ISSN 1846-0267

God. XXII

10. studenoga 2014.

Broj: 21/2014.

SADRŽAJ:

Županija:
-

akti Skupštine:

84.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o osnivanju ustanove kulture
Spomen galerije Ivana Meštrovića,
Vrpolje ........................................... 2208

43.

44.
-

akti župana:

85.

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana/ice Školskog odbora
OŠ Dragalić ................................... 2210
Zaključak o nekorištenju pravom
prvootkupa ..................................... 2210

86.

Općina Donji Andrijevci:
17.

Općina Brodski Stupnik:
41.

42.

Odluka o traženju pozajmice u
iznosu od 1.282.000,00 kuna za
potrebe
financiranja
radova
izgradnje nerazvrstanih cesta za
koje su sredstva osigurana iz
IPARD programa - Mjera 301 ........ 2211
Odluka o zaduženju za kredit kod
PB Zagreb za potrebe financiranja

radova izgradnje nerazvrstanih
cesta za koje su sredstva
osigurana iz IPARD programa Mjera 301 ...................................... 2212
Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito sagrađenih zgrada u
prostoru u 2014. ............................ 2212
Odluka
o
izradi
usklađenja
Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik sa Zakonom o
prostornom uređenju (NN RH,
153/13) .......................................... 2213

18.
19.

20.

Odluka
o
izradi
usklađenja
Prostornog plana uređenja općine
Donji Andrijevci sa Zakonom o
prostornom uređenju ("Narodne
novine" br. 153/13) ....................... 2216
Rješenje o izboru Povjerenstva za
udruge općine Donji Andrijevci ... 2218
Odluka o sufinanciranju učenika
srednjih škola u školskoj godini
2014/2015. ..................................... 2219
Odluka o raspoređivanju sredstava
za redovito financiranje političkih

Strana: 2206

21.

»SLUŽBENI VJESNIK«

stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću općine Donji Andrijevci ..... 2220
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg
izvještaja
o
izvršenju
Proračuna općine Donji Andrijevci
za razdoblje od 1. 1. do 30. 6.
2014. godine .................................. 2221

29.

30.

Općina Garčin:
34.

35.

36.

37.

38.
39.

Odluka o stambenom zbrinjavanju
i komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za hrvatske
branitelje iz Domovinskog rata i
članove njihovih obitelji ...............
Izmjene i dopune Odluke o izradi
ciljanih III izmjena i dopuna PPU
općine Garčin ................................
Zaključak o usvajanju Izvješća o
radu općinskog načelnika za
period I-VI mjesec 2014. ..............
Odluka o kriterijima i mjerama
naplate dospjelih, a ne naplaćenih
potraživanja općine Garčin ...........
Odluka o ustupanju nekretnina .....
Odluka o raskidu ugovora ............

31.

32.
2232

2234

33.

2235

34.

2235
2238
2239

35.
36.

Općina Podcrkavlje:
22.

23.
24.

Odluka
o
izradi
usklađenja
Prostornog plana uređenja općine
Podcrkavlje
sa
Zakonom
o
prostornom uređenju "Narodne
novine" RH 153/13 ....................... 2240
Odluka o nerazvrstanim cestama
na području općine Podcrkavlje ... 2242
Odluka o gospodarenju nekretninama
u
vlasništvu
općine
Podcrkavlje .................................... 2252

37.

38.

39.

Broj: 21

području općine Sikirevci .............
Rješenje o izboru predsjednika i
zamjenika predsjednika Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih
usluga
na
području
općine
Sikirevci ........................................
Odluka o izmjeni i dopuni Plana
raspodjele sredstava za programe
javnih
potreba
u
odgoju,
obrazovanju, kulturi i športu
općine Sikirevci za 2014. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni
Socijalnog
programa
općine
Sikirevci za 2014. godinu .............
Odluka o izmjeni i dopuni
Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
u općini Sikirevci za 2014. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni
Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu ......
Program utroška sredstava za
2014. godinu od naknada za
zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru ..........................
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o grobljima ....................................
Odluka o davanju koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području
općine Sikirevci, svidencijski broj
KO 1/2014 ......................................
Odluka
o
izradi
usklađenja
Prostornog plana uređenja općine
Sikirevci
sa
Zakonom
o
prostornom uređenju NN RH
153/13 ............................................
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke
o izvršavanju Proračuna općine
Sikirevci za 2014. godinu .............
Odluka o izmjeni i dopuni
Proračuna općine Sikirevci za
2014. godinu .................................

Općina Sikirevci:
27.

28.

Odluka o osnivanju i imenovanju
Savjeta za zaštitu potrošača javnih
usluga ............................................ 2259
Rješenje o imenovanju Savjeta za
zaštitu potrošača javnih usluga na

Općina Velika Kopanica:
12.

Kriteriji vrednovanja prijedloga
programa, projekata, manifestacija
i građevinskih inicijativa za

2260

2261

2261

2263

2264

2266

2267
2267

2268

2271

2273

2274

Broj: 21

13.

»SLUŽBENI VJESNIK«

zadovoljenje javnih potreba općine
Velika Kopanica ............................ 2300
Pravilnik o financiranju javnih
potreba na području općine Velika
Kopanica ........................................ 2303

42.

43.
Općina Vrpolje:
41.

Odluka o socijalnoj skrbi općine
Vrpolje ........................................... 2314

Strana: 2207

Program korištenja prihoda od
naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih
zgrada
na
području općine Vrpolje za 2014.
godinu ............................................ 2319
Odluka
o
izradi
usklađenja
Prostornog plana uređenja općine
Vrpolje sa Zakonom o prostornom
uređenju ......................................... 2319

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2208

Broj: 21

ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

84.

Na temelju članka 16. Zakona o muzejima
(NN 142/98, 65/09), članka 7. i 12. stavka 3. Zakona
o ustanovama ( Narodne novine br. 76/93, 29/97,
47/99 i 35/08), članka 34. Statuta Brodsko- posavske
županije („ Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst), Županijska
skupština na 9. sjednici, održanoj 24. rujna 2014.
donijela je
ODLUKU

županija kao osnivač Spomen galerije Ivana
Meštrovića, Vrpolje istu usklađuje sukladno Zakonu
o muzejima („Narodne novine“ 142/98, 65/09) i
Zakonu o ustanovama ("Narodne novine" br.
76/93,29/97,47/99,35/08), a na način i pod uvjetima
utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 2.
Članak 1. Odluke mijenja se i glasi:
“Osniva se javna ustanova kulture Spomen
galerija Ivana Meštrovića, Vrpolje za obavljanje
poslova muzejske djelatnosti prema odredbama
zakona i drugih propisa koji uređuju muzejsku
djelatnost.“

o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove
kulture Spomen galerije Ivana Meštrovića,
Vrpolje
Članak 3.
Članak 2. Odluke se briše.
Članak 1.
Ovom Odlukom, Brodsko–posavska
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Članak 4.

Članak 8.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:
“Naziv javne ustanove kulture glasi:
Spomen galerija Ivana Meštrovića, Vrpolje. Sjedište
Galerije je Trg dr. Franje Tuđmana 12, Vrpolje.“

Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:
“Sredstva za rad Spomen galerije Ivana
Meštrovića, Vrpolje osiguravaju se iz Proračuna
Brodsko-posavske županije i drugih izvora u skladu
sa zakonom i posebnim propisima.“

Članak 5.
Članak 9.
U članku 4. Odluke podstavci 2. i 4. spajaju
se u jedan podstavak koji glasi:
"- doprinos stvaranju i produbljivanju znanstvenih
spoznaja djelima slavnog kipara Ivana Meštrovića,
osiguravanje stručne i tehničke zaštite umjetničke
građe u suradnji s institucijama koje se bave
zaštitom spomeničke baštine, te sustavno
sakupljanje, čuvanje i zaštita izložbenih
eksponenata.“

Članak 7. Odluke mijenja se i glasi:
“Spomen galerijom Ivana Meštrovića,
Vrpolje upravlja ravnatelj.
Ravnatelja imenuje i razrješuje osnivač.
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i
provodi osnivač.
Uvjeti za imenovanje ravnatelja propisat će
se Statutom javne ustanove.“

Članak 10.
Članak 6.
U članku 4. stavku 1. podstavak 5. riječ
„propagandnih“ zamjenjuje se riječju
„promidžbenih“.
U podstavku 7. riječ „poduzeća“ zamjenjuje
se riječima „trgovačka društva“.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju ustanove kulture Spomen galerije „Ivan
Meštrović“ Vrpolje („Službeni vjesnik Županije
Brodsko-posavske „broj 3/98)

Članak 11.
Članak 7.
Članku 4. Odluke dodaje se stavak 2. i 3.
koji glase:
„U obavljanju svoje djelatnosti Spomen
galerija Ivana Meštrovića, Vrpolje obvezna je
surađivati s muzejima Ivana Meštrovića na način i
pod uvjetima određenim Zakonom o muzejima
Ivana Meštrovića.
Javna ustanova djelatnosti iz stavka 1. ovog
članka obavlja kao javnu službu. Djelatnosti iz ovog
članka ne obavljaju se radi stjecanja dobiti.“

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA:021-01/14-01/122
URBROJ:2178/1-01-14-1
Slavonski Brod, 24. rujna 2014.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić,dipl. ing. građ., v.r.
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akti župana:

Broj: 21

86.

85.

Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
("Narodne novine" 126/12-pročišćeni tekst i 94/13),
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
19/12-pročišćeni tekst) i članka 56. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13-pročišćeni tekst)
župan Brodsko-posavske županije donio je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana/ice Školskog
odbora Osnovne škole Dragalić

I.
Kristina Malnar, razrješuje se dužnosti
članice Školskog odbora Osnovne škole Dragalić u
ime osnivača.
II.

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti o
očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br.
69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12 i 157/13) i članka 56. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13-pročišćeni
tekst), župan Brodsko-posavske županije donio je
sljedeći
ZAKLJUČAK
o nekorištenju pravom prvokupa
I.
Brodsko-posavska županija neće se koristit
pravom prvokupa u predmetu ponude Zagrebačke
banke d.d. za prodaju nekretnine upisane u listu B
kao šesta etaža: 2/24 1.C1 kancelarija P=17,79 m2,
C2 kancelarija P=21,84 m2, C3 tavansko spremište
P=44,36 m2, D14 spremište P=4,60 m2, 7 hodnik
P=4,85 m2, 8 sanitarni čvor P=9,62 m2 ukupno
P=103,06 m2, a koji se nalaze na katu i tavanu
zgrade označene kao z.k.č. 3587/2 stambeno
poslovna zgrada br. 1 na Trgu Ivane Brlić Mažuranić
površine 526 m2, upisane u z.k.ul. 6189, poduložak
6 k.o.Slavonski Brod.

Mario Kohut, imenuje se za člana Školskog
odbora Osnovne škole Dragalić u ime osnivača.
II.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa: 023-01/14-01/848
Urbroj: 2178/1-11-01/14-1
Slavonski Brod, 31. listopada 2014.
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
KLASA: 023-01/14-01/854
URBROJ: 2178/1-11-01-14-1
Slavonski Brod, 3. studenoga 2014.
ŽUPAN
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Broj: 21
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

41.

2. Ukupni troškovi financiranja (iznos, rokovi
povlačenja, rokovi povrata, kamate, naknada) max.
do 70.000,00 kn.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ br. 8/09. i 3/13.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 8. sjednici
održanoj 20. listopada 2014. godine, donosi
ODLUKU
o traženju pozajmice u iznosu do
1.282.000,00 kuna za potrebe financiranja
radova izgradnje nerazvrstanih cesta za koje su
sredstva osigurana iz
IPARD Programa – Mjera 301

Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se traženje
pozajmice u iznosu do 1.282.000,00 kn (jedan
milijun dvjesto osamdeset dvije tisuće kuna) za
potrebe financiranja radova izgradnje nerazvrstanih
cesta na području općine Brodski Stupnik, a za koju
su odobrena sredstva iz IPARD Programa za Mjeru
301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ uz
sljedeće uvjete:
1. Povlačenje sredstava: sukcesivno na
temelju zahtjeva općine Brodski Stupnik, temeljem
dostavljanih ovjerenih situacija,

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik općine za
potpisivanje ugovora o pozajmici i izvršavanje
ostalih potrebnih poslova, vezanih za dobivanje
pozajmice.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BRODSKI STUPNIK
Klasa: 403-01/14-01/02
Urbroj:2178/03-02-14-5
Brodski Stupnik, 20. listopada 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.
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Broj: 21
Članak 2.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ br. 8/09. i 3/13.), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 8. sjednici
održanoj 20. listopada 2014. godine, donosi

Ovlašćuje se načelnik općine za potpisivanje Ugovora o kreditu s Privrednom bankom
Zagreb i izvršenje ostalih potrebnih poslova vezanih
za dobivanje kredita.

Članak 3.
ODLUKU
o zaduženju za kredit kod Privredne banke
Zagreb za potrebe financiranja radova
izgradnje nerazvrstanih cesta za koje su
sredstva osigurana iz IPARD Programa –
Mjera 301

Članak 1.
Ovom Odlukom općina Brodski Stupnik se
zadužuje za kredit kod Privredne banke Zagreb u
iznosu do 1.282.000.00 kn (slovima: jedan milijun
dvjesto osamdeset dvije tisuće kuna) za potrebe
financiranja radova izgradnje nerazvrstanih cesta na
području općine Brodski Stupnik, a za koju su
odobrena sredstva iz IPARD Programa za Mjeru 301
„Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ uz
sljedeće uvjete:
Korištenje kredita: sukcesivno na temelju
zahtjeva općine Brodski Stupnik, temeljem
dostavljanih ovjerenih situacija, faktura u
vremenu od 9. 2014.god. do 15.12.2014
god.;
Otplata kredita: jednokratno dospijeće ukupni iznos glavnice kredita dospijeva na
naplatu odjednom po uplati sredstava iz
IPARD Programa – Mjera 301 u 2015.god.;
Kamatna stopa: TZMF182d+4,4p.p.,
trenutno 5,5%, godišnje promjenjiva;
Naknadu za odobrenje: za obradu kredita –
bez naknade, za odobrenje i korištenje –
0,5% jednokratno unaprijed, za rezervaciju
sredstava – bez naknade, za privremeni
povrat sredstava – bez naknade;
Ročnost: Do jedne godine;
Sredstva osiguranja: Sukladno dogovoru
Klijent-Banka

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko–posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BRODSKI STUPNIK
Klasa: 403-01/14-01/02
Urbroj: 2178/03-02-14-6
Brodski Stupnik, 20. listopada 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.

43.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„N.N.“ 86/12), te članka 30. Statuta općine Brodski
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 8/09. i 3/13.) Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na 8. sjednici održanoj dana 20.
listopada 2014. donosi
PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2014.

Broj: 21

»SLUŽBENI VJESNIK«
Članak 1.

Strana: 2213

44.

Prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u
Proračunu općine Brodski Stupnik za 2014. u iznosu
od 100.000,00 kuna.

Članak 2.
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.

Članak 3.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) i članka 30.
Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 8.
sjednici održanoj 20. listopada 2014. godine donosi
ODLUKU
o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja
općine Brodski Stupnik sa zakonom o
prostornom uređenju (NN RH 153/13)

I

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 402-01/14-01/63
URBROJ: 2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 20. listopada 2014.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi usklađenja Prostornog
plana uređenja općine Brodski Stupnik („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 21/2002,
20/2007 i 26/2012) (u daljnjem tekstu: Odluka).

II
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA
Članak 2.
Izrada i donošenje usklađenje Prostornog plana
uređenja općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 21/2002, 20/2007
i 26/2012), (u daljnjem tekstu: Prostorni plan)
temelji se na odredbama članka 201. i posredno
članaka od 86. do 113. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 - u daljnjem
tekstu: Zakon).

III

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 3.
Donošenjem novog Zakona pokazala se potreba za
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usklađenjem Prostornog plana, a posebice
odredbama čl. 201. stavak (1) kojima su jedinice
lokalne samouprave dužne dopuniti Prostorni plan
na način da odrede neuređene dijelove građevinskih
područja i izgrađene dijelove tih područja planirane
za urbanu preobrazbu.

IV

OBUHVAT PROSTORNOG PLANA

Broj: 21

uređeno građevinsko zemljište.
VII
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENTA PROPISANIH POSEBNIM
ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU
ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH
PLANOVA

Članak 4.

Članak 7.

Obuhvat usklađenja Plana su postojeća građevinska
područja određena važećim Prostornim planom.

Za izradu Prostornog plana koristit će se postojeći
važeći Prostorni plan.

V
SAŽETA OCJENA STANJA U
OBUHVATU PROSTORNOG PLANA

VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 5.

Članak 8.

Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen temeljem
do sad važećih zakona koji definiraju područje
prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog
zemljišta kao postojeće/izgrađeno i planirano/
neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona za sva
građevinska područja koja su određena kao
planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen
urbanistički plan uređenja ili druga vrsta
provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji
su bili propisani dosadašnjim zakonima onemogućen ja postupak izdavanja lokacijske i građevinske
dozvole izuzev zamjenskih građevina., a sve
definirano članka 201. stavak (1), (2) i (3) Zakona.
Kako ova dopuna Prostornog plana predstavlja
usklađenje sa Zakonom, ne provodi se javna
rasprava.

Usklađenje Prostornog plana izradit će Zavod za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

VI
CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta Plana proizašla iz
članka 3. i 5.Odluke, su omogućavanje ishođenja
dozvola i akata gradnje na građevinskom zemljištu
određenom kao neizgrađeno ali koje je u naravi i

IX
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU
PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 10.
Kako se isključivo radi o usklađenju
Prostornog plana sa Zakonom, nema potrebe za
sudjelovanje javnopravnih tijela.

XI
PLANIRANI ROK ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 11.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i
donošenja usklađenja Prostornog plana po fazama,

Broj: 21
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kako slijedi:
o Izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana
od dostave Odluke
o Izrada Konačnog prijedloga Plana: 8
dana od zaključka načelnika o utvrđivanju konačnog
prijedloga plana na temelju nacrta.
Temeljem Zakona, članak 94. stavak (3) za
usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom
ne provodi se postupak javne rasprave.
Temeljem Zakona, članak 107. stavak (4)
za usklađenje Prostornog plana s navedenim
Zakonom ne ishodi se mišljenje Zavoda za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije jer
je isti izrađivač.

X
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XII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Brodski Stupnik -nositelju
izrade Plana.
Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja: Zavodu
za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije,
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Informacijskom sustavu i Hrvatskom zavodu za
prostorni razvoj kao i nadležnom Uredu državne
uprave u Brodsko-posavskoj županiji za izdavanje
dozvola i akata za gradnju.
Nositelj izrade dostavlja ovu Odluku susjednim
jedinicama lokalne samouprave.

IZVORI FINANCIRANJA PLANA
Članak 12.

Članak 15.

Izrada Prostornog plana financira se iz sredstava
Županijskog proračuna.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

XI
ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA
ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA
PROSTORNOG PLANA
Članak 13.
Unutar obuhvata Prostornog plana za vrijeme
trajanja usklađenja nema zabrane izdavanja akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno
građenje.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:350-01/14-01/10
Urbroj:2178/03-02-14-2
Brodski Stupnik, 20. listopada 2014.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.
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Strana: 2216
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

17.

II
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) i članka 29.
Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 2/11, 3/13 i
4/14), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na
10. sjednici održanoj 27.10.2014. godine donosi
ODLUKU
o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja
općine Donji Andrijevci sa Zakonom o
prostornom uređenju
(„Narodne novine“ br. 153/13)

Članak 2.
Izrada i donošenje usklađenja Prostornog plana
uređenja općine Donji Andrijevci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 19/02 i
15/11 - u daljnjem tekstu: Prostorni plan) temelji se
na odredbama članka 201. i posredno članaka od 86.
do 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“ br. 153/13 - u daljnjem tekstu: Zakon).

III

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 3.

I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi usklađenja Prostornog
plana uređenja općine Donji Andrijevci (u daljnjem
tekstu: Odluka).

Donošenjem novog Zakona pokazala se potreba za
usklađenjem Prostornog plana, a posebice
odredbama čl. 201. stavak 1. kojima su jedinice
lokalne samouprave dužne dopuniti Prostorni plan
na način da odrede neuređene dijelove građevinskih
područja i izgrađene dijelove tih područja planirane
za urbanu preobrazbu.

Broj: 21
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OBUHVAT PROSTORNOG PLANA
Članak 4.

Obuhvat usklađenja Plana su postojeća građevinska
područja određena važećim Prostornim planom.

V
SAŽETA OCJENA STANJA U
OBUHVATU PROSTORNOG PLANA
Članak 5.
Važeći prostorni plan izrađen je i donesen temeljem
do sad važećih zakona koji definiraju područje
prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog
zemljišta kao postojeće/izgrađeno i planirano/
neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona za sva
građevinska područja koja su određena kao
planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen
urbanistički plan uređenja ili druga vrsta
provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji
su bili propisani dosadašnjim zakonima onemogućen ja postupak izdavanja lokacijske i građevinske
dozvole izuzev zamjenskih građevina., a sve
definirano članka 201. stavak 1., 2. i 3. Zakona.
Kako ova dopuna Prostornog plana predstavlja
usklađenje sa Zakonom, ne provodi se javna
rasprava.
VI
CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta Plana proizašla iz
članka 3. i 5. Odluke, su omogućavanje ishođenja
dozvola i akata gradnje na građevinskom zemljištu
određenom kao neizgrađeno ali koje je u naravi i
uređeno građevinsko zemljište.
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VII
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENTA PROPISANIH POSEBNIM
ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU
ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH
PLANOVA
Članak 7.
Za izradu Prostornog plana koristit će se postojeći
važeći Prostorni plan.

VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA
Članak 8.
Usklađenje Prostornog plana izradit će Zavod za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

IX
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU
PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA
KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 10.
Kako se isključivo radi o usklađenju Prostornog
plana sa Zakonom nema potrebe za sudjelovanje
javnopravnih tijela.

XI
PLANIRANI ROK ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 11.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i
donošenja usklađenja Prostornog plana po fazama,
kako slijedi:
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o
Izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana
od dostave Odluke
o
Izrada Konačnog prijedloga Plana: 8
dana od zaključka načelnika o utvrđivanju konačnog
prijedloga plana na temelju nacrta.
Temeljem Zakona, članak 94. stavak (3) za
usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom
ne provodi se postupak javne rasprave.
Temeljem Zakona, članak 107. stavak (4) za
usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom
ne ishodi se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije jer je isti izrađivač.

X

IZVORI FINANCIRANJA PLANA

Broj: 21

Nositelj izrade dostavlja ovu Odluku susjednim
jedinicama lokalne samouprave.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 350-01/14-01/30
URBROJ: 2178/04-03-14-2
Donji Andrijevci, 27.10.2014.

Članak 12.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

Izrada Prostornog plana financira se iz sredstava
Županijskog proračuna.

XI
ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA
Z N A Č A J N I M Z A I Z R A D U N A C RTA
PROSTORNOG PLANA
Članak 13.
Unutar obuhvata Prostornog plana za vrijeme
trajanja usklađenja nema zabrane izdavanja akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru,odnosno
građenje.

XII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Donji Andrijevci - nositelju
izrade Plana.
Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja: Zavodu
za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije,
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Informacijskom sustavu i Hrvatskom zavodu za
prostorni razvoj kao i nadležnom Uredu državne
uprave u Brodsko-posavskoj županiji za izdavanje
dozvola i akata za gradnju.

18.

Na temelju članka 34. Statuta općine Donji
Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14) i članka 25.
Poslovnika Općinskog vijeća općine Donji
Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije» br. 10/09. i 3/13.) Općinsko vijeće općine
Donji Andrijevci na 10. sjednici održanoj 27.
listopada 2014. godine donosi
RJEŠENJE
o izboru Povjerenstva za udruge općine Donji
Andrijevci

I
U Povjerenstvo za udruge općine Donji Andrijevci
biraju se:

Broj: 21
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3.
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IVAN MUSA – za predsjednika
VEDRAN GAVRAN – za člana
DRAŽEN MARKOVAC – za člana
DARKO ŽIVIĆ – za člana
MILAN ŠULTER – za člana

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
KLASA: 007-01/14-01/12
URBROJ: 2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 27.10.2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

19.

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o
socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13) i
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
10/09, 2/11, 3/13 i 4/14), Općinsko vijeće općine
Donji Andrijevci na 10. sjednici održanoj
27.10.2014. godine, donosi
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točke podrazumijeva se prijevoz od mjesta
prebivališta/boravišta učenika do mjesta škole i od
mjesta škole do mjesta prebivališta/boravišta
(međumjesni prijevoz) i to sredstvima redovitog
putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i
vlak).
Pod posebnim linijskim prijevozom učenika
podrazumijeva se prijevoz učenika od i do škole
autobusima na osnovi sklopljenog pisanog ugovora
između naručitelja prijevoza i prijevoznika na
relacijama na kojima nije organiziran odgovarajući
javni prijevoz.
Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja
prijevoza vlakom i autobusom općina će
sufinancirati trošak prijevoza vlakom.

Članak 2.
Kriteriji za ostvarivanje prava sufinanciranja
troškova javnog prijevoza su:
- da učenik ima prijavljeno prebivalište, odnosno
boravište na području općine Donji Andrijevci i
- da je učenik u školskoj godini 2014./2015. upisao i
redovito pohađa srednju školu.
Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza
prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje
učenik koji je smješten u učeničkom domu.
Članak 3.

ODLUKU

Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. ove
Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova
prijevoza u iznosu 25% cijene mjesečne učeničke
karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste
usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave,
praktične nastave, odnosno stručne prakse.

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih
škola u školskoj godini 2014./2015.

Članak 4.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način
sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih
učenika srednjih škola u školskoj godini 2014./2015.
Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u
Proračunu općine Donji Andrijevci za 2014. godinu
a potrebno ih je osigurati i Proračunom općine za
2015. godinu.
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Strana: 2220

Broj: 21

Članak 5.

ODLUKU

Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika
ostvaruje se na temelju potvrde škole kojom se
potvrđuje da je učenik u školskoj godini 2014./2015.
upisao, te da redovito pohađa srednju školu.
Potvrda iz prethodnog stavka se dostavlja
prijevozniku.
Odobreni iznos sufinanciranja uplaćuje se na
tekući ili žiro račun jednog od roditelja učenika.
U slučaju da je s prijevoznikom sklopljen pisani
ugovor, odobreni iznos subvencije uplaćuje se na
žiro račun prijevoznika.

o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci

Ovom se Odlukom uređuje način raspoređivanja
sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
općine Donji Andrijevci.

Članak 6.

Članak 2.

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

Sredstva iz prethodnoga članka osiguravaju se u
Proračunu općine Donji Andrijevci za 2014. godinu
u visini od 10.000,00 kn (pozicija R0048).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

Članak 3.

Klasa:023-01/14-01/37
Urbroj: 2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 27.10.2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

20.

Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7.
stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti
i izborne promidžbe („Narodne novine” 48/13 –
pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta općine Donji
Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ broj 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14. –
pročišćeni tekst), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci na 10. sjednici, održanoj 27.10.2014.
godine, donijelo je

Članak 1.

Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju
političke stranke koje imaju člana, odnosno
vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka
Općinskog vijeća, osigurana u Proračunu općine,
raspoređuju se tako da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakoga vijećnika u Općinskom vijeću
razmjerno broju vijećnika u trenutku konstituiranja
vijeća.
Za svakog vijećnika podzastupljenoga spola,
političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini
od 10% iznosa predviđenoga po svakom vijećniku.

Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se
tromjesečno u jednakim iznosima, razmjerno broju
članova svake političke stranke zastupljene u
Općinskom vijeću.

Broj: 21
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Članak 6.

Raspoređena sredstva iz članka 2. ove
Odluke doznačuju se tromjesečno na račun
političkih stranaka. Njihova je obveza knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti uvid
mjerodavnim tijelima u način raspolaganja
sredstvima, sukladno Zakonu o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
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izvršenju Proračuna općine Donji Andrijevci
za razdoblje od 1.1. do 30.6.2014. godine

I
Ovom Odlukom prihvaća se Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna općine Donji
Andrijevci za razdoblje od 1.1. do 30.6.2014.
godine.

Članak 7.
II
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/14-01/38
URBROJ: 2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 27.10.2014.

Polugodišnjim obračunom Proračuna za
2014. godinu utvrđeni su
PRIHODI PRORAČUNA OSTVARENI
OD 1.1.-30.06.2014.
2.014.186,00 kn
UKUPNO RASPOLOŽIVI
PRIHODI

2.014.186,00 kn

III
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

Rashodi prema pozicijama Proračuna u
razdoblju od 1. 1. - 30. 6. 2014. god. utvrđeni su u
iznosu od 1.896.017 kn.

IV
21.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o
proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12),
članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“
br. 24/13) i članka 29. Statuta općine Donji
Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije» br. 10/2009, 2/2011, 3/2013 i 14/14),
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 10.
sjednici održanoj 27.10.2014. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o

Razlika između raspoloživih prihoda i
rashoda iznosi 118.169 kn što ujedno predstavlja
višak prihoda.
V
Stanje žiro računa na dan 30.6. 2014. iznosi
89.376 kn.

VI
Općina Donji Andrijevci u 2014. godini nije
primala niti davala zajmove.
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VII

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
sadrži:
opći dio Proračuna
posebni dio Proračuna

VIII
Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije» i mrežnim
stranicama općine Donji Andrijevci.

Broj: 21

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/14-01/25
Urbroj: 2178/04-03-14-1
Donji Andrijevci, 27.10. 2014.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

Broj: 21
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Broj: 21

OPĆINA GARČIN

34.
Članak 2.
Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
i članka 36.39. i 40. Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji (NN 19/13-pročišćeni tekst), Općinsko
vijeće općine Garčina na svojoj 11. sjednici održanoj
16. listopada 2014.g. donijelo je

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o
stambenom zbrinjavanju i komunalnom opremanju
za hrvatske branitelje Domovinskog rata i članove
njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zakona), prema
kojoj je općina Garčin dužna ustupiti bez naknade
građevinsko zemljište i komunalno opremanje u
sljedećim slučajevima:

ODLUKU
o stambenom zbrinjavanju i komunalnom
opremanju građevnog zemljišta
za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i
članove njihovih obitelji

Članak 1.
Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju
osobe iz članka 36. Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članove njihovih
obitelji.

1.
Organizirane izgradnje putem Agencije za
pravni promet i posredovanje nekretninama, a u
suradnji s ministarstvom nadležnim za graditeljstvo
i prostorno uređenje, sukladno poslovima iz njihova
djelokruga (čl.39. Zakona).
2.
Pravo na komunalno opremanje stambenog
objekta imaju osobe iz članka 36. Zakona ako
ostvaruju pravo na dodjelu stambenog kredita za
poboljšanje uvjeta stanovanja na istome stambenom
objektu, kao i osobe koje nisu podnijele zahtjev za
stambeno zbrinjavanje, ako se u posebnom postupku
utvrdi da bi imale pravo na to.

Broj: 21
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Članak 3.

Članak 7.

Kod komunalnog opremanja građevinskog
zemljišta podrazumjeva se:

Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se
i dodjelom stambenog kredita za kupnju stana,
odnosno izgradnju kuće ili stana na osnovi akta o
dodjeli kredita za stambeno zbrinjavanje.

uređenje pristupne ceste, javne rasvjete i
okoliša potrebnih za korištenje građevine
izgrađene na ustupljenom zemljištu
priključci i mreža za osiguranje priključka i
elektro priključak, priključak na vodovod i
odvodnju, instalacije DTK (distributivne telefonske
kanalizacije), te ako na tom području postoji medij
za grijanje – plin i/ili toplovod (članak 40. Zakona)

Članak 8.
Pravo na stambeno zbrinjavanje nemaju
osobe iz članka 66. Zakona.

Članak 9.
Članak 4.
Općina Garčin kod podmirivanja stambenog zbrinjavanja osoba iz članka 36. istog Zakona
dužna je postupiti po sljedećim mjerilima za
podmirivanje elektro - priključka:

Za provedbu ove Odluke zadužuje se
općinski načelnik koje je dužan o svakom rješenom
predmetu izvijestiti Općinsko vijeće.

Članak 10.
-

tri člana obitelji do 3,5 KW priključak
četiri člana do 4,00 KW priključak
pet i više članova do 4,5 KW priključak
za HRVI Domovinskog rata I skupine
tjelesnog oštećenja do 4,5 KW priključak

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko - posavske županije".
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 5.
Za stambeno zbrinjavanje za rješavanje
priključka za grijanje tj priključenja na plinsku
mrežu općina Garčin podmirit će troškove osnovnog
priključka tj. na priključenje do 5m3/h plina (ormarić
G-4) (bez zemljanih radova).
Za rješavanje vodovodnog priključka
općina će podmiriti troškove priključka s betonskim
oknom (bez zemljanih radova).

Članak 6.
Općina Garčin dužna je za provedbu ove
Odluke osigurati sredstva u Proračunu.

Klasa: 021-05/14-01/72
Ur.broj:2178/06-14-01-1
Garčin,16. listopada 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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Broj: 21

za urbanu preobrazbu. Za to područje će se odrediti
obaveza izrade urbanističkog plana uređenja.“

35.

Na temelju članka 188. Zakona o
prostornom uređenju ("Narodne novine", broj
153/13, 56/14) i članka 32. Statuta općine Garčin,
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 09/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 11. sjednici održanoj 16. listopada 2014.
godine donijelo je
IZMJENU I DOPUNU
Odluke o izradi ciljanih III. Izmjena i dopuna
PPU općine Garčin

Članak 2.
Iza članka 9. dodaje se članak 9a. koji glasi:
„Prijedlog plana za javnu rapravu će se utvrditi u
roku od 15 dana od dostave zadnjeg zahtjeva.
Javna rasprava će se provesti u roku od 15 dana od
kada načelnik općine utvrdi nacrt prijedloga plana za
javnu raspravu i objave u glasilima.
U tijeku javne rasprave održat će se javno izlaganje.
Izvješće o javnoj raspravi i nacrt prijedloga za
donošenje izradit će se u roku 15 dana od isteka roka
za davanje primjedbi.

UVOD
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
odluku o početku postupka izrade ciljanih III.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Garčin. Prostorni plan uređenja općine Garčin
donesen je 2001. godine, I. Izmjene i dopune 2008.,
a II. Izmjene i dopune PPUO Garčin donesene su
2011. godine (u daljnjem tekstu: Plan). Osnovni
razlog i cilj izrade Plana su manje izmjene
građevinskog područja, zona rekreacije i radnih
zona, kako bi se ispravili uočeni nedostaci i
omogućio brži razvoj naselja.

Članak 1.
U članku 1. stavku 1. Odluke dodaju se
sljedeće točke:
-

određivanje koridora za infrastrukturu,
smanjenje dimenzija građevinskih parcela –
širine kod dvojnih objekata.

U članku 1. stavku 2. Odluke dodaje se
sljedeći tekst:
„Na grafičkim prikazima građevinskih
područja u mjerilu 1:5000 detaljno će se razgraničiti
neuređeni dijelovi građevinskog područja i
izgrađeni dijelovi građevinskog područja planirani

Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/14-01/70
Urbroj: 2178/06-01-14-01
Garčin, 16. listopada 2014.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Broj: 21
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36.

37.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj
9/09), Općinsko vijeće općine Garčin na 6. sjednici
održanoj dana 16. listopada 2014.g. donosi

Temeljem članka 68. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i članka 32.
Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj 9/09 i 5/13.) Općinsko
vijeće općine Garčin na 11. sjednici održanoj dana
16. listopada 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika za period od I.-VI. mjeseca 2014.

ODLUKU
o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a
nenaplaćenih potraživanja općine Garčin

I.
Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o
usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za
period od I.-VI. mjeseca 2014.g.

II.
Usvaja se Izvješće o radu općinskog
načelnika za period od I.-VI. mjeseca 2014.g.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i
mjerila, te se propisuje postupak naplate i otpisa
dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja općine
Garčin.

II. MJERE I KRITERIJI NAPLATE I OTPISA
POTRAŽIVANJA

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/14-02/69
Urbroj: 2178/06-14-01-2
Garčin, 16.listopada 2014.g
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

Članak 2.
Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih
potraživanja iz članka 1. ove Odluke odnose se na
potraživanja:
-

naknade za korištenje voda
grobne naknade,
komunalne naknade,
komunalnog doprinosa,
naknade za zakup poslovnog prostora
poreznih dugovanja.

Članak 3.
Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih
potraživanja obuhvaćaju sljedeće:
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-

pismena opomena,
mogućnost obročne otplate duga,
naplata putem instrumenata osiguranja
plaćanja,
pokretanje ovršnog postupka radi naplate
potraživanja.

Broj: 21

nakon čega sastavlja ovršni prijedlog ili za to
angažira javnobilježnički ured, odvjetnički ured ili
tvrtku ovlaštenu za naplatu potraživanja.

III. OTPIS POTRAŽIVANJA
Članak 7.

Članak 4.
Ukoliko potraživanja nisu naplaćena u
rokovima dospijeća, potrebno je poduzeti mjere za
naplatu.
Prvi korak je upućivanje pismenih opomena
dužnicima na dokaziv način (s povratnicom). U
opomeni treba navesti podatke o dužniku, iznos
duga i pravni temelj po kojem ga se poziva na
plaćanje duga (ugovor, račun, rješenje i dr.)

Članak 5.
Dužnik ima mogućnost podnijeti zahtjev za
obročnu otplatu duga, ako se time bitno poboljšavaju
mogućnosti naplate duga dužnika od kojeg inače ne
bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug. Rok na koji
se može odobriti obročna otplata duga ne može biti
duži od 12 mjeseci.
Zahtjev za obročnu otplatu duga podnosi se
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Garčin, koji
zahtjev obrađuje i sastavlja prijedlog za postupanje.
Uz zahtjev za obročnu otplatu duga, dužnik treba
priložiti detaljno obrazloženje i prijedlog dinamike
otplate duga.
Općinski načelnik donosi rješenje o
obročnoj otplati duga. Podnositelj zahtjeva s
općinskim načelnikom zaključuje sporazum o
obročnoj otplati duga.

Ukoliko se utvrdi da se potraživanja ne
mogu naplatiti primjenom mjera utvrđenih člankom
3. ove Odluke, pokreće se postupak otpisa
potraživanja.

Članak 8.
Otpis potraživanja obavlja se na temelju
sljedećih kriterija i uvjeta:
-

Članak 9.
Otpis potraživanja vršit će se u sljedećim
slučajevima:
-

-

Članak 6.
Kada se iscrpe mjere naplate duga
jednokratnom uplatom i obročnom otplatom, a
obveznik plaćanja ne izvrši plaćanje, pokreće se
ovršni postupak radi naplate potraživanja.
Jedinstveni upravni odjel priprema podatke
i dokumentaciju za pokretanje ovršnog postupka

godine dospjelosti,
nemogućnosti naplate,
neutemeljenosti evidentiranih potraživanja,
isplativosti pokretanja postupka ovrhe,
ostalih posebnih okolnosti od utjecaja na
potraživanja.

-

-

kada se utvrdi da su potraživanja
nenaplativa jer su u postupcima stečajeva i
likvidacija rješenjem Trgovačkog suda
pravne osobe brisane iz sudskog registra,
kada se utvrdi da su potraživanja
nenaplativa uslijed nastupanja zastare
sukladno važećim zakonskim propisima, a
dužnik se u postupku naplate pozove na
zastaru potraživanja,
kada se utvrdi da su iznosi potraživanja
preniski za pokretanje postupka ovrhe i
pokriće sudskih troškova, odnosno da bi
troškovi naplate potraživanja bili viši od
visine potraživanja,
u slučajevima sukladno donesenim aktima

Broj: 21

-
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općine,
kada se utvrdi da potraživanja nemaju
valjani pravni temelj,
u slučajevima izvanrednih socijalnoekonomskih okolnosti,
u drugim slučajevima sukladno propisima
koji reguliraju područja koja nisu prethodno
navedena.

Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel dužan je za svaki
pojedinačni otpis priložiti:
-

-

-

svu financijsku dokumentaciju iz analitičke
evidencije Proračuna pojedinačno po
svakom dužniku,
sve vrste prihoda i rashoda s navedenim
iznosima po kriterijima iz ove Odluke,
dokaz o poduzetim radnjama u svrhu
naplate prihoda i primitaka (opomene,
tužbe, ovrha i dr.)
obrazložiti razloge prijedloga otpisa.

-

-
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kada se utvrdi da su potraživanja
nenaplativa zbog nastajanja zastare
sukladno važećim zakonskim propisima a
dužnik se u postupka naplate pozove na
zastaru potraživanja,
kada se utvrdi da potraživanja nemaju
valjanu pravnu osnovu,
u slučaju teških socijalnih i ekonomskih
okolnosti dužnika.

Prijedlog za djelomični i potpuni otpis
potraživanja, temeljem zahtjeva dužnika, sastavlja
Jedinstveni upravni odjel koji prijedlog s
priloženom dokumentacijom iz članka 10. upućuje
općinskom načelniku.
Općinski načelnik donosi rješenje o
djelomičnom ili potpunom otpisu, odnosno općinski
načelnik upućuje prijedlog rješenja prema
Općinskom vijeću.
U slučaju teških socijalnih i ekonomskih
uvjeta dužnika, temeljem zahtjeva dužnika,
prijedlog za otpis potraživanja Jedinstveni upravni
odjel obrađuje i dostavlja općinskom načelniku, koji
u opravdanim slučajevima donosi odluku o
djelomičnom ili potpunom otpisu potraživanja
dužnika putem jednokratne pomoći.

Članak 11.
Bez podnošenja zahtjeva za otpis
potraživanja u potpunosti se mogu otpisati
potraživanja za koja se utvrdi da bi troškovi naplate
bili veći od iznosa duga, odnosno maksimalno do
iznosa 100,00 kuna. O otpisu ovih potraživanja,
odluku o potpunom otpisu na temelju prijedloga i
priložene dokumentacije koju sastavlja Jedinstveni
upravni odjel, donosi općinski načelnik.

Članak 12.
Potraživanjima čiji je iznos veći od iznosa od
100,00 kuna, djelomični ili potpuni otpis
potraživanja obavlja se na temelju sljedećih kriterija
i uvjeta:

Članak 13.
Općinski načelnik na temelju prijedloga i priložene
dokumentacije o otpisu potraživanja donosi odluku
o djelomičnom ili potpunom otpisu potraživanja do
iznosa 10.000,00 kuna, o čemu izvještava Općinsko
vijeće općine Garčin jednom godišnje.
Za sve opravdane zahtjeve i prijedloge za djelomični
ili potpuni otpis potraživanja iznad iznosa od
10.000,00 kuna, na prijedlog općinskog načelnika,
odluku donosi Općinsko vijeće.

IV. IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI MJERA
NAPLATE
Članak 14.

-

kada se utvrdi da su potraživanja
nenaplativa temeljem pravomoćnih odluka
nadležnog tijela (odluke suda i sl.)

Jedinstveni upravni odjel dužan je
kontinuirano pratiti stanje i poduzimati mjere
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naplate potraživanja, te tromjesečno sastavljati
izvješća o poduzetim mjerama za naplatu
potraživanja,
Izvješće mora sadržavati iznos dospjelog, a
nenaplaćenog potraživanja, dospjelost potraživanja
u danima, broj opomena, broj postupaka prisilne
naplate, naplatu instrumenata osiguranja plaćanja,
izvješće o zaključenim sporazumima o obročnom
plaćanju, te ostale podatke sukladno zahtjevu
općinskog načelnika i Općinskog vijeća.
Izvješće se dostavlja općinskom načelniku
do 15. u mjesecu za proteklo tromjesečje.
Općinski načelnik podnosi izvješće
Općinskom vijeću jednom godišnje ili na zahtjev
Općinskog vijeća.

Broj: 21

38.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 9/09), Općinsko vijeće općine Garčin na 11.
sjednici održanoj dana 16. listopada 2014.g. donosi
ODLUKU
o ustupanju nekretnina

I
Na temelju zamolbe Marka Juričića iz
Zadubravlja, Slavonska 135, Općinsko vijeće
donijelo je Odluku o ustupanju nekretnina, odnosno
dijela vlasništva na k.č.br.643 u k.o. Zadubravlje.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a bit će objavljena i na
službenoj Internet stranici općine Garčin:
www.opcina-garcin.hr.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/14-01/67
Urbroj: 2178/06-01-14-01
Garčin, 16. listopada 2014.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

II
Marko Juričić vlasnik je stambenog objekta
u Zadubravlju na k.č.br. 642/8 i 817. Prilikom
ishođenja potrebnih dozvola za legalizaciju objekta,
utvrđeno je da se dio stambenog objekta nalazi na
k.č.br. 643, koja je u vlasništvu općine Garčin.
Slijedom gore navedenog Marku Juričiću
ustupa se dio k.č.br. 643 u k.o. Zadubravlje u
površini od 3,35 m2 a prema snimku izvedenog
stanja izrađenom od „MIG“ d.o.o. Slavonski Brod
broj 356/13.

III
Sve troškove nastale oko prijepisa
vlasništva podmirit će podnositelj zamolbe.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije".

Broj: 21
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Članak 2.

Zadužuje se načelnik općine za raspisivanje
novog natječaja za održavanje javne rasvjete za
područje općine Garčin.

Klasa: 021-01/14-01/73
Urbroj: 2178/06-14-01-1
Garčin, 16.listopada 2014.g
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

Članak 3.
Zadužuje se načelnik općine do izbora
novog izvoditelja osigura kvalitetno održavanje
javne rasvjete za područje općine Garčin.

Članak 3.
39.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin, na
svojoj 11. sjednici održanoj 16. listopada 2014.,
donosi
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko–posavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/14-01/57
Urbroj: 2178/06-01-14-1
Garčin, 16. listopada 2014.

o raskidu ugovora

Članak 1.
Prihvaća se zahtjev obrta Elektroinstalater i
elektromonter Mile Bilokapić iz Donjih
Andrijevaca, M. Gupca 57, te se raskida Ugovor o
redovnom i interventnom održavanju javne rasvjete
na području općine Garčin zbog odlaska vlasnika u
mirovinu s danom 1. rujna 2014. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2240

Broj: 21

OPĆINA PODCRKAVLJE

22.

II
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) i članka 32.
Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 04/13), Općinsko
vijeće općine Podcrkavlje na 11. sjednici održanoj
22. listopada 2014. godine donosi
ODLUKU
o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja
općine Podcrkavlje sa Zakonom o prostornom
uređenju „Narodne novine“ RH 153/13

Članak 2.
Izrada i donošenje usklađenje Prostornog
plana uređenja općine Podcrkavlje, „Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/01,
13/03 i 4/05., (u daljnjem tekstu: Prostorni plan)
temelji se na odredbama članaka 201. i posredno
članaka od 86. do 113. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 - u daljnjem
tekstu: Zakon).

III
I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi usklađenja
Prostornog plana uređenja općine Podcrkavlje
„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
12/01, 13/03 i 4/05, (u daljnjem tekstu: Odluka).

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 3.

Donošenjem novog Zakona pokazala se
potreba za usklađenjem Prostornog plana, a
posebice odredbama čl. 201. stavak (1) kojima su
jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti
Prostorni plan na način da odrede neuređene
dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove
tih područja planirane za urbanu preobrazbu.
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OBUHVAT PROSTORNOG PLANA
Članak 4.

Obuhvat usklađenja Plana su postojeća
građevinska područja određena važećim Prostornim
planom.

V
SAŽETA OCJENA STANJA U
OBUHVATU PROSTORNOG PLANA
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SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU
ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH
PLANOVA
Članak 7.
Za izradu Prostornog plana koristit će se
postojeći važeći Prostorni plan.

VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 5.
Članak 8.
Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen
temeljem do sad važećih zakona koji definiraju
područje prostornog uređenja, a u kontekstu
građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i
planirano/ neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona
za sva građevinska područja koja su određena kao
planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen
urbanistički plan uređenja ili druga vrsta
provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji
su bili propisani dosadašnjim zakonima onemogućen ja postupak izdavanja lokacijske i
građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina.,
a sve definirano članka 201. stavak (1), (2) i
(3).Zakona. Kako ova dopuna Prostornog plana
predstavlja usklađenje sa Zakonom, ne provodi se
javna rasprava.

Usklađenje Prostornog plana izradit će
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske
županije.

IX
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU
PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA
KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 10.
Kako se isključivo radi o usklađenju
Prostornog plana sa Zakonom nema potrebe za
sudjelovanje javnopravnih tijela.

VI
CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta plana
proizašla iz članka 3. i 5.Odluke, su omogućavanje
ishođenja dozvola i akata gradnje na građevinskom
zemljištu određenom kao neizgrađeno ali koje je u
naravi i uređeno građevinsko zemljište.

VII
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENTA PROPISANIH POSEBNIM
ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U

XI
PLANIRANI ROK ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 11.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade
i donošenja usklađenja Prostornog plana po fazama,
kako slijedi:
o Izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana
od dostave Odluke
o Izrada Konačnog prijedloga Plana: 8
dana od zaključka načelnika o utvrđivanju konačnog
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prijedloga plana na temelju nacrta.
Temeljem Zakona, članak 94. stavak (3)
za usklađenje Prostornog plana s navedenim
Zakonom ne provodi se postupak javne rasprave.
Temeljem Zakona, članak 107. stavak (4)
za usklađenje Prostornog plana s navedenim
Zakonom ne ishodi se mišljenje Zavoda za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije jer
je isti izrađivač.

X

IZVORI FINANCIRANJA PLANA

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 350-01/14-01/15
URBROJ: 2178/13-01-14-1
Podcrkavlje, 22. 10. 2014.

Članak 12.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

Izrada Prostornog plana financira se iz
sredstava Županijskog proračuna.

XI
ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA
ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA
PROSTORNOG PLANA
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23.

Članak 13.
Unutar obuhvata Prostornog plana za
vrijeme trajanja usklađenja nema zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenje.

XII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Provođenje ove Odluke povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podcrkavlje
-nositelju izrade Plana.
Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja: Zavodu
za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije,
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Informacijskom sustavu i Hrvatskom zavodu za
prostorni razvoj kao i nadležnom Uredu državne
uprave u Brodsko-posavskoj županiji za izdavanje
dozvola i akata za gradnju.
Nositelj izrade dostavlja ovu Odluku susjednim
jedinicama lokalne samouprave.

Temeljem članka 2. i 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
49/11 i 144/12), a u skladu s odredbama Zakona o
cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13,
148/13 i 92/14) i članka 32. Statuta općine
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 04/13), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 22.
listopada 2014. godine, donosi
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području
općine Podcrkavlje

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje upravljanje,
građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih
cesta na području općine Podcrkavlje (u daljnjem
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tekstu: Općina), mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta,
kontrola, financiranje i nadzor nad izvođenjem
radova na nerazvrstanim cestama, nadzor na
provedbama odredbi ove Odluke, te prekršajne
odredbe.

Članak 2.
Nerazvrstana cesta je cesta na području
općine koja se koristi za promet vozilima, koju
svatko može slobodno koristiti na način i pod
uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju
ceste, drugim propisima i ovom Odlukom, a koja
nije razvrstana kao javna cesta.
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Općinsko vijeće općine Podcrkavlje.

Članak 5.
Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove
Odluke, razumijevaju se naročito:
ceste koje povezuju naselja
ceste koje povezuju područja unutar općine,
terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,
pristupne ceste do stambenih, poslovnih,
gospodarskih i drugih građevina,
druge ceste na području općine.

Članak 6.
Članak 3.
Nerazvrstana cesta na području općine je
javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu općine.
Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz
vlasništva općine niti se na njoj mogu stjecati
stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja
radi građenje građevina sukladno odluci načelnika
općine Podcrkavlje (u daljnjem tekstu: Načelnik),
pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i
održavanje nerazvrstane ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen
pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup
sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa
odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i
održavanje nerazvrstane ceste.
Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim
poslom ili na drugi način postala vlasništvo općine,
a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje
nerazvrstane ceste, općina ne može otuđiti.

Članak 4.
Kada je trajno prestala potreba korištenja
nerazvrstane ceste na području općine 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
uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi

Nerazvrstanu cestu čine:
cestovna građevina (donji stroj, kolnička
konstrukcija, sustav za odvodnju
atmosferskih voda s nerazvrstane ceste,
drenaže, most, vijadukt, podvožnjak,
nadvožnjak, propust, tunel, galerija,
potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik
i slično), nogostup, biciklističke staze, te
sve prometne i druge površine na
pripadajućem zemljištu (zelene površine,
ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta
javnog prijevoza i slično),
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),
zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban
za nesmetano održavanje ceste širine prema
projektu ceste,
prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i
nadzor prometa,
javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i
oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde,
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uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu
parkiranja i slično).

Članak 7.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način
primjenjuju i na održavanje i zaštitu drugih javno
prometnih površina na području općine.
Javno prometne površine, u smislu stavka 1.
ovoga članka, jesu: pješačka zona, pješačka staza,
trg, javno stubište i druge javno prometne površine u
skladu s odlukom kojom se uređuje komunalni red.

II. UPRAVLJANJE, GRAĐENJE I
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
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za upis nerazvrtane ceste u zemljišne knjige.
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.

1.
Građenje i rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta
Članak 10.

Članak 8.
Općina Podcrkavlje upravlja nerazvrstanim cestama.
Jedinstveni upravni odjel općine Podcrkavlje
(u daljem tekstu „Upravni odjel“) vodi jedinstvenu
bazu podataka o nerazvrstanim cestama.
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 javnih funkcija i sl.
Upravni odjel obavlja poslove knjigovodstvenog evidentiranja nerazvrstanih cesta kao
imovine općine, te obavlja poslove u svezi stjecanja
stvarnih prava na nerazvrstanim cestama (prava
služnosti i prava građenja).

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
kojeg donosi Općinsko vijeće općine Podcrkavlje, a
na temelju tehničke dokumentacije, propisa o
gradnji i prostornih planova.
Poslovi građenja i rekonstrukcije
nerazvrstanih cesta ustupaju se pravnoj ili fizičkoj
osobi registirarnoj za obavljanje tih poslova prema
propisima kojima se uređuje javna nabava.
Povrh 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.

Članak 11.
Članak 9.
Nadležni ured za katastar i geodetske
poslove provodi evidentiranje nerazvrstanih cesta u
katastru zemljišta, a Upravni odjel podnosi prijedlog

Poslovi građenja i rekonstrukcije
nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:
-

pripremu, izradu i ustupanje izrade
potrebnih studija, te njihovu stručnu ocjenu,
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ustupanje usluga projektiranja s istražnim
radovima,
ustupanje usluga projektiranja opreme,
pratećih objekata i prometne signalizacije,
ishođenje lokacijskih, građevinskih i
uporabnih dozvola, odnosno drugih akata
na temelju kojih je dopuštena gradnja i
uporaba građevine sukladno propisima,
ustupanje radova izmještanja komunalne i
druge infrastrukture,
ustupanje geodetskih radova,
ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
ustupanje usluga stručnog nadzora
građenja,
organizaciju tehničkog pregleda i
primopredaju nerazvrstane ceste, te dijelova
nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i
održavanje,
investitorski nadzor nad provođenjem
projekata,
ustupanje revizije projekata u odnosu na
osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta
mora udovoljiti u pogledu sigurnosti
prometa.
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Odlukom o komunalnim djelatnostima na području
općine Podcrkavlje.
Revizijska okna i poklopce revizijskih
okana svih komunalnih ili drugih instalacija i
uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu
nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih
instalacija i uređaja.

Članak 14.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta
razumijevaju naročito:
planiranje održavanja i mjere za zaštitu
nerazvrstanih cesta i prometa na njima,
redovito (tekuće) i izvanredno (periodično)
održavanje nerazvrstanih cesta,
ustupanje radova redovitog i izvanrednog
održavanja nerazvrstanih cesta,
stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih
materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta,
ustupanje usluga stručnog nadzora i
kontrole kakvoće ugrađenih materijala i
izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta.

Članak 12.
Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije
nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili
rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i
uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste,
tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te
instalacije i uređaje.
Troškove izrade tehničke dokumentacije, te
troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i
uređaja iz stavka 1. ovoga članka, snosi investitor,
odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

2. Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 13.
Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta
na području općine Podcrkavlje obavljaju se u
skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i

Članak 15.
Poslovi redovitog (tekućeg) održavanja
nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su poslovi
koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se
obavljaju tijekom većeg dijela godine ili cijele
godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i sve
objekte i instalacije, sa svrhom održavanja
prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i
sigurnosti prometa na njima.
Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih
cesta razumijevaju naročito:
1.
ophodnju i redovito praćenje stanja
nerazvrstanih cesta,
2.
ravnanje i nasipavanje cesta kamenim ili
čvrstim materijalom,
3.
održavanje, čišćenje i uređivanje odvodnih
jaraka ili druge odvodnje ceste,
4.
čišćenje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa od
korova, živica, granja, stabala i drugih
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nasada koji onemogućavaju prozračivanje i
sušenje ceste
uređenje bankina,
mjestimične popravke završnog sloja
kolničke konstrukcije izgrađenog od
asfalta, betona,
betonskih elemenata,
kamena, te nosivog sloja kolničke
konstrukcije i posteljice,
mjestimične popravke dijelova cestovne
građevine (most, vijadukt, podvožnjak,
nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i
obložni zid),
čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih
materijala s nerazvrstane ceste,
čišćenje, zamjena i manji popravci
otvorenog sustava za oborinsku odvodnju
na nerazvrstanoj cesti,
zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
popravak, zamjena i obnova vertikalne i
horizontalne signalizacije i opreme,
hitni popravci i intervencije u svrhu
uspostavljanja prometa i privremene
regulacije
prometa nastalih uslijed
nepredvidljivih okolnosti,
osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima
(u daljnjem tekstu: zimska služba)
ostali slični radovi sukladno posebnim
propisima.

Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih
cesta povjeravaju se temeljem Ugovora, pravnoj ili
fizičkoj osobi koja je izabrana u postupku javnog
natječaja.
Članak 16.
.
Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih
izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti
moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom
materijala koji kvalitetom odgovara prometnotehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.
Ako popravak nerazvrstane ceste nije
moguće izvesti uporabvom matrijal iz stavka 1. ovog
članka, nerazvrstana cesta mora se privremeno
popraviti drugim prikladnim materijalom, dok se ne
steknu uvjeti za izvođenje radova iz stavka 1. ovog
članka.
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Zimska služba obuhvaća radove neophodne
za održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste, te
sigurnog odvijanja prometa u zimskim klimatskim
uvjetima.
Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke,
smatra se prohodnom kada je radovima na
uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila
uz upotrebu zimske opreme.
Članak 18.
Radi provedbe zimske službe, načelnik donosi
„Plan održavanja cesta u zimskom razdoblju“, a
radi održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom
razdoblju, od 15. studenog tekuće godine do 15.
ožujka naredne godine.
Članak 19.
Pod radovima održavanja nerazvrstane ceste u
zimskim uvjetima razumijevaju se naročito:
-

pripremni radovi prije nastupanja zimskih
uvjeta,
zaštitne mjere protiv stvaranja poledice,
snježnih nanosa i zapuha,
čišćenje snijega s kolnika, nogostupa i
prometne signalizacije,
uklanjanje posutog materijala,
obilježavanje rubova kolnika,
osiguravanje odvodnje kolnika,
uklanjanje vozila s kolnika,
postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima
prometa ili zatvaranja dijela nerazvrstane
ceste.
Članak 20.

Izvanredno (periodično) održavanje
nerazvrstanih cesta su povremeni radovi koji se
obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih
dijelova nerazvrstane ceste bez izmjene tehničkih
elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i
trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja
sigurnosti prometa.
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Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih
cesta razumijevaju naročito:

zabranjeno naročito:
-

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg
stroja kolnika i kolničke konstrukcije
većeg opsega,
ojačanje nerazvrstane ceste u svrhu
obnove i povećanja nosivosti ceste i
povećanja kvalitete vožnje,
obnavljanje i zamjenu završnog sloja
kolničke konstrukcije većeg opsega,
sanaciju odrona, potpornih i obložnih
zidova i klizišta,
zamjenu i veći popravak dijelova cestovne
građevine (most, vijadukt, podvožnjak,
nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel),
poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,
ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove
na zaštiti kosina od erozije,
korekciju prometno-tehničkih elemenata
većeg opsega sa svrhom poboljšanja
sigurnosti prometa i povećanja propusne
moći,
dopunu prometne signalizacije, uređaja i
opreme kojima se mijenja osnova postojeće
regulacije prometa
ostali slični radovi sukladno posebnim
propisima.
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-

-

-

-

Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta povjeravaju se izvođaču prema
propisima kojim se uređuje javna nabava.

oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na
bilo koji drugi način izmijeniti postojeće
stanje prometne signalizacije, prometnu
opremu, te cestovne uređaje,
trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi
način smetati posjed nerazvrstane ceste ili
njezinog dijela,
dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i
ostale tekućine,
sprečavati otjecanja voda s nerazvrstane
ceste,
vući stabla i dijelove stabla, te drugi
materijal ili predmete,
postavljati ograde, saditi živice, drveće i
druge nasade,
odlagati drvnu masu, ostale materijale ili
druge predmete,
postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen
obilježja,
postavljati transparente, plakate i druge
oblike obavještavanja, odnosno oglašavanja
bez odobrenja Upravnog odjela,
rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili
na drugi način onečišćavati nerazvrstanu
cestu,
odlagati snijeg ili led,
obavljati druge radnje koje mogu oštetiti
nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno
odvijanje prometa na njoj.

Članak 22.
III. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH
CESTA

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti
prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane
ceste zabranjeno je naročito:

Članak 21.
Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo
za promet vozilima, a u druge svrhe samo u
slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim
zakonom kojim se uređuju ceste, zakonom kojim se
uređuje sigurnost prometa na cestama i ovom
Odlukom.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti
prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti je

-

postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne
uređaje koji mogu ugroziti sigurnost
prometa,
namjerno paliti vatru i korov,
puštati domaće životinje bez nadzora,
ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti
na nerazvrstanu cestu,
postavljati ograde, saditi živice, drveće i
druge nasade koji onemogućavaju
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-

preglednost ,
ostavljati drveće i druge predmete i stvari
koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,
obavljati druge radnje koje mogu oštetiti
nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno
odvijanje prometa na njoj.

Zaštitnim pojasom smatra se zemljište uz
nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju
ograničenja propisana zakonom o cestama i ovom
Odlukom.
Širina zaštitnog pojasa kao i gradnja ograda
uz nerazvrstane ceste, određuje se dokumentima
prostornog uređenja.
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najkasnije 24 sata od početka radova na hitnoj
intervenciji. Sanacija prekopanih dijelova javne
površine mora se izvršiti odmah po završetku
radova. Osobe koje vrše hitne intervencije će
poduzeti sve potrebne radnje radi osiguranja
odvijanja prometa za vrijeme izvođenja radova, te
do sanacije nerazvrstane ceste.
Kod prekopavanja nerazvrstane ceste, kao i
dijelova zaštitnog ili cestovnog zemljišta, a nakon
izvođenja sanacije, ostaje odgovornost i obaveza
izvođača radova da u roku od dvije godine izvrši
sanaciju oštećenja na trasi prekopa, a koja su nastala
usljed nekvalitetnog izvođenja radova i sanacije.

Članak 24.
Članak 23.
Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je
poduzimati bilo kakve radove ili radnje, bez
prethodnoga pisanog odobrenja Upravnog odjela.
Upravni odjel u smislu stavka 1. ovog
članka rješenjem odobrava:
zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja
gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih
radova, odlaganja materijala radi gradnje i
slično,
prekopavanje nerazvrstane ceste radi
popravka, polaganja ili ugradnje
komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te
radi priključenja na te instalacije i uređaje.
izvanredni prijevoz, odnosno prekomjernu
uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste
Odobrenje sadrži ime investitora i izvođača
radova, mjesto i vrijeme izvođenja radnji, uvjete
izvođenja radnji, način i rok za sanaciju u skladu s
pravilima struke, način izvješčivanja o početku i
završetku radnji, mjere zaštite sudionika u prometu i
potrebnu regulaciju prometa, način održavanja
javnih površina, odgovornost izođača radova i
investitora i sl.
Odobrenje se izdaje na temelju pisanog
zahtjeva pravne ili fizičke osobe uz prethodno
pribavljena potrebna mišljenja i suglasnosti.
Iznimno, hitne intervencije radi popravka
kvara komunalnih instalacija i uređaja mogu se
započeti bez odobrenja, uz dojavu Upravnom odjelu

Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije
gospodarske djelatnosti dolazi do prekomjerne
uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim
vozilima, dužna je platiti naknadu za prekomjernu
uporabu nerazvrstane ceste. Prekomjerna uporaba
nerazvrstane ceste je privremeno ili trajno povećanje
prometa teških i srednje teških vozila na cesti ili
njezinom dijelu koje nastaje kao posljedica
eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma,
industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih
radova i sličnih djelatnosti,
Visinu naknade za prekomjernu uporabu
nerazvrstane ceste utvrđuje načelnik primjenom
kriterija za prekomjernu uporabu javnih cesta.
Rješenje o prekomjernoj uporabi
nerazvrstane ceste donosi Upravni odjel.
Upravni odjel očevidom na licu mjesta
utvrđuje oštećenja izazvana prekomjernom
uporabom nerazvrstane ceste, o čemu se sastavlja
zapisnik.

Članak 25.
Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj
cesti investitor, odnosno izvođač radova, je dužan
osigurati pješački promet i promet vozila, uz
poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija,
fizičke
prepreke i privremeno prekrivanje
građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično)
u suglasju s propisima.
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Investitor, odnosno izvođač radova, je
odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim
osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim
cestama i njihovog zauzimanja.

Članak 26.
Građenje ili rekonstrukcija priključka ili
prilaza na nerazvrstanu cestu obavlja se na temelju
tehničke dokumentacije sukladno pozitivnim
propisima, te uz suglasnost Upravnog odjela.
Priključkom i prilazom na nerazvrstanu
cestu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj
nerazvrstane ceste i izgrađenih prilaza s kojih se
vozila izravno uključuju u prometa na nerazvrstanu
cestu.
Raskrižje nerazvrstanih cesta međusobno,
te nerazvrstane i javne ceste ne smatra se
priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu.
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.
Troškove izgradnje priključka i prilaza na
nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje
potrebnih prometnih znakova, signalizacije i
opreme snosi vlasnik ili posjednik nekretnine koja se
spaja na nerazvrstanu cestu.

Članak 27.
Priključke i prilaz na nerazvrstanu cestu
dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili
posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom
cestom na način propisan ovom Odlukom.
Priključak i prilaz u području cestovnog
zemljišta nerazvrstane ceste s pripadajućim
prometnim znakovima, signalizacijom i opremom
sastavni su dio nerazvrstane ceste.

Članak 28.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u
razini, križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom
ili u unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne

Strana: 2249

smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske
kulture, postavljati naprave, ograde ili druge
predmete koji onemogućavaju preglednost na
nerazvrstanoj cesti, te ulaze u slobodni profil
nerazvrstane ceste.
Vlasnik odnosno korisnik ili posjednik
zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je na zahtjev
Upravnog odjela ukloniti drveće, grmlje, naprave,
ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz
slobodnog profila nerazvrstane ceste.

Članak 29.
Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama
ili zajedno s teretom, moraju
udovoljavati
propisanim uvjetima za pojedine vrste vozila u
pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog
opterećenja.
Iznimno od odredbe stavka 1.
ovoga članka, izvanredni prijevoz je moguć na
temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se
utvrđuju uvjeti i način njegovog obavljanja, te iznos
i
način plaćanja naknade i drugih troškova
izvanrednog prijevoza.
Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz
mora udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti u
skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost
prometa na cestama.
Dozvolu za izvanredni prijevoz na
nerazvrstanoj cesti u smislu stavka 2. ovoga članka
izdaje Upravni odjel.
Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na
javnoj cesti i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu za
izvanredni prijevoz izdaje pravna osoba koja
upravlja javnom cestom.

Članak 30.
Troškove izvanrednog prijevoza na
nerazvrstanoj cesti koji se odnose na troškove
postupka izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz,
troškove poduzimanja posebnih mjera koje se
moraju provesti radi sigurnosti izvanrednog
prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i drugih
objekata, pratnja i drugo) i naknadu za izvanredni
prijevoz plaća prijevoznik.
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Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1.
ovoga članka utvrđuje načelnik.
Sredstva naknade i drugih troškova
izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti
uplaćuju se u korist Proračuna općine.

Članak 31.
Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni
prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole,
odnosno ako se utvrdi da osovinsko opterećenje,
ukupna masa i dimenzije vozila
premašuju
dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz
može se nastaviti tek nakon
pribavljanja
odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za
izvanredni prijevoz, odnosno nakon odgovarajućeg
usklađenja s propisanim osovinskim opterećenjem,
ukupnom masom i dimenzijom vozila.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka,
prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i
naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do
mjesta kontrole, odnosno do mjesta usklađenja
osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija
vozila, kao i nadoknaditi svu time prouzročenu štetu
na nerazvrstanoj cesti.

Članak 33.
Općina je dužna ubirati vlastite prihode
kojima se, u skladu sa Zakonom o komunalnom
gospodarstvu i ovom Odlukom financira
održavanje, rekonstrukcija, građenje i zaštita
nerazvrstanih cesta i u obavljanju poslova oko
nerazvrstanih cesta ponašati se pažnjom dobrog
gospodara.

V. NADZOR
Članak 34.
Inspekcijski nadzor nad primjenom ove
Odluke obavljaju komunalni redari.
U obavljanju nadzora komunalni redar
ovlašten je:
A)
1.
2.
3.
4.

IV.
FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA

5.
6.

Članak 32.
Sredstva za financiranje upravljanja, građenja,
rekonstrukcije i održavanja nerazvrstanih
cesta osiguravaju se iz:
1.
Općinskog proračuna,
2.
komunalnog doprinosa i komunalne
naknade prema propisima koji uređuju
komunalno gospodarstvo,
3.
naknada za osnivanje prava služnosti, prava
građenja i prava zakupa na nerazvrstanoj
cesti i
4.
drugih izvora.
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B)
1.

2.

3.

Pregledati:
Nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske
i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa,
Poslove održavanja nerazvrstanih cesta
Radove koji se obavljaju uz nerazvrstane
ceste,
Radove na nerazvrstanim cestama koji se ne
smatraju poslovima održavanja,
Tehničku dokumentaciju za izvanredno
održavanje,
Poduzimanje mjera za zaštitu nerazvrstanih
cesta.
Narediti:
Uklanjanje uočenih nedostatka na
nerazvrstanim cestama zbog kojih je
ugožena ili bi mogla biti ugrožena sigurnost
prometa ili stabilnost ceste
Uklanjanje uočenih nedostataka na
cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena
stabilnost iili vijek trajanja objekta,
Privremenu obustavu radova ili radnji što
se izvode suprotno odredbama ove Odluke,
suprotno uvjetima iz rješenja, odnosno
sugalnsoti za radove ili radnje na
nerazvrstanj cesti, te suprotno tehničim
proisima, standardima i nomativima
cestovne infrastrukture,
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4.

5.
6.
7.

C)
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Uklanjnjae zapreka i drugih predmeta koji
sprečavaju odvijanje prometa na
nerazvrstanj cesti,
Vraćanje zaposjednutog dijela nerazvrstane
ceste u prijašnje stanje,
Prestanka u uklanjanje drugog ometanja
slobodnog korištenja nerazvrstane ceste
Poduzimanje mjera za žurno sprečavanje
nastanka ili uklanjanja posljedica nastale
štete uzrokovanje djelovanje više sile ili
zbog drugih opasnost.i
Izdati rješenje, pokrenuti prekršajni
postupak, izdati obavezni prekršajni nalog i
izreći novčanu kaznu.

Članak 35.
Pravne i fizičke osobe dužne su
komunalnom redaru omogućiti nesmetano
obavljanje nadzora i na njegov zahtjev u
ostavljenom roku dostavitit podatke, očitovanja i
dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje
nadzora i provođenje odgovarajućeg postupka.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
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Članak 38.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 –
2.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja
fizička osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj
osobi, ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

Članak 39.
Za prekršaje za koje je ovom Odlukom
propisana novčana kazna, komunalni redar u skladu
s Prekršajnim zakonom izdaje obavezni prekršajni
nalog, a može i naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde, u iznosu
od:
– 2.000,00 kuna za pravnu osobu,
– 1.000,00 kuna za fizičku osobu obrtnika i
osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost,
– 200,00 kuna za fizičku osobu

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Članak 36.
Novčanom kaznom u iznosu 2.000,00 –
10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 340-01/14-01/ 3
UR.BROJ:2178/13-01-14-1
Podcrkavlje, 22. 10. 2014.

Članak 37.
Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 5.000,00 kuna 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 ako postupa protivno
odredbama ove Odluke.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8.,
članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (''Narodne novine'' br. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09 i 143/12), članka 35. točka 2. i članka 48. st.
1. točka 5. i st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br.
33/01, 60/01 – vjer. tumač., 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 32. točka 3. Statuta općine Podcrkavlje
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
4/13), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje je na
svojoj 11. sjednici održanoj 22. listopada 2014.
godine, donijelo
ODLUKU
o gospodarenju nekretninama u vlasništvu
općine Podcrkavlje

I.

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

(1)
Ovom Odlukom uređuje se gospodarenje nekretninama u vlasništvu općine
Podcrkavlje (nastavno: nekretnine), glede:
- stjecanje, otuđenje i terećenje nekretnina,
- način otuđenja i provođenje postupka
otuđenja nekretnina,
- ostvarivanje i zasnivanje služnosti i drugih
prava na nekretninama,
a koje nije uređeno drugim općim aktima općine
Podcrkavlje.
(2)
Ovom Odlukom ne uređuju se postupci
davanja u zakup poslovnih prostora, davanja u
najam stanova u vlasništvu općine Podcrkavlje, i
davanja na korištenje, odnosno zakup javnih
površina u vlasništvu općine Podcrkavlje, kao niti
raspolaganje nekretninama kroz postupke dodjele
koncesije ili javno- privatnog partnerstva, a koji se
uređuju posebnim propisima.
(3)
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj
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Odluci imaju sljedeće značenje:
1. ''nekretnina'' označava neizgrađeno ili
izgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno
zemljište, javnu površinu, te druge čestice zemljišne
površine zajedno sa svime što je sa zemljištem
spojeno na površini ili ispod nje pod uvjetom da se
nalazi na području općine i da je općina nositelj
prava vlasništva ili izvanknjižni vlasnik ili pošteni,
zakoniti i istiniti posjednik ili barem pošteni i
samostalni posjednik te nekretnine,
2. ''raspolaganje nekretninom'' označava
odluku o dvostranom ili jednostranom pravnom
poslu kojemu je cilj nekretninu u vlasništvu ili u
posjedu općine prenijeti u vlasništvo stjecatelja
(otuđiti je) ili osnovati stvarni teret na nekretnini u
korist ili na teret općine ili osnovati pravo građenja u
korist nositelja prava građenja,
3. ''stjecanje nekretnine'' označava odluku o
pravnom poslu kojemu je cilj donijeti odluku o
stjecanju nekretnine u korist općine ili o izgradnji
građevine na vlastitoj nekretnini ili o drugom načinu
i obliku korištenja ili uređenja nekretnine,
4. ''građevinsko zemljište'' označava
izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje je
dokumentima prostornog uređenja predviđeno za
izgradnju građevine ili za drugi način i oblik
korištenja ili uređenja, a nalazi se unutar
građevinskog područja općine,
5. ''poslovni prostor'' označava poslovnu
zgradu, ili poslovnu prostoriju, ili garažu u smislu
Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga
prostora, pod uvjetom da je općina nositelj prava
vlasništva, ili izvanknjižni vlasnik, ili zakoniti,
pošteni i istiniti posjednik, ili barem pošteni
samostalni posjednik toga poslovnog prostora;
6. ''poljoprivredno zemljište'' označava
neizgrađeno zemljište izvan građevinskog područja
općine Podcrkavlje, kultivirano ili nekultivirano,
pod uvjetom da je općina nositelj prava vlasništva,
ili izvanknjižni vlasnik, ili pošteni, zakoniti i istiniti
posjednik, ili barem pošteni samostalni posjednik
toga zemljišta.
(4) Ne smatra se raspolaganjem nekretninom u
smislu ove Odluke:
- potpisivanje elaborata usklađenja i
parcelacijskih elaborata, kao i drugih dokumenata
kojima se mijenja oblik i veličina katastarskih
čestica, te drugih dokumenata kojima se vrši
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uplanjenje određenih građevina,
- poslovi redovnog održavanja nekretnina.

Članak 2.
(1) Na temelju odluka Općinskog vijeća, općinski
načelnik upravlja imovinom pažnjom dobrog
gospodara na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i
štedljivosti u interesu stvaranja uvjeta i drugih
socijalnih interesa te za probitak i socijalnu
sigurnost stanovnika općine.
(2) Nekretnina se može otuđiti ili s njom na drugi
način raspolagati samo putem natječaja i uz naknadu
utvrđenu po tržnoj cijeni ako nije drugačije
propisano Zakonom i ovom Odlukom.
(3) Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju
nekretnina čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđenju nekretnine, odnosno čija je pojedinačna
vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna.
(4) Stjecanje i otuđivanje nekretnina mora biti
planirano u Proračunu općine i provedeno u skladu
sa zakonskim propisima.
(5) Općinski načelnik odgovoran je za postupanje
sa stvarima u vlasništvu općine.
(6) U slučaju da je Odluku o raspisivanju natječaja
o stjecanju i otuđenju nekretnina donio načelnik, a
po natječaju vrijednost najpovoljnije ponude prelazi
iznos iz stavka 3. ovog članka, odluku o stjecanju i
otuđenju nekretnina donosi Općinsko vijeće.

Članak 3.
(1) Prihodi od imovine čine vlastiti izvor
financiranja poslova i zadaća iz samoupravnog
djelokruga općine.
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Članak 5.

(1) Tržišna cijena je najviša cijena ponuđena u
postupku javnog natječaja, odnosno usmenog
nadmetanja.
(2) Početnu cijenu u postupku provođenja natječaja
utvrđuje nadležno tijelo u odluci o raspisivanju
natječaja.
(3) Cijena iz prethodnih stavaka se utvrđuje na
temelju prethodno pribavljenog stručnog mišljenja
ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke,
odnosno prema podacima Porezne uprave, polazeći
od cijene koja se može postići na slobodnom tržištu
za nekretninu sličnih osobina s obzirom na kvalitetu,
lokaciju, namjenu i slično.
(4) U slučajevima kada je to posebnim zakonima
propisano, prodaja, davanje u zakup ili davanje
prava građenja na nekretninama mogu se realizirati
pod komercijalnim ili pogodovanim uvjetima,
uključivo i bez naknade.

Članak 6.
(1) Stručne poslove iz ove Odluke obavlja
administrativna služba općine Podcrkavlje.

Članak 7.
(1) Općina stječe vlasništvo i druga stvarna prava na
nekretninama kupnjom, zamjenom, prihvatom dara,
prihvatom nasljedstva i na drugi način određen
zakonom.
(2) Kupnjom ili zamjenom nekretnina općina
nekretninu može stjecati prihvaćanjem ponude
prodavatelja, sudjelovanjem u javnom natječaju ili
izravnom pogodbom.
(3) Zaključak o stjecanju nekretnine donosi
općinski načelnik uvažavajući posebne interese
općine i tržnu vrijednost nekretnine.

Članak 4.
(1) Za pravne poslove u svezi nekretnina obvezna je
pisana forma.
(2) O vrsti pravnog posla ovisi da li je pisana forma
ugovor ili neki drugi pravno valjani akt.

KUPNJA NEKRETNINA
Članak 8.
(1) Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju
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nekretnina u vlasništvu općine nadležno tijelo iz
članka 2. ove Odluke donosi:
− radi privođenja zemljišta namjeni sukladno
prostorno planskoj dokumentaciji,
− radi pribavljanja sredstava za izgradnju
objekata komunalne infrastrukture, poslovnih i
stambenih objekata, objekata javne društvene
namjene, te drugih kapitalnih ulaganja,
− radi razvrgnuća suvlasničke zajednice
isplatom, ukoliko se radi o nekretnini čije je
održavanje nesvrsishodno i neracionalno.

Članak 9.
(1) Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju
nekretnina sadrži:
− oznaku i površinu nekretnine,
− početnu cijenu,
− iznos i način plaćanja jamčevine,
− rok zaključenja ugovora,
− rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,
− pravo nadležnog tijela da ne izabere
najpovoljnijeg ponuđača i
− obvezu najpovoljnijeg ponuđača da, pored
kupoprodajne cijene, može platiti i troškove
procjene zemljišta i objave natječaja,
− dodatne uvjete ako ocijeni da bit to bilo
povoljnije u konkretnoj situaciji.
(2) Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio
najviši iznos, ako nije drugačije propisano Zakonom
ili ovom Odlukom.
(3) Kada u natječaju sudjeluje dosadašnji zakupnik
nadležno tijelo općine Podcrkavlje može odrediti da
ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora, ako
zadovolji uvjete natječaja i prihvati najpovoljniju
ponudu, te ako je u prethodnom razdoblju ispunio
sve obveze iz ugovora.
(4) Pisano očitovanje o prihvaćanju najpovoljnije
ponude dosadašnji zakupnik dužan je dostaviti u
roku 8 dana od dana primitka odluke o
najpovoljnijem ponuditelju, te u roku 8 dana od dana
dostave očitovanja s općinom Podcrkavlje zaključiti
ugovor.
(5) Ukoliko se ne očituje ili izjavi da ne prihvaća
najpovoljniju ponudu, ugovor će se sklopiti s
najpovoljnijim ponuditeljem u roku 8 dana od dana
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primitka obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj.
(6) Dosadašnji zakupnik s kojim je sklopljen
ugovor o zakupu nema pravo promijeniti namjenu
poslovnog prostora određenu u natječaju, bez
prethodne suglasnosti nadležnog tijela općine
Podcrkavlje
(7) Ako dosadašnji zakupnik postupi suprotno
prethodnom stavku, ugovor o zakupu se raskida po
sili zakona.
(8) Ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja
ponudi najviši iznos, a ima nepodmirene obveze
prema općini, neće se utvrditi kao najpovoljniji
ponuditelj.
(9) Povjerenstvo ima pravo da ne prihvati niti jednu
ponudu, te ima pravo predložiti nadležnom tijelu
općine Podcrkavlje poništenje cijelog ili dijela
natječaja bez obrazloženja, u kojem slučaju ne
odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.
(10)
U slučaju primitka više ponuda s istim
ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda kod
koje je ponuđeno jednokratno plaćanje
kupoprodajne cijene.
(11)Odredbe stavka 1. ovog članka na odgovarajući
način primjenjuju se i na drugim postupcima
raspolaganja nekretninama.

Članak 10.
(1) Natječaj se objavljuje u najmanje jednom
dnevnom glasilu, oglasnoj ploči općine Podcrkavlje
te web stranici.
(2) Natječajni postupak provodi nadležni upravni
odjel općine Podcrkavlje.

Članak 11.
(1) Natječaj obvezno sadrži:
− oznaku površine nekretnine, te eventualne
terete i moguće sporove na istoj,
− početnu cijenu,
− naznaku o mogućnosti i vremenu uvida u
nekretninu koja se prodaje,
− podatke o opsegu i stanju uređenosti
građevinskog zemljišta i namjeni nekretnine, ako je
određena,
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− dokumentaciju koja se mora priložiti uz
ponudu,
− iznos i način plaćanja jamčevine, uz
naznaku da se jamčevina ne vraća ukoliko
najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u
propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine
uslijed na plaćanja kupoprodajne cijene,
− rok zaključenja ugovora ,
− rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,
− rok za podnošenje ponude,
− mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
− potvrda da kandidat nema nikakvih
dugovanja prema općini Podcrkavlje,
− naznaku da će se tabularna isprava za upis
vlasništva izdati nakon isplate kupoprodajne cijene
u cijelosti (uključivo i u slučaju obročne otplate),
− način stjecanja posjeda,
− uvjete natječaja
− pravo sudjelovanja u natječaju,
− rok i način za podnošenje ponuda
− mjerila za odabir najpovoljnije ponude,
− obvezu kupca, u slučaju kašnjenja plaćanja
obveze, na plaćanje zakonskih kamata,
− pravo nadležnog tijela da ne izabere
najpovoljnijeg ponuditelja,
− obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da, pored
kupoprodajne cijene, plati troškove procjene
zemljišta i objave natječaja,
− pravo prodavatelja da ukoliko kupac
zakasni s plaćanjem više od 90 dana, može raskinuti
ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati,
− posebne uvjete.
Članak 12.
(1) Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda
dostavljenih poštom ili osobno u zatvorenoj
omotnici s naznakom "Ne otvaraj".
(2) Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od
8 dana od dana objave natječaja.
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(2) Jamčevina iznosi do 10% od utvrđene početne
cijene.
(3) Potvrda o uplati jamčevine ili garancije banke u
iznosu potrebne jamčevine da će banka na zahtjev
općine isplatiti iznos jamčevine, mora bit
dostavljena uz ponudu.
(4) Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni
iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane
od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena
kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
(5) Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao
najpovoljnije jamčevina se vraća u roku ne dužem
od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez
prava na kamatu.

Članak 14.
(1) Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu
za iznos jamčevine, uplatiti na žiro račun općine
Podcrkavlje u roku 30 dana od dana sklapanja
ugovora o prodaji. Nadležno tijelo općine
Podcrkavlje može odrediti i dulji rok ako ocijeni da
to u konkretnoj situaciji ne bi bilo na štetu općine.
(2) Nadležno tijelo općine Podcrkavlje može
prihvatiti plaćanje cijene nekretnine u obrocima, te
se mogućnost i uvjeti obročnog plaćanja navode se u
tekstu natječaja, uz obračun kamata po zakonskoj
stopi.
(3) Smatra se da je najpovoljniji natjecatelj odustao
od ponude ako u roku od 8 dana od dana primitka
odluke o najpovoljnijem ponuditelju ne potpiše
ugovor o zakupu, odnosno kupoprodaji nekretnine.
(4) Kupac stječe pravo vlasništva i ovlaštenje na
uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige nakon
što plati sve obroke i ispuni sve obveze glede
nekretnine.
(5) U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više od
90 dana općina može raskinuti kupoprodajni ugovor
i zadržati uplaćenu jamčevinu.

Članak 15.
Članak 13.
(1) Prilikom podnošenja ponude plaća se
jamčevina.

(1) P o s t u p a k o t v a r a n j a p o n u d a p r o v o d i
Povjerenstvo koje se sastoji od 3 službenika
Općinske uprave imenovanih po općinskom
načelniku.
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(2) O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik.
(3) Zakašnjele, nerazumljive ili ponude na drugi
način protivne uvjetima natječaja Povjerenstvo
odbacuje, odnosno ne ulazi u njihovo razmatranje.

RAZVRGNUĆE ILI DIOBA SUVLASNIČKE
ZAJEDNICE
Članak 16.
(1) Razvrgnuće ili dioba suvlasničke zajednice
provodi se putem natječaja ili sudskim putem.
(2) U slučaju da razvrgnućem suvlasničke
zajednice pojedini suvlasnik dobiva u
samovlasništvo nekretninu čija bi tržna vrijednost
bila manja od njegovog udjela u tržnoj vrijednosti
cijele nekretnine, drugi suvlasnik mu je dužan
isplatiti tu razliku.
(3) U slučaju da fizička dioba suvlasničke zajednice
nije moguća, nadležno tijelo može donijeti odluku o
prodaji ili zamjeni suvlasničkog dijela.
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(2) Stvarna služnost na nekretninama u vlasništvu
općine može se zasnovati:
- ako je to nužno za odgovarajuće korištenje
povlasne nekretnine,
- ako se time bitno ne ugrožava normalno
korištenje poslužne nekretnine u vlasništvu općine,
- ako se općini isplati odlukom o zasnivanju
služnosti utvrđena naknada.
(3) Iznos naknade i sadržaj prava služnosti
nadležno tijelo općine Podcrkavlje će odrediti
posebnim zaključkom.
(4) Ako se služnost zasniva radi postavljanja
komunalnih uređaja i instalacija od interesa za
općinu, nadležno tijelo može odobriti zasnivanje
služnosti za njihovo postavljanje bez naknade.
(5) O zasnivanju služnosti općina i predlagatelj
zaključuju ugovor.

PRAVO GRAĐENJA I PRAVO DOGRADNJE I
NADOGRADNJE
Članak 19.

Članak 17.
(1) Općina će inicirati postupak razvrgnuća
suvlasničkih zajednica fizičkom diobom nekretnina,
na nekretnini na kojoj se planira gradnja ili
rekonstrukcija javno-prometnih površina i drugih
gradnja od značaja za općinu, te snosi troškove
izrade dokumentacije koja će biti osnova za
provođenje parcelacijskog elaborata i samog
parcelacijskog elaborata.
(2) Ukoliko fizičku diobu nekretnine iniciraju drugi
suvlasnici, oni snose troškove izrade dokumentacije
koja će biti osnova za provođenje parcelacijskog
elaborata i samog parcelacijskog elaborata.

PRAVO SLUŽNOSTI
Članak 18.
(1) Nadležno tijelo općine Podcrkavlje može
osnovati pravo služnosti na nekretnini sukladno
odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima.

(1) Nadležno tijelo općine Podcrkavlje može na
zemljištu osnovati pravo građenja, uz obvezu
nositelja prava građenja da općini plaća mjesečnu
naknadu u iznosu prosječne zakupnine za takvo
zemljište. Nadležno tijelo općine Podcrkavlje može
odrediti i drugačiji način plaćanja ako ocijeni da bi to
bilo povoljnije u konkretnoj situaciji.
(2) Pravo građenja je u pravnom pogledu
izjednačeno s nekretninom, a podrazumijeva pravo
nositelja prava građenja da na nečijem zemljištu (na
površini ili ispod nje) ima vlastitu zgradu, a
svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti.
(3) Zgradu koja je izgrađena ili koja će biti
izgrađena na zemljištu opterećenom pravom
građenja pripadnost je tog prava kao da je to pravo
zemljište.
(4) Sadržaj prava građenja i iznos naknade odredit
će nadležno tijelo općine Podcrkavlje posebnim
zaključkom, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima.
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Članak 20.

(1) Pravo građenja na zemljištu može se ostvarivati
trajno ili na određeno vrijeme.
(2) Nakon isteka roka na koji je uspostavljeno pravo
gradnje izgrađeni objekt postaje vlasništvo općine.

ZALOŽNO PRAVO
Članak 21.
(1) Zasnivanje založnog prava (dobrovoljno
založno pravo) na nekretninama nadležno tijelo
općine Podcrkavlje će dozvoliti ako je to u interesu
općine.
(2) Pod interesom općine u smislu prethodnog
stavka smatra se i interes trgovačkih društava,
ustanova i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili
većinskom vlasništvu općine.
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potrebe privođenja zemljišta namjeni prije isteka
vremena trajanja zakupa.
(4) Općinski načelnik može odobriti stupanje u
prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim
osobama:
- supružniku ili djeci (zakupnikovim
usvojenicima i pastorcima), ako zakupnik umre ili
ode u mirovinu, te zasnuje radni odnos kod drugog
pravnog subjekta, pod uvjetom da nastave obrt iste
ugovorene djelatnosti,
- pravnoj osobi nastaloj promjenom
pravnog položaja dosadašnjeg zakupnika, ako su
zakupnik, bračni drug ili djeca zakupnika jedini
osnivači, pod uvjetom da dostave dokaz o pravnom
sljedništvu i nastave obavljati ugovorenu djelatnost.
(5) Ugovor će se raskinuti ukoliko zakupnik niti
nakon opomene ne plati ugovornu zakupninu, a
prema posebnoj odluci općinskog načelnika.

Članak 24.
ZAKUP ZEMLJIŠTA
Članak 22.
(1) Zemljište u vlasništvu općine može se dati u
zakup fizičkim i pravnim osobama u svrhu
privremenog korištenja zemljišta do donošenja
odluke o privođenju namjeni određenoj prostornoplanskoj dokumentaciji.
(2) Na zemljištu koje je predmet zakupa nije
dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih
radova bez prethodne suglasnosti općine.
(3) U zakup se može dati i dio katastarske čestice.

Članak 23.
(1) Zaključak o davanju zemljišta u zakup, namjeni,
trajanju zakupa i iznosu zakupnine donosi nadležno
tijelo općine Podcrkavlje, nakon čega se zaključuje
ugovor o zakupu.
(2) Ugovor o zakupu zaključuje se najduže na rok
od 10 godina.
(3) Općina Podcrkavlje će raskinuti ugovor o
zakupu jednostrano kada zakupnik ne koristi
zemljište u skladu sa svrhom zakupa, te u slučaju

(1) Ako je predmet zakupa poljoprivredno zemljište
u vlasništvu općine Podcrkavlje na odgovarajuće
načine, za isto zemljište, primjenjuju se odredbe
Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

PRIHVAT DARA ILI NASLJEDSTVA
Članak 25.
(1) Darovanjem se stječu nekretnine koje vlasnik
bez naknade predaje općini Podcrkavlje.
(2) Nasljeđivanjem se stječu nekretnine temeljem
rješenja o nasljeđivanju kojem se u ostavinskim
postupcima općini uručuje imovina bez nasljednika
(ošasna imovina).
(3) Općina Podcrkavlje prihvatit će darovanje i
nasljeđivanje, osim u spornim slučajevima, te
preuzeti obveze koje proizlaze iz prihvaćanja
darovanja ili nasljeđivanja.

Članak 26.
(1) Nekretnine općina može otuđiti prodajom ili
zamjenom, o čemu zaključak donosi općinski
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načelnik ili Općinsko vijeće, zavisno od pojedinačne
vrijednosti nekretnine, uvažavajući poseban interes
općine i tržnu vrijednost nekretnine.
(2) Nadležno tijelo općine Podcrkavlje može
donijeti odluku o ustupanju nekretnine bez naknade
ili darovanju, određenim kategorijama stradalnika
Domovinskog rata i državnim tijelima kad se radi o
posebnim interesima Republike Hrvatske i u ostalim
slučajevima kad je to propisano posebnim zakonom.
(3) Općina može nekretninu prodati izravnom
pogodbom samo kad nekretninu stječu Republika
Hrvatska i jedinica područne (regionalne)
samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu općine, Republike Hrvatske,
te jedinice lokalne
i područne (regionalne)
samouprave, ako je to u interesu i cilju općega
gospodarskog i socijalnog napretka njezinih
građana i kad je to zakonom ili ovom Odlukom
propisano.
PRODAJA NEKRETNINA BEZ JAVNOG
NATJEČAJA

Broj: 21
Članak 28.

(1) Općina može stupiti u poslovnu suradnju s
fizičkom ili pravnom osobom radi optimalnog
gospodarenja i korištenja nekretninom, odnosno
ostvarenja najpovoljnijih rezultata od interesa za
općinu.
(2) O poslovnoj suradnji odlučuje nadležno tijelo
općine Podcrkavlje, a međusobna prava i obveze
glede tih odnosa uređuju se ugovorom.

Članak 29.
(1) O javnim dobrima u općoj uporabi na području
općine kao što su parkovi, zelene površine, trgovi,
ulice, groblja, tržnice, sajmišta i drugim javnim
dobrima brine se općina.
(2) Općinsko vijeće može povjeriti na upravljanje
ili održavanje pojedinog javnog dobra ovlaštenim
osobama, o čemu će donijeti posebnu odluku.

Članak 27.

Članak 30.

(1) Općina može vlasniku zemljišta, odnosno
građevine prodati po tržišnoj cijeni bez provedbe
javnog natječaja:
- dio neizgrađenog zemljišta potrebnog za
formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s
detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi
20% površine planirane građevne čestice,
- dio zemljišta potrebnog za formiranje
izgrađene građevne čestice u skladu s detaljnim
planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20%
površine planirane građevne čestice,
- zemljište koje čini građevnu česticu
građevine za stalno stanovanje izgrađene bez
građevne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta,
ako je građevina izgrađena u skladu s prostornim
planom i ako se vlasnik građevine obveže da će
ishoditi odgovarajući akt u roku od godine dana od
dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

(1) Ova Odluka objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko- posavske županije“, a stupa na
snagu osmog dana od dana objavljivanja.
KLASA: 406-01/14-01/8
URBROJ: 2178/13-01-14-1
Podcrkavlje, 22. 10. 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

Broj: 21
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OPĆINA SIKIREVCI

27.

1.
2.

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o
zaštiti potrošača (''Narodne novine'' br. 41/14), i
članka 49. Statuta općine Sikirevci (''Službeni
vijesnik'' Brodsko – posavske županije br. 3/13.),
općinski načelnik općine Sikirevci donosi

3.
(2)
godine.

Josip Galović – član Općinskog vijeća
općine Sikirevci,
Josip Živić – član Općinskog vijeća općine
Sikirevci,
Ivan Odor – predstavnik Udruge za zaštitu
potrošača.
Mandat članova Savjeta traje četiri (4)

ODLUKU
Članak 3.
o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga

Članak 1.
(1)
Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu
potrošača i javnih usluga na području općine
Sikirevci (u danjem tekstu: Savjet).

Članak 2.
(1)

U Savjet se imenuju:

(1)
Savjet je savjetodavno tijelo općinskog
načelnika i Općinskog vijeća, čija je osnovna zadaća
da se očituje u pružanju i cijeni javnih usluga
propisanih zakonom i aktima općine.
(2)
Savjet se osniva u cilju praćenja stanja,
raspravljanja i davanja mišljenja i preporuka
ovlaštenim tijelima općine Sikirevci vezanim za
prava i obveze potrošača javnih usluga.
(3)
Svoje preporuke i mišljenja Savjeta daje na
transparentan, objektivan i ne diskriminirajući
način.
(4)
U pravilu, na prvoj konstituirajućoj sjednici,
članovi Savjeta između sebe biraju predsjednika i
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zamjenika predsjednika.
(5)
Vanjski članovi Savjeta, imaju pravno na
naknadu za svoj rad u skladu s aktima općine
Sikirevci kojim se regulira pravo na naknadu za rad
članovima radnih tijela.

Članak 4.
(1)
Način rada i odlučivanja Savjeta uređuje se
Poslovnikom o radu Savjeta koji se donosi većinom
svih članova.
(2)
Općinski načelnik saziva konstituirajuću
sjednicu Savjeta u roku osam (8) dana od donošenja
ove Odluke.
(3)
Do izbora predsjednika Savjeta, istim
predsjedava općinski načelnik.

Broj: 21

28.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o
zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14.) i
članka 47. Statuta općine Sikirevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 3/13),
općinski načelnik općine Sikirevci, dana 16.
listopada 2014. godine, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga na području općine Sikirevci

Članak 1.
U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga
(u daljnjem tekstu: Savjet) imenuju se:

Članak 5.
(1)
Stručne i administrativne poslove sa Savjet
obavljat će tajnica općine Sikirevci.

1. Josip Galović, za predsjednika,
2. Josip Živić, za zamjenika predsjednika
3. Ivan Odor, za člana ,predstavnik Udruge za zaštitu
potrošača

Članak 6.
(1)
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u '' Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije".

Članak 2.
Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od
četiri (4) godine.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 3.
Klasa: 023-05/14-01/2
Urbroj: 2178/26-01-14-1
Sikirevci, 16. listopada 2014.god.
Općinski načelnik
Ivan Benaković, v.r.

Savjet je savjetodavno tijelo općinskog
načelnika i Općinskog vijeća sa zadaćom da se
očituje o pružanju i cijeni javnih usluga koje se
pružaju potrošačima, i to:
prijevoza putnika u javnom prometu,
održavanja čistoće u dijelu pružanja usluga
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog
otpada,
opskrbe pitkom vodom, te odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda, i
održavanja groblja u dijelu pružanja usluga
prijevoza i ukopa pokojnika
obavljanje dimnjačarskih poslova

Broj: 21
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1. ovoga članka, Savjet će razmotriti prijedlog, te se
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Članak 1.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika
Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga na
području općine Sikireci imenuju se:
1. Josip Galović, za predsjednika,
2. Josip Živić, za zamjenika predsjednika

Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-05/14-0/2
URBROJ: 2178/26-01-14-2
Sikirevci: 16.listopada 2014.
Općinski načelnik:
IVAN BENAKOVIĆ, v.r.

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 023-05/14-0/3
URBROJ: 2178/26-01-14-2
Sikirevci: 23.listopada 2014.
Općinski načelnik:
IVAN BENAKOVIĆ, v.r.

29.
30.
Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o
zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14.),
članka 3.točke 4. Odluke o osnivanju i imenovanju
Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga od
16.10.2014. i članka 47. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 3/13), općinski načelnik općine Sikirevci, dana
23. listopada 2014. godine, donosi:
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika
Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga
na području općine Sikirevci

Na temelju članka 49. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne
novine« broj 10/97 i 107/07), članka 143. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(»Narodne novine« broj 87/08,86/09,92/10,105/10 i
90/11.), članka 1. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi (»Narodne novine« broj
47/90,27/93,38/09), članka 74.stavak 2. i 76.stavak
4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj
71/06,150/08.124/10,124/11)), članka 23. Zakona o
udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02) i
članka 32. Statuta općine Sikirevci (»Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 3/13.),
Općinsko vijeće općine Sikirevci, na svojoj 11.
sjednici održanoj 24.listopada 2014. godine donijelo
je
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ODLUKU

Broj: 21

4.4. Investicije u športske objekte
42.600,00

o izmjeni i dopuni Plana raspodjele sredstava
za programe javnih potreba u odgoju,
obrazovanju, kulturi i športu općine Sikirevci
za 2014. godinu

1.0. PREDŠKOLSKI ODGOJ
1.1. Sufinanciranje Dječji vrtić »I. BrlićMažuranić« Sl. Brod28.000,00
1.2. Sufinanciranje programa «Cekin» :
2.100,00
UKUPNO:
30.100,00

2.0. OSNOVNO OBRAZOVANJE
O.Š. Tekuće donacije Osnovnoj školi Sikirevci
6.000,00
UKUPNO:
6.000,00
SREDNJE OBRAZOVANJE
Sufinanciranje prijevoza učenički karti srednjoškolaca
18.500,00
UKUPNO:
18.500,00
3.0. KULTURA
3.1. KUD »Sloga« - Sikirevci
15.000,00
3.2. KUD »Savica«-Jaruge
6.000,00
3.3. Udruga »Sikirevački
motivi« - Sikirevci
5.000,00
3.4. Udruga Sunčana čipka- Sikirevci 1.000,00
3.5. Usluge pri održavanju kulturni nastupa
11.280,00
3.6. II. Faza izgradnje društvenog
kulturnog doma u Jarugama
237.030,00
UKUPNO: 275.310,00 kn

4.5. Rashodi za nabavu pehara
3.500,00
136.100,00

UKUPNO:

5.0. UDRUGE GRAĐANA I GRAĐANSKE
INICIJATIVE
5.1. Lovačko društvo»Graničar»- Sikirevci
24.750,00
5.2. Ribolovno društvo»Smuđ»-Sikirevci
2.000,00
5.3. Ribolovno društvo»Grgeč»Jaruge
2.000,00
5.4. Konjogojska udruga –Sikirevci
5.000,00
5.5. Ostale naknade u novcu za šport
1.000,00
5.6. Udruga AGM Sikirevci
3.000,00
UKUPNO:
37.750,00
UKUPNO SVEGA: (1.0. - 5.0.) 503.760,00 kn

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Plana čini
sastavni dio Odluke o izmjeni i dopuni Plana
Proračuna općine Sikirevci za 2014. godinu, a stupa
na snagu danom
objavljivanja u "Služenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" s primjenom
od 1. siječnja 2014. god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa: 400-08/13-01/2
Urbroj: 2178/26-02-14-5
Sikirevci, 24. listopada 2014.

4.0. ŠPORT
4.1. Nogometni klub »Sikirevci« - Sikirevci
50.000,00
4.2. Nogometni klub »Sloga« - Jaruge
37.000,00
4.3. Jaruški nogometni klub »Kuna« - Jaruge
3.000,00

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Ivešić, v.r.

Broj: 21
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Na temelju članka 32. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br.3/13.), a u skladu sa člankom 5. točka 3.
Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.57/11.) Općinsko
vijeće općine Sikirevci na svojoj 11. sjednici
održanoj dana 24.listopada 2014. godine, donijelo
je:

U točki I. Socijalnog programa općine
Sikirevci za 2014. god. («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 22/2013.) točka I. stavak 1.
mijenja se i glasi:
« Općina Sikirevci u Izmjenama i dopunama
Proračuna za 2014. godinu za potrebe socijalne skrbi
planira je sredstva u iznosu od 176.550,00 kuna.»

ODLUKU

II

o izmjeni i dopuni Socijalnog programa općine
Sikirevci za 2014. godinu

Točka III. Socijalnog programa općine
Sikirevci za 2014. god. («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 22/2013.) u cijelosti se
mijenja i glasi:

Red.
Oblik socijalne pomoci Izmjena i dopuna Plana za 2014.god.
br.
1.
Pomoc obiteljima za nabavku školskih knjiga
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Pomoć SUH umirovljenika Sikirevci
Tekuće potpore novorođenoj djeci-jednokratne pomoći
Pomoć Udrugama Sl.Brod
Pomoć socijalno ugroženima putem humanitarne organizacije Crvenog križa Slav.
Brod i sukladno zakonu o Crvenom križu
Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama, Udruga slijepih Sl. Brod
Ostali programi i prava prema odluci i rješenju: načelnika općine (isplata jednokratnih
pomoći obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje potrošnje električne energije, vode i
plina, troškovi stanovanja, te ostali troškovi u novcu i naravi)
Pomoć u organizaciji akcije dobrovoljnog davanja krvi
Sufinanciranje ogrijeva
U K U P N O:

kn
82.650,00
6.000
25.000
400
8.500,00
1.000
17.000

6.000
30.000,00
176.550,00
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III.

Odluka o izmjeni i dopuni Socijalnog programa
općine Sikirevci za 2014. godinu sastavni je dio
Odluke o izmjeni i dopuni Plana Proračuna općine
Sikirevci za 2014. godinu i stupa na snagu danom
objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije" s primjenom od 1.siječnja 2014.god.
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 21

«U 2014. godini planira se građenje sljedećih
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Sikirevci:
1.1. Javne površine
1.Postavljanje zelenih otoka i ploče za označavanje
naziva ulica
62.500,00 kn
2.Postavljanje zaštitne ograde ispred školskog
igrališta u Jarugama
10.000,00 kn
1.2. Nerazvrstane ceste
1. Asfaltiranje staza u naselju Sikirevci-ul.
Sikirevački branitelja
158.000,00 kn

KLASA: 400-08/13-01/2
URBROJ: 2178/26-01-14-2
Sikirevci, 24. listopada 2014.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Ivešić, v.r.

1.3. Javna rasvjeta
1. Interventna sredstva-održavanje
25.000,00 kn
1.4. Groblja
1. Dodatna ulaganja u izgradnju ograde na
groblju
15.590,00 kn
2. Održavanje i košenje mjesnih groblja
60.000,00 kn

32.
II.
Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br.
26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11 i 90/11.) i članka
32. Statuta općine Sikirevci (Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije, br. 3/13.), Općinsko
vijeće općine Sikirevci na 11. sjednici održanoj
dana 24.listopada 2014. godine donijelo je:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini
Sikirevci za 2014. godinu

I.
Članak 3. Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini Sikirevci
za 2014. god. («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 22/2013.) mijenja se u cijelosti i glasi:

Članak 4. Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini Sikirevci
za 2014. god. («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 22/2013.) mijenja se u cijelosti i glasi:
«Financijska sredstva za izgradnju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture iz članka 3., u
ukupnom iznosu od 331.090,00 kn osigurat će se iz
sljedećih izvora:
1. komunalni doprinos
3.090,00 kn
2. prihod od koncesijske naknade-prijevoz
pokojnika
1.000,00 kn
3. koncesijska naknada –odvoz komunalnog
otpada
80.000,00 kn
4. naknade od godišnje grobne naknade
25.000,00 kn
5. Prihod od okupa grobnih mjesta
35.000,00 kn
6. kapitalne potpore iz Županijskog proračuna
10.000,00 kn
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7. kapitalne potpore iz državnog proračuna
100.000,00 kn
8. prihodi od poreza
17.000,00 kn
9. naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru
60.000,00 kn

III.
Članak 5. Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini Sikirevci
za 2014. god. («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 22/2013.) mijenja se u cijelosti i glasi:
U 2014. godini planira se građenje sljedećih
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Sikirevci:
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Članak 7. Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini Sikirevci
za 2014. god. («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 22/2013.) mijenja se u cijelosti i glasi:
«U 2014. planira se izrada sljedećih dokumenata iz
oblasti prostornog uređenja, razvojnih planova, te
projekata:
1. Izrada projektne dokumentacije Nakić sokak u
Jarugama
30.000,00 kn
2. Izrada projektne dokumentacije sokak
Mačkovac-Sikirevci
30.000,00 kn
3. Izrada projekta za objekt DVD-a Sikirevci
36.000,00 kn
5. Legalizacija objekata u vlasništvu općine
Sikirevci
94.000,00 kn

1.
Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabavka opreme

VI.

2.1. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda
1. Izgradnja javne odvodnje –faza I., II i IV
111.860,00 kn

Članak 8. Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini Sikirevci
za 2014. god. («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 22/2013.) mijenja se u cijelosti i glasi:

IV.
Članak 6. Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini Sikirevci
za 2014. god. («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 22/2013.) mijenja se u cijelosti i glasi:
«Financijska sredstva za izgradnju objekata i
uređaja komunalne infrastrukture iz članka 5., u
ukupnom iznosu od 140.860,00 kn osigurat će se iz
sljedećih izvora:
1. prihodi od prodaje nekretnina 30.000,00 kn
2.prihodi od koncesijske naknade za zahvaćanje
voda za potrebe javne vodoopskrbe
50.000,00 kn
3. prihod od poreza
31.860,00 kn

«Financijska sredstva za izradu dokumenata iz
oblasti prostornog uređenja, razvojnih planova, te
projekata iz članka 7., u ukupnom iznosu od
190.000,00 kn osigurat će se iz sljedećih izvora:
1. komunalni doprinos
5.000,00 kn
2. prihodi od poreza
125.000,00 kn
3. naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru
60.000,00 kn

VII.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Programa
stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" s primjenom
od 1. siječnja 2014.god.
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OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/13-1/3
Urbroj: 2178/26-02-14-3
Sikirevci, 24. listopada 2014.
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infrastrukture u općini Sikirevci za 2014. god.
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
22/2013.) mijenja se u cijelosti i glasi:
Sredstva iz točke 2. ovog Programa
raspoređuju se na sljedeći način:

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.

1.
2.
3.
4.

33.

5.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br.
26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11 i 90/11.) i članka
32. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 3/13.), Općinsko
vijeće općine Sikirevci na svojoj 11. redovnoj
sjednici održanoj dana 24.listopada 2014. godine,
donijelo je
ODLUKU

6.

o izmjeni i dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

I.
Članak 2. Programa održavanja komunalne
infrastrukture u općini Sikirevci za 2014. god.
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
22/2013.) mijenja se u cijelosti i glasi:
« Za namjenu iz članka 1. ovog Programa osigurana
su sredstva u iznosu od 428.650,00 kn.

II.
Članak 3. Programa održavanja komunalne

za nabavku materijala za održavanje cesta –
tucanik, šljunak i sl. 50.000,00
za električnu energiju za javnu rasvjetu
61.000,00
za zimsko održavanje cesta – čišćenje
snijega 30.000,00
za održavanje parkova i groblja – sadnja
cvijeća, čempresa, itd. 500,00
za nabavku materijala za tekuće održavanja
strojeva i uređaja za uređenje javnih površna
25.000,00
za nabavku materijala za tekuće i
investicijsko održavanje dječjih igrališta i
parkova 1.000,00
za usluge održavanja strojeva i uređaja
4.000,00
za nabavu motornog benzina i goriva
potreban za rad strojeva 35.000,00
za obavljanje komunalni poslova (košenje,
krčenje i sl.)-0,00
za obavljanje komunalni poslova (košenje,
krčenje i sl.)-ugovor o djelu 150.000,00
za usluge deratizacije i dezinfekcije
40.000,00
za naknadu slivne-vodne naknade
19.650,00
za nabavu dijelova za malčer
12.500,00

III.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Programa
čini sastavni dio Odluke o izmjeni i dopuni Plana
Proračuna općine Sikirevci za 2014. godinu, a stupa
na snagu danom
objavljivanja u "Služenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" s primjenom
od 1. siječnja 2014. god.

Broj: 21
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izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i
komunalne infrastrukture u 2014. godinu na
području općine Sikirevci.

Klasa: 400-08/13-01/2
Urbroj: 2178/26-02-14-6
Sikirevci, 24. listopada 2014.

Članak 3.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.

Ovaj Program sastavni je dio Odluke o
izmjenama i dopunama Proračuna općine Sikirevci
za 2014. godinu, objavljuje se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske
županije“ i s
primjenom od 1. siječnja 2014. godine.
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

34.

Klasa: 021-05/14-01/14
Urbroj:2178/26-02-14-1
Sikirevci; 24. listopada 2014.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
("Narodne novine" broj 86/12) i članka 32. Statuta
općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” 03/13), Općinsko vijeće općine
Sikirevci na svojoj 11. sjednici održanoj 24.
listopada 2014. godine, donijelo je

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.

PROGRAM
35.
utroška sredstava za 2014. godinu od naknada
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru

Članak 1.
Prihod Proračuna općine Sikirevci za 2014.
godinu od naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog
iznosa sredstava, planiran je iznos od 120.000,00
kuna.

Na temelju čl.18. st.1. Zakona o grobljima
(„Narodne novine“ br. 19/98,50/12) i čl. 32. Statuta
općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ br. 3/13.) Općinsko vijeće
općine Sikirevci na svojoj 11. sjednici održanoj
24.listopada 2014.g. donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Članak 2.

I.

Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošit će se
za poboljšanje infrastrukture opremljenosti
područja općine Sikirevci sukladno Odluci o

U Odluci o grobljima općine Sikirevci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
22/13.) članak 31. stavak 3. mijenja se, tako da
glasi:
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«Korisnik kojemu je dodijeljeno grobno mjesto
na korištenje dužan je platiti općini Sikirevci:
- godišnju naknadu za korištenje grobnog
mjesta, jedanput godišnje za tekuću kalendarsku
godinu, po ispostavljenoj uplatnici s rokom
dospijeća. «

Broj: 21
I

Podaci o davatelju koncesije:
OPĆINA SIKIREVCI, 35 224 Sikirevci, Ulica
Ljudevita Gaja 12; OIB: 58216299647
Odgovorna osoba naručitelja: Ivan Benaković,
općinski načelnik

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Na temelju provedenog postupka davanja
koncesije za obavljanja komunalne djelatnosti
dimnjačarskih usluga na području općine Sikirevci i
prijedloga Stručnog povjerenstva za koncesije, kao
najpovoljniji ponuditelj odabire se:
naziv

Obr t za dimnjacarske usluge ''DS DIMNJAK''
Vl. Vlatko Nagy

Klasa: 021-05/14-01/13
Urbroj: 2178/26-02-14-1
Sikirevci, 24.listopada 2014.g

sjedište Hrvatskoga preporoda 67
10 370 Dugo Selo
OIB

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.

94281582428

II
Vrsta i predmet koncesije je koncesija za
javne usluge za obavljanja komunalne djelatnosti
dimnjačarskih usluga na području općine Sikirevci.

36.
III
Na temelju članka 26. i 27. Zakona o
koncesijama (''Narodne novine'' br. 143/12.), članka
12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne
novine'' br. 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04.,
38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11.,
144/12. i 94/13.), članka 32. Statuta općine Sikirevci
(“Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije
br.3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj
11. sjednici održanoj dana 24.listopada 2014.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području
općine Sikirevci evidencijski broj: K01/2014.

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

područje obavljanja djelatnosti koncesije:
općina Sikirevci,

provjeru ispravnosti i funkcioniranja
dimnjaka i uređaja za loženje,

obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda
dimnjaka i uređaja za loženje,

čišćenje dimnjaka i ureðaja za loženje,

poduzimanje mjera za sprečavanje
opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te
zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne
bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i
uređaja za loženje.

Broj: 21
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IV

VII

Rok na koji se daje koncesija: 5 godina
sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima koje
se mogu obavljati putem koncesije ("Službeni
vjesnik Brodsko- posavske županije" br. 6/10.).

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

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

VI
Koncesijska naknada je izražena u
varijabilnom iznosu u visini od 11% godišnje od
neto naplaćenog iznosa za obavljene usluge
Ukoliko koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku
naknadu, davatelj koncesije obračunat će
pripadajuću zakonsku kamatu.
Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se
ugovorom o koncesiji, sukladno dokumentaciji za
nadmetanje.

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

Obrazloženje
Općinsko vijeće općine Sikirevci donijelo je
Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati putem koncesije (''Službeni vjesnik''
Brodsko- posavske županije br. 6/10.).U
Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave:
2014/S 01K-0040404 od 27. kolovoza 2014. godine;
datum slanja objave: 26. kolovoza 2014. godine,
objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije
sukladno članku 19. stavku 1. i članku 21. Zakona o
koncesijama. U obavijesti je navedeno da se
koncesija daje na rok od 5 godina, uz primjenu
kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.
Na objavljeno javno prikupljanje ponuda pristigla je
jedna (1) ponuda ponuditelja:
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r.

Broj: 21

naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja

br.
1

2
Obrt za dimnjačarske usluge ''DS DIMNJAK'', vl. Vlatko

1.

Nagy
Hrvatskoga preporoda 67, 10 370 Dugo Selo
OIB: 94281582428

Stručno povjerenstvo za postupak davanja koncesije
(u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) utvrdilo je
da ponuda ponuditelja Obrta za dimnjačarske usluge
''DS DIMNJAK'' iz Dugog Sela, vl. Vlatko Nagy,
Hrvatskog Preporoda 67, OIB: 94281582428,
valjana, prikladna i pravilna ponuda sposobnog
ponuditelja sukladno kriteriju ekonomski
najpovoljnije ponude sukladno članku 25. stavku 1.
točki 1. Zakona o koncesijama.
Stručno povjerenstvo stoga predlaže da Općinsko
vijeće pozivom na članak 26. Zakona o koncesijama
donese Odluku o davanju koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području općine Sikirevci.

Razlozi za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Prema uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje,
najpovoljnija ponuda je ekonomski najpovoljnija
ponuda.
Ocjenjivanje ponuda izvršeno je prema kriterijima,
vezanih uz predmet koncesije, s razmjerima
vrijednosti:
1.
cijena usluge za krajnje korisnike
(ukupan zbroj jediničnih cijena označenih pod
r.br.1.-6. na Obrascu ponude)
= 60%
2.
visina koncesijske naknade (izražena u
postotku)
= 40%
Nakon ocjenjivanja ponuda prema propisanim
kriterijima, izvršeno je rangiranje valjanih ponuda,
kako slijedi:

ran
g

r.
br.

1

2

1

1.

naziv, adresa, sjedište i OIB
ponuditelja

3
Obrt za dimnjačarske usluge
''DS DIMNJAK''
Vl. Vlatko Nagy
Hrvatskoga preporoda 67
10 370 Dugo Selo
OIB: 94281582428

4

broj
bodova
temeljem
ponu đene
visine
koncesijsk
e naknade
5

60,00

40,00

broj bodova
po kriteriju
cijena usluge
za krajnje
korisnike

sveukupni
zbroj bodova po
kriterijima

6

100,00

Broj: 21
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Temeljem navedenog, a na prijedlog
Stručnog povjerenstva, utvrđuje se da je
najpovoljniji ponuditelj Obrt za dimnjačarske
usluge ''DS DIMNJAK'' iz Dugog Sela, vl. Vlatko
Nagy, Hrvatskog Preporoda 67, OIB: 94281582428,
pa je stoga odlučeno kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u
roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke,a
dostavlja se neposredno ili putem pošte,
preporučeno.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave,
Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Istodobno s
dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je
obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju
koncesije na dokaziv način.
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363-02/14-01/2
Urbroj: 2178/26-02-14-4
Sikirevci; 24. listopada 2014.
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37.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (''Narodne novine'' br. 153/13) i članka 32.
Statuta općine Sikirevci ( Službeni vjesnik Brodsko
– posavske županije br. 3/13) Općinsko vijeće
općine Sikirevci na 11. sjednici održanoj 24.
listopada 2014. godine donosi
ODLUKU
o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja
općine Sikirevci sa Zakonom o prostornom
uređenju NN RH 153/13

I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi usklađenja
Prostornog plana uređenja općine Sikirevci (u
daljnjem tekstu: Odluka).

II
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA
Predsjednik:
Ivan Ivešić, v.r.

Članak 2.
Izrada i donošenje usklađenje Prostornog
plana uređenja općine Sikirevci (u daljnjem tekstu:
Prostorni plan) temelji se na odredbama članaka
201. i posredno članaka od 86. do 113. Zakona o
prostornom uređenju (''Narodne novine'' br. 153/3 –
u daljnjem tekstu: Zakon).

III

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 3.

Donošenjem novog Zakona pokazala se
potreba za usklađenjem Prostornog plana, a
posebice odredbama čl. 201. stavak (1) kojima su
jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti
Prostorni plan na način da odrede neuređene
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dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove
tih područja planirane za urbanu preobrazbu.

IV

OBUHVAT PROSTORNOG PLANA
Članak 4.

Obuhvat usklađenja Plana su postojeća
građevinska područja određena važećim Prostornim
planom.

V
SAŽETA OCJENA STANJA U
OBUHVATU PROSTORNOG PLANA

Broj: 21

VII
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM
ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU
ZAHTJEVI ZA IZGRADU PROSTORNIH
PLANOVA
Članak 7.
Za izradu Prostornog plana koristit će se
postojeći važeći Prostorni plan.

VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 5.
Članak 8.
Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen
temeljem do sad važećih zakona koji definiraju
područje prostornog uređenja, a u kontekstu
građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i
planirano/neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona
za sva građevinska područja koja su određena kao
planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen
urbanistički plan uređenja ili druga vrsta
provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji
su bili propisani dosadašnjim zakonima
onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i
građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina,
a sve definirano člankom 201. stavak (1), (2) i (3).
Zakona. Kako ova dopuna Prostornog plana
predstavlja usklađenje sa Zakonom, ne provodi se
javna rasprava.

Usklađenje Prostornog plana izradit će
Zavod za prostorno uređenje Brodsko – posavske
županije.

IX
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU
PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 9.
Kako se isključivo radi o usklađenju
Prostornog plana sa Zakonom nema potrebe za
sudjelovanje javnopravnih tijela.

VI
CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta plana
proizašla iz članka 3. i 5. Odluke, su omogućivanje
ishođenja dozvola i akata gradnje na građevinskom
zemljištu određenom kao neizgrađeno ali koje je u
naravi i uređeno građevinsko zemljište.

X
PLANIRANI ROK ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 10.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i
donošenja Prostornog plana po fazama, kako slijedi:
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o
Izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana
od dostave Odluke
o
Izrada Konačnog prijedloga Plana: 8
dana od zaključka načelnika o utvrđivanu konačnog
prijedloga plana na temelju nacrta.
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dozvola i akata za gradnju.
Nositelj izrade dostavlja ovu Odluku susjednim
jedinicama lokalne samouprave.

Članak 14.
Temeljem Zakona, članak 94. stavak (3) za
usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom
ne provodi se postupak javne rasprave.
Temeljem Zakona, člana 107. stavak (4) za
usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom
ne ishodi se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje
Brodsko – posavske županije jer je isti izrađivač.

XI

IZVORI FINANCIRANJA PLANA

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u ''Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa:350-01/14-01/7
Urbroj:2178/26-02-14-1
Sikirevci,24.listopada 2014.

Članak 11.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.

Izrada Prostornog plana financira se iz
sredstava Županijskog proračuna.

XII
ODLUKA O DRUGIMA PITANJIMA
ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA
PROSTORNOG PLANA
Članak 12.
Unutar obuhvata Prostornog plana za
vrijeme trajanja usklađenja nema zabrane izdavanja
akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenje.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

38.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 32. Statuta
općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 3/13.), Općinsko vijeće
općine Sikirevci na 11. sjednici održanoj dana
24.listopada 2014. godine donijelo je

Članak 13.

ODLUKU

Provođenje ove Odluke povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sikirevci –
nositelju izrade Plana.
Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja: Zavodu
za prostorno uređenje Brodsko – posavske županije,
Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja –
Informacijskom sustavu i Hrvatskom zavodu za
prostorni razvoj kao i nadležnom Uredu državne
uprave u Brodsko – posavskoj županiji za izdavanje

o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna općine Sikirevci za 2014. godinu
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39.

3.2. RASHODI I IZDATCI PRORAČUNA, TE
ISPLATE SREDSTVA IZ PRORAČUNA
U Odluci o izvršavanju Proračuna općine
Sikirevci za 2014. godinu ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br.22/13.) članak 14.
stavak I. mijenja se tako da glasi:
«Za nepredviđene namjene, za koje u
Proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za
koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu
utvrđena dovoljna sredstva, koristit će se sredstva
proračunske zalihe do iznosa od 5.000,00 kn.»

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09 i 150/11), članka 39. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» broj 87/08 i 136/12) i članka 32.
Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 3/13), Općinsko
vijeće općine Sikirevci na svojoj 11. sjednici,
održanoj dana 24.listopada 2014. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Sikirevci
za 2014. godinu

I. OPĆI DIO
II.

Članak 1.

Ova Odluka sastavni je dio Odluke o
izmjenama i dopunama Proračuna općine Sikirevci
za 2014. god., stupa na snagu danom objavljivanja u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”,
s primjenom od 1. siječnja 2014. godine.

U Proračunu općine Sikirevci za 2014.
godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije « broj 22/13) članak 1. mijenja se tako da
glasi:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 400-08/13-01/3
URBROJ: 2178/26-02-14-2
Sikirevci, 24. listopada 2014. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Sikirevci:
Ivan Ivešić, v.r.

Proračun općine Sikirevci za 2014. godinu
(u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

0,00
0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

5 Primici od financijske im ovine i zaduživanja

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

0,00

1.011.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

RAZLIKA - MANJAK

1.539.300,00

35.000,00

2.515.300,00

3 Rashodi poslovanja

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

6 Prihodi poslovanja

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PLAN
PRORAČUNA
za 2014.g.

0,00

0,00

0,00

0,00

-91.420,00

146.720,00

2.000,00

53.300,00

povećanje/smanjenje

PROMJENA

0,00

0,00

0,00

0,00

919.580,00

1.686.020,00

37.000,0 0

2.568.600,00

Izmjena i dopuna
Proračuna za 2014. god.

PROMJENA

Broj: 21
»SLUŽBENI VJESNIK«
Strana: 2275

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2276

Broj: 21

Članak 2.

Članak 4.

U članku 2. Prihodi i rashodi, te primici i
izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u
Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/
financiranja u Proračunu za 2014. godinu
povećavaju se, odnosno smanjuju,kako je tabelarno
prikazano i sastavni je dio Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, sa primjenom od 1. siječnja
2014. godine.

II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu
nefinancijske imovine u Proračunu raspoređuju se
po programima u posebnom dijelu Proračuna, kako
je prikazano u tabelarnom dijelu i sastavni je dio
Odluke.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/13-01/2
URBROJ: 2178/26-01-14-2
U Sikirevcima, 24. listopada 2014.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

12.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 46. Statuta
općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, broj 9/09, 5/13.), te
članka 39. Pravilnika o financiranju javnih potreba
na području općine Velika Kopanica od 30. listopada
2014. godine, općinska načelnica općine Velika
Kopanica donosi:
KRITERIJE VREDNOVANJA
prijedloga programa, projekata, manifestacija i
građanskih inicijativa za zadovoljenje javnih
potreba općine Velika Kopanica

općine Velika Kopanica, građanskih inicijativa i
drugih prijavitelja koji sukladno Pravilniku o
financiranju javnih potreba na području općine
Velika Kopanica (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
zadovoljavaju kriterije za ostvarivanje prava na
sufinanciranje iz Proračuna općine Velika Kopanica
u području kulture, tehničke kulture, sporta i
rekreacije, socijalne skrbi, zdravstva i obrazovanja.

Članak 2.
Vrednovanje prijedloga projekata iz članka
1. provodi se isključivo na temelju programskih i
financijskih podataka iznesenih u obrascu prijave, te
na temelju podataka iz obavezne popratne
dokumentacije.

I.VREDNOVANJE PROJEKATA I
PROGRAMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 3.
Članak 1.
Ovim aktom definiraju se kriteriji
vrednovanja prijedloga programa, projekata,
manifestacija i građanskih inicijativa za financiranje
udruga civilnog društva, neprofitnih organizacija

Prijedlozi projekata i programa razmatraju
se i vrednuju selektivno u područjima određenim
Javnim pozivom ili natječajem (u nastavku teksta:
Poziv).
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U ocjenjivanju pristiglih programa i
projekata Povjerenstvo za rad s udrugama i
edukaciju udruga pridržava se sljedećih kriterija:
kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa,
značaj programa za očuvanje baštine i
identiteta, te promociju općine Velika
Kopanica,
povezanost sa zajednicom, uključenost
građana u programe i projekte,
primjena novih tehnologija, partnerstvo,
koprodukcije i umrežavanje,
neposredan rad s određenim skupinama
građana,
suradnja, koordinacija i partnerstvo s
drugim subjektima,
uključenost volontera u rad,
odnos očekivanih učinaka i troškova, te udio
vlastitog doprinosa u provedbi programa i
projekata,
prethodno iskustvo na sličnim programima i
projektima,
ekonomičnost i dugoročnost programa,

-

-

-
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promicanje programa za djecu i mlade,
prepoznatljivost, te prihvaćenost programa i
projekata u zajednici,
sudjelovanje osoba s invaliditetom i osoba s
posebnim potrebama u programu, te
prilagođenost programa osobama s
invaliditetom,
podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa,
financijska potpora iz drugih izvora,
učešću vlastitih izvora sredstava u
programu / projektu.

Članak 4.
Pri vrednovanju pristiglih prijedloga
projekata i programa Povjerenstvo za rad s
udrugama i edukaciju udruga općine Velika
Kopanica će za sva područja iz Poziva primjenjivati
sljedeće kriterije koji su proizišli iz usvojene
strateške dokumentacije općine Velika Kopanica i
bodovati ih prema sljedećoj tablici

1. Relevantnost programa i projekta
Provedba programa/projekta ce dovesti do zadovoljenja ciljeva iz
strateških i razvojnih dokumenata odnosno poziva za prijedloge
Program/projekt odražava analizu problema, daje kvalitetno i izvedivo
rješenje i ostvariv je u odnosu na ciljeve i očekivane rezultate
Jasno su definirani i strateški izabrani sudionici (krajnji korisnici, ciljne
skupine), njihove potrebe su jasno def inirane i projektni prijedlog se
bavi tim potrebama
Prijedlog uključuje specifične elemente s dodanom vrijednošću kao
što su: zaštita okoliša, promocija ravnopravnosti spolova i jednakih
prilika, potreba osoba s invaliditetom, prava manjina i sl.
2. Financijska i operativna sposobnost
Pod nositelji (i partneri – ako postoje) imaju dovoljno iskustva u
upravljanju programima i projektima, dovoljnu tehnicku strucnost i
upraviteljsku sposobnost
Podnositelji imaju stabilne izvore financiranja i ostvaruju
financiranja
iz drugih izvora (ostali proračuni, donacije, članarine) u približno
jednakoj ili većoj mjeri u odnosu na iznos zatražen od općine Velika Kopanica

max

30

10
10
5

5
10
5

5
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3. Odnos troškova i ocekivanih r ezultata
Troškovi u financijskom planu programa/projekta realno su iskazani
Stavke Proračuna povezane su s prijavljenim aktivnostima
4. Utjecaj na razvoj lokalne zajednice, umrežavanje, partnerstvo
i volonterstvo
Program/projekt je usmjeren na zadovoljenje potreba, u većoj mjeri
građana općine Velika Kopanica
Program/projekt će potaknuti promjene i moći će riješiti problem u
lokalnoj zajednici
Šira zajednica/volonteri će biti uključeni u projekt
Program/projekt će biti realiziran u partnerstvu
5. Vidljivost programa ili projekta
Programom/projektom je dovoljno kvalitetno prikazan medijski plan i
promocija aktivnosti
6. Ostalo
Program/projekt je već im dijelom usmjeren na rad s djecom i mladima
Programom/projektom se promovira općina Velika Kopanica u zemlji i svijetu
Kontinuiran aktivan rad prijavitelja duži od 5 godina
Sjedište prijavitelja je u opcini Velika Kopanica
Aktivan broj sudionika programa/projekta/inicijative/
x < 30 osoba
x > 31 < 50 osoba
x > 51 < 60 osoba
x > 61 < 70 osoba
x > 100 osoba
Prijavitelj ima više od jedne sekcije unutar organizacije
UKUPNO

10
5
5
20
5
5
5
5
5
5
15
3
3
2
1
1
2
3
4
5
1
90

Članak 5.
Pri vrednovanju projekata i programa, uz
primjenu kriterija o svakome pojedinom prijedlogu
projekta/programa donosi se odluka kojom se
prijedlog označava kao:
A.
svakako podržati i sufinancirati u
maksimalno mogućem iznosu
(ostvareno najmanje 72 boda),
B.
prijedlog programa djelomično podržati u
skladu s financijskom mogućnostima (ostvareno od
46 do 71 bodova),
C.
projekt ne udovoljava kriterijima i uvjetima
sufinanciranja (ostvareno do 45 bodova).
Članak 6.
U skladu s utvrđenim kriterijima i mjerilima
Povjerenstvo za rad s udrugama i edukaciju udruga
općine Velika Kopanica će utvrditi prioritete,
sačiniti listu prvenstva i predložiti visinu
financijskih sredstava za pojedini program i projekt,

na osnovu kojih će se izraditi prijedlog javnih
potreba.
Programi i projekti za čiju su realizaciju
potrebna znatna financijska sredstva podržat će se
ukoliko predlagatelj dokumentira i dokaže
mogućnost potpunog zatvaranja financijske
konstrukcije.
III.
VREDNOVANJE MANIFESTACIJA I
GRAĐANSKIH INICIJATIVA
Članak 7.
Za procjenu manifestacija i građanskih
inicijativa ne utvrđuju se bodovni kriteriji nego će
Odbor za društvene djelatnosti općine Velika
Kopanica na osnovu prijava, a uzimajući u obzir
kriterije iz stavka 2. ovog članka, dogovorno utvrditi
prijedlog iznosa za sufinanciranje inicijative ili
manifestacije.
Pri procjeni pristiglih prijava za
manifestacije i građanske inicijative, Povjerenstvo
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za rad s udrugama i edukaciju udruga općine Velika
Kopanica će se voditi sljedećim kriterijima:
kvaliteta manifestacije ili inicijative,
utjecaj manifestacije ili inicijative na
promociju općine Velika Kopanica i
podizanje razine ponude sa ciljem razvoja
općine Velika Kopanica,
neposredna ili posredna korist za društvenu
zajednicu, te doprinos razvoju civilnoga
društva,
organizacijski i ljudski kapaciteti za
provedbu manifestacije ili inicijative,
realan odnos troškova i očekivanih rezultata
manifestacije ili inicijative,
inovativnost manifestacije ili inicijative,
uključenost građana,
znatan udio volonterskog rada.
IV.
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Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta
općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 9/09 i 5/13), a
sukladno odredbama Kodeksa pozitivne prakse,
standarda i mjerila za ostvarivanje financijske
potpore programima i projektima udruga (“Narodne
novine”, broj 16/07), općinska načelnica općine
Velika Kopanica, 30. listopada 2014. godine donosi:
PRAVILNIK
o financiranju javnih potreba na području
općine Velika Kopanica

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
I.

Neće se podržati oni programi i projekti koji
bi se s obzirom na djelatnost i sredstva za realizaciju
trebali financirati iz drugih izvora, kao ni projekti i
programi za koje se ocijeni da bi uspjehom na tržištu
mogli ostvariti vlastite izvore prihoda.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovi kriteriji stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ i na službenoj web
stranici općine Velika Kopanica:
www.velikakopanica.hr, zajedno s Pravilnikom o
financiranju javnih potreba na području općine
Velika Kopanica, čiji su sastavni dio.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i
postupak za dodjelu i korištenje sredstava
organizacijama civilnog društva čije programske ili
projektne aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih
potreba općine Velika Kopanica, u skladu s Javnim
pozivom ili natječajem za financiranje Programa za
zadovoljavanje javnih potreba općine Velika
Kopanica za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Velika Kopanica, a sadrži mjerila,
uvjete za izbor, postupak dodjele sredstava
organizacijama civilnog društva, neprofitnim
organizacijama i građanskim inicijativama.

OPĆINA VELIKA KOPANICA
OPĆINSKA NAČELNICA

Članak 2.

Članak 9.

Klasa: 402-08/14-01/12
Urbroj: 2178/12-01/14-02
Velika Kopanica, 30. listopada 2014. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Ružica Vukovac, dipl.iur., v.r.

Općina Velika Kopanica će, radi ostvarenja
ciljeva iz razvojnih i strateških dokumenata općine,
te zadovoljenja javnih potreba definiranih
pojedinačnim zakonima, kojima se određuju javne
potrebe u jedinicama lokalne samouprave u
pojedinom području, putem Jedinstvenog upravnog
odjela pružati stručnu i financijsku potporu
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programima i projektima te inicijativama udruga i
drugih subjekata koji potiču održivost neprofitnog
sektora, međusektorsku suradnju, građanske
inicijative, volonterstvo, a ujedno dovode do
ostvarenja ciljeva definiranih javnim pozivima i
natječajima koje će raspisivati.

Članak 3.
Općina Velika Kopanica će pružati
financijsku potporu višegodišnjim i jednogodišnjim
programima, te projektima organizacija civilnog
društva i inicijativama građana, oglašavanjem
putem javnih natječaja i poziva za prijavu programa
i projekata za zadovoljenje javnih potreba općine
Velika Kopanica i to u području: kulture, tehničke
kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i
zdravstva, odgoja i obrazovanja, te ostalih programa
iz područja društvenih djelatnosti na području
općine Velika Kopanica.
Općina Velika Kopanica će, prema uvjetima iz ovog
Pravilnika, pružati financijsku potporu za
jednokratne, jednodnevne i višednevne
manifestacije kulturnog i sportskog karaktera čije će
ostvarenje povećati turističku ponudu općine Velika
Kopanica.

Članak 4.
Pod Projektom se smatra skup aktivnosti
koje su usmjerene ka ostvarenju zacrtanih ciljeva
čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni
problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i
imaju definirane troškove i resurse.
Programi su kontinuirani procesi koji se u
načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz
niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje
fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji,
a općina Velika Kopanica će natječajima i javnim
pozivima poticati organizacije civilnog društva na
izradu višegodišnjih programa iz razloga
kapacitiranja i razvoja civilnog sektora u općini
Velika Kopanica.
Jednodnevne i višednevne manifestacije su
aktivnosti koje provode organizacije civilnog
društva i neprofitne organizacije sa ciljem davanja
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dodatne ponude na području općine Velika
Kopanica i razvoja općine Velika Kopanica
općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne,
socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.
Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti
koje sa ciljem rješavanja uočenog problema na
dijelu ili cijelom području općine Velika Kopanica
osmisli i provodi dio građana općine Velika
Kopanica okupljenih u udrugu, školu i sl., u pravilu
su komunalnog ili humanitarnog karaktera, a cilj im
je podizanje razine kvalitete življenja u zajednici
kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje
lokaln ih potencijala.

II.

UVJETI ZA ODOBRAVANJE
Članak 5.

Općina Velika Kopanica dodjeljuje sredstva
potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu:
Korisnici) uz uvjet:
da imaju registrirano sjedište djelovanja u
Republici Hrvatskoj i da su upisani u
odgovarajući Registar;
da su registrirani kao udruge, zaklade,
ustanove ili druge pravne osobe čija
temeljna svrha nije stjecanje dobiti
(organizacije civilnoga društva ili
neprofitne organizacije) ili organizirani u
građansku inicijativu;
da svojim programima i svojim djelovanjem
promiču vrijednosti ustavnog poretka
Republike Hrvatske, te provode djelatnosti
usmjerene općem/javnom dobru,
potrebama zajednice i postizanju održivog
razvoja;
da njihov program/projekt/inicijativa, koji
prijave na javni poziv/natječaj općine
Velika Kopanica, budu ocijenjeni kao
značajni (kvalitetni, inovativni i korisni) za
razvoj civilnoga društva i zadovoljenje
javnih potreba općine Velika Kopanica.

Članak 6.
Općina Velika Kopanica u okviru programa,
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projekata, manifestacija i inicijativa neće financirati
programe organizacija koje se financiraju po
posebnim propisima, strukovnih udruga, vjerskih i
političkih organizacija, te organizacija civilnog
društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim
Pravilnikom, odnosno svakim pojedinačno
raspisanim pozivom i natječajem.

III.
RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG
POZIVA I NATJEČAJA
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troškove programa i projekata, što će naknadno biti
definirano samim Javnim pozivom i natječajima, te
za svako pojedino područje iz Javnog poziva, kao i
ugovorom kojega će s općinom Velika Kopanica
potpisati svaki korisnik sredstava Proračuna.
Kao prilog financijskom planu programa, projekta,
manifestacije ili inicijative dostavljaju se dokumenti
na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave
suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene
troškova i sl.).

Članak 7.

Članak 10.

Općina Velika Kopanica će putem
Jedinstvenog upravnog odjela općine Velika
Kopanica tijekom mjeseca studenog objaviti na
oglasnoj ploči općine Velika Kopanica i
internetskim stranicama općine Velika Kopanica,
Javni poziv za predlaganje programa i projekata za
zadovoljenje javnih potreba općine Velika
Kopanica, odnosno natječaj za manifestacije i
građanske inicijative za narednu kalendarsku
godinu.
Javni poziv/natječaj bit će otvoren 15 dana
od dana objave, što će biti definirano raspisanim
pozivom ili natječajem.

Općina Velika Kopanica će Ugovorom o
sufinanciranju definirati da su korisnici sredstava
Općinskog proračuna u programima za zadovoljenje
javnih potreba općine dužni zajednici, iz čijih se
prihoda financira njihova aktivnost, vratiti uložena
sredstva na način da općini Velika Kopanica pruže
svoju uslugu bez naknade, i to kroz sudjelovanje u
kulturnim manifestacijama i programima općine
Velika Kopanica ili njezinih ustanova tijekom
godine, sudjelovanju u akcijama čišćenja općine
Velika Kopanica, otklanjanja posljedica nepogoda i
slično.

Članak 11.
Članak 8.
Natječajem će biti utvrđeni područje
financiranja, prioriteti, uvjeti za javljanje i
provedbu, obveza sufinanciranja od strane
korisnika, obveza korisnika glede vidljivosti
financiranja od strane općine Velika Kopanica,
obveza partnerstva i dr.
Za izradu, objavu i provedbu natječaja za
općinu Velika Kopanica zaduženi su Jedinstveni
upravni odjel općine Velika Kopanica i Povjerenstvo
za rad s udrugama i edukaciju udruga, te općinska
načelnica - u okviru svojih ovlasti.

Članak 9.
Općina Velika Kopanica će ovim
Pravilnikom definirati prihvatljive i neprihvatljive

Uz tekst Javnog poziva, kao obvezna
dokumentacija, na internetskim stranicama općine
Velika Kopanica objavljuju se:
predmetni Pravilnik,
kriteriji vrednovanja prijedloga programa/
projekata/manifestacija i građanskih
inicijativa za zadovoljenje javnih potreba
općine Velika Kopanica,
Odluka o kriterijima i mjerilima za
financiranje programa,
upute za prijavitelje,
obrasci za prijavu (opisni, proračun),
Izjava o partnerstvu (ako je partnerstvo
propisano u Javnom pozivu ili natječaju),
obrazac Ugovora (primjer),
obrasci za izvještavanje (opisno,
financijsko).
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Članak 12.

Formalni uvjeti natječaja su u pravilu između ostalih i:
-

-

-

-

-

-

-

da je prijava poslana u propisanom roku,
da su prijavitelji (partneri/i) upisani u
odgovarajući matični registar, što se
dokazuje Izvatkom iz registra koji ne može
biti stariji od godine dana od datuma prijave
na natječaj (Registar udruga, Zakladna,
odnosno Fondacijska knjiga, Sudski
registar) da su prijavitelji (partner/i), ako su
udruge, upisani u Registar neprofitnih
organizacija pri Ministarstvu financija (da
imaju RNO broj),
da su prijavitelji (partner/i) održavali
redovite sastanke tijela što se dokazuje
zapisnikom s posljednje održane sjednice,
da prijavitelji (partner/i) imaju osobni
identifikacijski broj, što se dokazuje
potvrdom o OIB-u,
da su prijavitelji (partner/i) pravodobno i u
cijelosti ispunili ugovorne obveze preuzete
temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava, neovisno o tome
tko je financirao njihovu provedbu, što se
dokazuje Izjavom ovlaštene osobe za
zastupanje koju daje pod punom
materijalnom i kaznenom odgovornošću,
da prijavitelji (partner/i) vode uredno i
transparentno financijsko poslovanje,
sukladno propisima o računovodstvu
neprofitnih organizacija i da su na vrijeme
predali sva potrebna izvješća (podaci
dostupni općini Velika Kopanica putem
uvida u Registar neprofitnih organizacija),
da prijavitelj aktivno djeluje u relevantnom
području onoliko vremena koliko je to
propisano natječajem,
da je prijava poslana na propisanim
obrascima,
da je prijava ispunjena putem računala, te
poslana u papirnatom i elektroničkom
obliku, sukladno uputama za prijavu.
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Članak 13.

-

Obvezni obrasci za prijavu su:
opisni obrazac,
obrazac proračuna,

Obrasci se popunjavaju putem računala, te
šalju u papirnatom obliku i elektronskom obliku na
e-mail adresu: udruge@velikakopanica.hr .
Prijava u papirnatom obliku sadržava
obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane
osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te
ovjerene službenim pečatom organizacije.
Dokumentacija za prijavu u papirnatom
obliku šalje se preporučeno poštom ili osobno
(predaja na urudžbeni zapisnik općine Velika
Kopanica), uz napomenu (npr. naziv natječaja – NE
OTVARATI).

IV. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA
Članak 14.
Financijske potpore koje odobrava općina
Velika Kopanica bespovratna su sredstva, osim ako
u objavljenim natječajima ili pozivima nije
drugačije uređeno.
Postupak za dodjelu financijskih potpora
odnosno bespovratnih sredstava ne smatra se
upravnim postupkom pa se tako niti odluke tijela
općine Velika Kopanica u postupku dodjele
bespovratnih sredstava ne smatraju upravnim
aktima.

Članak 15.
Postupak odlučivanja o odobravanju
financijskih potpora putem javnih natječaja i poziva
provodi se u tri dijela:
1.
provjera ispunjavanja propisanih uvjeta
natječaja ili poziva,
2.
procjena kvalitete prijava,
3.
donošenje odluke o odobravanju
financijske potpore.
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Prvi dio: Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta
natječaja
Nakon zaključivanja svakog od objavljenih
natječaja ili poziva, općina Velika Kopanica će
putem Jedinstvenog upravnog odjela i Povjerenstva
za rad s udrugama i edukaciju udruga organizirati
otvaranje zaprimljenih prijava. Pri otvaranju prijava
utvrdit će se prijave koje su zadovoljile i one koje
nisu zadovoljile propisane uvjete poziva, odnosno
natječaja. Na taj način obavit će se prvi krug izbora
zaprimljenih prijava. U daljnji postupak upućuju se
samo koje zadovolje sve propisane uvjete natječaja.
Prijavitelji koji nisu poslali svoje prijave u skladu s
uvjetima natječaja o tome će biti obaviješteni u
pisanom obliku.

Drugi dio: Procjena kvalitete prijava i “čišćenje”
troškovnika
Prijave koje su zadovoljile propisane uvjete
natječaja upućuju se na procjenjivanje Povjerenstvu
za rad s udrugama i edukaciju udruga koje će
sukladno kriterijima ocijeniti sve pristigle
prijedloge.
Predsjednik i članovi Povjerenstva za rad s
udrugama i edukaciju udruga u obvezi su potpisati
izjavu o nepristranosti i povjerljivosti, te izjavu o
sprečavanju mogućeg sukoba interesa prilikom
sudjelovanja u postupku procjenjivanja zaprimljenih prijava.
Povjerenstvo za rad s udrugama i edukaciju
udruga će temeljem uvida u dostavljenu
dokumentaciju (prijedlog financijskog plana i
ponude) utvrditi i objektivnost prijedloga, te
eventualno zatražiti “čišćenje” prijedloga financijskog plana, ukoliko utvrdi da neki navedeni
troškovi prijedlogom nisu realno iskazani.
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odobravanje iznosa financijskih potpora za
financiranje odabranih prijava i projekata u svakom
programskom području s popisom procjenjivanih
prijava, prikazom odobrenih projekata i
obrazloženjem za one kojima nije odobrena potpora.
Općinska načelnica općine Velika Kopanica
razmatra zaprimljene prijedloge odluka
Povjerenstva za rad s udrugama i edukaciju udruga o
odobravanju financijskih potpora u pojedinim
programskim područjima, te donosi konačan
prijedlog o odobravanju ukupnih iznosa sredstava za
financijske potpore u svakom programskom
području.
Prijedlog općinske načelnice bit će usvojen
od strane Općinskog vijeća, u okviru prihvaćanja
Proračuna, odnosno Programa javnih potreba za
svako pojedino programsko područje.
Općinska načelnica općine Velika Kopanica
može ne prihvatiti odluku Povjerenstva za rad s
udrugama i edukaciju udruga ukoliko one nisu u
skladu s objavljenim ciljevima svakog od
programskih područja.
Nakon što Općinsko vijeće odobri prijedlog
općinske načelnice kroz usvajanje Proračuna općine
Velika Kopanica i Programa javnih potreba po
pojedinim područjima, sve organizacije čije su
prijave bile u postupku procjenjivanja obavještavaju
se o rezultatima u pisanom obliku, a rezultati se
objavljuju na službenim mrežnim stranicama općine
Velika Kopanica i u drugim oblicima javnog
izvještavanja o radu općine Velika Kopanica
(tiskovne konferencije, izvješća za medije,
promotivni materijali i dr.).
V. UDIO SUFINANCIRANJA IZ DRUGIH
IZVORA, PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA I
POTPISIVANJE UGOVORA O
FINANCIJSKOJ POTPORI OPĆINE
Članak 16.

Treći dio: Donošenje odluka o odobravanju
potpora
Povjerenstvo za rad s udrugama i edukaciju
udruga nakon obavljene procjene upućuje putem
JUO općine Velika Kopanica općinskoj načelnici
općine Velika Kopanica svoju odluku i prijedlog za

Općina Velika Kopanica će s korisnicima
kojima je odobrena financijska potpora putem
poziva i natječaja zaključiti ugovore o financijskoj
potpori za provedbu programa, projekta,
manifestacije ili inicijative.
Općina Velika Kopanica će Ugovore o
međusobnom odnosu, pravima i obvezama
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potpisnika sklopiti i s organizacijama kojima će se
sredstva dodijeliti tijekom godine, zaključkom
općinske načelnice, a na prijedlog Povjerenstva za
rad s udrugama i edukaciju udruga, sukladno čl. 41.
ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana
zaključenja javnog poziva/natječaja.

-

-

Članak 17.
Ugovorom će se utvrditi visina financijske
potpore sukladno iznosu definiranom Programom
javnih potreba, odnosno Proračunom, predmet
ugovora, vrijeme trajanja potpore, oblike
financijskoga jamstva korisnika za iznos odobrenih
sredstava (kod specifičnih oblika potpore), način
izvještavanja o provedbi potpore, vrednovanje
provedbe i rezultata potpore, postupak za povrat
neutrošenih i/ili nenamjenski utrošenih sredstava
financijske potpore od strane korisnika, te odredbe o
razlozima i uvjetima za otkazivanje i raskid ugovora
u slučaju kršenja ili neizvršavanja odredbi
ugovora/sporazuma, obavezi korisnika o vraćanju
sredstava u slučaju otkazivanja ili raskida ugovora
zbog krivnje korisnika i odredbe o primjeni propisa
te o mjesnoj nadležnosti suda u slučaju spora.

-

-

-

-

Članak 18.
Odobrena sredstva financijske potpore
korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju
programa utvrđenog Proračunom i ugovorom.
Sredstva se smatraju namjenski utrošenim
ako su korištena isključivo za financiranje
prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji
programa utvrđenog ugovorom.

-
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bruto plaće i honorari voditelja programa i
projekata u maksimalnom iznosu do 25%
ukupnog iznosa dodijeljenog iz Proračuna
općine Velika Kopanica,
troškovi vanjskih usluga i suradnika,
ukoliko su odobreni Proračunom,
troškovi edukacije i stručnog usavršavanja u
skladu s odobrenim Proračunom,
nabava uredskog, stručnog i ostalog
potrošnog materijala neophodnog za
realizaciju programa i projekta,
troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i
promidžbe, uz uvjet poštovanja uvjeta
vidljivosti i navođenja općine Velika
Kopanica kao pokrovitelja,
troškove prehrane sudionika manifestacije(
do 25 % od ukupnog Proračuna udruge),
najam prostora za redovan rad udruge,
najam i kupnja opreme, nošnji, uniformi,
instrumenata ili drugih potreba za
realizaciju aktivnosti u okviru djelatnosti za
koju je prijavitelj registriran (nije dopušteno
udrugama u sportu na teret Proračuna
općine Velika Kopanica nabavljati
ugostiteljsku opremu),
usluge smještaja isključivo za višednevne i
međunarodne programe koji se istovremeno
ne financiraju i iz Proračuna Sabora kulture
RH, odnosno partnera koji poziva .
troškovi prijevoza na smotre i natjecanja od
posebnog društvenog interesa,
Indirektni troškovi (energija, voda i drugi
indirektni troškovi koji nisu povezani
isključivo sa provedbom programa) u
maksimalnom iznosu od 20% ukupnog
odobrenog iznosa financiranja iz Proračuna
općine Velika Kopanica.

Članak 19.

Članak 20.

Prihvatljivim troškovima smatraju se svi
troškovi direktno povezani s provedbom
prihvaćenih programa i projekata. Ovisno o vrsti
programa i projekta koji se provodi, sljedeći troškovi
smatraju se prihvatljivim i bit će financirani iz
Proračuna općine Velika Kopanica:

Neprihvatljivim troškovima, odnosno
troškovima koji se ne mogu financirati sredstvima
Proračuna, smatraju se:
troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih
pića,
troškovi smještaja (osim u slučaju
višednevnih i međunarodnih programa),

Broj: 21
-

»SLUŽBENI VJESNIK«

troškovi računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga.

Članak 21.
Sredstva odobrena Ugovorom mogu se
koristiti za drugu namjenu samo iznimno, ukoliko
postoje opravdani razlozi nemogućnosti realizacije
prvotno utvrđenog programa i uz prethodnu
suglasnost Povjerenstva za rad s udrugama i
edukaciju udruga općine Velika Kopanica.
Prenamjena sredstava definirat će se sklapanjem
Aneksa ugovora.
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Članak 24.

U natječajnim uvjetima i u tekstu ugovora
treba, između ostalog, biti jasno istaknuto da
korisnik bespovratnih sredstava iz javnih izvora za
provođenje projekta, programa, manifestacije ili
inicijative od interesa za opće dobro neće sudjelovati
u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke,
koalicije ili kandidata, neće davati izravnu potporu
političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti
prikupljati financijska sredstva za financiranje
političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve
vrijeme trajanja ugovora.

Članak 25.
Članak 22.
Općina Velika Kopanica će od korisnika
potpore u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava
za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi
da korisnik:
nije realizirao program i projekt utvrđen
Proračunom i ugovorom, - nije utrošio sva
odobrena sredstva,
sredstva nije koristio namjenski,
iz neopravdanih razloga nije podnio
cjelovito izvješće u propisanom roku.
Općina Velika Kopanica neće zatražiti
povrat sredstava u slučaju kada je iznos neutrošenih
sredstava manji od 100,00kn (sto kuna).

Članak 23.
U slučaju neizvršavanja ugovornih obaveza
od strane korisnika i/ili nemogućnosti izvršenja
povrata neutrošenih ili nenamjenski utrošenih
sredstava, općina Velika Kopanica će raskinuti
ugovor, te u najkraćem roku pokrenuti ovršni
postupak radi naplate potraživanja. Od korisnika
potpore općine Velika Kopanica očekuje se
odgovorno i transparentno korištenje financijskih
sredstava iz javnih izvora kroz uvođenje sustava
kvalitete djelovanja i učinkovitog organizacijskog
ustroja, koji će na primjereni način voditi računa o
izbjegavanju sukoba interesa.

Ukoliko je tako definirano samim
natječajem ili pozivom prijavitelji su, prije
potpisivanja ugovora, dužni općini Velika Kopanica
dostaviti:
dokument kojim se potvrđuje da osoba
ovlaštena za zastupanje prijavitelja i
voditelj projekta nisu kažnjavani, ovisno o
relevantnom natječajnom području,
izvornike dokumentacije na uvid (u slučaju
svih dokumenata koji su prilikom prijave
dostavljeni u preslikama).

Članak 26.
U svim područjima i svim vrstama poziva ili
natječaja propisuje se obveza sufinanciranja
prijedloga iz drugih izvora, u minimalnom iznosu od
25% od ukupnog iznosa koji se traži od općine
Velika Kopanica za provedbu aktivnosti, koji kod
prijave svih manifestacija i građanskih inicijativa, te
kod programa u sportu mogu biti iskazani i kroz
volonterski rad članova, na način da se jedan sat rada
volontera prikaže kao iznos vlastitih sredstava u
visini od 50,00 kn.
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VI.
VRIJEME TRAJANJA POTPORE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Broj: 21

VII.
NAJVIŠI UKUPAN IZNOS
FINANCIJSKE POTPORE I ISPLATA
ODOBRENIH SREDSTAVA

Članak 27.
Članak 29.
Sve potpore koje općina Velika Kopanica
dodjeljuje putem javnih poziva i natječaja odnose se,
u pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u
kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim
višegodišnjih potpora koje se odobravaju na rok od
tri (3) godine, što će se definirati samim natječajem i
javnim pozivom.
Višegodišnje potpore iz stavka 1. ovog
članka ugovaraju se na godišnjoj razini, s
propisanim programskim i financijskim vrednovanjem korištenja financijske potpore općine Velika
Kopanica u prethodnom vremenskom razdoblju.
Korisnici kojima općina Velika Kopanica
odobri višegodišnju potporu iz stavka 1. ovog članka
mogu tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek za
godinu nakon završetka prethodne višegodišnje
potpore općine Velika Kopanica.
Nastavak financiranja višegodišnjih
programa i iznos potpore u narednoj godini ovisi o
rezultatima praćenja i vrednovanja aktivnosti
realiziranih u okviru tog programa u tekućoj godini,
o čemu odluku donosi općinski načelnik u okviru
prijedloga Proračuna, a na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odjela i procjeniteljskog tijela za pojedino
programsko područje.
Općina Velika Kopanica će poticati
korisnike višegodišnjih potpora na izradu programa
samofinanciranja koji će omogućiti njihovu
održivost i razvoj.

Članak 28.
Korisnici višegodišnjih potpora općine
Velika Kopanica mogu se u periodu trajanja te
potpore javiti na druge natječaje i pozive općine
Velika Kopanica isključivo kroz predlaganje drugih
projekata, inicijativa i manifestacija u tom i ostalim
programskim područjima.

Visina sredstava koje će svaki korisnik
financijske potpore ostvariti iz Proračuna općine
Velika Kopanica bit će definirana kroz proceduru
propisanu ovim Pravilnikom, u skladu s Kriterijima
za svako pojedino područje raspisano Javnim
pozivom.
Prava i obveze korisnika potpora bit će
definirane ugovorom o dodjeli financijske potpore
za provedbu programa, projekta, manifestacije ili
inicijative.

Članak 30.
Općina Velika Kopanica će natječajem
definirati obvezu korisnika da program ili projekt
ostvari u partnerstvu s drugima, obvezu i minimalan
udio sufinanciranja od strane korisnika ili trećih
subjekata, te izuzeća fi nanci ranja.

Članak 31.
Sredstva namijenjena financiranju
programa isplaćivat će se sukladno ostvarenim
proračunskim prihodima općine Velika Kopanica,
prema sljedećoj dinamici:
u jednakim ratama mjesečnim ili
kvartalnim, ukoliko ukupna godišnja potpora iznosi
više od 12.000,00 kn odnosno od ukupno izdvojenih
sredstava ne više od 50% u prvoj polovici
proračunske godine.
Ukoliko proračunski prihodi budu manji od
planiranih, namijenjena sredstva se neće isplaćivati
ili će se isplaćivati u umanjenom iznosu, do
ostvarenja planiranih proračunskih prihoda.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka,
sredstva za pojedine usvojene programe mogu se
isplatiti i na drugačiji način, i to na obrazloženi
zahtjev korisnika sredstava.
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Članak 32.

Sredstva namijenjena financiranju
projekata, manifestacija i inicijativa, isplaćivat će se
prema dinamici definiranoj Ugovorom, u ovisnosti o
terminu realizacije projekta, manifestacije i
inicijative.
Korisnicima koji u okviru projekata,
jednokratnih, jednodnevnih manifestacija, te
inicijativa ostvare pravo sufinanciranja iz Proračuna
općine Velika Kopanica, nakon potpisivanja
Ugovora, a temeljem pisanog zahtjeva i predočenja
pravovaljane dokumentacije (predračuna, odnosno
ponuda za realizaciju programa korisnika), isplatit
će se anticipacija troškova u visini do 60% iznosa
potpore od strane općine Velika Kopanica.
Razlika od 40% sredstava iz prethodnog
stavka korisniku će se isplatiti nakon što korisnik
Jedinstvenom Upravnom odjelu dostavi
dokumentaciju iz članka 19. ovog Pravilnika.

VIII. PRAĆENJE I VREDNOVANJE
ODOBRENIH FINANCIJSKIH POTPORA

Članak 33.
Općina Velika Kopanica će, u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, sa ciljem
poštovanja načela transparentnosti trošenja
proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata
za uložena sredstva, vršiti praćenje provedbe
programa, projekata i inicijativa za čiju provedbu
odobri financiranje iz Proračuna općine Velika
Kopanica.
Praćenje će se vršiti na dva načina: slanjem
izvješća od strane korisnika sredstava, te kontrolom
“na licu mjesta” od strane Povjerenstva za rad s
udrugama i edukaciju udruga i općinske načelnice, u
dogovoru s korisnikom sredstava.

Članak 34.
Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na
propisanim obrascima su opisno i financijsko
izvješće.
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Za jednokratne, jednodnevne manifestacije
i građanske inicijative, podnosi se samo završno
izvješće.
Rokovi podnošenja izvješća bit će
definirani Ugovorom o dodjeli sredstava za
provedbu aktivnosti programa, projekta, inicijative
ili manifestacije koji će potpisati općina Velika
Kopanica i korisnik sredstava.

Članak 35.
Opisno se izvješće piše na način da se
tekstualno opišu sve aktivnosti koje su se realizirale,
način realizacije, problematika koja je nastala
tijekom realizacije, sredstva, izvori financiranja,
troškovi i sl., a financijsko izvješće se podnosi na za
to propisanom obrascu.
Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni
materijali, kao što su isječci iz novina, video zapisi,
fotografije i dr.
Uz financijsko izvješće, u kome se navode
cjelokupni troškovi programa, projekta ili
inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora
financirani, obvezno se dostavljaju i preslici
svih narudžbenica, ugovora, faktura, ugovora o
djelu ili ugovora o autorskom honoraru s
obračunima istih, kojima se dokazuje stvaranje
obveze, te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o
prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

Članak 36.
Općina Velika Kopanica će sustavno
vrednovati programski i financijski dio provedbe
odobrene potpore u cilju utvrđivanja učinkovitosti
ulaganja i razine promjena koje su se u lokalno
zajednici, odnosno u društvu dogodile zahvaljujući
provedbi potpore, kako bi na osnovu toga prilagodio
prioritete i načine odobravanja financijskih potpora
koje će voditi ka zadovoljenju potreba općine Velika
Kopanica.
Općina Velika Kopanica će javno objaviti
popis korisnika financijskih potpora, te rezultate
koji su postignuti provedbom odobrenih
financijskih potpora.
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IX.
POSTUPANJE S
DOKUMENTACIJOM
Članak 37.

Zaprimljene prijave s pripadajućom
dokumentacijom, kojima je odobrena financijska
potpora na natječajima i pozivima, općinaVelika
Kopanica neće vraćati podnositelju.
Organizacijama čije prijave na natječaj ili
poziv nisu prihvaćene (zbog nezadovoljavanja
propisanih uvjeta natječaja/poziva ili nakon
postupka procjene) općina Velika Kopanica će
vratiti svu zaprimljenu dokumentaciju u roku od 15
dana od dana donošenja odluke općinske načelnice
općine Velika Kopanica o prijedlogu Proračuna
općine Velika Kopanica.

X.
KONAČNOST ODLUKE I PRAVO
PRIGOVORA
Članak 38.
Odluke općinske načelnice o odobravanju
ili neodobravanju potpora su konačne i na takve
odluke prijavitelji nemaju pravo prigovora.

XI.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.

Općina Velika Kopanica financira programe
iz članka 1. ovoga Pravilnika na načelima javnosti,
ekonomičnosti i učinkovitosti.
Kriterije vrednovanja prijedloga programa,
projekata, manifestacija i građanskih inicijativa za
zadovoljenje javnih potreba općine Velika Kopanica
u području kulture, tehničke kulture, sporta,
socijalne skrbi i zdravstva, te obrazovanja donijet će
općinska načelnica općine Velika Kopanica, a oni
čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 40.
Odredbe ovog Pravilnika, u dijelu koji
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govori o dodjeli financijske potpore, odnose se i na
proračunske korisnike, ustanove općine Velika
Kopanica, ali se prijava programa i projekata ne vrši
putem propisanih obrazaca, nego putem prijedloga
Programa rada ustanove za narednu godinu,
usvojenom od strane kolektivnog organa
upravljanja.

Članak 41.
Ukoliko Proračunom općine Velika
Kopanica bude osigurano više sredstava od
sredstava potrebnih za zadovoljenje svih potreba iz
javnog poziva ili natječaja, općinska načelnica
općine Velika Kopanica će moći zaključkom ili
rješenjem odobriti dodjelu određenog iznosa
sredstava za realizaciju aktivnosti od rađenog
programa/projekta/manifestacije/inicijative onih
organizacija koje do tada nisu sudjelovale u
natječajima i javnim pozivima općine Velika
Kopanica i koje nisu upoznate s procedurom
korištenja sredstava Proračuna općine Velika
Kopanica, a koje Povjerenstvo za rad s udrugama i
edukaciju udruga ocijeni kao kvalitetne projekte i
projekte od interesa za općinu Velika Kopanica.
S organizacijama iz prethodnog stavka, u skladu s
ovim Pravilnikom, nakon donošenja zaključka
općinske načelnice sklapa se Ugovor, te se na njih
primjenjuju sve odredbe ovog Pravilnika.
Ukoliko po osnovi realizacije programa/
projekta/manifestacije/inicijative ne budu utrošena
sva planirana i odobrena sredstva, ista će se
preraspodijeliti izmjenama i dopunama Proračuna
općine Velika Kopanica, u skladu s raspoloživim
proračunskim prihodima i potrebama općine Velika
Kopanica.

Članak 42.
Korisnici potpora dužni su bez odgode
dostavljati Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Velika Kopanica podatke o statusnim promjenama
koje su bitne za njihovo djelovanje, te korištenje
potpora iz Proračuna općine Velika Kopanica,
poglavito:
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podatke o svakoj promjeni osobe ovlaštene
za zastupanje,
podatke o promjenama aktivnosti, odnosno
djelatnosti,
podatke o izmjenama i dopunama Statuta,
podatke o eventualnom prestanku
djelovanja udruge, i dr.
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OPĆINA VELIKA KOPANICA
OPĆINSKA NAČELNICA
Klasa:402-08/14-01/12
Urbroj:2178/12-01/14-01
Velika Kopanica, 30. listopada 2014.g.
OPĆINSKA NAČELNICA:
Ružica Vukovac, dipl.iur., v.r.

Članak 43.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ i na službenoj web
stranici općine Velika Kopanica
www.velikakopanica.hr.
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OPĆINA VRPOLJE

41.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst),
članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne
novine“ br. 157/13.) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na 13. sjednici održanoj 4. studenog
2014. godine donijelo je

socijalne skrbi, oblici pomoći, uvjeti i način
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, nadležnost i
postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi na
području općine Vrpolje.

Članak 2.
Prava i pomoći iz socijalne skrbi utvrđena
ovom Odlukom mogu se ostvariti na teret općine
Vrpolje ili ako je Zakonom ili drugim propisom
određena da se ostvaruju na teret Republike
Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

ODLUKU
Članak 3.
o socijalnoj skrbi općine Vrpolje

I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici

Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih
Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu:
Zakon) osiguravaju se u Proračunu općine Vrpolje
za svaku kalendarsku godinu, a po prethodno
donesenom Programu socijalne skrbi.

Broj: 21
II

»SLUŽBENI VJESNIK«

KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

1.
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Pomoć za troškove stanovanja

Članak 4.

Članak 7.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem
tekstu: Korisnik) određen je Zakonom i ovom
Odlukom kako slijedi:
Korisnik socijalne skrbi je:

Pomoć za troškove stanovanja su troškovi
najamnine, pričuve, komunalne naknade, električne
energije, plina, ogrjeva i drugih energenata, vode,
odvodnje i drugi troškovi stanovanja u skladu s
posebnim propisima.

1.
Korisnik za ostvarivanje pomoći određeni
člankom 21. Zakona,
2.
Korisnik – samac ili članovi obitelji koji
nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih
životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti
svojim radom, prihodima od imovine ili na drugi
način određeni ovom Odlukom da su hrvatski
državljani, stranci ili osobe bez državljanstva, a da
imaju prebivalište na području općine Vrpolje.

III
OBLICI POMOĆI SOCIJALNE
SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Članak 8.
Pravo na naknadu za podmirenje troškova
stanovanja ima samac ili članovi kućanstva pod
uvjetima propisanim Zakonom i ovom Odlukom,
ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po
drugoj osnovi.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na
temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje
pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Članak 5.

Članak 9.

Ovom Odlukom određuju se pomoći:

Pravo na naknadu za podmirenje troškova
stanovanja priznaje se do iznosa polovice sredstava
zajamčene minimalne naknade potrebne za
uzdržavanje samca ili članova obitelji prema članku
30. stavku 1. Zakona.

Pomoć za troškove stanovanja
Jednokratna novčana pomoć
Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola
Jednokratna novčana pomoć studentima
Jednokratna novčana pomoć za rođenje
djeteta
Pomoć za prehranu učenika u osnovnoj
školi (školska kuhinja)
Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne
naknade
Ostale pomoći

Članak 6.
Pomoći iz članka 5. točke 1. ove Odluke
utvrđene su sukladno Zakonu, a pomoći iz članka 5.
točke 2-10 donijet će se za svaku kalendarsku
godinu Programom socijalne skrbi.

Članak 10.
Korisnik kojemu je odobrena ili će se
odobriti pomoć u obliku naknade za podmirenje
troškova stanovanja dužan je davati točne podatke o
svim svojim redovitim i drugim prihodima,
nekretninama ili drugoj imovini, te mora omogućiti
djelatnicima općine Vrpolje uvid u svoje prihode i
imovno stanje, te u roku od 8 dana prijaviti svaku
promjenu koja utječe na ostvarivanje ili na visinu
pomoći.

Članak 11.
Rješenje o pravu na pomoć za troškove
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stanovanja donosi općina Vrpolje u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva s dokazima o
ispunjavanju uvjeta.
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3.
Pomoć za prijevoz učenika srednjih
škola
Članak 15.

Članak 12.
Općina Vrpolje djelomično ili u cijelosti
može izvršiti plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili
fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za
troškove iz članka 7. ove Odluke, a pomoć se može
ostvariti i isplatom na račun podnositelja zahtjeva,
odnosno korisnika.

Članak 13.
Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije
na drva – trošak ogrjeva osigurava se jednom
godišnje u visini koju odlukom odredi Brodskoposavska županija, a temeljem spiska korisnik
Centra za socijalnu skrb.

2.

Jednokratna novčana pomoć
Članak 14.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć koja
se odobrava u novcu može se odobriti temeljem
zamolbe samca ili obitelji a koji zbog iznimno
teških trenutačnih materijalnih okolnosti (teške
bolesti, smrti člana obitelji kupnje ortopedskih
pomagala, elementarne nepogode, plaćanje računa
el. energije, vode i slično, školovanje djeteta ili
druge nevolje) nisu u mogućnosti zadovoljiti
osnovne životne potrebe.
Jednokratna novčana pomoć može se
ostvariti godišnje u ukupnoj visini do 1.000,00 kuna
po korisniku (samcu ili obitelji) o čemu odlučuje
rješenjem općinski načelnik, a za traženje veće
novčane pomoći (npr. teška elementarna nepogoda)
odlučuje Općinsko vijeće.

Pravo na pomoć za prijevoz učenika
srednjih škola mogu ostvariti redoviti učenici koji
pohađaju srednju školu s prebivalištem na području
općine Vrpolje uz suglasnost, odnosno odluku
Općinskog vijeća i prema mogućnostima Općinskog
proračuna koja se mogu utvrditi Programom
socijalne skrbi za kalendarsku godinu.

4.
Jednokratna novčana pomoć
studentima
Članak 16.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
studentima mogu ostvariti svi redoviti studenti
preddiplomskog i diplomskog studija koji imaju
prebivalište na područja općine Vrpolje i koji se
školuju, odnosno studiraju u Republici Hrvatskoj na
hrvatskim – državnim Sveučilištima i
Veleučilištima, te da su prvi puta upisali akademsku
godinu.
Visina jednokratne novčane pomoći
studentu iz stavka 1. ovog članka iznosi 1.000,00
kuna za akademsku godinu.
Oni studenti koji studiraju izvan Republike
Hrvatske ili na privatnim fakultetima u Republici
Hrvatskoj ili su ponavljači akademske godine
nemaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć
studentima.
Uvjeti i način ostvarenja prava na
jednokratnu novčanu pomoć studentima utvrdit će
se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Visina ukupnih sredstava za jednokratnu
novčanu pomoć studentima planira se u Općinskom
proračunu i određuje Programom socijalne skrbi.
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5.
Jednokratna novčana pomoć za rođenje
djeteta
Članak 17.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za
rođenje djeteta na području općine Vrpolje
roditeljima će se dodijeliti iznos od 1.000,00 kuna
kao pomoć za nabavu opreme za novorođenčad.
Uvjeti i način ostvarivanja prava na
jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta
utvrdit će se posebnom Odlukom općine Vrpolje.
Visina ukupnih sredstava za jednokratnu
novčanu pomoć za rođenje djeteta planira se u
Općinskom proračunu i određuje Programom
socijalne skrbi.

6.
školi

Pomoć za prehranu učenika u osnovnoj

Članak 18.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova
prehrane učenika u osnovnoj školi mogu ostvariti
učenici iz socijalno ugroženih obitelji i to u iznosu
od 100% pune cijene obroka ukoliko više od jednog
djeteta iz iste obitelji pohađa osnovnu školu ako je
mjesečni prihod po članu domaćinstva u posljednja
tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je
jednak iznosu od 500,00 kuna.
Općina Vrpolje plaćanje izvršava Osnovnoj
školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje temeljem
ispostavljenog računa za prethodni mjesec, a
sredstva će biti planirana u Programu socijalne skrbi
za tekuću godinu.

7.
Pomoć za dodjelu poklon paketa za
djecu
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utvrdit će se Programom socijalne skrbi.

8.
Pomoć za podmirenje pogrebnih
troškova
Članak 20.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih
troškova za dio osnovne pogrebne opreme i troškova
ukopa može ostvariti obitelj umrlog ako prosječni
prihod po članu domaćinstva u posljednja tri
mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je
jednak iznosu od 600,00 kuna.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih
troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ako
naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem
Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
ostvaruje se u pravilu na način da se pogrebni
troškovi do odobrenog iznosa koji odobri općinski
načelnik plati izravno izvršitelju pogrebnih troškova
prema Programu socijalne skrbi.

9.
Pomoć – oslobađanje plaćanja
komunalne naknade
Članak 21.
Pravo na pomoć korisnicima za oslobađanje
plaćanja komunalne naknade s područja općine
Vrpolje mogu ostvariti korisnici teškog materijalnog
stanja prema Odluci o komunalnoj naknadi.
Visina pomoći odredit će se u Programu
socijalne skrbi.

10.

Ostale pomoći
Članak 22.

Članak 19.
Pravo na pomoć za dodjelu poklon paketa za
djecu s područja općine Vrpolje imaju djeca koja
pohađaju malu školu i učenici prvih razreda
Osnovne škole „Ivan Meštrović“ Vrpolje i to za
blagdan Svetog Nikole. Vrijednost poklon paketa

Ostale pomoći su različiti oblici pomoći
koje Općinsko vijeće može odobriti na prijedlog
općinskog načelnika, a odnose se na: troškove
nabave bilježnica za učenike osnovne škole i ostalo.
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IV

NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 23.

Postupak za ostvarenje prava socijalne skrbi
utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev ili
zamolbu stranke ili korisnika na ime općine Vrpolje.
Uz zahtjev za ostvarenje prava za pomoć iz
članka 7. i 14. ove Odluke moraju se priložiti dokazi
o ispunjavanju uvjeta i to:
presliku Domovnice,
presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o
prebivalištu i boravištu,
dokaz o novčanim primanjima podnositelja
zahtjev i članova njegove obitelji, rješenje Centra za
socijalnu skrb o ostvarenju zajamčene minimalne
naknade koji primaju navedenu naknadu,
za radno sposobne osobe potvrdu od Zavoda
za zapošljavanje da su prijavljene kao privremeno
nezaposlene osobe,
za radno nesposobne osobe dokaz kojim je
nesposobnost za rad utvrđena prema općim
propisima
presliku računa – žiro ili tekući
druge dokaze koje zatraži općina Vrpolje

Članak 24.
Radno sposobni korisnici pojedinih oblika
socijalne skrbi općine Vrpolje dužni su po pozivu
djelatnika općine Vrpolje sudjelovati u povremenim
poslovima u organizaciji općine Vrpolje.
U koliko osobe – korisnici iz prethodnog
stavka ovog članka neopravdano odbiju sudjelovati
u navedenim radovima, gube pravo na socijalnu skrb
– pomoć po ovoj Odluci.

Članak 25.
Korisnici prava socijalne skrbi utvrđenih
ovom Odlukom iz članka 5. točke 2,3,4,5,6,8 i 10
koji imaju novčanih dugovanja prema općini
Vrpolje ili sudskih sporova s općinom Vrpolje ne
mogu ostvariti prava socijalne skrbi iz ove Odluke
sve do konačnog rješenja prethodnog pitanja.
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Rješenje o pravu na pomoć socijalne skrbi
donosi se u pravilu u roku od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva ili zamolbe.

V
PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE
ODREDBE
Članak 26.
Na pitanja koja nisu regulirana ovom
Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13).

Članak 27.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 17/11).

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/10
Urbroj: 2178/11-01/14-3
Vrpolje, 4. studenoga 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Klasa: 021-05/14-02/10
Urbroj: 2178/11-01/14-4
Vrpolje, 4. studeni 2014.g.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12. i 143/13.) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 13. sjednici
održanoj 4. studenog 2014. godine donijelo je

Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

PROGRAM
korištenja prihoda od naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
na području općine Vrpolje za 2014. godinu

Članak 1.
U Proračunu općine Vrpolje za 2014. godinu
predviđen je prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada na području općine
Vrpolje u iznosu od 70.000,00 kuna.

Članak 2.
Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno financijska
sredstva koristit će se ili utrošiti za poboljšanje
komunalne infrastrukture sukladno Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u općini Vrpolje za 2014. godinu i to za:
izgradnju pješačkih staza u naselju Vrpolje

43.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 13. sjednici
održanoj 4. studenog 2014. godine donosi
ODLUKU
o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja
općine Vrpolje sa Zakonom o prostornom
uređenju

I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi usklađenja
Prostornog plana uređenja općine Vrpolje (u
daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

II
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA
Članak 2.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Izrada i donošenje usklađenje Prostornog
plana uređenja općine Vrpolje (u daljnjem tekstu:
Prostorni plan) temelji se na odredbama članka 201.
i posredno članaka od 86. do 113. Zakona o
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prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13
– u daljnjem tekstu: Zakon).
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VI
CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA
Članak 6.

III

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 3.

Donošenjem novog Zakona pokazala se
potreba za usklađenjem Prostornog plana, a
posebice odredbama čl. 201. stavak (1) kojima su
jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti
Prostorni plan na način da odrede neuređene
dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove
tih područja planirane za urbanu preobrazbu.

IV

OBUHVAT PROSTORNOG PLANA
Članak 4.

Obuhvat usklađenja Plana su postojeća
građevinska područja određena važećim Prostornim
planom.

V
SAŽETA OCJENA STANJA U
OBUHVATU PROSTORNOG PLANA

Ciljevi i programska polazišta Plana
proizašla iz članka 3. i 5. ove Odluke, su
omogućavanje ishođenja dozvola i akata gradnje na
građevinskom zemljištu određenom kao neizgrađeno ali koje je u naravi i uređeno građevinsko
zemljište.

VII
POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM
ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU
ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH
PLANOVA
Članak 7.
Za izradu Prostornog plana koristit će se
postojeći važeći Prostorni plan.

VIII NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 5.
Članak 8.
Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen
temeljem do sad važećih zakona koji definiraju
područje prostornog uređenja, a u kontekstu
građevinskog zemljišta kao postojeće/izgrađeno i
planirano/neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona
za sva građevinska područja koja su određena kao
planirana/neizgrađena, a za koje nije donesen
urbanistički plan uređenja ili druga vrsta
provedbenog dokumenta prostornog uređenja koji
su bili propisani dosadašnjim zakonima onemogućen je postupak izdavanja lokacijske i
građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina,
a sve definirano člankom 201. stavak (1), (2) i (3)
Zakona. Kako ova dopuna Prostornog plana
predstavlja usklađenje sa Zakonom, ne provodi se
javna rasprava.

Usklađenje Prostornog plana izradit će
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske
županije.
IX
POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU
PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 9.
Kako se isključivo radi o usklađenju
Prostornog plana sa Zakonom nema potrebe za
sudjelovanje javnopravnih tijela.
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X
PLANIRANI ROK ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA
PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 10.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i
donošenja usklađenja Prostornog plana po fazama,
kako slijedi:
Izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana
od dostave ove Odluke
Izrada Konačnog prijedloga Plana: 8
dana od zaključka općinske načelnice o utvrđivanju
konačnog prijedloga plana na temelju nacrta.
Temeljem Zakona, članak 94. stavak (3) za
usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom
ne provodi se postupak javne rasprave.
Temeljem Zakona, članak 107. stavak (4) za
usklađenje Prostornog plana s navedenim Zakonom
ne ishodi se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije jer je isti izrađivač.

XI

IZVORI FINANCIRANJA PLANA

XIII
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ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.

Provođenje ove Odluke povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Vrpolje
nositelju izrade Plana.
Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja:
Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske
županije, Ministarstvu graditeljstva i prostornog
uređenja – Informacijskom sustavu i Hrvatskom
zavodu za prostorni razvoj kao i Upravnom odjelu za
graditeljstvo i prostorno uređenje Brodskoposavske županije nadležnom za izdavanje dozvola i
akata za gradnju.
Nositelj izrade dostavlja ovu Odluku
susjednim jedinicama lokalne samouprave: gradu
Đakovo, općini Strizivojna, općini Donji Andrijevci
i općini Velika Kopanica.

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Članak 11.
Izrada Prostornog plana financira se iz
sredstava Županijskog proračuna.

XII
ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA
ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA
PROSTORNOG PLANA
Članak 12.
Unutar obuhvata Prostornog plana za
vrijeme trajanja usklađenja nema zabrane izdavanja
akata kojim se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno građenje.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/14-01/10
Urbroj: 2178/11-01/14-2
Vrpolje, 4. studenoga 2014.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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