, što
u skorijoj budućnosti možemo smatrati jednom od najvećih prepreka ekonomskom prosperitetu općine.
U prostoru općine Vrpolje dominira poljoprivredno zemljište, te s obzirom na prirodne resurse najveći udio
zaposlenika zaposlen je u poljoprivredi.
Poljoprivredno zemljište kao prirodni resurs potrebno je sačuvati i poboljšati njegovo korištenje. Poljoprivredno
zemljište treba agrotehničkim mjerama kao što je navodnjavanje i odvodnja unaprijediti radi što kvalitetnije
proizvodnje poljoprivrednih kultura. Radi postizanja racionalnije proizvodnje potrebno je okrupnjavati seljačke
posjede. Gospodarenje šumama treba provoditi sukladno Šumskogospodarskom osnovom.
Značajan potencijal u razvoju turizma i rekreacije predstavljaju ritovi i šume, te blizina Save, Biđa i Lateralnog
kanala.
Prostorno-planskom dokumentacijom određene su zone s gospodarskom namjenom.
Da bi se omogućio razvoj malog i srednjeg poduzetništva potrebno je urediti i komunalno opremiti gospodarske
zone, te na taj način stvoriti prostorne uvjete za smještaj prerađivačkih, poljoprivrednih i drugih gospodarksih
djelatnosti.
2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornoga uređenja na
razini jedinice lokalne samouprave
Prostorni plan uređenja općine Vrpolje donesen je 2007. godine i izmijenjen i dopunjen 2010. godine.
Ocjenom stanja unutar obuhvata PPUO Vrpolje, uočeni su problemi vezani za: potrebu usklađivanja važećeg
PPUO s novonastalom situacijom u prostoru vezano uglavnom za infrastrukturu, te ugrađivanje novih uvjeta za
izgradnju objekata infrastrukture i ugrađivanje zahtjeva vezanih uz otpad sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13), kao i detaljne izmijeniti čestice koje su uključene u prije svega u proizvodnoposlovnu zonu Vašarište i druge.
3. Prijedlog aktivnosti za unapređenje održivog razvoja u prostoru
Osnovni temelj prostornog razvoja općine je izrada prostorno-planske dokumentacije, te legalizacija postojeće
nelegalne gradnje.
Izraditi Ciljane izmjene i dopune PPUO Vrpolje, te s obzirom na interes i mogućnost financiranja izrade planirati
izradu urbanističkih planova uređenja.
Izradom planova sačuvat će se prostor od moguće devastacije i omogućiti stvaranje uvjeta za podizanje životnog
standarda.
Osnovni ciljevi kojima bi se trebalo težiti kod načina ostvarenja i unapređenja održivog razvoja su:
-

ekonomski, prostorno uravnotežen i održivi razvoj s naglaskom na zaštitu okoliša,
oboljšanje kakvoće životnog standarda,
obnova i iskorištavanje postojećeg stambenog fonda,
razvoj društvene infrastrukture uskladiti s funkcijom naselja,
prostorno optimalizirati infrastrukturni sustav kako bi sve vrste djelatnosti na državnoj, regionalnog i lokalnoj
razini bile dostupne,
onemogućiti nelegalnu izgradnju,
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omogućiti razvoj seoskog turizma,
poticati razvoj proizvodnih djelatnosti koje se temelje na prirodnim resursima,
poticati razvoj poljoprivrednog gospodarstva.

Prijedlog aktivnosti:
-

komunalno opremanje gospodarskih zona uz poticaj od strane države, regionalne i lokalne samouprave,
izrada programa i projekata koji će omogućiti korištenje novaca iz Europskih fondova,
podići kvalitetu društvene infrastrukture,
korištenje energije iz obnovljivih izvora i njena distribucija na lokalnoj razini, usmjeravanje izgradnje
unutar postojećeg građevinskog područja u dijelovima koji su opremljivi komunalnom infrastrukturom,
te izrada prostornih planova na neizgrađenom dijelu građevinskog područja,
kroz korištenje prirodnih resursa omogućiti gospodarski razvoj.

Infrastruktura
3.1. Promet
I u narednom razdoblju planiraju se aktivnosti na uređenju postojeće i izgradnji nove prometne infrastrukture, što
uključuje rekonstrukciju i izgradnju pješačkih staza, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na području
općine, kao i uređenje drugih prometnih površina u nadležnosti jedinice lokalne samouprave (parkirališta, bic.
staze i sl.). Sve planirane aktivnosti usmjerene su na povećanje komunalnog standarda stanovnika općine, te
osiguranje što bolje prometne prohodnosti prostora općine.
U odnosu na predhodno razdoblje planira se manji obim radova na uređenju i izgradnji prometnog sustava jer je u
proteklom razdoblju uređeno više prometne infrastrukture od planiranog. Sredstva koja su za ovo plansko
razdoblje predviđenja za izgradnju prometne infrastrukture u nadležnosti jedinice lokalne samouprave su sljedeća
Izgradnja i uređenje pješačkih staza
3.2.

1.428.341,57 kuna.

Transport nafte i plina

Planirani naftovod PEOP te plinovod Slavonski Brod-Opatovac su planirani u PPBPŽ i PPUO Vrpolje. Nužno
je očuvati planski koridor.
3.3. Plinoopskrba
U narednom razdoblju planiraju se radovi na održavanju postojećeg sustava uz eventualno širenje prema
novourbaniziranim područjima.
3.4. Opskrba električnom energijom
U narednom razdoblju planiraju se radovi na održavanju postojećeg distribucijskog sustava, a u dijelu prijenosa i
nadalje ostaju planovi izgradnje nadzemnog dalekovoda 35 kv (TS D. Andrijevci – TS Vrpolje).
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3.5. Opskrba pitkom vodom
Planira se dovršetak produženja vodovodne mreže u Starim Perkovcima, te spoj svih naselja na magistralni
vodovod sa crpilištem u Sikirevcima.
3.6. Odvodnja otpadnih voda
Planira se izgradnja kanalizacije u svim naseljima općine Vrpolje s prečistačem u naselju Vrpolje.

3.7. Javna rasvjeta
Planira se nastavak zamjene postojeće javne rasvjete s novom ekološki učinkovitijom u svim naseljima općine
Vrpolje.

V. IZVORI PODATAKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Općina Vrpolje
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor urbanističke
inspekcije, Zagreb
Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova Europske unije
Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb
Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb
Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb
BRODSKO-POSAVSKA županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Slavonski Brod
Državni zavod za statistiku, Zagreb
HAKOM, Zagreb
Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod
Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb
Plinacro d.o.o., Zagreb
INA, SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Zagreb
JANAF d.d., Zagreb
Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv "Brodska Posavina" sa sjedištem u Slavonskom
Brodu
VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod
HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Elektra Slavonski Brod
Prostorni plan Brodsko-posavske županije
Prostorni plan uređenja općine Vrpolje
Plan gospodarenja otpadom
Plan zaštite od požara
Plan zaštite i spašavanja
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća
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Članak 2.

Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09. i 5/13.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na 11. sjednici održanoj 11. srpnja 2014.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK

Ovaj Zaključak zajedno s Izvješćem iz
članka 1. objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/07
Urbroj: 2178/11-01/14-5
Vrpolje, 11. srpnja 2014.g.

o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru
općine Vrpolje za 2010. – 2014. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće o stanju u prostoru općine Vrpolje za 2010 –
2014. godine.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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