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OPĆINA BUKOVLJE

14.

II.

Na temelju odredbi članka 36. stavak 2.
Zakona o sustavu unutarnjih financijskih
kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine"
broj 141/06) i članka 40. e. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13),
općinski načelnik općine Bukovlje Davor Petrik
donosi:

Sukladno odredbama članka 36. stavka
2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih
kontrola u javnom sektoru Ines Mijić obvezna
je:
1.
2.
3.

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za
nepravilnosti
4.
I.
Ovom Odlukom imenuje se Ines Mijić,
dipl.iur., viši stručni suradnik u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Bukovlje osobom
zaduženom za nepravilnosti u općini Bukovlje.
Kontakt
nepravilnosti:

podaci

osobe

Telefon: 035 461 118
Fax:
035 461 118
E-mail: mijicines@gmail.com

zadužene

za

zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
pratiti tijek postupanja po utvrđenim
nepravilnostima,
sastavljati polugodišnje i godišnje
izvješće o nepravilnostima iz članka 12.,
14. i 15. Naputka o otkrivanju,
postupanju
i
izvješćivanju
o
nepravilnostima u upravljanju sredstvima
Proračuna,
proračunskih
i
izvanproračunskih korisnika,
surađivati s nadležnom ustrojstvenom
jedinicom u Ministarstvu financija u
čijem je djelokrugu proračunski nadzor i
drugim nadležnim tijelima.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se na internetskim
stranicama općine Bukovlje www.bukovlje.hr i u
"Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije".
Klasa : 023-05/14-01/28
Urbroj: 2178/25-01-14-1
Bukovlje, 30. srpnja 2014. g.
Općinski načelnik
Davor Petrik., v.r.
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Broj: 17

OPĆINA
GORNJA VRBA

25.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(Narodne novine br. 86/12, 143/13) i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba («Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije» 9/09, 09/11 i 3/13),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 7. sjednici
održanoj dana 9. 9. 2014. godine, donosi:

Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošit će se
za izradu Izvješća o stanju u prostoru, kao i za
poboljšanje infrastrukture kroz Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. godinu, za izgradnju objekata komunalne
infrastrukture definirane člankom 30. točkom 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne
novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04,
38/09, 79/09,153/09, 49/11 i 84/11).

PROGRAM
Članka 3
utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu

Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog
članka ovog Programa obavlja Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba

Članak 1.
Članak 4.
Programom utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014.
godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola
utroška naknade.

Članka 2.
U Proračunu općine Gornja Vrba za 2014.
godinu predviđaju se sredstva naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
u iznosu od 100.000,00 kuna.

Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije ".
KLASA: 944-10/14-01/1
URBROJ:2178/28-02-14/1
U Gornjoj Vrbi, 10.9.2014.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 17
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26.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,) i članka
8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
24/10), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 7.
sjednici održanoj 9. 9. 2014., donijelo je sljedeću:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta za područje općine
Gornja Vrba

1.
Općinsko vijeće Gornja Vrba na temelju
provedenog postupka prikupljanja ponuda za
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta, za razdoblje od četri
godine (2014.-2018.) izabire ponudu ponuditelja
Građenje Rašić d.o.o. Ivana Kučinića 4, Gornja Vrba
.
2.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
s izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke sklapa
načelnik općine Gornja Vrba.
3.
Cijena za obavljanje predmetnih
komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim
troškovnikom koji je sastavni dio ugovora i iznosi
3.400,00 kn s uračunatim PDV-om.
4.
Plaćanje izvršene usluge, odnosno radova
vrši se na račun Izvoditelja najkasnije u roku 30 dana
od dana dostave obračuna od strane izvoditelja.
5.
Obveze izvoditelja utvrdit će se ugovorom o
povjeravanju komunalnih poslova.
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Gornja Vrba, te imenovao Povjerenstvo za provedbu
postupka prikupljanja ponuda.
Pozivi za dostavu ponuda upućeni su dana
31.7.2014. god.
Rok za predaju ponuda bio je 10 dana od dana
primitka ponuda.
Pozivi su upućeni sljedećim poslovnim subjektima:
1.
PRIJEVOZ RAŠIĆ d.o.o., Ruščičkih žrtava
91, Rušćica.
2.
Cestar d.o.o., Sjeverna vezna cesta bb,
Gornja Vrba
3.
Građenje Rašić d.o.o. Ivana Kučinića 4,
Gornja Vrba
Člankom 9. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 24/10), propisano je da
odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje
komunalnih djelatnosti donosi Općinsko vijeće na
temelju sljedećih elemenata: Najpovoljnijom
ponudom smatrat ce se prihvatljiva ponuda
sposobnog ponuditelja prema traženim uvjetima s
ponuđenom najnižom cijenom za cjelokupni
predmet nabave.
Prihvatljiva je ponuda ona koja potpuno
udovoljava svim uvjetima i zahtjevima traženim
pozivom za dostavu ponuda.
Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva
ponuda koja uz udovoljavanje uvjetima iz stavka 1.
ima i najnižu ponuđenu cijenu.
Nakon isteka roka za dostavu ponuda
Povjerenstvo je utvrdilo da su pristigle tri ponude sa
sljedećim vrijednostima:
1.
Građenje Rašić d.o.o. Ivana Kučinića 4,
Gornja Vrba 3.400,00 Kn
2.
Cestar d.o.o., Sjeverna vezna cesta bb,
Gornja Vrba 4.685,63 Kn
U cijene je uračunat PDV.

O b r a z l o ž e nj e :
Načelnik općine Gornja Vrba 30.7.2014.
godine donio je Odluku o prikupljanju ponuda za
obavljanje poslova komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta za područje općine

Analizom i pregledom dokumentacije
priložene ponudama utvrđeno je da ponuditelj
Ponuda PRIJEVOZ RAŠIĆ d.o.o., Ruščičkih žrtava
91, Rušćica nije dostavio svu dokumentaciju traženu
Pozivom za dostavu ponuda, te je njegova ponuda
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ocijenjene kao neprihvatljiva. Ponude tvrtke
„GRAĐENJE RAŠIĆ“ Obrt za prijevoz i usluge, I.
Kučinića 4, Gornja Vrba kao i ponuda „CESTAR“
d.o.o., Sjeverna vezna cesta bb, Gornja Vrba
ocjenjuju se prema sadržaju i sposobnosti
prihvatljivim
Općinski načelnik predlažio je Općinskom
vijeću da se radovi za održavanje nerazvrstanih
cesta, na području općine Gornja Vrba za razdoblje
od 4 godine ustupe „GRAĐENJE RAŠIĆ“ Obrt za
prijevoz i usluge, I. Kučinića 4, Gornja Vrba, kao
prihvatljivu s ponuđenom najnižom cijenom.
Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci ove
Odluke.

Broj: 17

27.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) te članka čl. 30. Statuta općine Gornja Vrba
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
09/09 ), Općinsko vijeće Gornja Vrba na svojoj 7.
sjednici održanoj 9. 9. 2014.g. donijelo je:
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
I
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od dana dostave Odluke sukladno čl. 77.a
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09).
Tužbu treba predati neposredno Upravnom
sudu Republike Hrvatske ili putem pošte
preporučeno.
KLASA: 363-02/14-01/11
URBROJ: 2178/28-14-9
Gornja Vrba, 10. 9. 2014.g.

Usvaja se Izvješće o radu općinskog
načelnika općine Gornja Vrba za razdoblje od
1.siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. godine.

II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zdravko Jurić, v.r.

KLASA: 023-01/14-01/ 29
URBROJ: 2178/28-02-14-2
Gornja Vrba, 10.09.2014.godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 17
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nekretninom, zakupac je obvezan zemljište vratiti
općini Gornja Vrba, u stanju u kojem je i preuzeto.

Na temelju članka 35 Zakona o lokalnoj i
područnoj ( regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09), članka 26. Statuta općine Gornja
Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 09/09, 09/11, 3/13), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 7. sjednici održanoj 9.
9. 2014.god. donijelo je:

Članak 4.
Javni natječaj provodi se putem zatvorenih
ponuda i objavit će se na web stranici i Oglasnoj
ploči općine Gornja Vrba.

Članak 5.
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za davanje u zakup
dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu općine Gornja Vrba na razdoblje od
10 godina

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 940-01/14-01/8
URBROJ:2178/28-02-14/2
U Gornjoj Vrbi, 10.9.2014.godine

Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za zakup dijela
neizgrađenog građevinskog zemljišta površine od
200 m2, u vlasništvu općine Gornja Vrba,
označenog kao kč. br. 851/2 Oranica Šljivine od
3825 m2 upisno u zk. ul br. 1403 K.O. Vrba,
sukladno kopiji plana koja je sastavni dio ove
Odluke.
početni iznos cijene zakupa je 27.000,00 kn
godišnje.
jamčevina iznosi 2.700,00 kn

Članak 2.
Natjecatelji mogu biti pravne i fizičke, ako
ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje
prava zakupa i pod uvjetom da su uredno podmirili
sve obveze po bilo kojem osnovu prema općini
Gornja Vrba.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.

29.

Na temelju članka 8. stavak 2., 5. i 6. i čl. 13.
stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
(„Narodne novine“138/06, 152/08, 43/09, 88/10,
50/12, 80/13, 30/14,89/14) i članka 30. Statuta
općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09, 09/11 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na 7. sjednici održanoj 9.
9. 2014. godine, donijelo je:
ODLUKU

Članak 3.
Općina Gornja Vrba daje nekretnine u zakup
od deset godina, uz mogućnost produljenja.
U slučaju da općina Gornja Vrba. ima potrebu za

o izmjenama i dopunama Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti
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Broj: 17

Članak 1.

ODLUKU

U članku 2., stavak 2., točka 4., iza riječi
„Restorani“, briše se riječ i, a umjesto nje se dodaje
zarez, dok se iza riječi „Barovi“ dodaju riječi „ i Sale
za svatove“.

o nerazvrstanim cestama

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Ovom se Odlukom uređuje korištenje,
upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija,
zaštita i financiranje nerazvrstanih cesta, te poslovi
nadzora nad nerazvrstanim cestama.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 2.

KLASA: 335-01/14-01/2
URBROJ: 2178/28-01-14-01
Gornja Vrba, 9. rujna 2014. godine
Predsjednik vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste
za promet vozilima i koje svatko može koristiti na
način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama
i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne
ceste u smislu istog Zakona, a to su:
-

ceste koje povezuju naselja,
ceste koje povezuju područja unutar naselja,
pristupne ceste do stambenih, poslovnih,
gospodarskih i drugih građevina,
druge ceste na području naselja.

30.

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04., 38/09.,
79/09., 49/11., 84/11. i 90/11.) članka 109. Zakona o
cestama ("Narodne novine" broj 84/11) i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» broj 9/09, 09/11 i
3/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 7. sjednici održanoj 9. 9. 2014. godine,
donijelo je:

Mrežu nerazvrstanih cesta na području
općine Gornja Vrba čine: ulice, seoski i poljski
putovi, te druge nerazvrstane prometne površine na
kojima se odvija promet.
Ulicom u smislu ove Odluke smatra se
izgrađena cestovna površina u naselju koja nije
razvrstana u javnu cestu.
Seoskim putem u smislu ove Odluke, smatra
se izgrađena površina što prolazi kroz naselje ili
povezuje dva ili više naselja i koja nije razvrstana u
javnu cestu.
Poljski put je površina koja se koristi za
pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i
pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo
kojoj osnovi.
Drugim nerazvrstanim javnim prometnim
površinama u smislu ove Odluke, smatraju se
površine za promet u mirovanju ,parkirališta,
pješačke staze, pješački trgovi, pristupne ceste do
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industrijskih i drugih objekata što se koriste i za javni
promet i slično.

Članak 3.
Nerazvrstanu cestu čine:
1.
Cestovna građevina (donji stroj; kolnička
konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda
s nerazvrstane ceste, drenaže, most, podvožnjak,
nadvožnjak, propust, potporni i obložni zid,
nogostup, biciklističke staze, te sve prometne i druge
površine na pripadajućem zemljištu (zelene
površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta
javnog prijevoza i slično),
2.
Građevna čestica, odnosno cestovno
zemljište u površini koju čine površina zemljišta na
kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena
cestovna građevina, površina zemljišnog pojasa, te
površina zemljišta na kojima su prema projektu
ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za
potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima
i putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje
i nadzor prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),
3.
Zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban
za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu
ceste,
4.
Prometna signalizacija (okomita,
vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i
nadzor prometa,
5.
Javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i
zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, uređaji za
naplatu parkiranja i slično).
Navedeni uvjeti se ne odnose na
poljoprivredne i šumske putove, pješačke putove, te
ostale putove koji se koriste samo za promet
poljoprivrednih strojeva, zaprežnih vozila i pješaka,
koji se uređuju sukladno svojoj svrsi i potrebama
korisnika.
II. ODRŽAVANJE
Članak 4.
O održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i
izgradnji nerazvrstanih cesta na svom području
brine Općinsko vijeće općine Gornja Vrba (u
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daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) na temelju
godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture.
Poslovi po st.1. ovog članka obavljaju se na
temelju ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova.
III UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM
CESTAMA
Članak 5.
Upravljanje, građenje i održavanje
nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za
obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno
propisima kojima se uređuje komunalno
gospodarstvo, ako drugačije nije propisano.
Općina vodi jedinstvenu bazu podataka o
nerazvrstanim cestama na svom području, i ista je
sastavni dio ove Odluke.
U evidenciji nerazvrstanih cesta općina
posebno iskazuje popis nerazvrstanih cesta od
prioritetne prometne važnosti za svoje područje.
Nerazvrstanom cestom od prioritetne
prometne važnosti za područje općine smatra se
cesta po kojoj se odvija javni prometni putnički
prijevoz, cesta koja povezuje dva ili više naselja, a
nema druge alternativne ceste, cesta po kojoj se
odvija promet veće gustoće, cesta s posebnim
prometno-sigurnosnim zahtjevima, cesta koja spaja
objekte javnim funkcija i sl.

IV PRAVNI STATUS NERAZVRSTANE
CESTE
Članak 6.
Nerazvrstana cesta na području općine je
javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu općine
Gornja Vrba. Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti
iz vlasništva općine niti se na njoj mogu stjecati
stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja
radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog
tijela općine, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje
prometa i održavanje nerazvrstane ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen
pješacima (nogostup i sl.) može se dati u zakup
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sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa
odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i
održavanje nerazvrstane ceste.
Nekretnina koja je izvlaštenjem, pravnim
poslom ili na drugi način postala vlasništvo općine, a
lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje
nerazvrstane ceste, ne može se otuđiti.

V

-

-

UPIS NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 7.
-

Na nerazvrstanim cestama koje su kao
dobro u općoj upotrebi upisane u zemljišnoknjižnim, odnosno katastarskim podacima ne mogu
se stjecati imovinska prava.
Kada je trajno prestala potreba korištenja
nerazvrstane ceste ili njezinog dijela, može joj se
ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a
nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u
vlasništvu općine.
Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u
općoj upotrebi donosi Općinsko vijeće.
Nerazvrstane ceste koje se u naravi koriste
kao dobra u općoj upotrebi, a nisu kao takove
upisane u zemljišnim i katastarskim knjigama niti
ucrtane u katastarskim planovima mogu se nakon
provedenog postupka proglasiti dobrom u općoj
upotrebi, te upisati u zemljišne i katastarske knjige.
Općina je dužna pokretati i voditi upravne i
sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih
cesta, sprečavanja samovlasnog zauzeća cestovnog
zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja
cestama kao javnim dobrom.

-

-

-

-

-
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Periodičnim održavanje, smatra se:
proširenje ceste,
ublažavanje zavoja i nagiba,
pojačanje ili izgradnja podloge kolnika,
asfaltnog ili sličnog kolničkog zastora na
tucaničkom kolniku,
dogradnja pješačkih i biciklističkih staza,
zamjena provizornih propusta i sl.
Tekućim održavanjem smatra se:
pročišćavanje, ravnanje i nasipanje cesta
kamenim ili sličnim čvrstim materijalom,
postava i održavanje prometne signalizacije,
održavanje, čišćenje i uređivanje odvodnih
jaraka i druge odvodnje,
održavanje, čišćenje i popravljanje
propusta, mostova i prilaza do zemljišta i
objekta,
čišćenje blata, uklanjanje i čišćenje snijega,
leda i snježnih nanosa, uređenje bankina,
čišćenje usjeka i zasjeka i nasipa od korova,
živice, granja, stabala i drugih nasada koji
onemogućuju prozračivanje i sušenje ceste,
održavanje, uređivanje ili uklanjanje
drveća, grmlja i drugih sadnica koje
sprečavaju preglednost sudionicima u
prometu ili krošnjom zaklanjaju prometnu
signalizaciju i javnu rasvjetu,
održavanje, čišćenje i uređivanje pješačkih
staza uz nerazvrstane ceste, te redovito
posipanje u slučaju poledice,
izvršavanje i drugih radova neophodnih za
izvršavanje prometne funkcije nerazvrstane
ceste u skladu s potrebama općine i
korisnika određene nerazvrstane ceste.

Članak 8.
VI
Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju
godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba.
Nerazvrstane ceste moraju se održavati na
način da se na njima može obavljati siguran promet
za koji su namijenjene.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta
podrazumijeva se periodično i tekuće održavanje.

GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA
Članak 9.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta obavlja se u skladu s Programom gradnje i
uređaja komunalne infrastrukture općine Gornja
Vrba, koji donosi Općinsko vijeće, a na temelju
tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i
prostornih planova.
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Osim radova utvrđenih Programom
gradnje, općina može organizirati obavljanje radova
na održavanju i građenju nerazvrstanih cesta na
svom području:
ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih
cesta (izvršenje radova u naravi, osobni rad,
materijal prijevozničke usluge i sl.)
dobrovoljnim radom građana putem
mjesnih odbora,
na drugi način u skladu s propisima.
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na neku od prepreka, kao što su nasip, korito
vodotoka, i slično.
U građevinskim područjima naselja
primjenjuju se odredbe o minimalnim širinama
nerazvrstanih cesta utvrđene prostornim i detaljnim
planovima uređenja općine Gornja Vrba.

VII.

ZAŠTITA
Članak 12.

Članak 10.
Poslovi građenja i rekonstrukcije
nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke
obuhvaćaju:
-

-

građevinsko i drugo projektiranje s
istražnim radovima;
projektiranje opreme, pratećih objekata,
prometne signalizacije i drugo projektiranje;
stručnu ocjenu studija i projekata;
otkup zemljišta i objekata;
izmještanje komunalne i druge infrastrukture;
ustupanje radova građenja;
organizaciju stručnog nadzora i kontrole
ugrađenih materijala i izvedenih radova;
organizaciju tehničkog pregleda i
primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz
vozilom koja prazna ili zajedno s teretom svojom
masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice
dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama
(izvanredni prijevoz) dužne su ishoditi dozvolu za
izvanredni prijevoz.
Dozvoljenu masu, odnosno dozvoljeno
opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje
općinski načelnik u skladu s propisima o uređenju
prometa.
Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje
nadležno upravno tijelo općine na temelju uvjeta i
kriterija koje utvrđuje Općinsko vijeće.
Dozvolom za izvanredni prijevoz utvrđuju
se način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza.
Troškove izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz,
troškove poduzimanja posebnih mjera osiguranja
izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni
prijevoz plaća podnositelj zahtjeva.
Kontrolu osovinskog pritiska ukupne
dozvoljene mase i dimenzije vozila na
nerazvrstanim cestama, na poziv i o trošku općine
obavlja ovlaštena osoba.

Članak 11.
Nerazvrstane ceste moraju se projektirati i
graditi prema normativima i propisima o građenju, u
skladu s prostornim planovima, tako da se na njima
može sigurno odvijati promet za koji su
namijenjene.
Nerazvrstana cesta (poljski put) koja se
projektira, gradi ili rekonstruira van granica
građevinskog područja, utvrđuje se zaštitni pojas
4,00 m obostrano od osi puta u slučaju da se s obje
strane nalaze obradive površine, a 6,00 m od ruba
čestice puta, u koliko se put s jedne strane naslanja

Članak 13.
Pravne ili fizičke osobe, koje zbog svoje
djelatnosti prekomjerno koriste ili preopterećuju
nerazvrstane ceste, dužne su platiti naknadu za
prekomjerno korištenje ili preopterećivanje, koju
rješenjem utvrđuje nadležni upravni odjel općine.
Prekomjerno korištenje nerazvrstane ceste
je učestaliji promet teretnih motornih vozila nego što
je uobičajeno, a osobito:
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prijevoz šljunka, kamena, zemlje, drva i
sličnog tereta koji se obavlja u većim
količinama u svrhu prodaje, izvedbe većih
građevinskih radova i sl.;
korištenje nerazvrstane ceste kao
zaobilazne ceste za promet vozila u slučaju
ograničenja prometa na javnoj cesti.

Visina naknade za prekomjerno korištenje
nerazvrstanih cesta utvrđuje se primjenom kriterija
za prekomjerno korištenje javnih cesta.
Članak 14.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu
mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa
ceste, da ne ugrožava sigurnost prometa, da ne
oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.
Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste
dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili
posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom
cestom na način propisan ovom Odlukom.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik
zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne održava prilaz
ili priključak na nerazvrstanu cestu na način
propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na
nerazvrstanu cestu popravit će se od strane osobe
koja održava nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika,
korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 15.
Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog
radova koji se ne smatraju održavanjem ili
građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i
pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima o
komunalnom redu.

Članak 16.
Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili
radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti
nadležnog tijela općine.
Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti mora
se postaviti odgovarajuća prometna signalizacija i
zaštita mjesta rada.
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U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj
cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.

Članak 17.
Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je
zabranjeno:
1.
privremeno ili stalno zauzimati cestu ili
cestovno zemljište bez suglasnosti
nadležnog upravnog tijela općine Gornja
Vrba;
2.
izvoditi bilo kakve radove koji se ne
obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije,
izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti
nadležnog upravnog tijela općine Gornja
Vrba;
3.
uklanjati, premještati, zaklanjati ili
oštećivati prometne znakove na
nerazvrstanim cestama,
4.
dovoditi na cestovno zemljište oborinske
vode, otpadne vode ili druge tekućine –
osim oborinskih voda koje se mogu
dovoditi u cestovni jarak;
5.
vući po cesti trupce, granje ili druge
predmete kojima se oštećuje cesta;
6.
izlijevati na cestu motorno ulje i druge
masne tvari;
7.
nanositi na cestu blato sa suvremenim
kolničkim zastorom;
8.
dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog
prilaza na nerazvrstanu cestu;
9.
okretati traktore s plugovima i drugim
poljoprivrednim oruđima na cesti;
10.
puštati stoku ili perad na cestu, kosine
nasipa i usjeka uz cestu,;
11.
paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u
zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u
njegovoj neposrednoj blizini;
12.
neovlašteno postavljati zapreke, odnosno
priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj
cesti,
13.
graditi objekte unutar zaštitnog pojasa
nerazvrstane ceste;
14.
izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili
zgradama pored ceste koji bi mogli
oštećivati cestu ili ugroziti sigurnost
prometa;
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parkirati vozilo izvan za to određenih
površina;
svako drugo interveniranje u površinu
nerazvrstane ceste.

Članak 18.
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici
zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama
dužni su čistiti i održavati odvodne jarke i pješačke
staze.
Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih
jaraka podrazumijeva se:
održavanje u ispravnom i protočnom stanju,
produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i
drugih sastojaka koji onemogućuju
normalno otjecanje vode),
košenje trave i korova s pokosa i dna jarka,
čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza,
izrada i zamjena cijevnih kolnih prilaza min.
profila O 30 cm,
odvoz mulja, otpadaka i trave na za to
određena mjesta.
Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz
nerazvrstane ceste dužni su također:
uklanjati nanose zemlje i šljunka s
nerazvrstane ceste,
uređivati, održavati i po potrebi uklanjati
živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje
sprečava preglednost, prozračivanje i
sušenje ceste,
kositi travu i uređivati, održavati i čistiti
zelene i pješačke površine uz nerazvrstane
ceste.

Članak 19.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta
u razini, ili križanja nerazvrstanih cesta sa
željezničkom prugom u razini ili na unutarnjim
stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi
drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati
naprave, ograde ili drugi predmeti koji
onemogućavaju preglednost na cesti, odnosno
željezničkoj pruzi (trokut preglednosti).
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Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici
zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje, ili visoke
poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz
trokuta preglednosti.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik
zemljišta, iz stavka 2. ovog članka ne ukloni raslinje,
naprave i ograde iz trokuta preglednosti, učinit će to
osoba koja održava nerazvrstane ceste na teret
vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

V.

NADZOR
Članak 20.

Nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom
nerazvrstanih cesta obavlja inspektor za
graditeljstvo nadležnog županijskog ureda, u skladu
s propisima o građenju.
Nadzor nad održavanjem i zaštitom
nerazvrstanih cesta obavlja komunalni redar.

Članak 21.
U obavljanju nadzora komunalni redar
ovlašten je i dužan:
a) pregledati:
1.
nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske
i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa;
2.
radove održavanja nerazvrstanih cesta;
3.
radove koji se obavljaju uz nerazvrstane
ceste;
4.
radove na nerazvrstanim cestama koji se ne
smatraju radovima održavanja (ugradnja
komunalnih instalacija u trup ceste);
5.
tehničku dokumentaciju (projekte) za
rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih
cesta;
6.
obavljanje poslova zaštite i čuvanja
nerazvrstanih cesta.
b) narediti:
1.
uklanjanje uočenih nedostataka na
nerazvrstanim cestama zbog kojih je
ugrožena ili bi mogla biti ugrožena
sigurnost prometa ili stabilnost ceste;
2.
privremenu obustavu radova što se izvode
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3.

4.

5.
6.

suprotno odredbama ove Odluke, suprotno
uvjetima iz suglasnosti za radove na
nerazvrstanoj cesti, te suprotno tehničkim
propisima, standardima i normativima s
područja cestovne infrastrukture;
privremenu zabranu prometa kada ustanovi
da se po nerazvrstanoj cesti ne može odvijati
promet za koji je namijenjena;
uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji
zaprečavaju odvijanje prometa po
nerazvrstanoj cesti;
vraćanje zauzetog dijela nerazvrstane ceste
u prijašnje stanje;
prestanak i uklanjanje drugoga ometanja
slobodnog korištenja nerazvrstane ceste.

Pravne i fizičke osobe dužne su
komunalnom redaru omogućiti nesmetano
obavljanje nadzora, dati osobne podatke i pružiti
druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

Broj: 17

1.
Ne održava priključak i prilaz na
nerazvrstanu cestu ( Članak 14. ove Odluke )
2.
Ne pridržava se bilo koje zabrane iz članka
17. ove Odluke,
3.
Ne postupa u skladu sa člankom 18. ove
Odluke,
4.
Ne postupi u skladu sa člankom 19. ove
Odluke,
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do
2.000,00 kn., kaznit će se za prekršaj fizička osoba
obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost
koji je počinila u vezi obavljanja obrta ili druge
samostalne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Kaznom u iznosu od 200,00 do 1.000,00
kuna kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba ,
odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 25.
Članak 22.
Pravne osobe i građani poslovi, kojih su
podvrgnuti nadzoru komunalnog redara dužni su, na
njegov zahtjev i u zadanom roku, dostaviti podatke i
dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje
nadzora.
Članak 23.
Komunalni redar može usmeno narediti
uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu
opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine
U slučaju oštećenja nerazvrstane ceste,
komunalni redar će po službenoj dužnosti ili po
prijedlogu općine podnijeti prijavu za prekršaj i
zahtjev za naknadu štete.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba
ako ne postupi po rješenju komunalnog redara.
Za prekršaj iz stavka 1.ovog članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko
– posavske županije”
Klasa: 363-01/14-01/4
Urbroj: 2178/28-02-14-1
Gornja Vrba, 10.9. 2014. god.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 24.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
3.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako:

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.
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JEDINSTVENA BAZA (POPIS) PODATAKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA
Red.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ime ulice
Savska ulica
Ulica Matije Gupca
Ulica Matije Mesica
Ulica braće Radić
Firova ulica
Brkićeva ulica
Ulica Vinka Borevkovića
Ulica na k.č.br. 1342
Ulica Jure Piškovića
Ulica Željka Agatića
Ulica sv. Nikole
Ulica Gorana Jurića
Ulica Ivana Kučinića
Ulica Vladimira Nazora
Posavska ulica
Ulica J.J. Strossmayera
Ulica sv. Ante
Ulica 139. brigade
Ulica 157. brigade
Ulica 108. Brigade, dio
Brodska ulica
Jasinjska ulica
Ulica bl . Alojzija Stepinca
Ulica 22. svibnja
Galovska ulica, dio
Cesta br. 1.
Cesta br. 3.
Ulica hrvatskih branitelja
Cesta br. 4., dio
Cesta br. 5, dio
Cesta br. 6
Vrbska ulica
Cesta na k.č.br. 110
Sjeverna ulica
Domobranska ulica
Ulica Zvonka Žuljevića
Ulica Fra Antuna Bačića
Ulica Josipa Odobašića
Ulica Željka Kožulja
Ulica do mjesnog groblja

UKUPNJA DULJINA NERAZVRSTANIH CESTA

Duljina
500 m
150 m
330 m
577 m
285 m
393 m
518 m
190 m
1400 m
330 m
190 m
166 m
304 m
100 m
310 m
210 m
314 m
128 m
128 m
252 m
239 m
477 m
153 m
134 m
301 m
485 m
732 m
780 m
70 m
180 m
180 m
670 m
144 m
665 m
190 m
290 m
240 m
50 m
700 m
480 m
13.700 m
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31.

Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o
grobljima (“Narodne novine” br. 19/98) i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» broj 9/09, 09/11 i
3/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 7. sjednici održanoj 9. 9. 2014. godine,
donijelo je:
ODLUKU
o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta
i godišnjih naknada za korištenje

Broj: 17

-

za ukop 2 osobe ………… 800,00 kn
za ukop 3 osobe …………1.200,00 kn
za ukop 4 osobe …………1.600,00 kn
za ukop 5 i više osoba ...…2.000,00 kn

a)
b)

grobnice
za 2 osobe ………….1.000,00 kn
za više osoba ……….2.000,00 kn.

Za korisnike koji nemaju prijavljeno
prebivalištu na području općine Gornja Vrba,
naknada za dodjelu grobnog mjesta iznosi:
za dodjelu grobnog mjesta – 1.100,00 kn
Naknada iz stavka 1. ovog članka plaća se
temeljem Rješenja o dodjeli grobnog mjesta u roku
od 8 dana od dana primitka Rješenja, ili u roku od 8
dana od dana rezervacije grobnog mjesta.

I. NAKNADA ZA DODJELU GROBNOG
MJESTA
Članak 4.
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuje visina i način
plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na
korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne
naknade za korištenje grobnog mjesta na grobljima
koji se nalaze na području općine.

Za utvrđivanje visine naknade iz članka 2.
ove Odluke, prebivalište se utvrđuje temeljem
osobne iskaznice pokojnika ili drugog dokumenta iz
kojeg je vidljivo mjesto prebivališta.
II. GODIŠNJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE
GROBNOG MJESTA

Članak 2.

Članak 5.

Naknadu za dodjelu grobnog mjesta plaća
korisnik grobnog mjesta pri dodjeli grobnog mjesta.
Za dodjelu grobnog mjesta izdaje se rješenje
o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme.

Iznos godišnje naknade za korištenje grobnog
mjesta utvrđuje se kako slijedi:
grobno mjesto za ukop 1 osobe 60,00 kn
grobno mjesto za ukop 2 osobe 100,00 kn
grobno mjesto za ukop 3 osobe 140,00 kn
grobno mjesto za ukop 4 osobe 180,00 kn
grobno mjesto za ukop 5 i više osoba
220,00 kn
grobnice
a)
za 2 osobe
120,00 kn
b)
za više osoba
160,00 kn.

Članak 3.
Pri dodjeli grobnog mjesta na korištenje na
neodređeno vrijeme plaća se jednokratna naknada i
to:
1.
Za korisnike, odnosno nasljednike koji
imaju prijavljeno prebivalište u naselju u kojem se
nalazi mjesno groblje, naknada za dodjelu grobnog
mjesta iznosi:
-

za ukop 1 osobe …………. 400,00 kn

Člnak 6.
Za utvrđivanje korisnih grobnih mjesta,
odnosno izradu evidencije kao osnove za naplatu

Broj: 17
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godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,
zadužuje se uprava groblja.
Godišnja grobna naknada za korištenje
grobnog mjesta je prihod Proračuna općine Gornja
Vrba i namijenjena je za održavanje groblja.
Obveza plaćanja godišnje grobne naknade
za korištenje grobnog mjesta, visina naknade i način
plaćanja za svakog pojedinog korisnika utvrđuje se
rješenjem koje donosi Upravni odjel općine Gornja
Vrba.
Ponovno izdavanje rješenja za plaćanje
godišnje grobne naknade za korištenje grobnog
mjesta izvršit će se u slučaju promjene visine
naknade ili drugih podataka iz rješenja, te ako to
obveznik pismeno zatraži.
Godišnja grobna naknada za korištenje
grobnog mjesta naplaćuje se u roku 30 dana od
primitka rješenja.
U slučaju neplaćanja naknade u određenom
roku obračunat će se zatezne kamate i troškovi
prisilne naplate.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o visini godišnjih naknada za
korištenje grobnog mjesta (“Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije” br.12/08).
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32.

Na temelju članka 6. stavak 3. i 4. Zakona o
zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07),
članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne
novine« broj 40/08, 44/08), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na 7. sjednici održanoj 9. 9. 2014.
godine, donijelo je:
ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera
za zaštitu i spašavanje općine Gornja Vrba

I.
U Odluci o imenovanju članova Stožera za
zaštitu i spašavanje općine Gornja Vrba („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 13/13),
stavak I. točka 5. mijenja se i glasi:
U Stožer za zaštitu i spašavanje općine
Gornja Vrba imenuju se:
5. IVAN ARAČIĆ Predstavnik policijske uprave

II.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po
objavljivanju u “Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije”, a primjenjuje se od 1. 1. 2015.
godine.
Klasa: 363-02/14-01/12
Ur. br. 2178/28-02-14-1
Gornja Vrba, 10. 09. 2014. godine

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“
Klasa: 810-01/14-01/1
Urbroj: 2178/28-02-14-22
Gornja Vrba, 10.09. 2014. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.
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33.

Na temelju članka 6. i 7., stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11,
27/13 i 48/13-pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta
općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj“ 9/09, 09/11 i 3/13.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba, na 7. sjednici
održanoj 9. 9. 2014. godine, donosi

Broj: 17

Sredstva iz članka 1. ove Odluke
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću, s tim
da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerna broju njezinih članova u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao
pripadnicu podzastupljenog spola utvrđuje se
naknada u visini 10% većoj od iznosa sredstava
predviđenih po svakom vijećniku.

ODLUKU

Članak 4.

o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova predstavničkih
tijela izabranih s liste grupe birača u
Općinskom vijeću općine Gornja Vrba za 2014.
godinu

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje
se iznos sredstava od 1.000,00 kuna godišnje.

Članak 1.
Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva
osigurana u Proračunu općine Gornja Vrba za
redovno godišnje financiranje političkih stranaka i
članova predstavničkih tijela zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Gornja Vrba za 2014.
godinu.

Članak 5.
Sukladno članku 3. i 4. ove Odluke
političkim strankama zastupljenim u Općinskom
vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju
njenih članova, doznakom na žiro račun političke
stranke, odnosno na poseban račun članova
izabranih s liste grupe građana, kako slijedi:
1.
2.

Članak 2.
3.
Utvrđuje se da su u Proračunu općine
Gornja Vrba za 2014. godinu osigurana sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću u iznosu od 13.000,00 kuna.
Raspored sredstava iz prethodnog stavka
izvršit će se u tekućoj godini prema odredbama ove
Odluke.

4.

5.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE
BIRAČA (5x1000) = 5000,00 KN
HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA (4x1000) = 4000,00 KN
STRANKA UMIROVLJENIKA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE (2x1000) = 2000,00 KN
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA
STRANKA
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ
SLAVONIJE I BARANJE (1x1000) =
1000,00 KN
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
(1x1000) = 1000,00 KN

Članak 3.
Članak 6.
Pravo na redovito godišnje financiranje
imaju političke stranke koje imaju vijećnika/cu u
Općinskom vijeću općine Gornja Vrba.

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

Broj: 17
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KLASA: 023-01/14-01/30
URBROJ: 2178/28-02-14-1
Gornja Vrba, 10.09.2014. godine
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Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su
1.102.907,09 kn.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.

Ukupni izdaci za financijsku imovinu
iznosili su 136.363,62 kn.

IV.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda:
34.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12.) i
članka 26. Statuta općine Gornja Vrba („ Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br.09/09,
09/11, 03/13. ), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba
na svojoj 7. sjednici održanoj 9. rujna 2013.
godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba za
2014. godinu

OPĆI DIO
I.
Ovom Odlukom usvaja se Polugodišnji
obračun Proračuna općine Gornja Vrba za 2014.
godinu.

Ostvareni prihodi od 1.1. – 30.6. 2014. godine:
1.323.558,98 kn
Izvršeni rashodi od 1.1. – 30.6. 2014. godine:
1.239.270,71 kn
Višak prihoda :
84.288,27 kn

V.
Stanje novcanih sredstava na žiro-racunu
Proracuna broj HR6123400091856900007 na dan
1.1.2014. godine iznosilo je 328.709,60 kn.
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu
Proračuna broj:
2491005-1856900007 na dan
1.1.2014. godine iznosilo je 684.488,28 kn (Credo
banka d.d.).
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu
Proračuna broj: HR6123400091856900007 na dan
30.6.2014. godine iznosi 239.505,02 kn.
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu
Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan
30.6.2014. godine iznosi 684.488,28 kn (Credo
banka d.d.).
Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan
30.06.2014. iznosi 124,46 kn.

II.
U Proračunu općine Gornja Vrba u
razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. ostvareni
su prihodi u iznosu 1.323.558,98 kn.

III.
Ukupni rashodi utvrđeni prema pozicijama

VI.
Nenaplaćena potraživanja na dan 30. 6. 2014.
godine iznose 2.234.837,47
kn, od čega se
398.999,69 kn odnosi na potraživanja od prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta.
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VII.

Na dan 30. 6. 2014 . ukupno nepodmirene
dospjele obveze iznose 30.323,97 kn, od čega se
28.261,45 kn odnosi na rashode za nabavu
nefinancijske imovine, 2.062,52 kn su nepodmireni
tekući rashodi poslovanja, a 18.993,72 kn su ostale
obveze koje se odnose na evidentiranje dijela
naknade za zadržavanje u prostoru koji nije prihod
općine. Nedospjele tekuće obveze iznose 35.205,00
kn, a nedospjele obveze za financijsku imovinu
iznose 27.727,27kn.

VIII.
Općina Gornja Vrba u izvještajnom razdoblju
nije primala niti davala zajmove.

IX.
Tekuća pričuva nije planirana Proračunom za
2014. godinu.

Broj: 17

POSEBNI DIO
X.
Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba sadrži
rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine i izdatke za financijsku imovinu
izvršene po programima, aktivnostima i projektima.

XI.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Gornja Vrba zajedno s Usporednim
pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i
primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
KLASA: 400-08/14-01/4
URBROJ: 2178/28-02-14-1
Gornja Vrba, 9. rujna 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.
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35.

Na temelju članka 7. i članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) i članka 26. Statuta
općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/09, 09/11, 03/13)), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na 7. sjednici održanoj 9. rujna 2014. godine, donijelo je:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna općine Gornja Vrba za 2014. godinu

I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu općine Gornja Vrba za 2014. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
26/13 ) članak 1. mijenja se i glasi:
„Proračun općine Gornja Vrba za 2014. godinu sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

6.100.000,00
5.500.000,00
600.000,00
5.940.909,00
2.553.719,00
3.387.190,00
159.091,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FI NANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

0,00
159.091,00
0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
VIŠAK/MANJ AK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00

Članak 2.
Prihodi i rashodi Proračuna po grupama utvrđeni u bilanci prihoda i rashoda za 2014. godinu mijenjaju se
i dopunjuju u računu prihoda i rashoda kako slijedi:
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PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

KLASA: 400-08/14-01/5
URBROJ: 2178/28-02-14-1
Gornja Vrba, 9. rujna 2014. god.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine i bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Članak 4.
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OPĆINA KLAKAR

15.

Članak 2.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar
i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 11. sjednici održanoj 28.kolovoza
2014. godine, donosi

ODLUKU

Tekst Izvješća sastavni je dio ove Odluke i
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" i web stranici općine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/14-02/15
URBROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 28. kolovoza 2014.g.

o usvajanju Izvješća o radu načelnika općine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu načelnika općine
Klakar za razdoblje od 1. siječnja 2013.g. do 31.
prosinca 2013. godine.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.

Na temelju članka 12. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine",
39/13), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim
mjerama „Narodne novine br.142/13), članka 8.
stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne
novine“ broj 92/10) i članka 29. Statuta općine
Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta
općine Klakar („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 12/09. i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 11. sjednici održanoj
28. kolovoza 2014. godine, donosi

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 štetnika,
4.
korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5.
održavanje organske tvari u tlu,
6.
održavanje povoljne strukture tla,
7.
zaštita od erozije.

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
i mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu na području općine
Klakar

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

1.
Minimalna razina obrade i
održavanja poljoprivrednog zemljišta
Članak 4.
Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne
tehnologije, a posebno:
redovito obrađivanje i održavanje
poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj
vrsti, odnosno katastarskoj kulturi
poljoprivrednog zemljišta,
održavanje i poboljšanje plodnosti tla,
održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda
u dobrom vegetativnom stanju.

2. Sprečavanje zakorovljenosti
Članak 2.
Članak 5.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se
sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi,
livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi,
ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje
se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

U cilju sprečavanja zakorovljenosti
zemljišta i obrastanja višegodišnjim raslinjem
vlasnici i korisnici
su dužni primjenjivati
odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla i njege
usjeva i nasada u cilju sprečavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim korovom poljoprivrednog
zemljišta.
Kod sprečavanja zakorovljenosti i

Broj: 17

»SLUŽBENI VJESNIK«

obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva
potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama
zaštite bilja i biološke mjere zaštite, a kod korištenja
kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost
herbicidima s povoljnim ekotoksikološkim
svojstvima.

3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
Članak 6.
Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta su dužni suzbijati biljne bolesti
i štetnike, a kod suzbijanja obvezni su primjenjivati
temeljna načela integrirane zaštite bilja sukladno
posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu
pesticida.

4. Korištenje i uništavanje biljnih ostataka
Članak 7.
Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta su dužni sa zemljišta ukloniti
sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja
biljnih bolesti ili štetnika u određenom
agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.
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na šumskom zemljištu, koje graniči s
poljoprivrednim zemljištem.
Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na
poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje
dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili
suzbijanja biljnih štetnika.
Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem,
kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje
mjera zaštite od požara sukladno posebnim
propisima.

5.

Održavanje razine organske tvari u tlu,
Članak 9.

Organska tvar u tlu održava se privođenjem
minimalnog trogodišnjeg plodoreda prema
pravilima struke.
Trogodišnji plodored podrazumijeva
izmjenu sitne žitarice – okopavine – industrijsko
bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
Trave, djeteline, djetelinsko –travne smjese,
travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu
na istoj površini ostati duže od tri godine.

6. Održavanje strukture tla
Članak 10.

Članak 8.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja
biljnih otpadaka obuhvaćaju:
1.

2.

3.

4.

Obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon
žetve na poljoprivrednom zemljištu na
kojem se primjenjuje konvencionalna
obrada tla.
Primjenu odgovarajućih postupaka sa
žetvenim ostacima na površinama na kojima
se primjenjuje konzervacijska obrada tla.
Obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera u
višegodišnjim nasadima.
Obvezu odstranjivanja biljnih ostataka
nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa

Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i
svojstvima zemljišta tako da se u uvjetima mokrog i
vodom natopljenog zemljišta preporučuje
izbjegavanje obrade i korištenje mehanizacije na
poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve ili
berbe usjeva.

7. Zaštita od erozije
Članak 11.
Zaštita od erozije provodi se održavanjem
minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja.
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Tijekom vegetacijskog razdoblja, na
područjima na kojima je uočena erozija,
poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji
umanjuje eroziju tla.
Tijekom zime u uvjetima kada se na
oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema
pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i
pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu
ovisno o specifičnim karakteristikama tla.
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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. Održavanje poljskih putova
Članak 14.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH
RUDINA
Članak 12.
Kao mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih površina propisuje se:
1.
2.
3.
4.
5.

Održavanje živica i međa,
Održavanje poljskih putova,
Uređivanje i održavanje kanala,
Sprečavanje zasjenjivanja susjednih
parcela,
Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa.

1. 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 1
m.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su
održavati međe tako da budu vidljivo označene,

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog
zemljišta koriste se poljski putovi.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su
zajednički brinuti o odražavanju 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 ili grana koje sprečavaju
korištenje poljskog puta,
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.
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3. Uređivanje i održavanje kanala
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- uz međe preorati ili očistiti zemljište
zatravnjeno suhim biljem i biljnim otpadom.

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.

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 inteziteta ili duljeg trajanja
otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja,
vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi
stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas
vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.

Članak 20.
Prilikom uništavanja korova i biljnog
otpada spaljivanjem vlasnici su dužni :
- dobiti odobrenje Vatrogasne zajednice
Brodsko posavske županije 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 biljnog otpada mora se očistiti od trave i
drugog gorivog materijala,
- spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje
su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog
potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati
osnovna sredstva i opremu za početno gašenje
požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.),
- nakon sagorijevanja osobe su dužne
pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u
potpunosti ugasiti vodom.

Članak 21.
Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje
korova i biljnog otpada na poljoprivrednom
zemljištu u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada
tekuće godine.

IV. NADZOR
IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 22.
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,

Nadzor nad provedbom ove Odluke
obavljat će poljoprivredni redari (komunalni redar),
poljoprivredni inspektori i inspektori zaštite od
požara.
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V. KAZNENE ODREDBE

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – vlasnik
ili korisnik poljoprivrednog zemljišta ako temeljem
ove Odluke:
ne provodi mjere minimalne razine obrade i
održavanja poljoprivrednog zemljišta
sukladno članku 4.
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 članku
16.Odluke,
ne sprečava 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,
obavlja zabranjene radnje iz članka
20.Odluke,
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn
kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaje iz stavka 1.ovog članka.
Novčanom kaznom od 1.500,00 kn kaznit će
se fizička osoba obrtnik, odnosno osoba koja obavlja
drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz stavka
1.ovog članka.
Novčanom kaznom od 300,00 kn kaznit će
se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1.ovog
članka.
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Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i
šumskom zemljištu na području općine Klakar
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br.18/2009.).

Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/14-02/10
URBROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 28. kolovoza 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić,ing.str., v.r.

17.

Na temelju članka 44. stavak 3. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13), članka 41.
Statuta općine Klakar i članka 9. Statutarne odluke
o izmjeni i dopuni Statuta općine Klakar („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/09. i
6/13.), općinski načelnik općine Klakar, donosi
IZVJEŠĆE
o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa,
prodaje i davanja na korištenje bez javnog
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poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Klakar
za 2013.godinu
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IZVJEŠĆE

o utrošku sredstava šumskog doprinosa za
2013.godinu

I
Članak 1.
Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje i
davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Klakar za 2013.godinu
iznosu od 91.063,36 kn utrošena su za izgradnju i
održavanje ruralne infrastrukture vezanih za
poljoprivredu, odnosno
nerazvrstanih cesta i
poljskih putova.

Sredstva šumskog doprinosa za 2013.godinu
ostvarena su u iznosu od 336.192,51 kuna i utrošena
su za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno
Programu građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Klakar za
2013.godinu.

II
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“

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

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KLAKAR

Klasa: 320-02/14-01/1
URBROJ:2178/07-01-14-1
Klakar, 18. kolovoza 2014.god.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KLAKAR

Klasa: 320-02/14-01/2
URBROJ:2178/07-01-14-1
Klakar, 18. kolovoza 2014.god.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.

18.

19.

Na temelju članka 65. Zakona o šumama
(NN 104/05) i članka 41. Statuta općine Klakar i
članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 12/09. i 6/13.), općinski
načelnik općine Klakar, donosi

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar
i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 11. sjednici održanoj 28. kolovoza
2014. godine, donosi
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ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava
šumskog doprinosa za općinu Klakar
za 2013. godinu

I
Usvaja se Izvješće o utrošku sredstava šumskog
doprinosa za općinu Klakar za 2013.godinu, koje je
podnio općinski načelnik.

II
Tekst Izvješća o utrošku sredstava šumskog
doprinosa za 2013.godinu, sastavni je dio ove
Odluke.

Broj: 17

20.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar
i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 11. sjednici održanoj 28. kolovoza
2014. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o korištenju
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje
i davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Klakar
za 2013.godinu
I

III
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/14-02/12
URBROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 28. kolovoza 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić,ing.str., v.r.

Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava
ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Klakar za 2013.godinu, koje je
podnio općinski načelnik.
II
Tekst Izvješća za 2013.godinu sastavni je dio
ove Odluke.
III
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije“
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/14-02/11
URBROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 28. kolovoza 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić,ing.str., v.r.

Broj: 17
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21.

Temeljem članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13), te članka 29.
Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i
dopuni Statuta („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 12/09 i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 11. sjednici održanoj
28.kolovoza .2014.godine, donosi:
PROGRAM
korištenja sredstava od prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za
2014. god.

I. UVODNE ODREDBE
Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava
iz Proračuna općine Klakar za 2014.god. ostvarenih
od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Klakar.

II. SREDSTVA ZA OSTVARENJE
PROGRAMA
Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske prihod su općine Klakar u dijelu od 65 %
ukupno naplaćenih sredstava na području općine
Klakar, a u Proračunu općine Klakar za 2014.godinu
planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna i to:
a) Prihodi od zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vl. RH u iznosu od 200.000,00;
b) Prihodi od prodaje poljoprivrednog
zemljišta u vl. RH u iznosu od 50.000,00.

III. NAMJENA SREDSTAVA
Novčana sredstva ostvarena od prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske utrošit će se na:
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• održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva,
• obranu od tuče,
• podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s
provedbom Zakona,
• edukaciju i informiranje stanovništva i
• druge poticajne mjere za uređenje i
unapređenje ruralnog prostora.

IV. REALIZACIJA PROGRAMA
Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz točke
II. i III. ovog Programa udružit će se s ostalim
sredstvima koji su prihod Proračuna općine Klakar i
koristiti u skladu s dinamikom punjenja Proračuna i
ukazanim potrebama.
Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je
općinski načelnik u cijelosti.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i u
primjeni je od 1. 1. 2014. god., a objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/14-02/13
URBROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 28. kolovoza 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić,ing.str., v.r.
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22.

Na temelju članka 65. Zakona o šumama
(NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12,
68/12, 148/13, 94/14) te članka 29. Statuta općine
Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar
na svojoj 11. sjednici održanoj 28.kolovoza
2014.godine, donosi:
PROGRAM

II. i III. ovog Programa udružit će se s ostalim
sredstvima koji su prihod Proračuna općine Klakar i
koristiti u skladu s dinamikom punjenja Proračuna i
ukazanim potrebama.
Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je
općinski načelnik u cijelosti.

V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i u
primjeni je od 1. 1. 2014. god., a objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

utroška sredstava šumskog doprinosa za
2014.god.

I. UVODNE ODREDBE

Broj: 17

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/14-02/14
URBROJ: 2178/07-02-14-1
Klakar, 28. kolovoza 2014.g.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i
utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa za 2014.god.

II.

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

SREDSTVA ZA OSTVARENJE
PROGRAMA

Sredstva ostvarena temeljem uplate šumskog
doprinosa kojeg uplaćuju pravne osobe koje
obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma
(drvni sortimenti) na području općine Klakar, u
visini 5% od prodajne cijene proizvoda na panju, u
Proračunu općine Klakar za 2014.godinu planirana
su u iznosu 300.000,00 kuna.

23.

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o
proračunu („NN“ 87/08. i 136/12.) Općinsko vijeće
općine Klakar na 11. sjednici održanoj 28. kolovoza
2014. godine donijelo je:
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

III.

NAMJENA SREDSTAVA

Novčana sredstva ostvarena temeljem uplate
šumskog doprinosa koristit će se za financiranje
izgradnje komunalne infrastrukture na području
općine Klakar.

IV.

REALIZACIJA PROGRAMA

Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz točke

o izvršenju Proračuna općine Klakar za
razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2014. godine

I
U Proračunu općine Klakar u razdoblju od 1.
1. – 30. 6. 2014. godine ostvareno je 4.870.798 kn
prihoda.

Broj: 17
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Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u
navedenom razdoblju iznosili su 4.689.441 kn.

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

4.870.798 kn
4.689.441 kn
181.357 kn

IV
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Potraživanje za zakup polj. zemljišta u vlasništvu
općine
19.893,86 kn
Potraživanja za naknade za korištenje nefin.
imovine
480,00 kn
Potraživanja za zakup i iznajmlj. imovine – (dom,
stolovi, nezak.)
16.178,17 kn
Potraživanja za grobnu naknadu
48.640,00 kn
Potraživanja za ceste
4.490,00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos
12.307,10 kn
Potraživanja za priključak na vodu
18.020,00 kn
Potraživanja od prodaje polj. zemljišta
115.412,93 kn
Potraživanja koja se refundiraju (grijanje)
10.637,37 kn

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na
dan 1. 1. 2014. god. bilo je 116.063,82 kn, a na dan
30. 6. 2014. god. iznosilo je 253.983,62 kn.

418.009,91 kn

VIII
V
Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2014. god. u iznosu od 10.000 kn nije se koristila.

Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.
lipnja 2014. god. u iznosu od 54.549,30 kn odnosi se
na: nepodmirene obveze prema dobavljačima u
iznosu od 7.871,34 kn, obveze za jamčevine
46.677,96 kn.

VI
IX
Općina Klakar nije primala niti davala
zajmove.

VII

Posebni dio godišnjeg izvještaja općine
Klakar za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.
godine sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
posebnim namjenama.

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja
2014.god. iznose 418.009,91 kn.
X
Potraživanje za poreze
110.852,82 kn
Potraživanje za distrib. razliku
5.810,47 kn
Potraživanja za zakup i iznajmlj. imovine –
(poslovni prostor)
33.104,00 kn
Potraživanja za zakup polj. zemljišta u vlasništvu
RH
22.183,19 kn

Polugodišnji obračun Proračuna općine
Klakar zajedno s Usporednim pregledom planiranih
i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka
bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 400-05/14-01/3
Ur.broj: 2178/07-02-14-1
Klakar, 28. kolovoza 2014.god.

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

Broj: 17

Broj: 17
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Broj: 17

OPĆINA OKUČANI

38.

Članak 2.

o načinu i uvjetima davanja u dnevni zakup
društvenih domova na području općine
Okučani

Pod dvoranom društvenih domova, koja se
može dati u zakup, podrazumjeva uređena dvorana
sa svim potrebnim sadržajima koji su u funkciji
dvorane, kao što je uređen sanitarni čvor, kuhinja s
pripadajućom opremom i s priključcima, te
električna energija, voda i grijanje.
Iznimno se odredba stavka 1. ovog članka,
dvorana društvenog doma koja ne ispunjava
navedene uvijete može se dati u zakup, pod uvjetom
da je zakupnik upoznat sa svim nedostacima
dvorane koju želi uzeti u zakup.

Članak 1.

Članak 3.

Na temelju članka 56. Statuta općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br 10/09 i 4/13), općinski načelnik općine
donio je
ODLUKU

Ovom Odlukom se utvrđuje svrha, način
davanja u zakup, visina zakupnine i drugi odnosi u
svezi s davanjem u dnevni zakup dvorana društvenih
domova na području općine Okučani.

Dvorana se u dnevni zakup može dati u svrhu:
-

održavanje svadbenih, drugih prigodnih
obiteljskih svečanosti i karmina,
održavanje kulturnih priredbi i raznih
predavanja,

Broj: 17
-
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održavanje zabava, plesova, glazbenih
koncerata, kazališnih i kino predstava,
održavanje političkih skupova i tribina,
konferencija i drugih raznih skupova,
prigodinih i povremenih prodaja razne robe.
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II. Društveni domovi u Cagama, Bodegraju i
Lađevcu:
a) održavanje svadbenih, drugih prigodnih
obiteljskih svečanosti 500,00 kn
b) karmina 350,00 kn

Članak 4.

Članak 6.

Dvorana se daje u zakup na temelju Ugovora o
zakupu.
Ugovor o zakupu, mora biti sačinjen u
pismenoj formi najkasnije 48 sati prije početka
korištenja dovrane, a otkaz ugovora mora se uručiti
zakupodavatelju najkasnije 24 sata prije korištenja.

Dvorane društvenih domova mogu se dati na
besplatno korištenje:
invalidima Domovinskog rata preko 50%
invalidnosti,
kulturnim, naučnim i savjetodavnim
institucijama, te udrugama koje volonterski
djeluju na području općine Okučani,
školama za održavanje školskih priredbi,
vjerskim organizacijama za vjerske priredbe i
crkveno-glazbene koncerte,
humanitarnim organizacijama za dobrotvorne
priredbe i edukativna predavanja.

Članak 5.
Za zakup društvenih domova određuje se
zakupnina čija se visina razvrstava u četiri skupine
ovisno o karakteru priredbe i organizatora:
1. UDRUGE KOJE SE SAMOFINANCIRAJU I
KOJE JE OPĆINA DUŽNA FINANCIJSKI
POMAGATI IZ PRORAČUNA za sve vrste priredbi
300,00 kn
2. P O L I T I Č K E S T R A N K E I D R U G E
POLITIČKE ASOCIJACIJE
za organiziranje političkih tribina, promidžbenih
i predizbornih skupova 500,00 kn
3. KULTURNO-UMJETNIČKA DRUŠTVA
(KUD-ovi), KAZALIŠNE KUĆE, DRAMSKOAMATERSKE SEKCIJE I SL. za organizaciju
kazališne predstave, kulturno-umjetničke nastupe i
koncerte 500,00 kn
4.

GRAĐANI I OSTALI:

I. Društveni dom u Okučanima:
a) održavanje svadbenih svečanosti 2.500,00 kn
b) drugih prigodnih obiteljskih svečanosti ili
karmina 1.000,00 kn

Članak 7.
Utvrđena zakupnina plaća se na žiro račun
općine Okučani HR4523600001829900001 ili
uplatom na blagajni općine Okučani.

Članak 8.
Ključevi dvorane zakupnik dvorana društvenih
domova može dobiti 24 sata prije početka korištenja
dvorane.
Prostor i inventar koji zakupnik prima u zakup,
dužan je prije korištenja pregledati i na vrijeme
staviti primjedbe, u protivnom će se smatrati da mu
je prostor predan u urednom stanju.
Zakupnik je dužan o svom trošku izvršiti
popravke svih oštećenja koje je prouzročio tijekom
korištenja zakupljenog prostora.

Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da
važi Odluka o načinu i uvjetima davanja u dnevni
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zakup društvenih domova na području općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br 11/01).

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" .

Broj: 17

KLASA: 022-05/14 –01-106
UR. BROJ: 2178/21-03-14-01
OKUČANI, 15. rujna 2014. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Aca Vidaković, v.r.

Broj: 17
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OPĆINA SIBINJ

20.

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

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta općine
Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine Sibinj
na 8. sjednici održanoj 15.rujna 2014. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
u povodu Izvješća o radu općinskog načelnika
u razdoblju siječanj-lipanj 2014. g.

I.
Općinsko vijeće općine Sibinj prihvaća
Izvješće općinskog načelnika o provedenim
aktivnostima u razdoblju siječanj - lipanj 2014.
godine.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 022-06/14-01/24
Urbroj: 2178/08-01-14-2
Sibinj, 15. rujna 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.
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Na temelju članka 35.,točke 4. i članka 53.,
stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13) i članka 30. Statuta općine
Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na
svojoj 8. sjednici održanoj 15. rujna 2014. godine
donosi

Broj: 17

- Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat koji
sadrži naziv: Republika Hrvatska, Brodskoposavska županija, općina Sibinj, Jedinstveni
upravni odjel.
Zaglavlje akta Jedinstvenog upravnog
odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv
Republika Hrvatska, Brodsko-posavska županija,
naziv općina Sibinj, Jedinstveni upravni odjel,
klasifikacijsku oznaku, te datum i mjesto izrade
akta.

ODLUKU

Članak 4.

o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Sibinj

Općinski načelnik usmjerava djelovanje
Upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog
samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 5.
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i
djelokrug upravnog tijela općine Sibinj,
organiziranog kao Jedinstveni upravni odjel općine
Sibinj (dalje u tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog
odjela osiguravaju se u Proračunu općine Sibinj i iz
drugih izvora u skladu sa zakonom.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I
DJELOKRUG RADA
Članak 2.
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel ustrojava se za
obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz
samoupravnog djelokruga općine Sibinj.
Jedinstveni upravni odjel u okviru svog
djelokruga neposredno izvršava i nadzire provedbu
općih akata općine Sibinj, te obavlja druge poslove u
skladu s propisima.

Članak 3.
Jedinstveni upravni odjel smješten je u
zgradi sjedišta općine Sibinj.
Na zgradi u kojoj je smješten Jedinstveni
upravni odjel mora biti istaknuta ploča koja sadrži
grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska,
Brodsko-posavska županija, te naziv upravnog tijela

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se u
skladu s rasporedom i opsegom poslova, te prema
srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi
učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog
djelokruga općine Sibinj, učinkovitog rukovođenja
njegovim radom i odgovornosti u radu. Unutarnje
ustrojstvo odjela uređuje se ovisno o djelokrugu,
opsegu poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom,
Statutom općine Sibinj, te drugim propisima i općim
aktima općine Sibinj.
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III. DJELOKRUG UPRAVNOG ODJELA
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz
samoupravnog djelokruga općine Sibinj, sukladno
zakonima i drugim propisima, i to naročito:
a)
Opći poslovi i poslovi općine Sibinj,
imovinsko-pravni i kadrovski poslovi,
poslovi prostornog planiranja i infrastrukture, gospodarstva i društvenih
djelatnosti;
poslovi vezani uz poslove ureda općinskog
načelnika,
poslovi vezani uz rad Općinskog vijeća i
njegovih radnih tijela,
poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo
općinske uprave,
izrada i priprema nacrta općih i pojedinačnih akata za Općinsko vijeće i
općinskog načelnika,
upravljanje ljudskim potencijalima
(kadrovska služba, briga o stručnom
osposobljavanju i usavršavanju i karijernom razvitku službenika, radni odnosi
službenika i namještenika, zaštita na radu i
sl.),
poslovi prijemnog ureda i otpreme pošte,
zaštita i čuvanje arhivskog gradiva,
analiziranje i predlaganje djelatnosti i akata
u cilju podizanja kvalitete rada, modernizacije metoda rada i bolje usklađenosti
djelovanja općinske uprave,
upravljanje informacijama (odnosi s
javnošću, komunikacija s korisnicima
upravnih usluga, upravljanje zapisima),
razvijanje socijalnog partnerstva,
angažiranje pravne pomoći, te zastupanje po
punomoći i praćenje sudjelovanja općine
Sibinj u sudskim postupcima, te imovinskopravnim upravnim postupcima,
poslovi prisilne naplate komunalne
naknade, komunalnog doprinosa, te naplate
poreza koji su prihod Proračuna općine
Sibinj,
provedba postupka javne nabave,
poslovi praćenja stanja u prostoru i vođenja
informacijskog sustava prostornog ure-

-

-

-

-

-

-

b)
-

-

-
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đenja, te izrada pripadajućih akata, kao i
poslovi prostornog uređenja i planiranja,
poslovi pripreme i praćenja izrade
dokumenata potrebnih za realizaciju
izgradnje općinskih razvojnih projekata,
poslovi suradnje sa susjednim jedinicama
lokalne samouprave,
provedba programa poticanja poduzetništva
i gospodarstva,
poslovi vezani uz praćenje razvoja i
unapređenja turizma,
poslovi vezani uz korištenje europskih i
drugih fondova,
poslovi vezani uz izradu programa
smanjenja potrošnje energije i korištenja
obnovljivih izvora energije,
funkcioniranje i razvitak komunalnog
gospodarstva,
provođenje komunalnog reda,
uređenje prometa na području općine,
održavanje imovine općine Sibinj,
poslovi komunalnog sustava vezani uz
druge propise (zaštita od požara, zaštita i
spašavanje i dr.),
poslovi vezani uz osiguravanje javnih
potreba na području obrazovanja i znanosti,
kulture, sporta i tehničke kulture, socijalne
skrbi i zdravstva, te poslovi vezani uz
praćenje rada udruga građana i zaštita
potrošača,
tekuće održavanje i čišćenje poslovnih
prostora koje koristi općina Sibinj, te
održavanje imovine općine Sibinj,
ostali opći poslovi uprave sukladno zakonu,
suradnja s državnim i drugim tijelima, te
pravnim osobama.
Poslovi vođenja financijskog i materijalnog
poslovanja općine Sibinj;
poslovi pripreme prijedloga Proračuna i
poslovi praćenja izvršenja Proračuna općine
Sibinj,
obračun plaća, poslovi vođenja knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem
računa općine Sibinj i svih drugih isplata,
izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna,
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izrada ostalih zakonom propisanih
izvještaja,
zakup poslovnih prostora u vlasništvu
općine Sibinj,
utvrđivanje obveznika komunalne naknade,
komunalnog doprinosa, poreza na
korištenje javne površine, zakupa i prodaje
poljoprivrednog zemljišta, te drugih
lokalnih poreza koji su prihod Proračuna
općine Sibinj,
utvrđivanja obveznika grobne naknade te
vođenje poslova naplate istih
poslovi prisilne naplate komunalne
naknade, komunalnog doprinosa, te naplate
poreza koji su prihod Proračuna općine
Sibinj,
nadzor proračunskih korisnika,
izrada nacrta općih akata općine Sibinj u
svezi naplate općinskih prihoda,
materijalno poslovanje općine Sibinj,
poslovi vezani uz evidenciju općinske
imovine i imovinsko-pravni poslovi, te
vođenje knjigovodstvenih evidencija,
vođenje poslova osiguranja imovine.

IV. NAČIN RADA I UPRAVLJANJA
Članak 8.
Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi
pročelnik, koji se imenuje i razrješuje na način
propisan zakonom.
U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a
najduže do njegova povratka na posao, općinski
načelnik može iz redova službenika Jedinstvenog
upravnog odjela koji ispunjavaju uvjete za raspored
na odnosno radno mjesto privremeno imenovati
vršitelja dužnosti pročelnika.
U odnosu na službenike i namještenike
raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima
položaj čelnika tijela određen propisima o
službeničkim i radnim odnosima.

Članak 9.
Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih
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mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja
Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela donosi općinski načelnik.

Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel u svom
djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte
Općinskog vijeća, predlaže mjere i radnje za
provedbu istih, predlaže mjere za poboljšanje stanja
u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te
obavlja druge poslove koji su mu temeljem
zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 11.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju
općih akata Općinskog vijeća može donositi
pojedinačne akte kojima rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba.
Na postupak donošenja akata iz stavka 1.
ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe
Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim
zakonom nije drugačije propisano.

Članak 12.
Upravne, stručne i ostale poslove u
Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici
i namještenici. Službenici obavljaju upravne i
stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog
upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i
pomoćne poslove.

Članak 13.
Za raspored na radna mjesta službenici
moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane
Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima
i posebne uvjete koji se propisuju Pravilnikom o
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unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.
Ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju na radnim
mjestima namještenici moraju imati odgovarajuću
stručnu spremu i struku, te radni staž,sukladno
Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela.

V. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA

ožujka 1994. godine, Klasa : 023-01/94-01/289,
Urbroj : 2178/08.

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 14.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u
obavljanju poslova iz svog djelokruga i za svoj rad
odgovoran je općinskom načelniku za zakonito i
pravovremeno obavljanje poslova.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela
usmjerava i neposredno nadzire načelnik općine
Sibinj. Radi unapređenja rada Jedinstvenog
upravnog odjela, općinski načelnik može davati
smjernice, uputstva i preporuke.
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Klasa: 080-01/14-01/1
Urbroj: 2178/08-01-14-1
Sibinj, 15. rujna 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković , v.r.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
22.
Članak 15.
Službenici i namještenici zatečeni u službi,
odnosno na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu
na dan stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju s
radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„NN“ br.86/12 i 143/13), te članka 30. Statuta
općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj. 04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj
na 8. sjednici održanoj dana 15. 9. 2014. donosi

Članak 16.
PROGRAM
Opći akti kojima su Općinsko vijeće i
općinski načelnik uredili prava, obveze i
odgovornosti službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela ostaju na snazi, ako
nisu u suprotnosti sa zakonom, Statutom općine
Sibinj i ovom Odlukom.

Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o ustrojstvu općinske uprave od 04.

utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2014.

Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u
Proračunu općine Sibinj za 2014. u iznosu od
70.000,00 kuna.
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Članak 2.

PRAVILNIK

Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošit će
se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih naselja sukladno Programu izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. godinu, i to za:
-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje
makadamskih cesta u općini Sibinj.

o izmjeni Pravilnika o postupku nabave
bagatelne vrijednosti

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/4
URBROJ: 2178/08-01-14-3
Sibinj, 15.rujna 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.

23.

Temeljem članka 18., stavak 3. Zakona o
javnoj nabavi ( „NN“ - 90/11, 83/13, 144/13 ), članak
27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj )
samoupravi ( „NN“ - 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 29.
Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“, br. 4/13), Općinsko vijeće
općine Sibinj na svojoj 8.sjednici održanoj 15.rujna
2014.godine donosi

Članak 1.
Ovim Pravilnikom mijenja se Pravilnik o
postupku nabave bagatelne vrijednosti općine Sibinj
( „Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“
br. 4/14) kako slijedi.

Članak 2.
Članak 5. Pravilnika iz članka 1. ovog
Pravilnika mijenja se i glasi:
„Nabavu roba i usluga, te radova
procijenjene vrijednosti jednake ili manje od
70.000,00 kn provodi općinski načelnik.
Nabavu roba i usluga, te radova procijenjene
vrijednosti jednake ili manje od 20.000,00 kn
općinski načelnik provodi izdavanjem narudžbenice
ili sklapanjem ugovora s jednim gospodarskim
subjektom.
Nabavu roba i usluga, te radova procijenjene
vrijednosti veće od 20.000,00 kn, a jednake ili manje
od 70.000,00 kn, provodi općinski načelnik
izdavanjem narudžbenice ili sklapanjem ugovora s
jednim gospodarskim subjektom, čemu mora
prethoditi upit za ponudom, te potpisana ponuda
gospodarskog subjekta s njegovom tvrtkom,
sjedištem, vrstom robe, radova ili usluga, cijene i
roka plaćanja.„

Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Klasa: 363-01/14-01/7
Urbroj: 2178/08-01-14-3
Sibinj, 15.rujna 2014. g.
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Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Višak prihoda u
razdoblju 1.1.-30.6. 2014.g.

2.742.879,10 Kn
2.042.264,40 Kn
700.614,70 Kn

Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi:
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

24.

Temeljem čl.108. i 109. Zakona o proračunu
(N.N.87/08)
i čl.16. st.3.
Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („NN“ br.
24/13), Općinsko vijeće općine Sibinj je na 8.
sjednici održanoj 15. 9. 2014. godine donijelo
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE

Manjak prihoda
iz 2013.g.

-1.100.290,67 Kn

Višak prihoda u
razdoblju 1.1.- 30.6..2014.g.
Ukupni manjak prihoda

700.614,70 Kn
-399.675,97 Kn

IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2014.godine
bilo je 636.998,80 Kn, a na dan 30.6.2014.godine
698.014,47 Kn.
Stanje izdvojenih novčanih sredstava za
ostale namjene (ovrhe plaća) na dan 1.1.2014.g. bile
su 0,36 Kn, a na dan 30.6.2014.g.0,36 Kn.

o izvršenju Proračuna općine Sibinj za
razdoblje 1.1.-30.6.2014.g.
V
OPĆI DIO
I

Stanje blagajne na dan 1.1.2014.godine bilo
je 0,00 Kn, a na dan 30.6.2014.godine bilo je 77,90
kn.

Godišnjim obračunom Proračuna općine
Sibinj za razdoblje
1.1.-30.6.2014. godine
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od
2.742.879,10 Kn.

VI
Stanje potraživanja na dan 30.6.2014.g.:

II

-

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna za 1.1.-30.6.2014. godine izvršeni su u
ukupnom iznosu od 2.042.264,40 Kn.

-

III

-

Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
višak prihoda:

-

potraživanja za dane koncesije
28.989,82 Kn
potraživanja za općinske poreze
89.369,53 Kn
potraživanja za komunalnu naknadu
783.561,20 Kn
potraživanja za komunalni doprinos
95.855,49 Kn
potraživanja za stanarine 7.388,08 Kn
potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu
RH
209.347,99 Kn
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potraživanje po osnovi prodaje poljop.
zemljišta
24.182,50 Kn
potraž. za naknade od nefin. imovine
–javne površine
987,60 Kn
nakn.za nezak.izgrađ.građevine
23.274,04 Kn
ostala nespomenuta potraživanja
8.220,26 Kn
potraž. od više ovršenog za dopr.,poreze i
prirez od plaća
31.217,60 Kn
potraživanja za uplate za vodovod
11.440,00 Kn
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VIII

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
Proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1. do
30.6.2014. g.

POSEBNI DIO
IX

-

potraživanja za najam poslovnog prostora
(prema izlaznim fakturama) a kojima je
sastavni dio i potraživanje od
najmoprimaca za grijanje.
- najam:
65.304,71 Kn
- grijanje:
300,00 Kn

Posebni dio Proračuna općine Sibinj sadrži
rashode izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama,
odnosno po pozicijama.

VII

X

Nepodmirene obveze na dan 30. 6. 2014.
godine, u ukupnom iznosu 1.154.996,55 kn, odnose
se na:

Polugodišnje izvješće o izvršenju
Proračuna, zajedno s usporednim pregledom
planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te
rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».

-

ostale nespomenute obveze:
- za jamčevine
50.885,49 Kn
-za jamčevine 2010.
177.796,34 Kn
- štete od elem.nepogode (dug)
21.612,16 Kn
- ostale obveze
16.901,59 Kn
- obveze-dug Porezna
uprava
2.196,74 Kn
- nepodmirene obveze prema
dobavljačima na dan 30.6.2014. godine
iznosile su
885.604,23 kn

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/14-01/22
Ur.broj: 2178/08-01-14-2
Sibinj, 15.rujan 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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OPĆINA SIKIREVCI

23.

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i
143/13) i članka 32. Statuta općine Sikirevci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br.3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj
9. sjednici održanoj 26. kolovoza 2014. god., donosi
PRAVILNIK
o provedbi postupaka nabave bagatelne
vrijednosti u općini Sikirevci

I

OPĆE ODREDBE

vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i
usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova
(u daljnjem tekstu: nabava bagatelne vrijednosti) za
koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne
postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.
U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga
osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i
druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i
interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet
nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o
obveznim odnosima,
Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i dr.).

II

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

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 stvaranju ugovornog
odnosa za nabavu robe, radova i usluga, procijenjene

O sukobu interesa na odgovarajući se način
primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.
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III
POKRETANJE I PRIPREMA
POSTUPKA NABAVE BAGATELNE
VRIJEDNOSTI
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Pripremu i provedbu nabave bagatelne vrijednosti
jednake ili veće 20.000,00 kuna, a manje od
70.000,00 kuna provodi odgovorna osoba
naručitelja, prema Planu nabave naručitelja.

ČLANAK 3.
Pripremu i provedbu postupaka nabave bagatelne
vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna
provode ovlašteni predstavnici naručitelja, koje
imenuje načelnik internom odlukom, te određuje
njihove obveze i ovlasti u postupku nabave
bagatelne vrijednosti.
Ovlašteni predstavnici naručitelja mogu biti i druge
osobe, ako imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge
radnje u vezi s pojedinim postupkom nabave
bagatelne vrijednosti.
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja
su:
-

-

priprema postupka nabave bagatelne
vrijednosti: dogovor oko uvjeta vezanih uz
predmet nabave, potrebnog sadržaja
dokumentacije/uputa za prikupljanje
ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata
vezanih uz predmetnu nabavu,
provedba postupka nabave bagatelne
vrijednosti: slanje poziva na dostavu ponuda
gospodarskim subjektima na dokaziv način,
slanje i objava poziva na dostavu ponuda na
web stranici naručitelja, otvaranje pristiglih
ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju,
pregledu i ocjena ponuda, rangiranje ponuda
sukladno kriteriju za odabir ponuda,
prijedlog za odabir najpovoljnije ponude
sukladno kriteriju za odabir i uvjetima
propisanim dokumentacijom/uputama za
prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.

U pripremi i provedbi postupka nabave bagatelne
vrijednosti moraju sudjelovati najmanje 3 (tri)
ovlaštena predstavnika, od kojih 1 (jedan) može
imati važeći certifikat na području javne nabave u
postupcima nabave bagatelne vrijednosti
procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna.

Priprema i provedba nabave bagatelne vrijednosti do
20.000,00 kuna provodi se sukladno članku 6. ovog
Pravilnika.

ČLANAK 4.
Nabava bagatelne vrijednosti jednake ili veće od
20.000,00 kuna mora biti usklađena s Planom
nabave naručitelja.
Nabava bagatelne vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna započinje danom slanja zahtjeva za
pripremu i početak postupka nabave bagatelne
vrijednosti od strane odgovorne osobe naručitelja
ovlaštenim predstavnicima naručitelja.
Obrazac zahtjeva za pripremu i početak postupka
nabave bagatelne vrijednosti sastavni je dio ovog
Pravilnika (Obrazac 1).

ČLANAK 5.
Odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o
početku postupka nabave bagatelne vrijednosti
jednake ili veće od 70.000,00 kuna, koja obavezno
sadrži:
naziv predmeta nabave,
procijenjenu vrijednosti nabave,
podatke o osobama koje provode postupak,
a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojima
će se uputiti poziv na dostavu ponude, te ostale bitne
podatke.
Obrazac odluke o početku postupka nabave
bagatelne vrijednosti sastavni je dio ovog Pravilnika
(Obrazac 2).

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1838

IV
PROVEDBA POSTUPKA NABAVE
BAGATELNE VRIJEDNOSTI ČIJA JE
PROCIJENJENA VRIJEDNOSTI MANJA OD
20.000,00 KUNA
ČLANAK 6.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene
vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, provodi se
izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem
ugovora s jednim gospodarskim subjektom po
vlastitom izboru.
Narudžbenica obavezno sadrži podatke o:
naručitelju koji izdaje narudžbenicu, vrsti
roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu
specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih
cijena, te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke,
gospodarskom subjektu-dobavljaču.
Narudžbenicu potpisuje općinski načelnik. Ugovor
obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje
sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora,
predmetu ugovora, cijeni i ostalim bitnim sastojcima
ugovora sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
Ugovor potpisuje općinski načelnik.

V
PROVEDBA POSTUPKA NABAVE
BAGATELNE VRIJEDNOSTI ČIJA JE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA
ILI VEĆA OD 20.000,00 KUNA, A MANJA OD
70.000,00 KUNA

Broj: 17

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje:
naziv javnog naručitelja, opis predmeta nabave,
troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij
za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji
trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude
i način dostavljanja ponuda, kontakt osobu, broj
telefona i adresu elektroničke pošte.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od 8 dana
od dana upućivanja poziva.
Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla
ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima
naručitelja.

Obavijest o odabiru ili ne odabiru ponude naručitelj
je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti
svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-mailom) u roku od 8 dana od dana isteka
roka za dostavu ponuda.
Nabava bagatelne vrijednosti jednake ili veće od
20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, provodi
se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem
ugovora s odabranim gospodarskim subjektom.
Narudžbenicu i ugovor potpisuje općinski načelnik.
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini
tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može
se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom
subjektu, u slučajevima:

ČLANAK 7.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a
manja od 70.000,00 kuna, naručitelj provodi
pozivom na dostavu ponuda od najmanje 3 (tri)
gospodarska subjekta po vlastitom izboru.
Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od
strane gospodarskog subjekta (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-mailom).

-

kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički
razlozi, kod zaštite isključivih prava i na
temelju isključivih prava na temelju
posebnih zakona i dr. propisa,

-

kod hotelskih i restoranskih usluga,
odvjetničkih usluga, javnobilježničkih
usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih
usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih
usluga, konzervatorskih usluga, usluga
vještaka, usluga tekućeg održavanja
skloništa kod kojih je uvjet da ponuditelj
posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova,
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kada je to potrebno zbog obavljanja usluga
ili radova na dovršenju započetih, a
povezanih funkcionalnih ili prostornih
cjelina,
kao i u slučaju provedbe nabave koja
zahtijeva žurnost, te u ostalim slučajevima
po Odluci naručitelja.

VI
PROVEDBA POSTUPKA NABAVE
BAGATELNE VRIJEDNOSTI ČIJA JE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA
ILI VEĆA OD 70.000,00 KUNA, A MANJA OD
200.000,00 (500.000,00) KUNA

Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od 15 dana
od dana upućivanja, odnosno objavljivanja poziva
za dostavu ponuda.
Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla
ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima
naručitelja.
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini
tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može
se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom
subjektu, u slučajevima:
-

kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički
razlozi, kod zaštite isključivih prava i na
temelju isključivih prava na temelju
posebnih Zakona i dr. propisa,

-

kod hotelskih i restoranskih usluga,
odvjetničkih usluga, javnobilježničkih
usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih
usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih
usluga, konzervatorskih usluga, usluga
vještaka, usluga tekućeg održavanja
skloništa kod kojih je uvjet da ponuditelj
posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova,

-

kada je to potrebno zbog obavljanja usluga
ili radova na dovršenju započetih, a
povezanih funkcionalnih ili prostornih
cjelina,

-

kao i u slučaju provedbe nabave koja
zahtijeva žurnost, te u ostalim slučajevima
po odluci naručitelja.

ČLANAK 8.
Kod postupaka bagatelne nabave jednake ili veće od
70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za
nabavu robu i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna
za radove, istodobno s objavom poziva za dostavu
ponuda na svojim internetskim stranicama naručitelj
može poslati i poziv na dostavu ponuda na adrese
najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom
izboru.
Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama
najmanje 30 dana od dana njegove objave.
Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od
strane gospodarskog subjekta (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-mailom).
Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje:
naziv javnog naručitelja, opis predmeta nabave i
troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij
za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji
trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude
(datum i vrijeme), način dostavljanja ponuda, adresu
na koje se ponude dostavljaju, internetsku adresu ili
adresu na kojoj se može preuzeti dodatna
dokumentacija ako je potrebno, kontakt osobu, broj
telefona i adresu elektroničke pošte, datum objave
poziva na internetskim stranicama.
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Poziv na dostavu ponuda koji se upućuje najmanje 1
(jednom) gospodarskom subjektu u iznimnim
slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka ne
objavljuje se na internetskim stranicama naručitelja.
Obrazac poziva na dostavu ponuda i troškovnika
sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 3) i
(Obrazac 3a).
Obrazac ponudbenog lista sastavni je dio ovog
Pravilnika (Obrazac 4).
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VII RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI
SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

Broj: 17

IX
OTVARANJE, PREGLED I OCJENA
PONUDA

ČLANAK 9.

ČLANAK 12.

Za nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od
20.000,00 kuna, naručitelj može u pozivu za dostavu
ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete
sposobnosti ponuditelja uz shodnu primjenu članka
67. do članka 73. Zakona o javnoj nabavi, te u tom
slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži
ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka
nabava bagatelne vrijednosti jednake ili veće
70.000,00 kuna. Otvaranje ponuda može biti javno.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis
elektroničke isprave.

ČLANAK 10.
Za nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od
20.000,00 kuna, naručitelj u postupku nabave
bagatelne vrijednosti može od gospodarskih
subjekata tražiti jamstvo za ozbiljnost ponude,
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i
jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz
djelatnosti na koje se na odgovarajući način
primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.
VIII ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA
PONUDA
ČLANAK 11.
Za nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od
70.000,00 kuna na odredbe o zaprimanju
dostavljenih ponuda i na odredbe o sadržaju i načinu
izrade, te načinu dostave ponuda na odgovarajući se
način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i
Uredbe o načinu izrade i postupanju s
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.
Za nabave bagatelne vrijednosti do 70.000,00 kuna
ponude se zaprimaju na dokaziv način (e-mail, fax,
osobna dostava, poštom i sl.).

Kod postupaka nabava bagatelne vrijednosti iz
stavka 1. ovog članka najmanje 2 (dva) ovlaštena
predstavnika naručitelja otvaraju ponude u roku od 3
(tri) dana od isteka roka za dostavu ponuda i o tome
sastavljaju zapisnik.
U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se
primjenjuje odredbe Zakona o javnoj nabavi.
Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i
ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz
poziva na dostavu ponuda.
U postupku pregleda i ocjene ponude može
sudjelovati najmanje jedan ovlašteni predstavnik
naručitelja koji posjeduje važeći certifikat u
području javne nabave.
Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju stručne
osobe i /ili stručne službe naručitelja, te ako je
potrebno neovisne stručne osobe, te se o istome
sastavlja zapisnik.
Obrazac zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni
ponuda sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 5).

X

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
ČLANAK 13.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili
ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija
ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr.
kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i
funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni
troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok
isporuke ili rok izvršenja i dr. te je u zapisniku o
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otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno
obrazložiti izabranu ponudu.

XI
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Ako postoje razlozi za poništenje postupka nabave
bagatelne vrijednosti, naručitelj bez odgode donosi
obavijest o poništenju postupka nabave bagatelne
vrijednosti.

ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA
ČLANAK 14.

Kod nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće
70.000,00 kuna, naručitelj na osnovi rezultata
pregleda i ocjene ponuda donosi obavijest o odabiru
najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za
odabir ponude.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude obvezno
sadrži:
1.
podatke o naručitelju,
2.
predmet nabave za koje se donosi obavijest,
3.
naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za
sklapanje ugovora o nabavi,
4.
razloge odbijanja ponuda,
5.
datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s
preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda naručitelj je obvezan bez odgode
istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na
dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom,
objavom na internetskim stranicama naručitelja).

U obavijesti o poništenju postupka nabave bagatelne
vrijednosti, naručitelj navodi:
1.
podatke o naručitelju,
2.
predmet nabave,
3.
obavijest o poništenju,
4.
obrazloženje razloga poništenja,
5.
datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
Rok za donošenje obavijesti o poništenju postupka
bagatelne nabave iznosi 15 dana od isteka roka za
dostavu ponuda.
Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave s
preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda naručitelj je obvezan bez odgode
istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na
dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom,
objavom na internetskim stranicama naručitelja).
Obrazac obavijesti o poništenju sastavni je dio
ovog Pravilnika (Obrazac 7).

XII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANAK 16.
Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije
ponude iznosi 15 dana od isteka roka za dostavu
ponuda.
Naručitelj objavom obavijesti o odabiru
najpovoljnije ponude, odnosno njenom izvršenom
dostavom na dokaziv način stječe uvjete za
sklapanje ugovora o nabavi.
Obrazac obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude
sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 6).
ČLANAK 15.
Naručitelj će poništiti postupak nabave bagatelne
vrijednosti jednake ili veće 70.000,00 kuna iz
razloga propisanih odredbama Zakona o javnoj
nabavi.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvim danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije» i bit će objavljen na WEB
stranici općine Sikirevci.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa: 400-01/14-01/5
Urbroj: 2178/26-02-14-1
Sikirevci, 26. kolovoza 2014. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Sikirevci
Ivan Ivešić, v.r.
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«Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje
Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci
tromjesečno u jednakim iznosima.»

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11 i
27/13) i članaka 32. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 03/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci, na
svojoj 9. sjednici održanoj 26.kolovoza 2014.
godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom
vijeću općine Sikirevci za 2014. godinu

I.
Članak 8. stavak 2. Odluke o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih
članova
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Sikirevci za
2014. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije»br.3/2014.). mijenja se i glasi:

II.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije" i na web stranicama
općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr , a stupa
na snagu danom objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA SIKIREVCI
Klasa: 021-05/14-01/1
Ur. broj: 2178/26-14-02-2
Sikirevci, 26. kolovoza 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Ivešić, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

13.

II

Na temelju članka 32. Statuta općine
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije broj 6/13.) , Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac na svojoj 7. sjednici
održanoj 10. rujna 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu načelnice
općine Slavonski Šamac za razdoblje siječanjlipanj 2014. godine.

I
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
usvaja Izvješće o radu načelnice općine Slavonski
Šamac za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:023-01/14-01/82
URBROJ:2178/09-02-14-2
Slavonski Šamac, 10. rujna 2014. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.
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14.

15.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„NN“ br.86/12 i 143/13), te članka 31. Statuta
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na 7.sjednici
održanoj dana 10. rujna 2014. donosi

Na temelju čl. 32. alineje 19. Statuta općine
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 6/13.) i članka 2. točke c.
Programa financiranja socijalne skrbi općine
Slavonski Šamac za 2014. godinu („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 25/13.) i
Izmjenama i dopunama Programa financiranja
socijalne skrbi za 2014. godinu KLASA:021-05/1302/56;URBROJ:2178/09-02-14-2, Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac na svojoj 7. sjednici
održanoj 10. rujna 2014. godine donosi:

PROGRAM
utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2014. godini

ODLUKU
Članak 1.

o isplati pomoći redovnim studentima s
područja općine Slavonski Šamac

Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
u
Proračunu općine Slavonski Šamac za 2014. godinu
utrošit će se za poboljšanje nedovoljno
infrastrukturno opremljenih naselja ili neopremljenih naselja na području općine Slavonski Šamac,
sukladno Programu gradnje objekata komunalne
infrastrukture u općini Slavonski Šamac za 2014.
godinu.

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

Članak 2.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 350-01/14-01/6
URBROJ: 2178/09-02-14-1
Slavonski Šamac, 10. rujna 2014. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

Članak 1.

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu,
apsolventi kao i studenti koji su upisali pad
(ponavljanje) godine nemaju pravo na pomoć.
Pomoć se odnosi na razdoblje od 1. listopada 2014.
godine do 15. srpnja 2015. godine.
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Za srpanj 2015. godine isplaćuje se 150,00 kn
pomoći svakom studentu koji ima pravo na pomoć.

Članak 3.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa: 600-01/14-01/7
Urbroj:2178/09-02-14-1
Slavonski Šamac, 10. rujna 2014. godine

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

-

-

uvjerenje o redovnom upisu u višu
akademsku godinu 2014/2015 kao
redovni student (od druge godine
studiranja pa nadalje)
uvjerenje o upisu u akademsku godinu
2014./2015. kao redovni student (za nove
studente-prva godina)
presliku osobne iskaznice
presliku indeksa
presliku žiro-računa.

Članak 4.
Isplata pomoći studentima koji donesu svu potrebnu
dokumentaciju, izvršavat će se na žiro-račun
studenta.
Studenti su dužni podnijeti zahtjev do 31.10.2014.
godine za redovitu isplatu pomoći.
Za sve naknadne zahtjeve isplata se vrši od mjeseca
podnošenja zahtjeva, a ne za proteklo razdoblje.
Financijska sredstva iz čl. 1., stavka 2. ove Odluke
isplatit će se iz Proračuna općine Slavonski Šamac
na teret konta 37215-Pomoći za stipendije i
školarine.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.“

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

16.

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu
(N.N.87/08, 136/12) i čl.16. st.3. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N.N
24/13), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac je
na 7. sjednici održanoj 10. rujna 2014.g. donijelo
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna općine Slavonski Šamac
za razdoblje 1.1.-30.6.2014.g.

OPĆI DIO
I
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine
Slavonski Šamac
za razdoblje 1.1.-30.6.
2014.godine obuhvaća ostvarene prihode i primitke
u iznosu od 1.294.895,64 Kn.

II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2014. godine
izvršeni su u ukupnom iznosu od 962.607,34 Kn.
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III

-

Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
višak prihoda.

-

Ostvareni prihodi i primici 1.294.895,64 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci
962.607,34 Kn
Višak prihoda-1.1.-30.6.2014. 332.288,30 Kn

-

Ukupni vušak prihoda i primitaka iznosi:

-

Višak prihoda prenesen iz 2013.g. 46.252,63 Kn
Višak prihoda-1.1.-30.6.2014 g. 332.288,30 Kn
Ukupni višak prihoda
378.540,93 Kn

-

Broj: 17

potraživanja za komunalni doprinos
72.544,11 Kn
potraživanja za groblje (dodjela mjesta)
47.648,43 Kn
potraživanja za groblje (godišnja naknada)
53.792,33 Kn
potraživanja od zakupa i iznajmljvanja
imovine
97.350,00 Kn
ostala potraživanja za prihode od
nefin.imovine
17.434,00 Kn
potraživanja za naknade za ceste
141.499,18 Kn
potraživanja za zatezne kamate(žene i
mladi)
170.816,45 Kn

VIII
IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2014. godine
bilo je 194.564,92 Kn, a na dan 30.6.2014.godine
466.706,89 Kn.

Stanje nepodmirenih obveza
30.6.2014.g. bilo je 124.540,29 Kn.

na dan

IX
Stanje blagajne na dan 1.1.2014.g. bilo je
0,00 Kn, a na da 30.6.2014 .g. bilo je 109,99 Kn.

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u izvještajnom razdoblju nisu
realizirani.

V
Potraživanje za dane zajmove (Žene i
mladi) na dan 30.6.2014.g. bilo je 175.188,92 Kn.

VI
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih
društava na dan 30.6.2014.g. iznosi 1.060.757,00
Kn.

X
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
Proračuna općine Slavonski Šamac, za razdoblje
1.1.-30.6.2014.godinu.

POSEBNI DIO
VII
Stanje potraživanja na dan 30.6.2014.godine:
-

potraživanja za općinske poreze
221.972,92 Kn
potraživanja za komunalnu naknadu
679.407,51 Kn

XI
Posebni dio polugodišnjeg izvješća o
izvršenju Proračuna općine Slavonski Šamac sadrži
rashode izvršene po korisnicima i nositeljima
sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, te po
pozicijama.
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XII
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna, zajedno s usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:431-01/14-01/31
URBROJ:2178/09-02-14-1
Slavonski Šamac, 10. rujna 2014. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, 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

Broj: 17

