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ŽUPANIJA

-

akti župana:

suglasnost na Godišnji program rada i
Financijski plan za 2015. zavoda za prostorno
uređenje Brodsko-posavske županije, koji je na
prijedlog ravnatelja donijelo Upravno vijeće
zavoda na 4. sjednici održanoj 17. prosinca
2014.

1.

Na temelju članka 56. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13-pročišćeni tekst),
župan Brodsko-posavske županije donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Godišnji program
rada i Financijski plan za 2015. Zavodu za
prostorno uređenje Brodsko-posavske
županije

I.
Župan Brodsko-posavske županije daje

II.
Ovaj
"Službenom
županije".

Zaključak
vjesniku

objavit će se u
Brodsko-posavske

Klasa : 023-01/15-01/46
Urbroj: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 16. siječnja 2015.ž
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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2.

3.

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona
o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97,
47/99 i 35/08) i članka 56. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" 15/13-pročišćeni tekst),
župan Brodsko-posavske županije, donio je

Na temelju članka 11. Odluke o
izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije
za 2015. ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 25/14) i Odluke o utvrđivanju
naknada
troškova
članovima
vijeća
i
predstavnika nacionalnih manjina ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/07),
župan Brodsko-posavske županije donio je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Zavoda za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije

ODLUKU
o rasporedu sredstava vijećima i
predstavnicima nacionalnih manjina u
Brodsko-posavskoj županiji za 2015.

I.
Daje se suglasnost na Statut Zavoda za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije,
koji je donijelo Upravno vijeće zavoda za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije
na 4. sjednici, održanoj 17. prosinca 2014.

I.
Ovom
Odlukom
raspoređuju
se
financijska sredstva izabranim vijećnicima i
predstavnicima nacionalnih manjina u Brodskoposavskoj županiji za 2015. godinu.

II.
II.
Ovaj
"Službenom
županije".

Zaključak
vjesniku

objavit će se u
Brodsko-posavske

Klasa : 023-01/15-01/47
Urbroj: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 16. siječnja 2015.ž
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

U Županijskoj skupštini za 2015.
planirano je ukupno 220.000,00 za djelatnost
Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, a
podrazumijeva izdatke za:
-

-

-

naknade članovima Vijeća u neto iznosu
od 170,00 kuna po članu po sjednici
kojoj su pribivali,
nagrada predsjedniku Vijeća u iznosu
od 500,00 kuna mjesečno,
nagrada
izabranom
predstavniku
nacionalne
manjine
500,00 kuna
mjesečno za svakog predstavnika,
materijalne
troškove
Vijeća
i
predstavnika nacionalne manjine.

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«
III.

Proračunska
raspoređuju se:
A)
B)

sredstva

iz

točke

II.

Vijeću romske nacionalne manjine
ili za:
80.000,00 kn
naknade članovima Vjeća 40.000,00 kn
nagradu predsjedniku Vijeća 6.000,00 kn
materijalne troškove
34.000,00 kn

-

Vijeću srpske nacionalne manjine
ili za:
80.000,00 kn
naknade članovima Vjeća 40.000,00 kn
nagradu predsjedniku Vijeća 6.000,00 kn
materijalne troškove
34.000,00 kn

C)
1.
2.
3.
4.

predstavnicima nacionalnih manjina
albanska nacionalna manjina 10.000,00
bošnjačka nacionalna manjina 10.000,00
češka nacionalna manjina
10.000,00
ukrajinska nacionalna manjina10.000,00

D)

PRIČUVA
(programske aktivnosti)
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Upravni odjel za Proračun i financije u
jednakim tromjesečnim iznosima na žiro račun
predstavnika nacionalnih manjina, na temelju
pisanog naloga za isplatu pročelnika nadležne
Stručne službe.

VII.
Sredstva za naknade članovima Vijeća
nacionalnih manjina i za materijalne troškove
Upravni odjel za Proračun i financije na
temelju pismenog naloga doznačuje u jednakim
tromjesečnim iznosima na žiro račun Vijeća.

VIII.

20.000,00 kn

Sredstva tekuće pričuve namijenjena su
za pokriće nepredviđenih izdataka koji će
proisteći iz Programa rada Vijeća nacionalnih
manjina, odnosno predstavnika nacionalnih
manjina.
O korištenju sredstava iz stavka 1. ove
točke odlučuje župan na temelju pismenih
zamolbi manjine.

IV.

IX.

Budući se krajem prve polovine 2015.
provode redoviti izbori za Vijeća i predstavnike
nacionalnih manjina, sredstva iz točke II. ove
Odluke doznačit će se za prvo polugodište, a
nakon provedenih izbora i za drugo polugodište
2015.

Provedba ove Odluke povjerava se
Stručnoj službi Županijske skupštine i župana i
Upravnom odjelu za Proračun i financije
Brodsko-posavske županije, te predstavnicima
Vijeća.
X.

V.
Nagradu
predstavnicima
Vijeća
nacionalnih manjina isplaćuje Upravni odjel za
Proračun i financije mjesečno na njihov žiro
račun.
VI.
Nagrade
i
materijalni
troškovi
predstavnicima nacionalnih manjina isplaćuje

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije",
a
primjenjuje se od 1. siječnja 2012.
Klasa: 023-01/15-01/76
Urbroj: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 28. siječnja 2015.
Župan
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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Broj: 1
II.

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona
o prostornom uređenju (narodne novine br.
153/13) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 - pročišćeni tekst), na
zahtjev načelnika općine Brodski Stupnik,
župan Brodsko-posavske županije donosi
sljedeću
ODLUKU
o povjeravanju izrade 4. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik

I.
Brodsko-posavska županija povjerava
obavljanje poslova izrade 4. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Brodski
Stupnik Zavodu za prostorno uređenje Brodskoposavske županije.

Međusobna prava i obveze Zavoda za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i
općine Brodski Stupnik u svezi izrade
prostorno-planskog dokumenta iz točke I. ove
Odluke, uredit će se posebnim ugovorom.

III.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa: 023-01/15-01/92
Urbroj: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 5. veljače 2015.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Broj: 1
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

1.

II.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04,
38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i
147/14) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski
Stupnik na 10. sjednici održanoj 16. veljače 2015.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu
I.
Usvaja se Izvješća o izvršenju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Brodski Stupnik
za 2014. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Brodski Stupnik
za 2014. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:363-01/15-01/05
Urbroj:2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 16. veljača 2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.
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Broj: 1

2.
Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 42. Statuta
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09 i 3/13), općinski načelnik
općine Brodski Stupnik, podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
I.
Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brodski Stupnik u
2014.g. utrošeno je: 1.813.905,62 kuna, kako slijedi:
1.GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
OPIS
Izgradnja i opremanje dječjih igrališta na
području općine (dječja igrala i video nadzor)
- Kupnja zemljišta od „Jasinja“ ulica S.Radica –
za oborinsku kanalizaciju
UKUPNO:

Plan za 2014.
203.000,00

Ostvarenje
200.273,75

5.000,00
208.000,00

4.540,50
204.814,25

Plan za 2014.

Ostvarenje

1.350.000,00
691.000,00
128.000,00
531.000,00
1.350.000,00

690.945,78
127.513,42
536.097,17
1.354.556,37

2.GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
OPIS
- Izgradnje nerazvrstanih cesta na području
općine Brodski Stupnik
l
- Slavonska ulica,
- Radničko naselje,
- Ulica hrvatske mladeži,
UKUPNO:

3.IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBORINSKU KANALIZACIJU,
BICIKLISTIČKE STAZE I DR.
OPIS
Izrada projektne dokumentacije za i
zgradnju
oborinske kanalizacija, biciklističkih i pješačkih
staza
UKUPNO:

Plan za 2014.
350.000,00

Ostvarenje
252.635,00

350.000,00

252.635,00

Broj: 1
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4.GRAĐENJE INKUBATORA U POSLOVNOJ ZONI «RIŽINO POLJE»
OPIS
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
inkubato ra u Poslovnoj zoni
Ukupno:

Plan za 2014.
1.900,00

Ostvarenje
1.900,00

1.900,00

1.900,00

II.
Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Brodski Stupnik za 2014. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:363-01/15-01/05
Urbroj:2178/03-01-15-1
Brodski Stupnik, 5. veljače 2015. godine
NAČELNIK
Petar Lovinčić, v.r.

3.
Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na 10. sjednici održanoj 16. veljače 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I.
Usvaja se Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Brodski za 2014. godinu, koju je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Brodski za 2015. godinu sastani je dio ovog Zaključka.
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Broj: 1

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:363-01/15-01/04
Urbroj:2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 16. veljače 2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

4.
Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/13) i članka 42.
Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 3/13), općinski
načelnik općine Brodski Stupnik, podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
I.
Ovim Programom utrošeno je za održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini 324.559,24 kuna kako
slijedi:
I. Odvodnju atmosferskih voda
Red.br.
1.
Ukupno:

Naziv
Procišcavanje kanala uz nerazvrstane ceste
na podrucju cijele opcine po potrebi

Plan za 2014.
5.000,00
5.000,00

Ostvarenje
0,00
0,00

Broj: 1
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II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanja
javnih površina, nerazvrstanih cesta i poljskih putova
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naziv
Materijal za tekuće održavanje
nerazvrstanih cesta
Materijal za tekuće odražavanje poljskih
putova
Materijal za tek. održavanje javnih površina
Usluge održavanja nerazvrstanih cesta kao i
u zimskom uvjetima
Usluge tekućeg održavanja poljskih putova
Usluge tekućeg održavanja javnih površina
Usluge tekućeg održavanja kanala u polju,
brdu
Sufinanciranje održavanja detaljn
e
melioracijske odvodnje

Ukupno:

Plan za 2014.
5.000,00

Ostvarenje
3.975,11

4.000,00

3.438,35

15.000,00
66.000,00

11.171,78
50.700,00

5.000,00
10.000,00
0,00

0,00
5.462,50
0,00

12.600,00

12.501,50

117.600 ,00

87.249,24

Plan za 2014.
50,00
5.000,00
1.000,00

Ostvarenje
30,50
1.613,78
408,00

6.050,00

2.052,28

Plan za 2014.
20.000,00

Ostvarenje
17.392,89

230.000,00

217.864,83

250.000,00

235.257,72

III. Održavanje groblja
Red.br.
1.
2.
3.

Naziv
Održavanje groblja (materijal)
Održavanje groblja (usluge)
Tekuće održa vanje mrtvačnica u Brodskom
Stupniku i Starom Slatiniku (materijal )

Ukupno:
IV. Javna rasvjeta
Red.br.
1.
2.

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

Ukupno:

II.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu dostavlja se Općinskom
vijeću na usvajanje.
Klasa:363-01/15-01/04
Urbroj:2178/03-01-15-1
Brodski Stupnik, 5. veljače 2015. godine
NAČELNIK
Petar Lovinčić, v.r.
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Broj: 1

5.

6.

Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ br. 94/13) i čl. 30. Statuta općine Brodski
Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 08/09), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik, na svojoj 10. sjednici održanoj
dana 16. veljače 2015.godine, donosi

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

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom na području općine
Brodski Stupnik za 2014. god.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području općine Brodski
Stupnik za 2014. godinu koji je ovom tijelu podnio
općinski načelnik.

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

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

Klasa: 351-01/15-01/03
Urbroj:2178/03-02-15-4
Brodski Stupnik, 16. veljača 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na
području općine Brodski Stupnik u 2014. godini

Gospodarenje otpadom je zakonska obaveza
jedinice lokalne samouprave. Temeljne odredbe
gospodarenja otpadom sadržane su u:
Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom (NN RH 94/13) i pripadajućim
pravilnicima,
Planu gospodarenja otpadom u
Brodsko-posavskoj županiji,
Sukladno navedenim zakonskim
odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava
gospodarenja komunalnim otpadom, na sjednici
Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik, održanoj
12.12.2011. godine, usvojen je Plan gospodarenja
otpadom općine Brodski Stupnik (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 17/11).
1.

Analiza, te ocjena stanja i potreba u
gospodarenju otpadom na našem
području uključujući ostvarivanje
ciljeva zacrtanih Planom gospodarenja
otpadom:
Dana 1. travnja 2008.g općina Brodski
Stupnik je zaključila Ugovor o koncesiji za
skupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja
općine Brodski Stupnik s tvrtkom «Jakob Becker»
d.o.o. Vrbskih žrtava 33, Gornja Vrba, na rok od 5
godina, te 1. travnja 2013. zaključila je Aneks
ugovora o koncesiji kojim se produžuje rok do
završetka natječajnog postupka, odnosno do
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje koncesije.

Broj: 1
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Dana 7. ožujka 2011. godine, Općinsko
vijeće donijelo je Odluku o prihvaćanju nacrta
Sporazuma o zajedničkoj izgradnji i korištenju
županijskog centra za gospodarenje otpadom
Brodsko-posavske županije, a u svrhu uspostave
cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom.
Prema izvještajima s terena, utvrđeno je da
su gotovo sva domaćinstva i pravne osobe preuzeli
posude za otpad.
Dva puta godišnje (travanj ili svibanj i rujan
ili listopad) koncesionar odvozi krupni otpad a o
terminu odvoza stanovništvo bude na vrijeme
obaviješteno.
Što se tiče deponija, one su tijekom 2012. i
2013. god. povremeno čišćene i sanirane, te s njima
nije bilo problema jer se uglavnom poštuju zabrane
stavljene na natpisne ploče.
Plan za naredno razdoblje vezan za
gospodarenje otpadom – planira se uspostava
sustava odvojenog skupljanja i obrade biološki
razgradivog otpada kao i obrada građevinskog
otpada.
Općina Brodski Stupnik nema lokaciju za
službeno odlagalište otpada iz razloga što je odvoz
komunalnog otpada povjereno koncesionaru tvrtki
«Jakob Becker» d.o.o. Gornja Vrba.
Općina Brodski Stupnik nije koristila
sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za sanaciju odlagališta komunalnog
otpada.
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Gospodarskoj zoni «Rižino polje».
Lokacija za odlaganje građevinskog otpada
određeno je u Starom Slatinik na k.č. broj 1621/1
k.o. Stari Slatinik.
4.

Podaci o lokacijama odbačenog otpada i
njihovom uklanjanju,
Divljih odlagališta na području općine
uglavnom nema, osim na nekim mjestima nešto tek
malo zamjetno, a što Služba komunalnih djelatnosti
nastoji riješiti putem svojih zaposlenika.
5.

Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva
smanjivanja ili sprečavanja nastanka
otpada, uključujući izobraznoinformativne aktivnosti
i akcije
prikupljanja otpadom
Općina će nastojati osigurati funkcioniranje
reciklažnog dvorišta, odnosno mobilne jedinice
postavljanjem odgovarajućeg broja i vrste
spremnika za odvojeno skupljanje problematičnog
otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i
tekstila. U naseljima gdje nema reciklažno dvorište
osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne
jedinice.
6.

Opće mjere za gospodarenje otpadom,
opasnim otpadom i posebnim
kategorijama otpada
Propisat će se sukladno novom Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom.

2.

Podaci o vrstama i količinama
proizvedenog otpada :
Na temelju podataka dostavljenih od strane
koncesionara „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba, na
području općine Brodski Stupnik od domaćinstava
prikupljeno je ukupno 315 tona komunalnog otpada
i 5 tona glomaznog otpada. Otpad je saniran na
odlagalište d.o.o. Nova Gradiška.

Provođenje nadzora od strane inspekcije
zaštite okoliša
Na području općine Brodski Stupnik nije
proveden nadzor od strane inspekcije zaštite okoliša,
dok se nadzor neuređenih odlagališta prati putem
djelatnika Vlastitog pogona (službe).
U 2014.g. izvršena je revizija učinkovitosti
provedbe plana gospodarenja otpadom koju provodi
Državni ured za reviziju – Područni ured Osijek.

3.

8.

Podaci o postojećim i planiranim
građevinama i uređajima za
gospodarenje otpadom
Lokacije za reciklažna dvorišta planirana su
Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja
općine Brodski Stupnik s lokacijom na

7.

Mjere prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada
Za provedbu mjera postupanja s otpadom
stanovništvo se potiče i obavještava putem
obavijesti, letaka, Biltena i sl.
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Pilot projekt odvojenog skupljanja otpada u
kućanstvima započeo je podjelom vreća za
odvajanje plastične, staklene i ambalaže od papira i
kartona.
Kućanstva su prilikom podjele vreća dobili i
letke na kojim je objašnjeno i riječima i slikovno
odvajanje korisnog otpada, sve druge informacije za
isto mogu se naći u na web stanici tvrtke i putem
telefona. Tijekom 2015. godine će se podijeliti
spremnici u koje će domaćinstva odvajati korisni i
bio otpad.
9.

Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog
papira, metala, stakla i plastike, te
krupnog (glomaznog) komunalnog
otpada
U dogovoru s koncesionarom postavit će se
kontejneri na određenim lokacijama za odvojeno
prikupljanje otpada.
Popis projekata važnih za provedbu
odredbi Plana
Općina Brodski Stupnik nije donijela
Program građenja građevina za gospodarenje
otpadom.

Broj: 1

7.

Na temelju članka 6. stavak 5. Zakona o
zakupu poslovnog prostora («Narodne novine» br.
125/11), Odluke o upravljanju i raspolaganju
nekretninama u vlasništvu općine Brodski Stupnik
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 10/11) i članka 30. Statuta općine Brodski
Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na svojoj 10. sjednici održanoj
16. veljače 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i
uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu općine Brodski Stupnik

10.

11.

Izvori i visina financijskih sredstava za
provedbu mjera gospodarenja otpadom
Financijska sredstva za provedbu mjera
gospodarenja otpadom osiguravaju se u Proračunu
općine Brodski Stupnik.
12.

Rokovi i nositelji izvršenja Plana
Rokovi izvršenja plana – tijekom 2015. g.
Nositelj izvršenja plana: Općinski načelnik

Klasa: 351-01/15-01/03
Urbroj:2178/03-01-15-3
Brodski Stupnik, 9. veljače 2015.g.
Općinski načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

Članak 1.
U Odluci o načinu i uvjetima davanja u
zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 26/12) članak 18. mijenja se
i glasi:
„Najniža zakupnina za 1m2 poslovnog
prostora na području općine, ovisno o djelatnosti
iznosi:

Broj: 1
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Pocetna cijena u
kunama

Ugostiteljstvo
Trgovina
Zanatstvo i usluge
Zdravstvo
Vete rinarstvo

15,00
15,00
7,50
1,00
5,00

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».

održavanja javne rasvjete na područje općine
Brodski Stupnik
1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 372-01/15-01/ 01
URBROJ: 2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 16. veljače 2015. godine
2.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.
3.

8.

4.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 147/14,)
i članka 810 Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
5/10), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na
10. sjednici održanoj 16. veljače 2015.g, donijelo je
sljedeću
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje komunalne djelatnosti

5.

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na
temelju provedenog postupka prikupljanja
ponuda za povjeravanje obavljanja
komunalnih poslova održavanja javne
rasvjete, za razdoblje od četiri godine
(2015.-2019.) izabire ponudu ponuditelja
ELEKTROINSTALATER MONTER
Ivan Safundžić, Krajačići 17, 35252
Sibinj OIB:17467123552.
Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova s izvoditeljem iz točke 1. ove
Odluke sklapa načelnik općine Brodski
Stupnik.
Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim
troškovnikom koji je sastavni dio ugovora i
iznosi 17.486,88 kn sa uračunatim PDVom.
Plaćanje izvršene usluge, odnosno radova
vrši se na račun izvoditelja najkasnije u roku
30 dana od dana dostave obračuna od strane
izvoditelja.
Obveze izvoditelja utvrditi će se ugovorom
o povjeravanju komunalnih poslova.

O b r a z l o ž e nj e
Načelnik općine Brodski Stupnik 26.01.2015.
godine donio je Odluku o provedbi postupka
prikupljanju ponuda za obavljanje poslova
održavanja javne rasvjete na području općine
Brodski Stupnik, te imenovao Povjerenstvo za
provedbu postupka prikupljanja ponuda. Pozivi za
dostavu ponuda upućeni su dana 30. 1. 2015. god.
Rok za predaju ponuda bio je 9. 2. 2015. do 12,00
sati.

Strana: 18

»SLUŽBENI VJESNIK«

Pozivi za dostavu ponuda upućeni su
sljedećim subjektima:
1.
ELEKTROINSTALATER MONTER Ivan
Safundžić, Krajačići 17, 35252 Sibinj
2.
SAFUNDŽIĆ ELEKTRIKA I
GRAĐENJE d.o.o., Krajačići 32A 35252
Sibinj
3.
TEHNOELEKTRO d.o.o., A. Cesarca 3,
31400 Đakovo
Nakon isteka roka za dostavu ponuda utvrđeno je da
su pristigle dvije ponude sa sljedećim vrijednostima:
1.
SAFUNDŽIĆ ELEKTRIKA I
GRAĐENJE d.o.o.,
18.185,00 kuna
Krajačići 32A 35252 Sibinj
2.
ELEKTROINSTALATER MONTER Ivan
Safundžić,
17.486,88 kuna
Krajačići 17, 35252 Sibinj
U cijene je uračunat PDV.

Broj: 1

Ponude ELEKTROINSTALATER MONTER Ivan
Safundžić, Krajačići 17, 35252 Sibinj ocjenjuju se
prema sadržaju i sposobnosti prihvatljivom.
Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću
donošenje odluke da se radovi na održavanju javne
rasvjete na području općine Brodski Stupnik za
razdoblje od 4 godine ustupe ponuditelju
ELEKTROINSTALATER MONTER Ivan
Safundžić, Krajačići 17, 35252 Sibin, obzirom da je
Ponuda br. 12/02/2015 od dana 6. 2. 2015. godine
ponuditelja ELEKTROINSTALATER MONTER
Ivan Safundžić Krajačići 17, 35252 Sibinj
OIB:467123552 jedina prihvatljiva, prikladna,
pravilna ponuda sposobnog ponuditelja.
Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci ove
Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Člankom 10. i 11. Odluke o određivanju komunalnih
djelatnosti čije obavljanje će se povjeriti fizičkoj ili
pravnoj osobi temeljem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova, te uvjeti i mjerila za
provođenje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 5/10) propisano je da odluku o odabiru
najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih
djelatnosti donosi Općinsko vijeće na temelju
sljedećih elemenata: Najpovoljnijom ponudom
smatrat ce se prihvatljiva ponuda sposobnog
ponuditelja prema traženim uvjetima s ponuđenom
najnižom cijenom za cjelokupni predmet nabave.
Prihvatljiva je ponuda ona koja potpuno udovoljava
svim uvjetima i zahtjevima traženim pozivom za
dostavu ponuda.
Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja uz
udovoljavanje uvjetima iz prethodnog stavka ima i
najnižu ponuđenu cijenu.
Nakon pregleda dokumentacije priložene ponudama
utvrđeno je da ponuditelj
SAFUNDŽIĆ
ELEKTRIKA I GRAĐENJE d.o.o., Krajačići 32A
35252 Sibinj nije dostavio svu dokumentaciju
traženu Pozivom za dostavu ponuda, te se njegova
ponuda odbija.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od dana dostave Odluke sukladno čl. 77.a
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09).
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu
Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno.
KLASA:UP/I-402-01/15-01/11
URBROJ: 2178/03-02-15Brodski stupnik, 16. veljača 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.

Broj: 1
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9.

3.

Popis sektorskih dokumenata i propisa
koje je bilo potrebno poštivati u izradi

Na temelju članka 201. stavka (1) i članka
94. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju
(Narodne novine, broj 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 10. sjednici
održanoj 16. veljače 2015. godine, donosi

4.

Evidencija postupka izrade i donošenja
usklađenja

ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik sa Zakonom o prostornom
uređenju (NN br. 153/13)

Članak 1.
Donosi se usklađenje Prostornog plana uređenja
općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 21/02, 20/07 i
26/12) sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br.
153/13).

Članak 2.
Usklađenje Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem
tekstu: Plan), sadrži :
0)

Članak 3.
Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a,
35000 Slavonski Brod.

Članak 4.
Zadržava se tekstualni dio, odredbe za provođenje i
svi kartografski prikazi Prostornog plana uređenja
općine Brodski Stupnik (Službeni vjesnik BPŽ br.
21/02, 20/07 i 26/12).
Na kartografskim prikazima građevinskog područja
mjerila 1:5000, neizgrađeno građevinsko zemljište
je kroz usklađenje utvrđeno kao
uređeno
građevinsko zemljište.
Neizgrađene građevinske čestice koje nemaju
direktan pristup na prometnu površinu ostvaruju
svoje pravo (status uređenog) isključivo
objedinjenjem s neposrednom susjednom česticom
koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na
prometnu površinu.

OPĆI DIO

A)
TEKSTUALNI DIO
1.
Odluka o usklađenja PPUO sa
Zakonom o prostornom uređenju (NN br.
153/13)
B)

OBVEZNI PRILOZI

1.

Obrazloženje usklađenja

2.

Stručne podloge, na kojima se temelje
prostorno planska rješenja

Članak 5.
Odluka o usklađenja Prostornog plana uređenja
općine Brodski Stupnik sa Zakonom o prostornom
uređenju (NN br.153/13) objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak 6.
Usklađenja Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik je izrađeno u (6) šest primjeraka
potpisanih od strane izrađivača plana i predsjednika
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Vijeća općine koji se imaju smatrati izvornikom, od
čega se (1) jedan nalazi u pismohrani izrađivača
plana, a ostali se dostavljaju nadležnim tijelima za
provođenje plana.
Uvid u Plan može se izvršiti na adresi:
−
Brodsko-posavske županije, Upravni odjel
za graditeljstvo i prostorno uređenje, Trg pobjede
26a, 35000 Slavonski Brod;
−
Zavod za prostorno uređenje Brodskoposavske županije, Trg pobjede 26a, 35000
Slavonski Brod kao i na web stranici Zavoda;
−
web stranici sustava ISPU-Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja.

Broj: 1
ODLUKU

o izradi izmjena i dopuna (4. izmjene i dopune)
Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Brodski Stupnik
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
21/02, 20/07, 26/12 i usklađenje br.1/15) - 4. izmjene
i dopune (u daljnjem tekstu : Odluka).

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu (8.) osmog dana po
objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije„.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA:350-01/14-01/10
URBROJ: 2178/03-02-15-8
Brodski Stupnik, 16. veljače 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Nikola Medved, v.r.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA
Članak 2.
Izrada i donošenje izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Brodski Stupnik - 4. izmjene i
dopune (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) temelji se
na odredbama članaka od 86. do 113. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13
- u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova („Narodne novine“ br. 106/98,
39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) - u daljnjem tekstu:
Pravilnik).

III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
10.

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“ br. 8/09 i 3/13),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 10.
sjednici održanoj 16. veljače 2015. godine, donosi

Članak 3.
Tijekom primjene važećeg Prostornog plana
općine Brodski Stupnik pokazala se potreba za ovim
izmjenama i dopunama koja je proizašla iz:
•
omogućavanja izgradnje zgrada za potrebe
poljoprivrede u gospodarskoj zoni i/ili izvan
građevinskog područja naselja

Broj: 1
IV.
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OBUHVAT PROSTORNOG PLANA
Članak 4.

Obuhvat Plana je cijelo administrativno
područje općine Brodski Stupnik u kojima je rađen i
Prostorni plan koji je predmetom izmjene i dopune.
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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.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU
PROSTORNOG PLANA
Članak 5.
Po donošenju Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 21/02) izrađene su dvije
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik i usklađenje Prostornog plana
uređenja općine Brodski Stupnik sa Zakonom. U
nekim segmentima odredbe za provođenje
predstavljaju prepreku boljoj iskorištenosti prostora
gospodarskih zona.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
PROSTORNOG PLANA
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta plana proizašla iz
članka 3. i 5., kao i potrebe za omogućavanjem bolje
provedbe plana kroz usuglašavanje i omogućavanje
ishođenja dozvola i akata gradnje kroz izmjenu
odredbi za provođenje su sljedeći:
•
Omogućavanje izgradnje poljoprivrednih
zgrada izvan građevinskog područja i unutar
gospodarske zone na udaljenosti prihvatljivoj
funkciji i zaštiti prometnih koridora.

Za izradu Plana koristit će se važeći Prostorni
plan i dostupni podaci iz postojećih strategija,
studija i planova koji su izrađeni za prostor obuhvata
Plana i šire, a odgovaraju razlozima i ciljevima
donošenja Plana definiranim u čl. 5. i 6. ove Odluke.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA
Članak 8.
Elaborata Prostornog plana izradit će stručni
izrađivač Plana.

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.
O izradi Plana obavještavaju se sljedeća tijela i
osobe određene posebnim propisima, s pozivom za
dostavom zahtjeva u roku od 15 dana slijedom čl. 90.
Zakona:
1.
2.
3.

Ministarstvo pomorstva, prometa i
infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb;
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica
Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb;
Hrvatske autoceste d.o.o. za upravljanje,
održavanje i građenje autocesta, Sektor za
planiranje i razvoj, Širolina 4, 10 000
Zagreb;
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4.
5.

6.

7.

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

Hrvatske ceste - Ispostava Slavonski Brod,
I.G. Kovačića 58. Slavonski Brod;
Županijska uprava za ceste Brodskoposavske županije, I. G. Kovačića 58.
Slavonski Brod;
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel
za graditeljstvo i prostorno planiranje,- P.
Krešimira IV br 1, 35000 Slavonski BrodIspostava Nova Gradiška;
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske
županije,Trg pobjede 26 a, 35000 Slavonski
Brod;
Općina Sibinj;
Općina Bebrina;
Općina Oriovac;
Grad Pleternica;
Mjesni odbori - svi
Brodsko-posavska županija, Zavod za
prostorno uređenje, Trg pobjede 26 A, 35
000 Slavonski Brod

Broj: 1

X. IZVORI FINANCIRANJA PLANA
Članak 11.
Izrada Prostornog plana financira se iz
sredstava Općinskog proračuna.

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

XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.

XI. 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 izmjena i dopuna Prostornog plana po
fazama kako slijedi:
o
Dostava prethodnih zahtjeva prema čl.
90 Zakona (podaci, planske smjernice i
propisani dokumenti) za izradu Plana:
najviše 15 dana od dana zaprimanja Odluke
s pozivom na dostavu zahtjeva
o
Izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana
od dostave prethodnih zahtjeva
o
Javna rasprava s javnim uvidom: u
trajanju 8 dana
o
Izrada Izvješća o javnoj raspravi: 15 dana
od završetka javne rasprave
o
Izrada Nacrta Konačnog prijedloga
Plana: 15 dana od usvajanja Izvješća o
javnoj raspravi

Provođenje ove Odluke povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Brodski
Stupnik -nositelju izrade Plana.
Nositelj izrade Plana obvezuje se da u roku
od 15 dana od dana objave ove Odluke:
−
Sukladno čl. 88. Zakona obavijesti javnost o
izradi Plana
−
Pisanim putem o izradi Plana obavijesti
susjedne jedinice lokalne samouprave
općine Sibinj, Bebrina, Oriovac, te grad
Pleternica.
−
Sukladno čl. 86. Zakona dostavi ovu
Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni
razvoj
−
Sukladno čl. 34. Zakona dostavi ovu
Odluku u Informacijski sustav prostornog
uređenja Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja
−
Sukladno čl. 34. Zakona dostaviti ovu
Odluku Zavodu za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije
−
Sukladno čl. 90. Zakona dostaviti ovu
Odluku javnopravnim tijelima iz čl. 9. Ove

Broj: 1
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Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za
izradu Plana.

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA:350-01/15-01/01
URBROJ: 2178/03-02-15-4
Brodski Stupnik, 16. veljače 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.

11.

Na temelju članka 105. i 201. Zakona o
prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) i
članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.8/09 i 3/13),
načelnik općine Brodski Stupnik dana 29. siječnja
2015. god. donosi:
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju konačnog prijedloga
Prostornog plana uređenja općine Brodski
Stupnik (Sl.vj. BPŽ br. 21/02, 20/07 i 26/12)
(usklađenje sa Zakonom o prostornom
uređenju NN br. 153/13)
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utvrđuje se konačni prijedlog Prostornog plana
uređenja Brodski Stupnik (Sl.vj. BPŽ br. 21/02,
20/07 i 26/12) (usklađenje sa Zakonom o
prostornom uređenju NN br. 153/13) koji je
izradio Zavod za prostorno uređenje Brodskoposavske županije.

Članak 2.
Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik (Sl.vj. BPŽ br. 21/02, 20/07 i 26/12)
(usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju NN
br. 153/13) iz članka 1. ovog zaključka sastoji se od
tekstualnog dijela.

Članak 3.
Temeljem članka 109.
stavka 4. Zakona o
prostornom uređenju (NN br. 153/13), upućuje se
konačni prijedlog Prostornog plana uređenja općine
Brodski Stupnik (Sl.vj. BPŽ br. 21/02, 20/07 i 26/12)
(usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju NN
br. 153/13) i Nacrt Odluke o usklađenju Prostornog
plana uređenja općine Brodski Stupnik sa Zakonom
o prostornom uređenju (NN br. 153/13), Općinskom
vijeću na donošenje.

Članak 4.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA BRODSKI STUPNIK
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:350-01/14-01/10
URBROJ: 2178/03-01-15-7
Brodski Stupnik, 29. siječnja 2015. godine
NAČELNIK
Petar Lovinčić, v.r.

Članak 1.
Na temelju Prijedloga plana i članka 107. stavak (4)
Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13),
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Broj: 1

12.

13.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 8/09 i 3/13) i članka 4.
Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u
vlasništvu općine Brodski Stupnik (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/11),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 10.
sjednici održanoj 16. veljače 2015 godine, donijelo
je

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 8/09 i 3/13), a na prijedlog
općinskog načelnika, Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na svoj 10. sjednici održanoj 16.
veljače 2015. godine, donosi
ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja stanarine korisnika
stanova na Rižinom polju

ODLUKU
o kupnji građevinskog zemljišta k.č. broj
106/3A k.o. Brodski Stupnik u vlasništvo općine
Brodski Stupnik
Članak 1.
Zbog
zadovoljavanja šireg interesa lokalne
zajednice (proširenja općinskog središta i prostora
područne škole), općina Brodski Stupnik provest će
postupak izravne pogodbe za kupnjom
građevinskog zemljišta k.č.br. 106/3A k.o. Brodski
Stupnik.
Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik na provedbi ove
Odluke.
Članak 3.

Točka 1.
Donosi se Odluka o oslobađanju od plaćanja
najamnine za korištenje stanova na Rižinom polju u
Brodskom Stupniku s danom 1. ožujka 2015. godine
iz razloga što je:
1.
Općina Brodski Stupnik provela postupak
prijenosa upisa vlasništva u korist
Republike Hrvatske sukladno članku 49.
Zakona o upravljanju državnom imovinom
(N.N.»145/10 i 70/12)
2.
Stambeni objekti su zapušteni, u trošnom
stanju bez izolacije, podovi truli, vlaga u
zidovima, otpada žbuka i s vanjske i
unutarnje strane, vodovodne instalacije ne
funkcioniraju.
3.
Korisnici stanova su uglavnom slabijeg
imovnog stanja, korisnici stalne ili
povremene socijalne pomoći.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko –posavske županije“.
Točka 2.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 940-01/15-01/03
Urbroj:2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 16. veljače 2015. godine

Zbog nemogućnosti naplate otpisuju se sva
nastala potraživanja po osnovi stanarine s danom 28.
veljače 2015. godine

Točka 3.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Zadužuje se općinski načelnik i Upravni
odjel za provedbom ove Odluke.

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 370-01/15-01/02
Urbroj:2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 16. veljača 2015. godine
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dimnjačarskih poslova na području općine Brodski
Stupnik s korisnikom koncesije OBITELJSKO
GOSPODARSTVO BRKLJAČA,vl. Vid Brkljača,
Zbjeg 97, MBG:92432263.

Članak 2.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.

14.

Na temelju članka 44. Zakona o
koncesijama (Narodne novine br. 143/12), članka
30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i
3/13) i članka 20. Ugovora o koncesiji za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području općine Brodski Stupnik (Klasa: 36301/10-01/52, Urbroj: 2178/03-01-10-10 od 22.
studeni 2010.godine), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na 10. sjednici održanoj 16. veljače,
donosi

Raskida se Ugovor o koncesiji za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području općine Brodski
Stupnik (Klasa: 363-01/10-01/52, Urbroj:2178/0301-10-10 od 22. studeni 2010. godine) zaključen s
Korisnikom koncesije: OBITELJSKO
GOSPODARSTVO BRKLJAČA, vl. Vid Brkljača,
Zbjeg 97, MBG:92432263, a temelju zahtjeva za
sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji za
obavljanje dimnjačarskih poslova na području
općine Brodski Stupnik.

Članak 3.
Utvrđuje se da korisniku koncesije: OBITELJSKO
GOSPODARSTVO BRKLJAČA, vl. Vid Brkljača,
Zbjeg 97, MBG:92432263 prestaje koncesija za
obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja
dimnjačarskih poslova na području općine Brodski
Stupnik, temeljem sporazumnog raskida.

ODLUKU

Članak 4.

o prestanku važenja Odluke o davanju
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova na području općine
Brodski Stupnik i sporazumnom raskidu
Ugovora o koncesiji

Zadužuje se općinski načelnik da pokrene postupak
dodjele nove koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području općine Brodski Stupnik.

Članak 5.
Članak 1.
Prestaje važiti Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na
području općine Brodski Stupnik (KLASA:36301/10-01/52, URBROJ:2178/03-02-10-9
15.11.2010.g.) na temelju koje je sklopljen Ugovor o
koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
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KLASA: 363-01/15-01/02
URBROJ: 2178/03-02-15-3
Brodski Stupnik, 16. veljača 2015.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.

Broj: 1
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 940-01/15-01/02
Urbroj: 2178/03-02-15-7
Brodski Stupnik, 16. veljače 2015.g.

15.

Na temelju Zakona o cestama («Narodne
novine» broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i
članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski
Stupnik, na svojoj 10. sjednici održanoj 16. veljače
2015. godine, donosi

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
NIKOLA MEDVED, v.r.

16.

ODLUKU
o prijenosu i upisu u zemljišne knjige
nerazvrstanih cesta u vlasništvu Republike
Hrvatske na općinu Brodski Stupnik sa
značenjem neotuđivog vlasništva

Na temelju članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik, na 10. sjednici
održanoj 16. veljače 2015. godine, donosi
ODLUKU

Članak 1.
Zbog upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige
k.o. Brodski Stupnik k.č. broj: 2961/2, 2252, 2913,
2254, 2902, 2904, 2912, k.o. Stari Slatinik k.č.broj:
1673, 1992, k.o. Lovčići k.č. broj: 539 i k.o.
Odvorci k.č. broj: 6237/3 i 6267 u vlasništvu
Republike Hrvatske prenose se u vlasništvo općine
Brodski Stupnik sa značenjem neotuđivog
vlasništva.

Članak 2.
Zadužuje se općinski načelnik i Upravni
odjel na provedbi ove Odluke.

o rashodovanju i zbrinjavanju (prodaji)
trošnog vozila UNIMOG u vlasništvu općine
Brodski Stupnik

Članak 1.
Ovom Odlukom pokreće se postupak rashodovanja i
zbrinjavanja (prodaje) trošnog vozila UNIMOG,
nabavljeno 1995. godine u vlasništvu općine
Brodski Stupnik nabavljenog za potrebe rada
Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti.

Broj: 1
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Članak 2.

PROGRAM

Na temelju prikupljenih podataka o procijenjenoj
tržišnoj vrijednosti vozila, provest će se prodaja
navedenog vozila putem internog natječaja – na
oglasnim pločama općine.

utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2015. godinu

I.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik i Upravni odjel za
provedbu ove Odluke.

Članak 4.

U Proračunu općine Brodski Stupnik za
2015.godinu planirani prihod od sredstva šumskog
doprinosa iznosi 50.000,00 kuna, a utrošit će se za
izgradnju komunalne infrastrukture sukladno
Programu građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Brodski Stupnik
za 2015. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
II.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Ovaj Program objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

KLAS:406-01/15-01/01
URBROJ:2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 16. veljače 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/15-01/13
Urbroj:2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 16. veljače 2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

17.
18.
Na temelju članka 65. Zakona o šumama
(«N.N.» broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10,
25/12, 68/12, 148/13 i 94,14) i članka 30. Statuta
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 8/09 i 3/13),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 10.
sjednici održanoj 16. veljače 2015. godine, donosi

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN
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 10. sjednici održanoj dana 16. veljače
2015. donosi
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PROGRAM

utroška sredstava ostvarenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2015. godini

Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru planira se u Proračunu
općine Brodski Stupnik za 2015. u iznosu od
250.000,00 kuna.

Broj: 1

19.

Na temelju članka 79. stavak 6. i 7. i članka
81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima («N.N.»
144/12) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
8/09. i 3/13) a na prijedlog Mandatnog povjerenstva,
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj
10. sjednici održanoj dana 16. veljače 2015. god
općine, donosi
ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća i
početku obnašanja dužnosti zamjenika člana
Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik

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 2015. godinu.

I.

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

Dana 17. 1. 2015. god. mandat članu
Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik
Tomislavu Gubiću miruje i tim danom dužnost člana
Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik počinje
obnašati zamjenik člana Dražen Klisurić, prvi
sljedeći neizabrani kandidat s liste Grupe birača
Tomislav Bašić.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

II.

Članak 3.

KLASA: 402-01/15-01/14
URBROJ: 2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik,16. veljače 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 013-03/15-01/01
Ur.broj: 2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 16. veljače 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Broj: 1
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II.

Na temelju članka 81. stavak 4. Zakona o
lokalnim izborima («N.N.» 144/12) i članka 30.
Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 8/09. i 3/13), a na
prijedlog Mandatnog povjerenstva, Općinsko vijeće
općine Brodski Stupnik na svojoj 10. sjednici
održanoj dana 16. veljače 2015. godine, donosi
RJEŠENJE
o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća
općine Brodski Stupnik

I.
Verificira se mandat zamjenika člana
Općinskog vijeća koji počinje obnašati dužnost
člana Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik i to
1.
Dražen Klisurić - Lista Grupe birača
Tomislav Bašić.

Ovaj Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 013-03/15-01/01
Ur.broj: 2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 16. veljače 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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Broj: 1

OPĆINA BUKOVLJE

1.

2.

Na temelju 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), čl. 391. st. 1. i 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12), i čl. 25. Statuta općine Bukovlje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 11/01,
04/06, 05/07, 11/09 i 8/13), Općinsko vijeće općine
Bukovlje, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22.
travnja 2014.g., donijelo je

Sredstva dobivena od prodaje nekretnina iz čl.1. ove
Odluke rasporedit će se kao sredstva za dotacije
vjerskim zajednicama predviđene Proračunom
općine Bukovlje.

3.
Ovlašćuje se općinski načelnik za poduzimanje svih
zakonom propisanih radnji u svrhu realizacije
prodaje nekretnina iz čl. 1. ove Odluke.

4.
ODLUKU
o davanju suglasnosti za pokretanje postupka
prodaje nekretnina u vlasništvu općine
Bukovlje za potrebe proširenja crkvenog
zemljišta

1.
Daje se suglasnost za pokretanje postupka prodaje
nekretnina u vlasništvu općine Bukovlje označene
kao dio k.č.br. 1219/3 pod novom oznakom k.č.br.
1219/4 u naravi dvorište od 613 m2 i dio k.č.br.
1219/5 u naravi oranica od 97 m2, sve upisane u
z.k.ul.br. 27 k.o. Bukovlje Brodsko, stečene
ugovorom o zamjeni sa Slavkom Berketa.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 021-05/14-01/9
Urbroj: 021-05/14-01/9
Bukovlje, 22. travnja 2014.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević inž.građ., v.r.

Broj: 1
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2.
Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine", broj 86/08 i 61/11) i članka 40. e Statuta općine Bukovlje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) općinski načelnik općine Bukovlje dana
20. siječnja 2015. godine donosi
PLAN
prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje za 2015. godinu
I
Ovim Planom prijema u službu utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel općine
Bukovlje u 2015. godini.
II
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje, potreban
broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2015. godinu utvrđuje se kako slijedi:

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Stanje
popunjenosti
radnih mjesta

Potreban broj
službenika/
namještenika na
neodredeno vrijeme

Ukupno
planirano

Procelnik Jedinstvenog
upravnog odjela
(magistar struke ili
strucni specijalist
pravnog smjera

1

0

1

1

Viši stručni suradnik
(magistar prava ili stručni
specijalist pravnog
smjera)
Referent- Komunalni
redar (srednja stručna
sprema IV stupnja)
UKUPNO

1

1

1

1

1

0

1

1

3

1

3

3

Naziv radnog mjesta

III
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Bukovlje i utvrđivanju radnih
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje predviđeno je ukupno 3 radna mjesta.
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Broj: 1

IV
Na dan 20. siječnja 2015. godine utvrđuje se da u Jedinstvenom upravnom odjelu postoje nepopunjena
sljedeća radna mjesta:
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – 1 izvršitelj
Komunalni redar – 1 izvršitelj.
V
U tijeku 2015. godine planira se prijem službenika i namještenika u službu na neodređeno vrijeme na
nepopunjena radna mjesta.
VI
Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje za 2015. godinu stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
KLASA: 023-05/15-01/02
URBROJ: 2178/25-01-15-01
Bukovlje 20. siječnja 2015. godine
Općinski načelnik
Davor Petrik, v.r

Broj: 1
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

1.

Članak 2.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju „(Narodne
novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 19.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ 19/13. – pročišćeni
tekst) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 10/09, 2/11, 3/13, i 14/14), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na 12. sjednici održanoj
11. veljače 2015. godine donijelo je

Općina Donji Andrijevci ima pravo i obvezu
odlučivati o potrebama i interesima građana na
svojem području organiziranjem i ostvarivanjem
programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
Prava i obveze iz stavka 1 ovog članka
ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za
djecu s područja općine Donji Andrijevci u
ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i
mogućim sufinanciranjem ekonomske cijene
redovnog programa dječjeg vrtića sukladno
planiranim sredstvima u Proračunu općine Donji
Andrijevci za tekuću godinu.

PLAN
mreže dječjih vrtića na području općine
Donji Andrijevci

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
Članak 3.

I. UVODNE ODREDBE
Čanak 1.
Planom mreže dječjih vrtića na području
općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu Plan)
utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i
obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog
odgoja i obrazovanja kao javnu službu i provode
program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.

Na području općine Donji Andrijevci
djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja
obavlja Dječji vrtić „Ivana Brlić Mažuranić“
Slavonski Brod kojem je osnivač grad Slavonski
Brod.
Djelatnost se obavlja u objektu Osnovne
škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci čiji je
osnivač Brodsko – posavska županija, a sukladno
zakonskim propisima.
Mreža dječjih vrtića na području općine Donji
Andrijevci čine:
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DJECJI VRTIC
DJECJI VRTIC
„IVANA BRLIC
MAŽURANIC“

ADRESA
Naselje Andrije
Hebranga bb
Slavonski Brod

Članak 4.
Mreža dječjih vrtića općine Donji
Andrijevci može se proširivati otvaranjem novih
područnih objekata na kojima postoji mogućnost
prenamjene građevine u skladu sa zakonskim
propisima, a u skladu s odredbama Državnog
pedagoškog standarda predškolskog odgoja i
naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića
od strane svih zakonom predviđenih osnivača.
U slučajevima iz prethodnog stavka 1. ovog
članka općina Donji Andrijevci može preuzeti
obvezu sufinanciranja smještaja djece u istima
nakon što isti uđu u Plan mreže dječjih vrtića općine
Donji Andrijevci, odnosno nakon dopune podataka
iz Plana.

Članak 5.
Obvezni program predškole može se
obavljati u objektima Osnovne škole „Viktor Car
Emin“ u Donjim Andrijevcima, odnosno područnim
školama u Starom Topolju i Sredancima gdje
postojeće prostore treba prilagoditi za rad male
škole.

OSN IVAČ
Grad Slavonski Brod

Broj: 1
SMJEŠTAJNI
KAPACITETI
40

Redoviti program koji predstavlja razvojni
program odgoja i naobrazbe djece u dobi od godine
dana do polaska u školu, a namijenjen je djeci za
zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u
različitom trajanju općina Donji Andrijevci može
sufinancirati sukladno utvrđenim Programima.
Općina Donji Andrijevci može sufinancirati
dio ekonomske cijene redovnog programa dječjih
vrtića iz članka 3. ovog Plana sukladno odredbama
odluke općine Donji Andrijevci kojima se uređuje
financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i
obrazovanja, odnosno dječjeg vrtića.

Članak 7.
Općina Donji Andrijevci može sufinancirati
dio ekonomske cijene za svako upisano dijete
redovnog programa u dječji vrtić na području drugih
jedinica lokalne samouprave registriranih sukladno
Zakonu ukoliko kapaciteti dječjeg vrtića iz članka 3.
Plana nije dostatan, te ukoliko se ne provode
programi rada s djecom s posebnim potrebama
temeljem planiranih proračunskih sredstava.

Članak 8.
I. SUFINANCIRANJE PROGRAMA
DJEČJEG VRTIĆA
Članak 6.
Općina Donji Andrijevci sukladno članku
49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i
članku 41. Državnog pedagoškog standarda
predškolskog odgoja i naobrazbe, može
sufinancirati Dječji vrtić „Ivana Brlić Mažuranić“
sukladno planiranim sredstvima u Proračunu općine
Donji Andrijevci za tekuću godinu.

Posebni Programi (učenje stranog jezika,
glazbeni programi, likovni programi, dramskoscenski programi, informatički programi, športski
programi, ekološki, vjerski, zdravstveni, programi
za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama,
programi rada s roditeljima, preventivni programi i
alternativni programi temelje se na tržišnim
pravilima, što znači da ih zainteresirani roditelji
plaćaju.
Općina Donji Andrijevci može sufinancirati
posebne programe i alternativne programe sukladno
planiranim sredstvima za tu namjenu u Proračunu
općine Donji Andrijevci.

Broj: 1
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Članak 9.

Sufinanciranje iz članka 7. i 8. Plana vršit će
se sukladno kriterijima utvrđenim posebnom
odlukom.

II. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ovaj Plan dostavlja se Brodsko-posavskoj
županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih
vrtića na području Brodsko-posavske županije.

Članak 11.
Plan mreže dječjih vrtića na području
općine Donji Andrijevci stupa na snagu prvog dana
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od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 601-02/15-01/08
URBROJ: 2178/04-03-15-4
Donji Andrijevci, 11.2.2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.
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Broj: 1

OPĆINA GARČIN

1.

II.

Na temelju članka 80. i 81. Zakona o
lokalnim izborima (NN 144/12) i članka 38.
Statuta općine Garčin ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
9/09),
Općinsko vijeće općine Garčin na 11. sjednici
održanoj 16. listopada 2014. g. na prijedlog
Mandatnog povjerenstva donosi

Dužnost vijećnika počinje obnašati
Dinko Vučinić (HDSSB) sa danom 16. 10. 2014.

III
Ovaj Zaključak objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".

ZAKLJUČAK
o prestanku vijećničkog mandata i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

I.
Dana 16. 10. 2014. g. prestaje mandat
vijećniku Josipu Bitunjcu (HDSSB) koji je
podnio zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih
razloga.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/14-02/66
Urbroj: 2178/06-03-14-1
Garčin, 16. listopada 2014. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Broj: 1
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2.

3.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće
općine Garčin na 11. sjednici održanoj 16.
listopada 2014. g. donosi

Na temelju članka 32. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće
općine Garčin na 11. sjednici održanoj 16.
listopada 2014. g. donosi

ODLUKU

ODLUKU

o upravljanju društvenim domovima na
području općine Garčin

o dodjeli jednokratne novčane pomoći
roditeljima novorođenog djeteta

I.

1.

Općinsko vijeće daje na upravljanje sve
društvene domove na području općine Garčin
trgovačkom
društvu
"Garčin" d.o.o.
za
komunalne djelatnosti.

Općina Garčin dodjeljuje jednokratnu
novčanu naknadu roditeljima novorođenog
djejeta bez obzira na socijalni uvjet, uvjet
prihoda i posebne uvjete.
Za ostvarivanje prava na jednokratnu
novčanu naknadu jedan od roditelja mora imati
prebivalište na području općine Garčin.

II.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se
načelnik općine, koji će u suradnji s Općinskim
vijećem, Nadzornim odborom Trgovačkog
društva i predstavnicima Vijeća mjesnih odbora
odrediti uvjete upravljanja i o tome zaključiti
posebni sporazum s direktorom Trgovačkog
društva.

-

III.

-

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena na službenoj
internet stranici općine: www.opcina-garcin.hr

2.
Visina jednokratne novčane naknade za
novorođenu djecu iznosi:
za prvo dijete u obitelji iznos od
1.500,00 kn
za svako iduće dijete iznos se povećava
za 500,00 kn

Iznos jednokratne novčane naknade
dodjeljuje se za onu proračunsku godinu u
kojoj je dijete rođeno.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
3.
Klasa : 021-05/14-02/71
Urbroj: 2178/06-03-14-1
Garčin, 16. listopada 2014. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Postupak za ostvarivanje prava iz
članka 1. ove Odluke pokreće jedan od
roditelja podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Garčin, a najkasnije
do 6 mjeseci starosti djeteta.
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Uz zahtjev,
sljedeće dokaze:
-

potrebno

je

priložiti

presliku osobne iskaznice jednog od
roditelja (podnositelja zahtjeva)
presliku rodnog lista novorođenog
djeteta i ostale djece,
presliku broja računa banke s IBAN-om
(podnositelja zahtjeva)
potvrdu o prihodu iz Porezne uprave za
prethodnu godinu (za podnositelja
zahtjeva).

4.
Za
provođenje
navedene
Odluke
zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine
Garčin.

5.
Sredstva potrebna za provedbu ove
Odluke osigurat će se u Proračunu općine
Garčin.

Broj: 1
6.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
godine, a bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na
službenoj internet stranici općine:
www.opcina-garcin.hr
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/14-02/91
Urbroj: 2178/06-03-14-1
Garčin, 16. prosinca 2014. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Broj: 1
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OPĆINA
GORNJA VRBA

1.
Na temelju članka 18. točka 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, Broj 007/09) i
članka čl. 40. Statuta općine Gornja Vrba ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 09/09, 09/11 i
3/13“), općinski načelnik općine Gornja Vrba donosi:
PLAN
klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata
Članak 1.
Ovim Planom utvrðuju se klasifikacijske oznaka i brojčane oznaka stvaratelja i primatelja akata koji se
primjenjuju u uredskom poslovanju Upravnog odjela općine Gornja Vrba
Članak 2.
Klasifikacijske oznake akata prema njihovom sadržaju i obliku utvrðuju se kako slijedi:
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Klasifikacijska
oznaka
004
004-01
006
006-1
007-01
007-02
008
008-01
008-02
008-02
011
011-01
012
012-02
013
013-01

Oznaka
dosjea
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

014
014-01
021
021-01
021-05
021-06

01
01
01
01

023
023-01
023-02
023-03
023-05
026
026-01
030
034-01
034-04
035
035-01
035-02
035-04
036
036-01
037
037-01
038
038-01
038-02
038-03
040
040-01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Broj: 1

Opis
SLOBODE, PRAVA I DUŽNOSTI ČOVJEKA I GRAĐANINA
Općenito
DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE
Političke stranke
Općenito
Udruge
INFORMIRANJE
Općenito
Zahtjevi o pravu na pristup informacija-pojedinačni predmeti
Rješenja po zahtjevu o pravu na pristup informacija
DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE PROPISA
Općenito
USTAVNI PROPISI I STATUTI
Statut
IZBORNI SUSTAV
Općenito-izbori
REFERENDUM I DRUGI OBLICI OSOBNOG
IZJAŠNJAVANJA
Općenito
ORGANIZACIJA I RAD VIJEĆA
Općenito
Općinsko vijeće-sjednice
Sjednice radnih tijela
ORGANIZACIJA I RAD TIJELA DRŽAVNE UPRAVE,
LOKLNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE
Općenito
Akti načelnika
Izvješća o radu
Jedinstveni upravi odjel
ORGANIZACIJA I RAD MJESNE SAMOUPRAVE
Općenito
UPRAVNO POSLOVANJE
Općenito (upravni postupci)
Izdavanje potvrda
UREDSKO POSLOVANJE
Općenito
Kasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi
Evidencije i obrasci
ARHIVIRANJE PREDMETA I AKAT A
Općenito
OVJERE
Općenito
PEČATI, ŽIGOVI I ŠTAMB ILJI
Općenito
Odobrenje za izradu
Upotreba, čuvanje i uništavanje
UPRAVNI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKAT A
Općenito

Broj: 1
041
041-01
050
050-01
053
053-01
061
061-01
080
080-01
100
100-01
112
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01
01
01
01
01
01

112-01
112-02
112-03
112-06
113

01
01
01
01

113-01
115
115-01
120
120-01
121
121-01
130
130-01
140
140-01
214
214-01
214-02
311
311-01
320
320-01
320-02
320-03
320-12
322-01
323-01
325
325-01
340
340-01
341
341-01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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UPRAVNI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA
Općenito
PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA R AD ORGANA UPRAVE
Općenito
MOLBE I PRJEDLOZI
Općenito
JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA
Općenito
RADNICI U ORGANIMA UPRAVE
Općenito (imenovanja i razrješenja)
RADNI ODNOS ZAPOŠLJAVANJE
Općenito
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA , UGOVOR
O DJELU I DOPUNSKI RAD
Općenito
Na neodređeno vrijeme
Na određeno vrijeme
Pripravnici
RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA,
OBUSTAVE RADA
Općenito
ZAŠTITA NA RADU
Općenito
STJECANJE DOHOTKA
Općenito
OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA
Općenito
TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA
Općenito
MIROVINSKO OSIGURANJE
Općenito
ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Općenito
Planovi zaštite od požara
OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
Općenito
POLJOPRIVREDA
Općenito
Pojoprivredno zemljište
Potvrdnice
Štete u poljoprivredi
VETERINARSTVO
Općenito
VODOPRIVREDA
Općenito
CESTOVNI PROMET
Općenito
ŽELJEZNIČKI PROMET
Općenito
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350
350-01
350-02
351
351-01
360
361-01
363
363-01
363-03
363-04
363-05
372
372-01
400
400-01
400-08
402
402-01
402-08
404
404-01
406
406-01
406-09
430
430-01
500
500-01
540
540-01
550
550-01
550-03
602
602-01
604
604-01
612
610-01
700
711-01
711-02
810
810-01
930
930-01
940
940-01
940-01
944-01
944-10

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01

PROSTORNO PLANIRANJE
Općenito
Prostorni planovi općine
ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
Općenito
GRAĐEVINSKI POSLOVI
Općenito
KOMUNALNI POSLOVI
Općenito
Komunalna naknada
Komunalno redarstvo
Ostalo
POSLOVNI PROSTOR
Općenito
FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI
Općenito
Proračuni
FINANCIRANJE
Općenito
Financiranje iz proračuna
INVESTICIJE
Općenito
UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE
Općenito
Postupci javne nabave
RASPOLAGANJE DRUŠTVENIM SREDSTVIMA
Općenito
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
Općenito
SANITARNI I ZDRAVSTVENI NADZOR
Općenito
SOCIJALNA ZAŠTITA
Općenito
Pojedinačni predmeti
ŠKOLSTVO
Općenito
STIPENDIRANJE
Općenito
KULTURA
Općenito
POSLOVI PRAVOSUDNE UPRAVE
Općenito
Ovrhe
CIVILNA ZAŠTITA
Općenito
GEODETSKO KATASTARSKI POSLOVI
Općenito
IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
Općenito
Upravljanje zemljištem i stjecanje imovine
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Općenito
Komunalni doprinos, legalizacija

Broj: 1

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 43

Članak 3.
Brojčane oznake organizacijskih jedinica su:
Urudžbeni broj: 2178/28 – godina-br. unutarnje ustrojstvene jedinice/redni broj pismena unutar predmeta

Unutarnje ustrojstvene jedinice su:

01- Općinski načelnik i radna tijela općinskog načelnika
02- Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća
04- Jedinstveni unutarnji upravni odjel
04-1 Komunalni redar

Članak 4.
Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
godine.

Članak 5.
Danom primjene ovog Plana prestaje primjena Plana brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata,
KLASA: 035-02/08-01/01;UR.BROJ: 2178/28-01-08-1, od 5. siječnja 2008. godine.
KLASA: 035-02/15-01/01
URBROJ: 2178/28-01-15-1
Gornja Vrba, 5. siječnja 2015.
Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.

2.

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar
Službena, radna i zaštitna odjeca
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme

PREDMET NABAVE
1/15
2/15
3/15
4/15

Evid. br.
nabave

16.000,00 kn
10.000,00 kn
2.000,00 kn
4.000,00 kn

Planirana
sredstva

12.800,00 kn
8.000,00 kn
1.600,00 kn
3.200,00 kn

Procijenjena
vrijednost
nabave

Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna

Postupak
javne
nabave

Nadmetanje
ukljucuje:
sklapanje
ug- sporazu.
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica

Početak
postupka

Trajanje
Ugovorasporazuma
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1.
2
3
4

Red.
broj

Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu:

Članak 2.

Ovim se Planom određuje plan i način trošenja sredstava Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu, a koja će se utrošiti u postupku nabave roba i usluga,
te ustupanju radova u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 1.

nabave općine Gornja Vrba za 2015. godinu

PLAN

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine» br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 40. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 09/09, 09/11 i 3/13“) općinski načelnik donio je:
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Broj: 1

JN 25/15
JN 26/15
JN 27/15

Izgradnja sportske dvorane-

Izgradnja objekata-tribine

Uređenje javnih površina-igralište

26

27

JN 24/15

25

24

JN 23/15

Modernizacija nogostupa
- D. Vrba ( Ul. M.Naletilića - 70.000,00 kn)
Ul. 108. brigade – izgradnja 1100.000,00 kn
Nogostupi
Sv. Filipa i Jakova, Vrbskih žrtava

23

(

JN 22/15

–

Modernizacija kolnika izgradnja u Firovoj i
Brkicevoj, ceste u naselju G. Vrba)

21/15

20/15

22

21

20

19

ETAPA, oborins ka odvodnja B. Radić)
Izgradnja vodoopskrbnog sustava
- proširenje mreže u naselju Modernizacija javne rasvjete

JN 18/15
Izgradnja sustava odvodnje na području općine (I. A. JN 19/15

5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15
16/15
17/15

Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Premije osiguranja
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Ulaganja u računalne programe
Provedba Zakona o zaštiti na radu
Provođenje sustavne deratizacije
Opremanje postrojbe civilne zaštite
Provedba Zakona o zaštiti stanovništva
Sanacija odlagališta
Električna energija

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

25.000,00 kn

800.000,00 kn

4.180.000,00 kn

300.000.00 kn

1.170.000,00 kn

3.400.000,00 kn

214.000,00 kn

200.000,00 kn

300.000,00 kn
590.000,00 kn

25.000,00kn
40.000,00 kn
12.000,00 kn
40.000,00 kn
15.000,00 kn
25.000,00 kn
15.000,00 kn
10.000,00 kn
3.000,00 kn
28.000,00 kn
10.000,00 kn
42.000,00 kn
30.000,00 kn

20.000,00 kn

640.000,00 kn

3.344.000,00
kn

240.000,00 kn

936.000,00 kn

2.720.000,00
kn

171.200,00 kn

160.000,00 kn

240.000,00 kn
472.000,00 kn

20.000,00 kn
32.000,00 kn
9.600,00 kn
32.000,00 kn
12.000,00 kn
20.000,00 kn
12.000,00 kn
8.000,00 kn
2.400,00 kn
22.400,00 kn
8.000,00 kn
33.600,00 kn
24.000,00 kn

Bagatelna

Otvoreni

Otvoreni

Bagatelna

Otvoreni

Otvoreni

Bagatelna

Bagatelna

Otvoreni
Otvoreni

Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna

Ugovor-bag.

Sklapanje
ugovora JN

Sklapanje
ugovora JN

Sklapanje
ugovora JN

Sklapanje
ugovora JN
Sklapanje
ugovora JN

Narudžbenica
Ugovor-bag.
Narudžbenica
Ugovor-bag.
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Ugovor- bag.
Narudžbenica
Ugovor-bag.
Ugovor-bag.
Sklapanje
ugovora JN
Sklapanje
ugovora JN
Sklapanje
ugovora JN
Sklapanje
ugovora JN

Rujan 2015

Rujan 2015

Srpanj 2015

Srpanj 2015

Travanj 2015

Travanj 2015

30 dana

6 mjeseci

3 mjeseca

3 mjeseca

Okvirni
sporazum
6 mjeseci

Broj: 1
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29/15

Izrada izmjena PPU i DPU

29

9.379.200,00 kn

54.400,00 kn

120.000,00 kn

Članak 3.

11.724.000,00
kn

68.000,00 kn

150.000,00 kn

Bagatelna

Bagatelna

Ugovor-bag.

Ugovor-bag.

Ožujak 2015

3 mjeseca

30 dana

KLASA: 400-01/15-01/1
URBROJ: 2178/28-01-15-1
Gornja Vrba, 16. 1. 2015.godine

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije »

Članak 4.

Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.

Za nabavu roba, usluga, te ustupanje radova općinski načelnik kao odgovorna osoba naručitelja donosi odluku o početku postupka javne nabave sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Administrativne poslove za provođenje postupaka nabave provodit će Povjerenstvo kojeg će imenovati općinski načelnik.

Ukupno

28/15

Izgradnja oproštajnih građevina na mjesnim
grobljima u Donjoj Vrbi ( uređenje okoliša)

28
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OPĆINA GUNDINCI

1.

Na temelju članka 88. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi „(Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 10/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12.), povjerenik Vlade Republike
Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika općine Gundinci
(“Narodne novine” broj 8/2015.), 4. veljače 2015. godine donosi
ODLUKU
o privremenom financiranju općine Gundinci
za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine

I.OPĆI DIO
Članak 1.
Ovom Odlukom o privremenom financiranju općine Gundinci za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015.
godine (u daljnjem tekstu: Odluka) prihvaća se privremeno financiranje općine Gundinci za razdoblje od 1.
siječnja do 31. ožujka 2015. godine kojom se utvrðuju rashodi i izdaci u visini 3/12 izvršenih rashoda prema
Proračunu za prethodnu godinu.

Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrðuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu
financiranja Odluke za prvo tromjesečje 2015. godine, kako slijedi:

A. RACUN PRIHODA I RASHODA

PLAN 2015.
I. - III.

Prihodi poslovanja

593.500 ,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

116.500 ,00

UKUPNI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
UKUPNI RASHODI
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

710.000 ,00
706.000 ,00
4.000,00
710.000 ,00
0,00
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II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za bnabavu nefinancijske imovine u ukupnoj vrijednosti od 710.000,00 kn
raspoređuju se po korisnicima i programima kako slijedi:
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Broj: 1

Članak 4.

Članak 8.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu
nefinancijske imovine rasporeduju se po
korisnicima i programime najviše do iznosa
ostvarenog u Proracunu Gundinci za razdoblje od 1.
sijecnja do 31. ožujka 2014. godine.

Privremeno financiranje poslova, funkcija i
programa tijela opcine Gundinci i drugih
proracunskih i izvanproracunskih korisnika
Proracuna opcine Gundinci, može trajati najduže do
31. ožujka 2015. godine.

Članak 5.

Članak 9.

U Odluci se planiraju sredstva proracunske zalihe
u iznosu od 15.000,00 kuna.

Ova Odluka o privremenom financiranju opcine
Gundinci za razdoblje od 1. sijecnja do 31. ožujka
2015. godine stupa na snagu danom objavljivanja u
"Službenom vjesniku Brodsko posavske županije".

Članak 6.
U razdoblju privremenog financiranja proracunski
korisnici ne smiju preuzimati nove financijske
obveze niti povecavati broj zaposlenih u odnosu na
stanje 31. prosinca 2014. godine.

Članak 7.
Na odnose utvrdene ovom Odlukom na
odgovarajuci nacin se primjenjuje Odluka o
izvršavanju Proracuna za 2014. godinu.

KLASA: 400-08/15-01/1
URBROJ: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 4. veljače 2015. godine
POVJERENIK VLADE RH
ZA OBAVLJANJE POSLOVA
IZ NADLEŽNOSTI
OPCINSKOG VIJECA I
OPCINSKOG NACELNIKA
OPCINE GUNDINCI
Mijo Kladaric, dipl.iur., v.r.

Broj: 1
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OPĆINA OKUČANI

1.

Na temelju članka 82., stavka 1, točka 1,
Zakon o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave /"Narodne novine" br. 44/2005 i
144/2012/, 48. Statuta općine Okučani («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 10/09,
4/13) i članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Okučani («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 16/09), Općinsko vijeće na
svojoj 12. sjednici održanoj 11. veljače 2015.
godine, donijelo je

iz Okučana, Stjepana Radića 80A s Liste grupe
birača i tim danom dužnost člana Općinskog vijeća
počinje obnašati zamjenik člana Općinskog vijeća
ANTO LAGUNDŽIĆ iz Caga 53 s Liste grupe
birača.

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

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

I.

Dana 2. veljače 2015. godine prestaje
mandat člana Općinskog vijeća VEDRANE OŠAP

Klasa: 021-05/15-01-02
Ur. br. 2178/21-01-15-02
Okučani, 11. veljače 2015. godine
PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.
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Broj: 1

2.

3.

Na temelju članka 83., stavka 2 Zakon o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave /"Narodne
novine" br. 44/2005 i 144/2012/, 48. Statuta općine
Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/09, 4/13) i članka 15. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 16/09),
Općinsko vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj 11.
veljače 2015. godine, donijelo je

Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 10/09. i 4/13), Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 12. sjednici održanoj 11. veljače
2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Programa mjera zaštite pučanstva
od zaraznih bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije,
deratizacije za općinu Okučani u 2015. godini

RJEŠENJE
o verikaciji mandata zamjenika člana
Općinskog vijeća

I.
Usvaja se Program mjera zaštite pučanstva
od zaraznih bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije,
deratizacije za općinu Okučani u 2015. godini

I.

Verificira se mandat zamjenika člana
Općinskog vijeća ANTE LAGUNDŽIĆA s Grupe
liste birača za vijećnika Općinskog vijeća općine
Okučani.

II.

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

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 021-05/15-01-02
Ur. br. 2178/21-01-15-01
Okučani, 11. veljače 2015. godine
PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

Klasa: 021-05/15-01-04
Urbr: 2178/21-01-14-02
Okučani, 11. veljače 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Broj: 1
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4.

5.

Na temelju članka 48. Statuta općine
Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/09, 4/13) i članka 15. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 16/09),
Općinsko vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj 11.
veljače 2015. godine, donijelo je

Na temelju članka 14. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka čl. 34
Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/09.) i 4/13.), Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 12. sjednici
održanoj 11. veljače 2015. godine donijelo je:

ODLUKU

PLAN

o davanju suglasnosti na izmjene i dopune
Statuta Dječjeg vrtića Nova Gradiška

mreže dječjih vrtića na području općine
Okučani

I.

I. UVODNE ODREDBE

Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Okučani daje suglasnost na izmjene i dopune Statuta
Dječjeg vrtića Nova Gradiška.

Članak 1.

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

Planom mreže dječjih vrtića na području
općine Okučani (u daljnjem tekstu Plan) utvrðuju se
ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje
obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja kao javnu službu i provode program
odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne skrbi za djecu predškolske dobi na
području općine Okučani.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Članak 2.

II.

Klasa: 021-05/15-01-05
Ur. br. 2178/21-01-15-01
Okučani, 11. veljače 2015. godine
PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

Općina Okučani ima pravo i obvezu
odlučivati o potrebama i interesima graðana na
svojem području organiziranjem i ostvarivanjem
programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Prava
i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju
se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s
područja općine Okučani u ustanovama
predškolskog odgoja i obrazovanja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa
dječjeg vrtića.
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II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
Članak 3.
Na području općine Okučani djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji
vrtić Nova Gradiška kojem je osnivač grad Nova
Gradiška i općine Okučani, Cernik, Staro Petrovo
Selo i Nova Kapela.
Djelatnost se obavlja u objektu dječjeg
vrtića koji je u vlasništvu općine Okučani, a
sukladno zakonskim propisima.
Mrežu dječjih vrtića na području općine
Okučani čini: Dječji vrtić “Bljesak” Okučani, ulica
Grigora Viteza bb, smještajni kapacitet 50.

Broj: 1

odgoja i naobrazbe, sufinacira Dječji vrtić “Bljesak”
osiguranjem sredstva u svom Proračunu.
Redoviti program koji predstavlja razvojni
program odgoja i naobrazbe djece u dobi od godine
dana do polaska u školu a namijenjen je djeci za
zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u
različitom trajanju općina Okučani sufinancira
sukladno utvrðenim Programima.
Općina Okučani sufinancira dio ekonomske
cijene redovnog programa dječjih vrtića iz članka 3.
ovog Plana sukladno odredbama odluke općine
Okučani kojima se ureðuje financiranje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja i Odluke o
utvrðivanju mjerila za osiguranje sredstava za
zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti
predškolskog odgoja i naobrazbe u Brodskoposavskoj županiji.

Članak 4.
Mreža dječjih vrtića općine Okučani može
se proširivati dogradnjom smještajnih kapaciteta
dječjeg vrtića iz članka 3. ovog Plana, te otvaranjem
novih područnih objekata u skladu s odredbama
Državnog pedagoškog standarda, odnosno
osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih
zakonom predviðenih osnivača.
U slučajevima iz prethodnog stavka ovog
članka općina Okučani može preuzeti obvezu
sufinanciranja smještaja djece u istima nakon što
isti uðu u Plan mreže dječjih vrtića općine Okučani,
odnosno nakon dopune podataka iz Plana.

Članak 5.
Obavezni program predškole može se
obavljati u objektima Osnovne škole Okučani.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA
DJEČIJEG VRTIĆA
Članak 6.
Općina Okučani, sukladno članku 49.
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članku
41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Ovaj Plan dostavlja se Brodsko-posavskoj
županiji radi usklaðivanja razvitka mreže dječjih
vrtića na području Brodsko-posavske županije.

Članak 8.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 061-02/15-01-01
Urbr: 2178/21-01-15-01
Okučani, 11. veljače 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Broj: 1
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OPĆINA PODCRKAVLJE

1.

svojem području organiziranjem i ostvarivanjem
programa predškolskog odgoja I obrazovanja.

Na temelju članka 14. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 32
Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 4/13) Općinsko
vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 14. sjednici
održanoj 11. veljače 2015. godine donijelo je:

Općina Podcrkavlje nije osnivač/suosnivač niti
jedne predškolske ustanove (dječjeg vrtića) i
nema vlastite smještajne kapacitete na području
općine.

PLAN
mreže dječjih vrtića na području općine
Podcrkavlje

I. UVODNE ODREDBE

Djelatnost predškolskog odgoja, t.j. prava i obveze
iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se osiguravanjem
realizacije Programa predškolskog odgoja za
djecu s područja općine Podcrkavlje u prostoru
područne osnovne škole Blaž Tadijanović u
Podcrkavlju.
Program se odvija u jednoj do dvije skupine u
trajanju 150 sati, a općina Podcrkavlje osigurava
stručnog zaposlenika-odgojitelja i snosi sve
materijalne troškove provođenja Programa.

Članak 1.
II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
Planom mreže dječjih vrtića na području
općine Podcrkavlje (u daljnjem tekstu Plan)
utvrðuju se ustanove predškolskog odgoja i
obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog
odgoja i obrazovanja kao javnu službu i provode
program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.

Na području općine Podcrkavlje djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja
predškolska ustanova Dječji vrtić Ivana Brlićmažuranić čiji je osnivač grad Slavonski Brod.

Članak 2.

Članak 4.

Općina Podcrkavlje ima pravo i obvezu
odlučivati o potrebama i interesima graðana na

Mreža dječjih vrtića općine Podcrkavlje
može se uspostaviti otvaranjem novih područnih

Članak 3.
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objekata u skladu s odredbama Državnog
pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem
novih dječjih vrtića od strane svih zakonom
predviđenih osnivača (vjerskim zajednicama, te
drugim pravnim i fizičkim osobama).
U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka
općina Podcrkavlje može preuzeti obvezu
sufinanciranja smještaja djece u istima nakon što
isti uđu u Plan mreže dječjih vrtića općine
Podcrkavlje, odnosno nakon dopune podataka iz
Plana.

Članak 5.
Sukladno potrebama općina Podcrkavlje planira
osnivanje
dječjeg
vrtića
i
iznalaženje
odgovarajućeg prostora, bilo u postojećem
objektu sadašnje područne osnovne škole u
podcrkavlju gdje postoji mogućnost prenamjene
građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog
odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi, bilo preuređenjem nekog od
društvenih domova u naseljima općine, bilo
pronalaženjem
odgovarajućeg
građevinskog
zemljišta i izgradnjom novog objekta za
navedenu namjenu.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA
DJEČJIH VRTIĆA

Broj: 1

u dječjim vrtićima čiji je osnivač grad Slavonski
Brod u Slavonskom Brodu ili privatna osoba ostali subjekti, ili za djecu koja pohađaju
redovne programe dječjih vrtića na području
drugih jedinica lokalne samouprave.

Članak 8.
Općina Podcrkavlje će po potrebi i zahtjevu
roditelja za svako upisano dijete s prebivalištem
na području općine Podcrkavlje sufinancirati
troškove
smještaja
djece
u
redovnim
programima dječjeg vrtića Cekin, Slavonski
Brod, čiji je osnivač vjerska zajednica i koji
provodi program za djecu s posebnim
potrebama.

Članak 9.
Posebni programi (učenje stranog jezika, likovni
programi,
dramsko-scenski
programi,
informatički
programi,
športski
programi,
ekološki, vjerski, zdravstveni, programi rada s
roditeljima, preventivni programi) i alternativni
programi temelje se na tržišnim pravilima, što
znači da ih plaćaju zainteresirani roditelji.
Općina Podcrkavlje može sufinancirati posebne
programe i alternativne programe sukladno
planiranim sdredstvima u Proračunu za tu
namjenu.

Članak 6.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Općina Podcrkavlje u cijelosti će sufinancirati
realizaciju Programa predškolskog odgoja za
djecu predškolske dobi t.j. u godini pred
polazak u školu, s područja općine Podcrkavlje
za što se sredstva planiraju u Proračunu općine.

Članak 7.
Općina Podcrkavlje u svom Proračunu
ne planira sredstva za sufinanciranje ekonomske
cijene redovitog programa dječjih vrtića za
djecu s područja općine Podcrkavlje koja borave

Članak 10.
Ovaj Plan mreže dječjih vrtića na
području općine Podcrkavlje dostavlja se Brodskoposavskoj županiji radi usklaðivanja razvitka
mreže dječjih vrtića na području Brodsko-posavske
županije.

Članak 11.
Stupanjem na snagu ovog Plana, prestaje važiti

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«

Plan mreže dječjih vrtića na području općine
Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 21/10).

Članak 12.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa: 602-01/15-01/5
Urbr: 2178/13-01-15-1
Okučani, 11. 2. 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Miletić, v.r.
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Broj: 1

OPĆINA SIKIREVCI

1.

Na temelju članka 14. Zakona o pravu
na pristup informacijama ("Narodne novine" br.
25/13) i članka 47. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
3/13), općinski načelnik donosi
ODLUKU
o ustrojavanju službenog upisnika o
ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu
informacija općine Sikirevci

Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se Upisnik o
zahtjevima,
postupcima
i
odlukama
o
ostvarivanju prava na pristup informacijama,
kao i na ponovnu uporabu informacija (dalje u
tekstu: Upisnik).
Općina Sikirevci dužna je voditi
poseban službeni upisnik u skladu s odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama

("Narodne novine" br. 25/131), te Pravilnika o
ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog
upisnika o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija
("Narodne novine" br. 83/14).

Članak 2.
U Upisnik se, po redoslijedu primitaka,
upisuju usmeni i pisani zahtjevi korisnika prava
na pristup informacijama, kao i zahtjevi za
dopunu, ispravak, ponovnu uporabu informacija
radi vođenja evidencije o broju podnesenih i
riješenih zahtjeva.
Ako je zahtjev podnesen putem
elektroničke pošte smatrat će se da je podnesen
pisani zahtjev.

Članak 3.
Upisnik
se
vodi
u
prikladnom
elektroničkom obliku koji sadrži podatke iz
Obrazca broj 1. - Upisnik o zahtjevima,
postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na
pristup informacijama i ponovnu uporabu

Broj: 1
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informacija, za svaku kalendarsku godinu, uz
obvezu ispisivanja listova i uvezivanja na kraju
godine.

Članak 4.
U Upisnik se upisuju sljedeći podaci:
-

-

-

-

-

-

-

redni broj zahtjeva,
vrsta zahtjeva (zahtjev za pristup
informacijama, dopunu ili ispravak
informacije
i
ponovnu
uporabu
informacija),
klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj
zahtjeva, odnosno drugi evidencijski
broj,
datum primitka zahtjeva,
način podnošenja zahtjeva (poštom,
elektroničkom
poštom,
usmeno
i
drugo),
podaci o podnositelju zahtjeva (ime i
prezime,
odnosno
naziv,
adresa,
odnosno sjedište, kontakt telefon i / ili
adresa elektroničke pošte),
informacija koja se traži (podaci koji su
važni za prepoznavanje informacije),
odluka o zahtjevu (usvojen, djelomično
usvojen, odbijen, odbačen, ustupljen,
obustavljen postupak, izdana obavijest),
uz navođenje pravne osnove,
odluka prvostupanjskog tijela po žalbi,
odluka drugostupanjskog tijela po žalbi,
odluka
Visokog
upravnog
suda
Republike Hrvatske po žalbi,
visina ostvarene naknade iz članka 19.
Zakona
o
pravu
na
pristup
informacijama,
napomena.

Članak 5.
Upisnik vodi službenik za informiranje.
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Članak 6.

Upisnik se zaključuje na kraju svake
kalendarske godine (31. prosinca) na način da
se iza posljednjeg upisanog rednog broja
stavlja službena zabilješka koja sadrži: dan,
mjesec i godinu zaključivanja, redni broj
posljednjeg upisa u Upisnik, broj riješenih
zahtjeva i broj neriješenih zahtjeva.
Službenu zabilješku o zaključivanju
Upisnika upisuje u Upisnik i nakon ispisivanja
iste potpisuje službenik za informiranje.
U ispisanom i zaključenom Upisniku
tekst se ne smije brisati, ispravljati niti učiniti
nevidljivim, a iznimno, pogreška se može
ispraviti tako da se ista precrta vodoravnom
crtom, te se upiše točan podatak, o čemu
službenik stavlja službenu zabilješku u rubrici
napomena.
Općina Sikirevci dužna je osigurati
sigurnu kopiju upisnika u elektroničkom obliku,
kopiranjem na prijenosni informatički medij ili
na drugi prikladni način.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmim
danom od objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije", a objavit će se i
na www.opcina-sikirevci.hr
Klasa: 008-01/15-01/01
Urboj: 2178/26-01-14-4
Sikirevci, 23. siječnja 2015. g.
Općinski načelnik
Ivan Benaković, v.r.
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2.

Broj: 1
III

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09), članka 47. Statuta
općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/13), te Programa
stručnog
osposobljavanja
vježbenika
Jedinstvenog upravnog odjela općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 2/14), općinski načelnik općine Sikirevci,
donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" i bit će objavljena na web
stranici općine Sikirevci.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 119-01/15-01/01
Urbroj: 2178/26-01-15-01
Sikirevci, 26. siječnja 2015.
Načelnik općine Sikirevci
Ivan Benaković, v.r.

ODLUKU
o uključivanju u Program stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja
radnog odnosa
3.
I
Općina SIkirevci uključit će se u
program stručnog osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnog odnosa.
Mjera stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog osnosa (stručno
osposobljavanje za rad) sastavni je dio
Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u
2015. godini.
Cilj
programa
je da
mladim
nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i
staža osigura ulazak na tržište rada kroz
stručno osposobljavanje za rad, te im na taj
način osigura stjecanje radnog iskustva čiji
nedostatak
im
otežava
pristup
prvom
zaposlenju, te polaganju državnog ispita.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09), članka 47. Statuta
općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 3/13), te Programa
stručnog
osposobljavanja
vježbenika
Jedinstvenog upravnog odjela općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 2/14), općinski načelnik općine Sikirevci,
donosi
PLAN
prijema na stručno osposobljavanje u
Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci
za 2015. godinu

II
U svrhu provedbe ove Odluke izvršit će
se sve potrebne radnje sukladno Programu
stručnog osposobljavanja vježbenika za rad bez
zasnivanja radnog odnosa, te dostavljanja istog
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Članak I.
Planom prijema na stručno osposobljavanje utvrđuje se popis radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sikirevci

Broj: 1
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uz broj izvršitelja prema kalsifikacijskoj
strukturi, te broj osoba koje se planiraju primiti
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa prema razini obrazovanja.
temeljem prijedloga načelnika općine
Sikirevci utvrđuje s e Plan prijema na s tručno
osposbljavanje u jedinstveni upravni odjel
općine Skirevci za kalendarsku 2015. godinu
sukladno Pravilniku o unutarnjem redu općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 10/14).

Članak II.
Sukladno
podnesenim
prijedlozima
načelnik općine Sikirevci utvrđuje stanje
popunjenosti mjesta kako slijedi.
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na
stručno
osposbljavanje
bez
zasnivanja radnog odnosa planira se u 2015.
godini prijem 3 8tri) osobe s obrazovanjem:
prvostupnica stručnog studija javne uprave,
ekonomije, računovodstva ili menadžmenta ili
osobe sa stečenom srednjom stručnom
spremom IV stupanj, ekonomije, upravno pravo
ili komercijalist.

Članak IV.
Plan prijema na stručno osposobljavanje
u Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci za
2015. godinu
stupa
na
snagu
danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIKIREVCI

Članak III.
Za kalendarsku 2015. godinu utvrđuje
se Plan prijema na stručno osposbljavanje u
Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci
prema razini obrazovanja kako slijedi:

Klasa : 112-01/15-01/1
Urbroj: 2178/26-01-15-1
Sikirevci, 26. siječnja 2015.
Načelnik općine Sikirevci
Ivan Benaković, v.r.
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Broj: 1

OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

1.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04 - Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), članak
32. alineja 19. Statuta općine Slavonski Šamac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 6/13), čl. 28, Poslovnika o radu Općinskog
vijeća općine Slavonski Šamac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/13),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 10. sjednici održanoj 29. siječnja 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 1/2013)

Članak 1.
Članak 10. Odluka o komunalnom
doprinosu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/2013), miejnja s e i glasi:
1)

Tijelo državne uprave koje donosi akt
na temelju kojega se može graditi,
dužno je u zakonskim rokovima i na

2)

način propisan Zakono o gradnji i
drugim važećim zakonima, potreban
primjerak dokumentacije za obračun
komunalnog
doprinosa
dostaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Slavonski Šamac, radi donošenja
rješenja o komunalnom doprinosu.
Rješenje o komunalnom doprinosu iz
stavka
1.
ovog
članka
donosi
Jedinstveni
upravni
odjel
općine
Slavonski
Šamac
u
postupku
pokrenutom po zahtjevu stranke ili po
službenoj dužnosti.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 021-05/13-02/1
Urbroj: 2178/09-02-15-2
Slavonsk Šamac, 29. siječnja 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franjo Vuksanović, v.r.

Broj: 1
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OPĆINA VRBJE

1.

II.

Na temelju čl.27. stavka 4. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine „
br.39/13) i članka 32. Statuta općine Vrbje
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“br.
15/09, 5/13), Općinsko vijeće općine Vrbje, na
svojoj 5. sjednici održanoj 11.3.2014.g. donosi
ODLUKU
o određivanju predstavnika općine Vrbje u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske

Ova Odluka dostavit će se Agenciji za
poljoprivredno zemljište na daljnje postupanje.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:945-01/14-01/15
Urbroj: 2178/19-03-14-1
Vrbje, 11.03.2014.

I.
Za predstavnika općine Vrbje u Povjerenstvo za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske određuje se
STJEPAN BABIĆ, Sičice 114, 35 423 VRBJE.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Stjepan Babić, v.r.
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Broj: 1

2.

3.

Na temelju čl. 46. Statuta općine Vrbjei čl.
11. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine
Vrbje(„Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije“ 15/09 i 5/13 ) načelnik općine Vrbje dana
29. 1.2014.g. donosi

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i
143/13) i članka 46. Statuta općine Vrbje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 15/09,
05/13), načelnik općine Vrbje , dana 28. siječnja
2014. godine, donio je

ODLUKU
PRAVILNIK
o imenovanju povjerenika u postupku obnove
zemljišne knjige i izlaganja katastarskih
podataka za dio k.o. Mačkovac

I.

o provedbi postupaka nabave bagatelne
vrijednosti

I. OPĆE ODREDBE

Za povjerenika u postupku obnove zemljišne
knjige i izlaganja katastarskih podataka za dio k.o.
Mačkovac imenuje se Vlado Vonić, rođ. 12.3.1960.s
adresom stanovanja Mačkovac 89, tel.346 151,
mob.098 178 6765.

II.
Za obavljene radove povjereniku će se priznati
naknada na teret Proračuna općine Vrbje, sukladno
važećem ugovoru.

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

Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne
nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog
trošenja proračunskih sredstava, ovim se
Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi
stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova
i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00
kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00
kuna bez PDV-a za nabavu radova (u daljnjem
tekstu: bagatelna nabava) za koje sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji
obveza provedbe postupaka javne nabave.
U provedbi postupaka nabave robe, radova i
usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je
primjenjivati i druge važeće zakonske i
podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se
odnose na pojedini predmet nabave u smislu
posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima,
Zakon o prostornom uređenju i gradnji i dr.)

OPĆINA VRBJE
NAČELNIK
Članak 2.
Klasa: 932-01/14-01/03
Urbroj:2178/19-01-01-14-1
Vrbje, 29.01.2014.
NAČELNIK:
Igor Jurišić, v.r.

Prilikom provođenja postupaka javne
nabave moraju se poštovati osnovna načela javne
nabave propisana člankom 3. Zakona o javnoj
nabavi.

Broj: 1
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Članak 3.

Prilikom definiranja predmeta nabave
naručitelj je dužan postupati u duhu dobrog
gospodarstvenika po načelu najbolja vrijednost za
uloženi novac. U tom smislu ne smije se dijeliti
vrijednost nabave s namjerom izbjegavanja
primjene Zakona o javnoj nabavi, odnosno odredbi
ovog Pravilnika.

II. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
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zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena
ponuda, rangiranje ponuda sukladno
kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za
odabir najpovoljnije ponude sukladno
kriteriju za odabir i uvjetima propisanim
dokumentacijom/uputama za prikupljanje
ponuda ili poništenje postupka.

III. PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE
ČIJA JE PROCIJENJENA
VRIJEDNOST MANJA OD 20.000,00 KUNA

Članak 4.
Članak 6.
O sukobu interesa na odgovarajući se način
primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

III. POKRETANJE I PRIPREMA
POSTUPKA BAGATELME NABAVE
Članak 5.
Pripremu i provedbu postupaka bagatelne
nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna provode
ovlašteni predstavnici naručitelja koje imenuje
načelnik općine internom odlukom, te određuje
njihove obveze i ovlasti u postupku nabave
bagatelne vrijednosti.
U pripremi i provedbi postupaka bagatelne
nabave iz stavka 1. ovog ćlanka moraju sudjelovati
najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika.
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja
su:
priprema postupka nabave bagatelne
vrijednosti: dogovor oko uvjeta vezanih uz
predmet nabave, potrebnog sadržaja
dokumentacije/uputa za prikupljanje
ponuda, tehničkih specifikacija,
ponudbenih troškovnika i ostalih
dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,
provedba postupka nabave bagatelne
vrijednosti: slanje Poziva na dostavu
ponuda gospodarskim subjektima na
dokaziv način, slanje i objava Poziva na
dostavu ponuda na web stranici naručitelja,
otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje

Nabava radova, roba i usluga procijenjene
vrijednosti manje od 20.000,00 kuna, provodi se
izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem
ugovora s jednim gospodarskim subjektom po
vlastitom izboru.
Narudžbenica obavezno sadrži podatke o:
upravnom tijelu, odnosno o naručitelju koji izdaje
narudžbenicu, vrsti roba/radova/usluga koje se
nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere,
količina, jediničnih cijena, te ukupnih cijena, roku i
mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja
gospodarskom subjektu-dobavljaču.
Evidenciju izdanih narudžbenica vodi Jedinstveni
upravni odjel.
Narudžbenicu ili ugovor potpisuje načelnik općine.
Ugovor obavezno sadrži podatke o
ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu
sklapanja ugovora, predmetu ugovora, cijeni i
ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno Zakonu
o obveznim odnosima.
IV. PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA
VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD
20.000,00 KUNA, A MANJA OD 70.000,00
KUNA
Članak 7.
Nabava bagatelne vrijednosti jednake ili
veće od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna,
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provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s odabranim gospodarskim
subjektom.
Narudžbenica obavezno sadrži podatke o:
upravnom tijelu, odnosno o naručitelju koji izdaje
narudžbenicu, vrsti roba/radova/usluga koje se
nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere,
količina, jediničnih cijena, te ukupnih cijena, roku i
mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja
gospodarskom subjektu-dobavljaču.
Evidenciju izdanih narudžbenica vodi Jedinstveni
upravni
Narudžbenicu ili ugovor potpisuje načelnik općine.
Ugovor obavezno sadrži podatke o
ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu
sklapanja ugovora, predmetu ugovora, cijeni i
ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno Zakonu
o obveznim odnosima.

V. PROVEDBA POSTUPKA BAGATELNE
NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA
VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD
70.000,00 KUNA, A MANJA OD 200.000,00
(500.000,00) KUNA
Članak 8.
Postupak bagatelne nabave jednake ili veće
od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za
nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna
za radove, započinje danom donošenja Odluke o
početku postupka bagatelne nabave, potpisanog od
strane načelnika općine. Odluka o početku postupka
bagatelne nabave iz stavka 1. ovog članka
minimalno sadrži: naziv upravnog tijela koji
pokreće postupak, naziv predmeta nabave,
procijenjena vrijednost nabave, rok početka i
završetka izvođenja radova/isporuke robe/pružanja
usluga, rok, način i uvjeti plaćanja, mjesto izvođenja
radova/isporuke robe/pružanja usluga, opis
predmeta nabave i tehnička specifikacija,
troškovnik predmeta nabave, prijedlog minimalno
jednog predstavnika naručitelja za provedbu
predmetnog postupka, naziv gospodarskih
subjekata kojima se dostavlja poziv za dostavu
ponuda.

Broj: 1

Nabavu roba, radova i usluga procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna do
200.00,00 kuna za robu i usluge, odnosno
500.000,00 kuna za radove, naručitelj provodi
slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese
minimalno 3 (tri) gospodarska subjekta.
Istodobno sa slanjem poziva na adrese gospodarskih
subjekata iz stavka 2. ovog članka naručitelj će
poziv za dostavu ponuda objaviti na službenim
internetskim stranicama općine
Poziv
za dostavu ponuda mora biti
dostupan na internetskim stranicama onoliko dana
koliko iznosi rok za dostavu ponuda u konkretnom
postupku bagatelne nabave.
Poziv na dostavu ponuda gospodarskim
subjektima po vlastitom izboru upućuje se na način
koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od
strane gospodarskog subjekta (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-mailom).
Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati
najmanje: naziv javnog naručitelja, opis predmeta
nabave i troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave,
kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje
ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za
dostavu ponude (datum i vrijeme), način
dostavljanja ponuda, adresu na koje se ponude
dostavljaju, internetsku adresu ili adresu na kojoj se
može preuzeti dodatna dokumentacija ako je
potrebno, kontakt osobu, broj telefona i adresu
elektroničke pošte, datum objave poziva na
internetskim stranicama.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od
15 dana od dana upućivanja, odnosno objavljivanja
poziva za dostavu ponuda.
Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla
ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima
naručitelja.
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i
razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda
može se uputiti najmanje 1 (jednom) gospodarskom
subjektu, u slučajevima:
kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički
razlozi, kod zaštite isključivih prava i na
temelju isključivih prava na temelju
posebnih Zakona i dr. propisa,
kod hotelskih i restoranskih usluga,
odvjetničkih usluga, javnobilježničkih

Broj: 1

-

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

Poziv na dostavu ponuda koji se upućuje
najmanje 1 (jednom) gospodarskom subjektu u
iznimnim slučajevima iz prethodnog stavka ovog
članka ne objavljuje se na internetskim stranicama
naručitelja.

VI. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI
SPOSOBNOSTI I JAMSTVA
Članak 9.
Za nabave bagatelne vrijednosti iz članka 8.
ovog Pravilnika, naručitelj obvezno određuje uvjete
pravne i poslovne sposobnosti koje ponuditelj
dokazuje izvodom iz upisa u sudski, obrtni,
strukovni ili drugi odgovarajući registar države
sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti
stariji od tri mjeseca računajući od dana slanja/
objave poziva na dostavu ponuda.
Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda
odrediti i druge razloge isključenja i uvjete
sposobnosti ponuditelja uz shodnu primjenu članka
67. do članka 73. Zakona o javnoj nabavi, te u tom
slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži
ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se i
neovjereni ispis elektroničke isprave.

Članak 10.
Naručitelj u postupku nabave bagatelne
vrijednosti može od gospodarskih subjekata tražiti
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jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku i jamstvo o
osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti na
koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe
Zakona o javnoj nabavi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u
apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5%
procijenjene vrijednosti nabave.
Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima
jamstvo za ozbiljnost ponude nakon završetka
postupka javne nabave, a presliku jamstva sačuvati
zajedno s ostalom dokumentacijom.

VII. ZAPRIMANJE I DOSTAVA PONUDA
Članak 11.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici
s naznakom: naziv naručitelja, naziv predmeta
nabave i naznakom „ ne otvaraj“.
Ponuditelj može do isteka roka za dostavu
ponuda svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti.
Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način
kao i ponuda s naznakom da se radi o izmjeni ili
dopuni ponude.
Svaka pravovremeno dostavljena ponuda
upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, te dobiva
redni broj prema redosljedu zaprimanja.
Na omotnici ponude naznačuje se datum
zaprimanja, te redni broj ponude prema redosljedu
zaprimanja.

VIII. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA
PONUDA
Članak 12.
Ponuditelji moraju dostaviti svoje ponude
najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda, bez
obzira na način dostave.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Ponude otvaraju najmanje 2 (dva) ovlaštena
predstavnika naručitelja u roku od 3 (tri) dana od
isteka roka za dostavu ponuda i o tome sastavljaju
zapisnik.
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Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i
zahtijeva iz poziva za dostavu ponuda.
Pregled i ocjena ponuda tajni su do
donošenja obavijesti naručitelja.
O postupku pregleda i ocjene ponuda
sastavlja se zapisnik.

IX. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Broj: 1
Članak 15.

Naručitelj može poništiti postupak
bagatelne nabave ako:
1.
postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi
došlo do pokretanja postupaka bagatelne nabave da
su bile poznate prije,
2.
postanu poznate okolnosti zbog kojih bi
došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva na
dostavu ponuda da su bile poznate ranije.
Naručitelj je obvezan poništiti postupak
bagatelne nabave ako:

Članak 13.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili
ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ukoliko je kriterij odabira ekonomski
najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se
koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti,
estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine,
operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i
rok isporuke ili rok izvršenja i dr. te je u zapisniku o
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno
obrazložiti izabranu ponudu.

1.
2.

nije pristigla nijedna ponuda,
nakon isključenja i odbijanja ponuda ne
preostane nijedna valjana ponuda.

Rok za donošenje obavijesti o poništenju
postupka bagatelne nabave iznosi najviše 10 dana od
isteka roka za dostavu ponuda.
Obavijest o poništenju postupka bagatelne
nabave naručitelj je obvezan bez odgode dostaviti
svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-mailom, objavom na internetskim
stranicama naručitelja).

X. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA
Članak 14.
Naručitelj na temelju rezultata pregleda i
ocjene ponuda donosi obavijest o odabiru
najpovoljnije ponude, odnosno ponuditelja s kojim
će se sklopiti ugovor o bagatelnoj nabavi.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sadrži
najmanje naziv naručitelja, predmet nabave,
procijenjenu vrijednost nabave, naziv ponuditelja
čija je ponuda odabrana, cijenu odabrane ponude.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
naručitelj je obavezan dostaviti svakom ponuditelju
na dokaziv način ( dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom,
objavom na internetskim stranicama).
Rok za donošenje obavijesti o odabiru
najpovoljnije ponude iznosi najviše 15 dana od
isteka roka za dostavu ponuda.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije“ i na internetskim
stranicama općine Vrbje.
Klasa: 406-09/14-01/01
Urbroj: 2178/19-01-01-14-1
Vrbje, 28. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK :
Igor Jurišić, v.r.

Broj: 1
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Na temelju čl.43. stavka 4. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine „
br.39/13) i članka
32. Statuta općine Vrbje
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“br.
15/09, 5/13), Općinsko vijeće općine Vrbje, na
svojoj 5. sjednici održanoj 11.3.2014.g., donosi

Klasa:945-01/14-01/14
Urbroj: 2178/19-03-14-1
Vrbje, 11.3. 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Stjepan Babić, v.r.

ODLUKU
o određivanju predstavnika općine Vrbje u
Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja
u funkciju poljoprivredne proizvodnje
poljoprivrednog zemljišta

I.
Z a p r e d s t a v n i k a o p ć i n e Vr b j e u
Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u
funkciju poljoprivredne
proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji
poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo
višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase,
određuje se
JOSIP ČAIĆ, Svetog Roka 17 Vrbje, 35 423
VRBJE

5.

Na temelju čl.27. stavka 4. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine „
br.39/13) i članka
46. Statuta općine Vrbje
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“br.
15/09, 5/13), općinskI načelnik općine Vrbje,dana
17.3.2014.g., donosi
ODLUKU
o određivanju predstavnika općine Vrbje u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske

II.
I.
Ova Odluka dostavit će se Agenciji za
poljoprivredno zemljište na daljnje postupanje.

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

Z a p r e d s t a v n i k a o p ć i n e Vr b j e u
Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske određuje
se
MIHAEL STIPIĆ, Svetog Roka 85, 35 423
VRBJE

II.
Ova Odluka dostavit će se Agenciji za
poljoprivredno zemljište na daljnje postupanje.
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III.

isti upišu u zemljišnim knjigama na ime i vlasništvo,
bez naknade.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE

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

Klasa:945-01/14-01/25
Urbroj: 2178/19-01-01-14-1
Vrbje,17.03.2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Igor Jurišić, v.r.

Broj: 1

OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:940-01/14-01/01
Urbroj:2178/19-03-14-1
Vrbje, 11.03.2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Stjepan Babić, v.r.

6.

Na temelju čl.32. Statuta općine Vrbje
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“
15/09 i 5/13 ) Općinsko vijeće općine Vrbje na
svojoj 5.sjednici održanoj dana 11.3.2014.g. donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti upisa prava vlasništva
na nekretninama u vlasništvu općine Vrbje

I.
Općinsko vijeće općine Vrbje potvrđuje da u
postupku nove katastarske izmjere za k.o.
Mačkovac dijelovi čkbr. 106/2, 103/2, 136/2 po
identifikcaiji pripadaju novim katastarskim
česticama koje su u privatnom vlasništvu fizičkih
osoba.

7.

Na temelju čl.27. stavak 2. i 3. Zakona o
zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne
novine#“br.37/97), odredbi Metodologije za
procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne
novine„ br.96/98) i čl.32. Statuta općine Vrbje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br.15/09 , 05/13), Općinsko vijeće općine Vrbje na 7.
sjednici održanoj 8. 8. 2014. g., donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.
II.
Općinsko vijeće općine Vrbje daje
suglasnost vlasnicima čestica, te dozvoljava da se

Ovom Odlukom imenuje se Općinsko
povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda općine Vrbje (u daljnjem tekstu: Općinsko
povjerenstvo).

Broj: 1
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Članak 2.

U Općinsko povjerenstvo imenuju se:
1.
Mladen Konjević – predsjednik
2.
Vesna Alasić–član
3.
Vesna Abrić–član
4.
Josip Čaić–člam
5.
Ivan Gubić–član
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Klasa:320-12/14-01/07
Urbroj:2178/19-03-14-1
Vrbje, 8. 8. 2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Stjepan Babić, v.r.

Članak 3.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Općinsko povjerenstvo:
Utvrđuje štetu na području općine Vrbje,
organizira i usklađuje njezinu procjenu
Surađuje sa Županijskim povjerenstvom
odnosno općinskim i gradskim povjerenstvima
Potvrđuje štetu za čije otklanjanje, odnosno
ublažavanje se odobravaju sredstva
Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje
žurne pomoći prema žurnom postupku, na
temelju izvješća i mišljenja Županijskog
povjerenstva
Daje podatke za proglašenje elementarne
nepogode
Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu
prema redovitom postupku
Obavlja i druge poslove u svezi procjene
štete sukladno Zakonu
i
naputku
Županijskog povjerenstva i načelnika
općine.

8.

Temeljem članka 17. stavak 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13) i članka 32. Statuta općine
Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije“ br. 15/09, 05/2013), Općinsko vijeće
općine Vrbje na 9. sjednici održanoj 19.12. 2014.
godine, donijelo je
ODLUKU
o zajedničkom ustrojstvu komunalnog
redarstva

Članak 4.

Članak 1.

Mandat članova Općinskog povjerenstva
traje četiri godine.

Općina Vrbje s općinama Rešetari, Staro
Petrovo Selo i Nova Kapela ustrojit će zajedničko
komunalno redarstvo za područje općine Vrbje,
Rešetari, Staro Petrovo Selo i Nova Kapela na
temelju ugovora.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije.“

Članak 2.
Ugovorom o ustrojstvu zajedničkog
komunalnog redarstva uredit će se međusobni
odnosi glede organizacije rada komunalnog redara
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na području općinaVrbje, Rešetari, Staro Petrovo
Selo i Nova Kapela, ovlasti i djelokrug rada
komunalnog redara i ostvarivanje prava iz radnog
odnosa komunalnog redara i kriteriji za podjelu
troškova obavljanja redarstvene službe zajedničkog
komunalnog redara.

Broj: 1
ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću općine Vrbje za 2014. god.
Članak 1.

Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik da temeljem
ove Odluke s općinama Rešetari, Staro Petrovo Selo
i Nova Kapela sklopi ugovor o ustrojstvu
zajedničkog komunalnog redarstva.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Vrbje za 2014.g. koja se
osiguravaju u Proračunu općine Vrbje za 2014.g.

Članak 2.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje
se jednak iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju
njenih članova Općinskog vijeća u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.

OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 3.

Klasa: 363-01/14-01/15
Urbroj:2178/19-03-14-1
Vrbje, 19.12..2014. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Stjepan Babić, v.r.

Odlukom o izmjenama i dopunama Plana
Proračuna općine Vrbje za 2014.g. za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
općine Vrbje osigurana su sredstva u iznosu 0,00
kuna.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se za 2014.g. i objavit će se
u
„Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije“.

9.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članaka 7. st.2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti
i izborne
promidžbe (N.N. br.24/11,61,11,27/13 i 02/14) i čl.
32. Statuta općine Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije“ br. 15/09 i 05/13), Općinsko
vijeće općine Vrbje na 9. sjednici održanoj
19.12.2014.g. donijelo je

Klasa: 021-01/14-01/04
Urbroj:2178/19-03-14-1
Vrbje, 19.12.2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Stjepan Babić, v.r.

Broj: 1
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Članak 4.

Na temelju članaka 7. st.2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti
i izborne
promidžbe (N.N. br.24/11,61,11,27/13 i 02/14) i čl.
32. Statuta općine Vrbje („Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije“ br. 15/09 i 05/13), Općinsko
vijeće općine Vrbje na 9. sjednici održanoj
19.12.2014.g. donijelo je

Političkim strankama zastupljenim u
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva
osigurana u Proračunu općine Vrbje za 2015.g. na
način utvrđen u članku 2. ove Odluke u iznosima
kako slijedi:
-

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću općine Vrbje za 2015. god.

Hrvatska Demoratska Zajednica – HDZ
1.000,00 kn
Hrvatska Seljačka Stranka – HSS
1.200,00 kn.

Članak 5.
Sredstva iz čl.4. ove Odluke doznačuju se na
žiro račun političke stranke.

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Vrbje za 2015.g. koja se
osiguravaju u Proračunu općine Vrbje za 2015.g.

Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje
se jednak iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju
njenih članova Općinskog vijeća u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje
se iznos sredstava od 200,00 kuna godišnje.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije“.
OPĆINA VRBJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/14-01/05
Urbroj:2178/19-03-14-1
Vrbje, 19.12.2014.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Stjepan Babić, v.r.
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Broj: 1

OPĆINA VRPOLJE

1.

Na temelju članka 28. stavka 1.
podstavka 1. zakona o zaštiti i spašavanju
("Narodne novine" br. 174/04, 79/07, 38/09. i
127/10) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 9/09, 5/13, 14/14), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 16. sjednici održanoj 30.
siječnja 2015. godine donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine Vrpolje u
2015. godini

Članak 1.
Sukladno razvoju opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša,
materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem

zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i
kulturnih dobara, te okoliša kao i ravnomjernog
razvoja svih nositelja sustava zaštite i
spašavanja (Stožer zaštite i spašavanja,
vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge
građana od značaja za zaštitu i spašavanje,
službe i pravne osobe koje se bave zaštitom i
spašavanjem u okviru redovne djelatnosti)
donose ove Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava za zaštitu u 2015. godini, a koje se
odnosi na sljedeće subjekte:
1.

Stožer zaštite i spašavanja

Zbog ostvarivanja zakonom utvrđenih
obveza vezano za upravljanje i usklađivanje
aktivnosti operativnih snaga, ljudskih i
materijalnih resursa, Stožer će održavati
redovite sastanke u prostorijama općine Vrpolje
sa ciljem analize postojećeg stanja i donošenje
potrebnih smjernica za poboljšanje stanja,
razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje na
sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica,
katastrofa i većih nesreća.

Broj: 1
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Iskazivat će se mogućnost za osiguranje
uvjeta za provođenje edukacije, zbrinjavanja i
sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih
aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja
sukladno Planu zaštite i spašaanja.
nastojati dva puta godišnje održati
sjednicu Stožera zaštite i spašavanja.
U Proračunu za 2015. godinu planirali
smo 10.000,00 kuna za nabavku novih uređaja
za vezu za potrebe zaštite i spašavanja,
postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Stožer zaštite i spašavanja čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Željko Lukačević, zamjenik načelnika
općine Vrpolje, načelnik
Zora Dragun Šmital, Područni ured za
zaštitu i spašavanje, član
Nada Funarić, djelatnica Općinske
uprave, član
Boris Joskić, predstavnik Policijske
uprave, član
Joža Biščanić, predstavnik Vatrogasne
zajednice, član
dr. Predrag Vučković, predstavnik
Doma zdravlja, član
Josip
Abramović,
predstavnik
Komunalnog poduzeća, član
Josip
O s t r o g o n a c , d r. v e t . m e d . ,
predstavnik Veterinarske službe, član

ruge aktivnosti, a za što se sredstva trebaju
osigurati u Proračunu općine Vrpolje.

3.

Vatrogastvo

Za
Vatrogasnu
zajednicu
općine,
odnosno
dobrovoljna
vatrogasna
društva
osigurana su financijska sredstva u Proračunu
općine Vrpolje u skladu sa zakonskim
odrednicama u iznosu od 100.000,00 kuna koja
će istima služiti za nabavu sredstava i opreme
prema njihovom planu i programu opremanja.
Predsjednik
vatrogasne
zajednice
općine
Vrpolje je Ivan Novoselović, a zapovjednik je
Josip Čivić. Predsjednik DVD-a Vrpolje je Joža
Biščanić, a zapovjednik Željko Abramović.
Predsjednik
DVD-a
Čajkovci
je
Ivan
Novoselović,
a
zapovjednik
je
Darko
Novoselović. Predsjednik DVD-a Stari Perkovci
je Željko Kucjenić, a zapovjednik Marko
Funarić.
Općina
Vrpolje
je
osigurala
i
uspostavila ormarić s opremom za energetsko i
elektroničko upravljanje sirenom tip VST 3003
koji ima svoju fukciju, te izradila procjenu
ugroženosti
stanovništva,
materijalnih
i
kulturnih dobara za područje općine Vrpolje,
Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.

4.
2.
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Skloništa

Civilna zaštita

Sukladno
Procjeni
ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za
područje općine Vrpolje, Plana zaštite i
spašavanja i Plana civilne zaštite osnovali smo
postrojbe civilne zaštite sa ciljem razvoja
vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i
pravnih osoba za djelovanje na sprečavanju i
otklanjanju štetnih posljedica.
Za zapovjedništvo, postrojbe i druge
segmente civilne zaštite iskazati prioritete
materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i
skupne opreme), te planirati smotriranje,
osposobljavanje, educiranje, uvježbavanje i d

Na području općine Vrpolje nema
skloništa osnovne ni dopunske zaštite, već su
za sklanjanje ljudi predviđeni zakloni, a u
slučaju neposredne opasnosti koristit će se
putovi evakuacije u skladu s Planom zaštite i
spašavanja.

5.

Udruge građana od značaja za
zaštitu i spašavanje

Od udruga koje su od interesa za zaštitu
i spašavanje na području općine Vrpolje
aktivne su i djeluju:
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Lovna jedinica "Jarebica" Vrpolje
Lovna jedinica "Golub" Čajkovci
Lovna jednica "Srndać" Stari Perkovci
Lovna udruga "Srna" Vrpolje-ČajkovciStari Perkovci
Konjogojska udruga Stari Perkovci
Konjogojska udruga "Mrkov" Vrpolje

Navedene udruge broje preko 170
aktivnih članova koji svojim radom osiguravaju
prohodnost šumskih putova i upoznati su s a
stanjem okolnih vodotokova, te dobro poznaju
lokalni teren i mogu biti vrlo važni čimbenici u
sustavu zaštite i spašavanja. Njihov da se
također pomaže iz Proračuna općine Vrpolje i
za 2015. godinu u Proračunu je osigurano
11.000,00 kuna.
Općina
Vrpolje
održava
redovite
kontakte i ima dobre odnose sa Crvenim
križem iz Slavonskog Broda za koji se također
izdvajaju sredstva iz Općinskog proračuna i za
2015. godinu planirano je 12.000,00 kuna za
Crveni križ. Planirali smo i financijska sredstva
za HGSS - stanica Slavonski Brod u iznosu od
5.000,00 kuna.

Članak 2.
Također treba nastaviti suradnju s
Područnim uredom za zaštitu i spašavanje
Slavonski Brod sa ciljem jačanja i usavršavanja
operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja
na području općine Vrpolje, te sukladno
zakonskim propisima treba uskladiti sve akte
kojima se propisuju mjere, aktivnosti i poslovi
u provođenju zaštite i spašavanja.

Članak 3.
Ove Smjernice stupaju na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/15-01/1
Urbroj: 2178/11-01/15-6
Vrpolje, 30. 1. 2015. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.

6.
Službe i pravne osobe koje se zaštitom
i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti
Na području općine Vrpolje nije
registrirana niti jedna pravna osoba kojoj bi
zaštita i spašavanje bili u okviru redovne
djelatnosti. Nositelj koncesije za distribuciju
zemnog plina je Brod-plin d.o.o. iz Slavonskog
Broda. Distribuciju nad vodovodom provode
Đakovački vodovod d.o.o. iz đakova i Vodovod
d.o.o. iz Slavonskog Broda. Koncesionar za
odvoz otpada i ukop pokojnika je Runolist
d.o.o. iz Vrpolja. Na području općine Vrpolje
djeluju Ambulante opće medicine u vlasništvu
dr. predraga Vučkovića i d r. Marije Tečer.
Djeluje i Veterinarska ambulanta Vrpolje u
vlasništvu dr. Josipa Ostrogonca. Svi navedeni
obnašaju svoju dužnost u okviru redovitog
obavljanja radnih zadaća, a između ostalog rad
i na prevenciji u smislu zaštite ljudi, okoliša i
materijalnih dobara.

Broj: 1

2.

Na temelju članka 2., članka 6. i članka
28. Zakona o savjetima mladih ("Nardne
novine" br. 41/14) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 9/09, 5/13. i 14/14), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 16. sjednici
održanoj 30. siječnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju Savjeta mladih općine Vrpolje

Broj: 1
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Članak 1.

U Odluci o osnivanju Savjeta mladih
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 3/08), članka 2. stavak
2. mijenja se i glasi:
Mladi u smislu ove Odluke su osobe s
prebivalištem ili boravištem na području općine
Vrpolje koji u trenutku podnošenja kandidature
za članstvo u Savjetu mladih općine Vrpolje
imaju navršenih petnaest (15) do navršenih
trideset (30) godina života, te kao takvi imaju
pravo biti birani za člana Savjeta mladih i
zamjenika člana Savjeta mladih općine Vrpolje.

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
Općinsko vijeće općine Vrpolje pokreće
postupak biranja članova Savjeta mladih i
njihovih zamjenika javnim pozivom.
kandidature za članove savjeta mladih i
njihove zamjenike temeljem javnog poziva za
isticanje kandidatura ističu udruge koje su
sukladno svojim statutima i delatnostima
opredjeljene za rad s mladima i za mlade,
učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci
političkih stranaka, te drugi registrirani oblici
organiziranja mladih sa sjedištem na području
općine Vrpolje.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz
stavka 2. ovog članka dužni su prilikom
isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih
predložiti i zamjenika za svakog kandidata za
člana Savjeta mladih.

Članak 3.
Članak 5. mijenja se i glasi:
Prijedlog kandidata za članove Savjeta
mladih i njihove zamjenike podnosi se u
pisanom obliku općini Vrpolje, komisiji za
izbor i imenovanje u roku od 15 dana od
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objave javnog poziva
"Posavska Hrvatska".

u

javnom

glasilu

Nakon zaprimanja kandidatura za
članove i zamjenike članova Savjeta mladih,
Komisija za izbor i imenovanja obavit će
provjeru
formalnih
uvjeta
prijavljenih
kandidata, te se u roku od 15 dana od isteka
roka za podnošenje prijedloga sastaviti izvješće
o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis
važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i
popis važećih kandidatura, odnosno lista
kandidata objavit će se na mrežnim stranicama
općine Vrpolje www.vrpolje.hr i u javnom
glasilu "Posavska Hrvatska" na način da se ime
i prezime kandidata na listi navede prema
redoslijedu zaprimljenih kandidatura za članove
i zamjenike člana Savjeta mladih.
Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa
važećih kandidatura birat će članove i
zamjenike članova Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike
članova Savjeta mladih općine Vrpolje objavit
će se na mrežnim stranicama općine Vrpolje i
u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".

Članak 4.
Članak 8. mijenja se i glasi:
Savjet
mladih
općine
Vrpolje
konstituirat će se u roku od 30 dana od dana
objave rezultata izbora.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih
sazvat će predsjednik Općinskog vijeća općine
Vrpolje.
Predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi
Savjeta mladih većinom glasova svih članova
na konstituirajućoj sjednici.
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Savjet mladih je konstituiran izborom
predsjednika Savjeta mladih i obavijest o
konstituiranju Savjeta mladih općine Vrpolje
objavit će se na mrežnim stranicama općine
Vrpolje www.vrpolje.hr i u javnom glasilu
"Posavska Hrvatska".

Broj: 1
Članak 7.

Na pitanja koja nisu regulirana ovom
Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o
savjetima mladih ("Narodne novine" br. 41/14).

Članak 8.
Članak 5.
Članak 9. mijenja se i glasi:
Ako Savjet mladih u roku od 30 dana
od proglašenja službenih rezultata izbora za
članove Savjeta mladih općine Vrpolje ne
izabere predsjednika Savjeta mladih, Općinsko
vijeće općine Vrpolje objavit će novi javni
poziv za izbor članova i zamjenika članova.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/15-01/1
Urbroj: 2178/11-01/15-5
Vrpolje, 30. 1. 2015. g.

Članak 6.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 11. mijenja s e i glasi:
Članovi Savjeta mladih i njihovi
zamjenici biraju se na razdoblje od tri (3)
godine.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih
vezan je uz mandat člana Savjeta mladih, te
mandat zamjenika prestaje prestankom mandata
člana Savjeta mladih.
Ako je član Savjeta mladih spriječen
sudjelovati na sjednicama Savjeta mladih,
zamjenjuje ga njegov zamjenik, te pritom ima
sva prava i obveze člana Savjeta mladih, a ako
su i član i zamjenik nazočni sjednicama,
zamjenik može sudjelovati u raspravi, ali je
izuzet od odlučivanja.
Općinsko
vijeće
općine
Vrpolje
razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka
mandata ako neopravdano izostane s najmanje
50% sjednica Savjeta mladih u godinu dana ili
na osobni zahtjev člana Savjeta mladih.
Općinsko vijeće općine Vrpolje može
raspustiti Savjet mladih ako ne održe sjednicu
dulje od šest mjeseci i pokreće se novi
postupak izbora Savjeta mladih.

3.

Temeljem članka 68. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i
136/12) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 9/09, 5/13 i 14/14), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na 16. sjednici održanoj 30. siječnja
2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o kriterijima i mjerama naplate dospjelih,
a nenaplaćenih potraživanja općine Vrpolje

Broj: 1
I.
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Opće odredbe
Članak 1.

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 d r.).

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i
mjerila, te se propisuje postupak naplate i
otpisa dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja
općine Vrpolje.

II.

Mjere i kriteriji naplate
i otpisa potraživanja
Članak 2.

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

naknade za grobno mjesto
grobne naknade
komunalne naknade
komunalnog doprinosa
naknade za zakup poslovnog prostora
poreznih dugovanja
i drugih vlasitith prihoda
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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
osobriti obročna otplata duga ne može biti duži
od 12 mjeseci.
Zahtjev za obročnu otplatu duga
podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Vrpolje koji zahtjev obrađuje i sastavlja
prijedlog za postupanje. Uz zahtjev za obročnu
otplatu duga, dužnik treba detaljno obrazložiti i
prijedlog dinamike otplate duga.
Općinski načelnik donosi rješenje o
obročnoj otplati duga. Podnositelj zahtjeva s
općinskim načelnikom zaključuje sporazum o
obročnoj otplati duga.

Članak 3.

Članak 6.

Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih
potraživanja obuhvaćaju sljedeće:

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

-

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

Članak 4.
III.
Ukoliko potraživanja nisu naplaćena u
rokovima dospijeća, potrebno je poduzeti mjere
za naplatu.
Prvi korak je upućivanje pismenih
opomena dužnicima na dokaziv način (s

Otpis potraživanja
Članak 7.

mogu

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

Broj: 1
Članak 10.

Jedinstveni upravni odjel dužan je za
svaki pojedinačni otpis priložiti:
Članak 8.
Otpis potraživanja obavlja se na temelju
sljedećih kriterija i uvjeta:
-

godine dospjelosti
nemogućnosti naplate
neutemeljenost evidentiranih potraživanja
isplativost pokretanja postupka ovrhe
ostalih posebnih okolnostzi od utjecaja
na potraživanja

-

-

svu financijsku dokumentaciju iz
analitičke
evidencije
Proračuna
pojedinačno po svakom dužnosniku
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.

Članak 11.
Članak 9.
Otpis potraživanja
sljedećim slučajevima:
-

-

-

-

vršit

će

se

u

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 općine Vrpolje
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.

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.
Potraživanjem čiji je iznos veći od
iznosa od 100,00 kuna djelomični ili potpuni
otpis potraživanja obavlja se na temelju
sljedećih kriterija i uvjeta:
kada se utvrdi da su potraživanja
ennaplativa
temeljem
pravomoćnih
odluka nadležnog tijela (odluke suda i
sl.)
kada se utvrdi da su potraživanja
nenaplativa zbog nastajanja zastare
sukaldno važećim zakonskim propisima
a dužnik se u postupku naplate pozove
na zastaru potraživanja
kada se utvrdi da potraživanja nemaju
valjanu pravnu osnovu
u slučaju teških socijalnih i ekonomskih
okolnosti dužnika
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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
socijalnnih
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 13.
Općinski načelnik na temelju prijedloga
i priložene dokumentacije o otpisu potraživanja
donosi odluku o djelomičnom ili potpunom
otpisu potraživanja do iznosa 5.000,00 kuna, o
čemu izvještava Općinsko vijeće općine Vrpolje
jednom godišnje.
Za sve opravdane zahtjeve i prijedloge
za djelomični ili potpuni otpis potraživanja
iznad iznosa od 5.000,00 kuna, na prijedlog
općinskog načelnika, odluku donosi Općinsko
vijeće.

IV.

Izvještavanje o provedbi mjera naplate
Članak 14.

Jedinstveni upravni odjel dužan je
kontinuirano pratiti stanje i poduzimati mjere
naplate potraživanja, te tromjesečno sastavljati
izvješće o poduzetim mjerama za naplatu
potraživanja.
Izvješće
m ora
sadržavati
iznos
dospjelog
a
nenaplaćenog
potraživanja,
dospjelost potraživanja u danima, broj
opomena, broj postupaka prisilne naplate,
naplatu instrumenata osiguranja plaćanja,
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izvješće o zaključenim sporazumima o
obročnom plaćanju, te ostale podatke sukladno
zahtjevu općinskog načelnika i Općinskog
vijeća.
Izvješće
se
dostavlja
općiskom
načelniku do 1 5. u mjesecu za proteklo
tromjesječje.
Općinski načelnik podnosi izvješće
Općinskom vijeću jednom godišnje ili na
zahtjev Općinskog vijeća.

V.

Završne odredbe
Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije", a bit će
objavljena i na službenoj internet stranici
općine Vrpolje: www.vrpolje.hr
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/15-01/1
Urbroj: 2178/11-01/15-4
Vrpolje, 30. 1. 2015. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.
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Članak 4.

Temeljem članka 5., čanka 7., stavka 2.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i
izborne promidžbe ("Narodne novine" br.
24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst i
2/14) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 9/09, 5/13 i 14/14), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 16. sjednici održanoj 30.
siječnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju financijskih sredstava
predviđenih za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine
Vrpolje za 2015. godinu

Općinsko vijeće općine Vrpolje u ovom
sazivu ima 13 vijećnika, tako da za svakog
vijećnika pripada iznos od 1.000,00 kuna, što je
ukupno 13.000,00 kuna.

Članak 5.
Političke stranke u Općinskom vijeću u
mandatnom razdoblju od 2013. - 2014. godine
imaju sljedeći broj vijećnika:
1.
2.
3.

Članak 1.
Općinsko
vijeće
općine
Vrpolje
osiguralo je u Proračunu općine Vrpolje za
2015. godinu redovita financijska sredstva u
iznosu od 13.000,00 kuna za rad, djelovanje i
aktivnosti političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Vrpolje, te ih ovom
Odlukom raspoređuje.

4.

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
9 vijećnika
Hrvatski demokratski savez Slavonije
i Baranje - HDSSB - 2 vijećnika
Socijaldemokratska partija - SDP 1 vijećnik
Hrvatska s eljačka stranka - HSS
1 vijećnik

Članak 6.
Političkim strankama zastupljenim u
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva
osigurana u Proračunu općine Vrpolje za 2015.
godinu na način utvrđen u članku 3. i 5. ove
Odluke u iznosima kako slijedi:

Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje
iz sredstava Općinskog proračuna imaju
političke stranke koje imaju člana - vijećnika u
Općinskom vijeću općine Vrpolje.

1.
2.
3.
4.

HDZ - 9 x 1.000,00 = 9.000,00 kuna
HDSSB- 2 x 1.000,00 = 2.000,00 kuna
SDP - 1 x 1.000,00 = 1.000,00 kuna
HSS - 1 x 1.000,00 = 1.000,00 kuna
što ukupno iznosi 13.000,00 kuna.

Članak 3.
Članak 7.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki
iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog
vijeća tako da pojedinoj stranci pripadaju
sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Raspoređena financijska sredstva iz
članka 6. ove Odluke doznačuju se na žiro
račun političke stranke tromjesečno u jednakim
iznosima.
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Članak 8.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
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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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