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ŽUPANIJA

-

akti župana:

koncesiji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na
području Brodsko-posavske županije u 2015.

30.
II.
Na temelju članka 12. Odluke o izvršenju
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015.
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
25/14.) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske
županije, pročišćeni tekst („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, br. 2/13), župan
Brodsko-posavske županije donosi sljedeću
ODLUKU
o rasporedu sredstava ostvarenih temeljem
Ugovora o koncesiji u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način
rasporeda sredstava ostvarenih temeljem Ugovora o

Sredstva iz točke I. ove Odluke prihod su
Županijskog proračuna i vode se na razdjelu
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, a
raspoređuju se za sljedeće namjene:
Plaćanje posebnog dežurstva, provođenje
preventivnih programa u domovima zdravlja,
nabave uređaja i opreme,
iznos do 180.000,00 kn,
Investicijsko ulaganje u objekte i prostore
koji su u funkciji obavljanja primarne zdravstvene
zaštite, iznos do 250.000,00 kn,
Preventivne programe primarne
zdravstvene zaštite koje provode centri obiteljske
medicine u domovima zdravlja, iznos do
100.000,00 kn,
Organizacija palijativne skrbi, iznos do
200.000,00 kn,
Sufinanciranje specijalizacija u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti, iznos do 200.000,00 kn,
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Izradu projektne dokumentacije i drugih
podloga neophodnih za investicijsko održavanje
objekata primarne zdravstvene zaštite, iznos do
50.000,00 kn,
Troškove poslovanja ustanova kojima je
osnivač Brodsko-posavska županija, iznos do
100.000,00 kn,
Sufinanciranje projekata koji se provode na
području primarne zdravstvene zaštite, iznos do
300.000,00 kn
Analitičko i knjigovodstveno praćenje
realizacije i rasporeda koncesijske naknade, te
sastavljanja financijskih izvještaja i drugih
računovodstvenih dokumenata, iznos do 300.000,00
kn.
Nepredvidivi troškovi (intervencije na
zdravstvenih objektima i sl.), iznos do 250.000,00
kn.

III.
Sredstva za investicijsko ulaganje
odobravat će se domovima zdravlja temeljem
odluka Upravnog vijeća i ispostavljenih situacija, u
roku 15 dana od dana dostave situacije (ili računa).
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VI.

Sredstva za troškove organizacije
palijativne skrb, stipendiranja, sufinanciranja
projekata i tekuće pomoći domovima zdravlja
prema podnesenim situacijama i računima.

VII.
Provedba ove Odluke povjerava se
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb
Brodsko-posavske županije.

VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
KLASA: 023-01/15-01/87
URBROJ: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 4. veljače 2015.
ŽUPAN
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

IV.
Sredstva za preventivne programe
odobravaju se i doznačuju domovima zdravlja
temeljem izvješća o provedenim preventivnim
programima centara obiteljske medicine, u roku 15
dana od dana dostave izvješća i zahtjeva.

V.
Nepredvidivi troškovi razumijevaju
neophodne intervencije na zdravstvenim objektima
(građevinske, krovopokrivačke, ličenje i dr.), kao i
prostorima koji se osposobljava za obavljanje
zdravstvene djelatnosti, prema podnesenim
situacijama (ili računima).

31.

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti o
očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br.
69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12 i 157/13) i članka 56. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13-pročišćeni
tekst), župan Brodsko-posavske županije donio je
sljedeći
ZAKLJUČAK
o nekorištenju pravom prvokupa
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I.

Brodsko-posavska županija neće se koristiti
pravom prvokupa u predmetu ponude trgovačkog
društva Škojo d.o.o. iz Osijeka za prodaju
nekretnina upisanih u zemljišne knjige koje se vode
kod Općinskog suda u Sl. Brodu k.č.br. 29/1 k.o.
Vrba u naravi "oranica Vrbovsko polje" i k.č.br.
30/1 k.o. Vrba u naravi "oranica Vrbovsko polje".

Broj: 3

iz samoupravnog djelokruga Županije, gradova i
općina na području Brodsko-posavske županije,
KLASA:035-02/13-01/04, URBROJ: 2178/1-1101-13-1 od 5. prosinca 2013. na način da se iza
ustanove, UČILIŠTE IN KONZALTINGZAŠTITA-Ustanova za obrazovanje odraslih
(2178/01-31), dodaje nova brojčana oznaka koja
glasi:
Ustanova za predškolski odgoj DV "LIRA"
Slavonski Brod-2178/01-32

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
KLASA: 023-01/15-01/198
URBROJ: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 12. ožujka 2015.
ŽUPAN
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
KLASA:035-02/15-01/01
URBROJ: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 17. ožujka 2015.
ŽUPAN
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.

32.

Na temelju članka 5. Pravilnika o
jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i
brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata
(Narodne novine br. 38/88 i 75/93), župan Brodskoposavske županije, donio je
RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih
oznaka za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Županije, gradova i općina
na području Brodsko-posavske županije

33.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11,144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka
56.stavka 3.Statuta Brodsko-posavske županije
("Službeni vjesnik BPŽ" br.15/13-pročišćeni tekst),
župan Brodsko-posavske županije, dana 18.ožujka
2015.godine donio je
PRAVILNIK

Članak 1.
Ovim Rješenjem dopunjuje se Rješenje o
utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje poslova

o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za
ostvarivanje prava pravnih osoba iz područja
kulture, tehničke kulture, sporta i tiskanih i

Broj: 3
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elektroničkih medija na sufinanciranje
programa iz Proračuna
Brodsko-posavske županije

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti,
kriteriji i postupak ostvarivanja prava na
sufinanciranje programa pravnih osoba iz sredstava
Proračuna Brodsko-posavske županije.
Pravo na sufinanciranje programa ostvaruju
sljedeće pravne osobe (u daljnjem tekstu: Prijavitelj
programa):
sportske udruge
udruge u kulturi
udruge tehničke kulture
ustanove koje obavljaju muzejsku
djelatnost
udruge i druge pravne osobe koje obavljaju
izdavačku djelatnost
ustanove koje obavljaju knjižničnu
djelatnost
tiskani i elektronički mediji

UVJETI PRIJAVE PROGRAMA
Članak 2.
Pravo na podnošenje prijava imaju pravne
osobe iz članka 1.ovoga Pravilnika koje svoje
programe provode na području Brodsko-posavske
županije i imaju registrirano sjedište na području
Brodsko-posavske županije najmanje 12 mjeseci.
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posavske županije pokreće se objavom javnog
poziva.
Javni poziv objavljuje se na službenim web
stranicama Brodsko-posavske županije.
Prijavitelj programa upućuje prijavu
vezano za sufinanciranje programa koji će se
provoditi tijekom godine u kojoj se raspisuje javni
poziv.

Članak 4.
Javni poziv sadrži podatke o:
-

Naziv upravnog tijela koje objavljuje Javni
poziv
Namjena potpore
Uvjeti za podnošenje prijava
Potrebna dokumentacija
Način, mjesto i rok podnošenja prijava
Način objave odluke o dodjeli potpore

Članak 5.
Prijedlozi programa dostavljaju se u
pisanom obliku i trebaju obvezno sadržavati:
1.
Izvod iz sudskog registra prijavitelja ne
stariji od 6 mjeseci
2.
Ispunjenu prijavnicu koju predlagatelji
mogu dobiti u Upravnom odjelu za
obrazovanje, šport i kulturu ili na službenoj
web stranici Brodsko-posavske županije
3.
Sadržaj programa s obrazloženjem
4.
Financijski plan programa s naznakom
dijela sredstava koja se osiguravaju iz
državnog proračuna, proračuna grada ili
općine, vlastitog prihoda ili donacija
5.
Očekivani iznos sufinanciranja

POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA
SUFINANCIRANJE PRIJAVLJENOG
PROGRAMA
Članak 6.
Članak 3.
Postupak za ostvarivanje prava na
sufinanciranje programa iz Proračuna Brodsko-

Prijavitelji programa se mogu prijaviti s
najviše tri (3) programa koji su im prioriteti.
Na javni poziv ne mogu se prijaviti
programi koji se već sufinanciraju iz proračunskih

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 224

sredstava Brodsko-posavske županije ili su predmet
javnog poziva raspisanog od strane nekog od
upravnih tijela Brodsko-posavske županije.

Članak 7.
Postupak za ostvarivanje prava na
sufinanciranje programa iz sredstava Proračuna
Brodsko-posavske županije provodi se kroz sljedeće
aktivnosti:
1.
Donošenje odluke o raspisivanju javnog
poziva i odluke o osnivanju radnog tijela (u
daljnjem tekstu:Stručnog povjerenstva) za
odabir programa
2.
Objava javnog poziva
3.
Obrada i pregled prijavljenih programa
4.
Stručno vrednovanje i ocjena prijavljenih
programa
5.
Prijedlog odluke o odabiru
6.
Donošenje odluke o odabiru o ostvarivanju
prava na sufinanciranje prijavljenog
programa
7.
Objavljivanje rezultata javnog poziva u
roku od 15 dana od dana donošenja Odluke
o odabiru
8.
Sklapanje ugovora o sufinanciranju
programa s prijaviteljima programa
9.
Kontrola izvršenja ugovora i izvještavanje

Članak 8.
Župan donosi Odluku o raspisivanju javnog
poziva i imenuje Stručno povjerenstvo za ocjenu
programa ukoliko članovi nisu imenovani od strane
Županijske skupštine.
Članovi Stručnog povjerenstva odgovorni
su za svoj rad županu.
KRITERIJI VREDNOVANJA
PRIJAVLJENIH PROGRAMA
Članak 9.
I. Pravne osobe u kulturi:
Uvjeti za odobravanje sredstava radi provođenja
programa su:

Broj: 3

a)
ustanove kojima je osnivač Brodskoposavska županija i ostale ustanove u kulturi,
umjetničke organizacije, samostalni umjetnici,
građani, udruge i ostale pravne i fizičke osobe koje
obavljaju djelatnost u kulturi, a djeluju na području
Brodsko-posavske županije moraju biti upisane u
nadležni registar/zajednicu ili drugo udruženje
kojim dokazuju svoj status,
b)
da fizičke i pravne osobe koje obavljajući
gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i
usluga (potpore za programe koji se odnose na
knjigu i nakladništvo),
Područja djelatnosti programa
odobravanje sredstava su:
1.
likovna djelatnost,
2.
muzejsko-galerijska djelatnost,
3.
glazbena djelatnost,
4.
glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
5.
kazališna djelatnost,
6.
filmska i video djelatnost,
7.
knjižna i nakladnička djelatnost,
8.
knjižnična djelatnost,
9.
nova medijska kultura,
10.
znanstveno-istraživačka djelatnost.

za

Prilikom vrednovanja i ocjenjivanja
dostavljenih programa primjenjivat će se sljedeći
kriteriji:
Broj bodova
Program pridonosi promidžbi kulturnih
vrijednosti od interesa za Brodskoposavsku županiju
1-10
Program promiče očuvanje kulturne
baštine, razvitak kulturno-umjetničkog
amaterizma
1-10
Programom se potiče umjetničko i kulturno
stvaralaštvo na
1-10
Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost
predloženog programa
1-10
Kvaliteta razrade financijskog plana/
troškovnika,
1-10
Stručne i umjetničke reference autora,
odnosno voditelja programa,
1-10
Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i
iskustvo u provođenju programa

Broj: 3

-

-

-
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predlagatelja,
1-10
Osmišljen plan djelovanja prema publici, a
posebno prema djeci i mladima kroz njima
primjerene sadržaje,
1-10
Predstavljanje kulturne baštine Brodskoposavske županije u Republici Hrvatskoj i
svijetu,
1-10
Usmjerenost sadržaja na njegovanje i
očuvanje kulturnog identiteta općina i
gradova na području Brodsko-posavske
županije
1-10

Normativi sufinanciranja programa iz
područja kulture podijeljeni su u sljedeće bodovne
razrede:
0-60 - programi se ne sufinanciraju
61-70 - programi se sufinanciraju u 50% iznosu od
očekivanog iznosa
71-80 - programi se sufinanciraju u 70% iznosu od
očekivanog iznosa
81-100 - programi se sufinanciraju u 100% iznosu
od očekivanog iznosa

II. Pravne osobe u sportu:
Područja djelatnosti programa
odobravanje sredstava su:

za

Posebne namjene u športu (školovanje,
osposobljavanje i usavršavanje kadrova,naknada
vrhunskim športašima, izuzetna športska
ostvarenja)
Ostale namjene u športu (memorijalni
turniri, obljetnice, plasman u viši stupanj natjecanja,
studentski šport)
Uvjeti za odobravanje sredstava radi provođenja
programa su:
Da je sportska udruga osnovana sukladno
odredbama Zakona o sportu i Zakona o udrugama,
Da sportska udruga ima osigurane temeljne
uvjete za provedbu svoje sportske djelatnosti
Da sportska udruga organizira i provodi
redovne treninge, te sudjeluje na službenim
natjecanjima sukladno sustavu i kalendaru
natjecanja svoga sporta
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Prilikom vrednovanja i ocjenjivanja
dostavljenih programa primjenjivat će se sljedeći
kriteriji:
Broj bodova
Program pridonosi poticanju i promidžbi
sportskih aktivnosti od općeg interesa za
Brodsko- posavsku županiju
1-10
Program uključuje provođenje sportskih
aktivnosti djece i mladeži od općeg interesa
za Brodsko-posavsku županiju 1-20
Program potiče sportske aktivnosti osoba s
invaliditetom
1-20
Dosadašnji kontinuirani rad i postignuti
rezultati u radu prijavitelja programa 1-10
Financijska i organizacijska sposobnost
prijavitelja da provede prijavljeni program
1-10
Kvaliteta i stupnjevitost uspjeha 1-30
0-60 - programi se ne sufinanciraju
61-70 - programi se sufinanciraju u 50% iznosu od
očekivanog iznosa
71-80 - programi se sufinanciraju u 70% iznosu od
očekivanog iznosa
81-100 - programi se sufinanciraju u 100% iznosu
od očekivanog iznosa

III. Pravne osobe u tehničkoj kulturi
Područje tehničke kulture:
1.
Programi u tehničkoj kulturi,
2.
Programi u inovacijskoj djelatnosti mladih,
3.
Županijske, državne i međunarodne smotre
- organizacija i sudjelovanje,
4.
Programi za osobe s invaliditetom,
5.
Programi Zajednice tehničke kulture i
županijskih saveza u tehničkoj kulturi.
Prilikom vrednovanja i ocjenjivanja
dostavljenih programa primjenjivat će se sljedeći
kriteriji:
Broj bodova
program obuhvaća odgoj, obrazovanje i
osposobljavanje djece i mladeži za
stjecanje tehničkih, tehnoloških i
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informatičkih znanja i vještine 1-10
program obuhvaća odgoj, obrazovanje i
osposobljavanje djece s posebnim
potrebama za stjecanje tehničkih,
tehnoloških i informatičkih znanja i
vještina
1-20
program obuhvaća razvitak i promidžbu
tehničke kulture od interesa za Brodskoposavsku županiju, te promidžbu
tehnoloških inovacija
1-30
Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost,
inovativnost i edukativnost programa
1-30
Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i
iskustvo u provođenju programa
predlagatelja
1-10

0-60 - programi se ne sufinanciraju
61-70 - programi se sufinanciraju u 50% iznosu
od očekivanog iznosa
71-80 - programi se sufinanciraju u 70% iznosu
od očekivanog iznosa
81-100 - programi se sufinanciraju u 100% iznosu
od očekivanog iznosa

-

Broj: 3

jedinica medijskog sadržaja / cijena 1-30
Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i
iskustvo u provođenju programa
predlagatelja
1-10

Normativi sufinanciranja programa iz
područja tiskanih i elektroničkih medija podijeljeni
su u sljedeće bodovne razrede:
0-60 - programi se ne sufinanciraju
61-70 - programi se sufinanciraju u 50% iznosu od
očekivanog iznosa
71-80 - programi se sufinanciraju u 70% iznosu od
očekivanog iznosa
81-100 - programi se sufinanciraju u 100% iznosu
od očekivanog iznosa

Članak 10.
Bodovat će se samo pravodobno podnesene
i u potpunosti ispunjene prijave pristigle u
propisanom roku na Javni poziv. Prijavi je potrebno
priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja je
navedena u Javnom pozivu.

IV. Tiskani i elektronički mediji
Članak 11.
Područje
djelatnosti programa
odobravanje sredstava su:
-

za

programi tiskanih medija
programi elektroničkih medija

Prilikom vrednovanja i ocjenjivanja
dostavljenih programa primjenjivat će se sljedeći
kriteriji:
Broj bodova
Promicanje društvenih i gospodarskih
aktivnosti od interesa za Brodsko-posavsku
županiju kroz programsku shemu medija
1-30
pokrivenost /dostupnost, tiraž 1-20
Kvaliteta sadržaja, programska shema,
izvornost, kreativnost, inovativnost i
edukativnost programa,
1-10

Odabrani prijavitelji sklapaju Ugovor o
sufinanciranju kojim se utvrđuju međusobna prava
i obveze prijavitelja i Županije. Kontrolu provedbe
Ugovora provodi Upravni odjel za obrazovanje,
šport i kulturu temeljem izvješća o provedbi koje
korisnik programa dostavlja.
Ugovorom o
sufinanciranju odredit će se rokovi za dostavu
izvješća.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Župan Brodsko-posavske županije može,
zbog nedostatka proračunskih sredstava, smanjiti
prijedlog raspodijele sredstava za sufinanciranje.
Sredstva se smanjuju razmjerno realizaciji
Proračuna Brodsko-posavske županije

Broj: 3
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Članak 13.

I.

Ovaj Pravilnik usklađen je s Pravilnikom o
općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i
pomoći iz Proračuna Brodsko-posavske županije.
O pitanjima koja se odnose na sadržaj
prijedloga odluke o odabiru, sadržaj Ugovora o
sufinanciranju i obveze Povjerenstva a koja nisu
uređena ovim Pravilnikom primjenjivat će se
odredbe Pravilnika o općim uvjetima dodjele
donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna
Brodsko-posavske županije.

Lovoovlaštenici zajedničkih otvorenih
lovišta na području Brodsko-posavske županije
mogu obvezu osiguranja financijskih sredstava za
uredno izvršenje zakupa prava lova osiguravati
bankovnim garancijama, mjenicom s avalom banke
ili mjenicom s avalom Hrvatskog lovačkog saveza.

Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 023-01/15-01/253
URBROJ: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 18. ožujka 2015.
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

34.

II.
Odabir odgovarajućeg instrumenta
osiguranja u skladu s točkom I. ove Odluke moguć je
nakon sklapanja dodatka ugovora o zakupu prava
lova koji Brodsko-posavska županija kao davatelj
prava lova može sklopiti s lovoovlaštenikom iz
točke I. ove Odluke nakon podnošenja zahtjeva.

III.
Brodsko-posavska županija i Hrvatski
lovački savez sklopit će Sporazum o načinu
osiguravanja financijskih sredstava za uredno
izvršenje zakupa prava lova kojim će se urediti
međusobna prava i obveze, postupak sklapanja
dodatka ugovora, izgled mjenice i postupak
realizacije vjerovničkog naloga.

IV.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (NN br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09 ), članaka 56.
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske županije
donosi
ODLUKU
o načinu osiguravanja financijskih sredstava
za uredno izvršenje zakupa prava lova u
zajedničkim otvorenim lovištima
Brodsko-posavske županije

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
KLASA: 323-01/15-01/05
UR.BROJ: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 19. ožujka 2015. godine
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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Obrazloženje

Odredbom članka 30. stavak 3. Zakona o
lovstvu propisano je da su lovozakupnici prava lova
dužni za uredno izvršenje zakupa osigurati sredstva
u visini godišnje lovozakupnine, i to garancijom
banke ili avaliranom mjenicom, ali nije određeno od
strane kojih osoba mjenica treba biti avalirana.
Brodsko-posavska županija je u ugovorima
o zakupu prava lova ugradila da mjenica mora biti
avalirana isključivo od banke radi izbjegavanja
rizika od nenaplativih mjenica.
Lovački savez Brodsko-posavske županije
je dana 5. ožujka 2015. godine uputio dopisprijedlog kojim je zatražio da se promjeni
dosadašnja praksa glede ugovaranja instrumenata
osiguranja te pritom ponudio da Hrvatski lovački
savez avalira mjenice lovozakupnika svojih članica

Broj: 3

te da se takvi instrumenti osiguranja prihvate kao
valjani i odgovarajući u smislu odredbe članka 30.
stavka 3. Zakona o lovstvu. Predmetni zahtjev se
obrazlaže u bitnom time što su bankarske garancije
prekomjerno otegotne i skupe za lovozakupnike
prava lova te da se gotovo nikad i neaktiviraju.
S obzirom na to da je Hrvatski lovački savez
financijski sposoban jamčiti svim lovoovlaštenicima za njihove preuzete obveze i da se
prihvaćanjem njih kao mjeničnog jamca ne dovodi u
pitanje eventualna naplata osiguranih financijskih
sredstava, dok bi se postupak osiguravanja za
lovoovlaštenike pojednostavio uz manje troškove,
Brodsko-posavska županija kao davatelj prava lova,
uz konzultacije s Ministarstvom poljoprivrede koje
se pak konzultiralo s Državnim odvjetništvom
Republike Hrvatske, zaključila je da se zahtjevu
može udovoljiti i pristupiti donošenju ove Odluke.

Broj: 3
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OPĆINA
GORNJA VRBA

3.

III.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o
pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,
broj 25/13) načelnik općine Gornja Vrba donio je
sljedeću:
ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje

I.

Službenik za informiranje obavlja poslove
rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog
objavljivanja informacija sukladno svom
unutarnjem ustroju općine Gornja Vrba, unapređuje
način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja
informacija koje su sadržane u službenim
dokumentima koji se odnose na rad općine Gornja
Vrba, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima
zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih
Zakonom o pravu na pristup informacijama, obavlja
i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na
pristup informacijama i podzakonskim propisima
koji su donijeti na temelju tog Zakona.

Ovom Odlukom imenuje se Lidija
Resanović, administrativna tajnica u općini Gornja
Vrba za službenika za informiranje.
IV.
II.
Službenik za informiranje je posebna
službena osoba mjerodavna za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama,
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje vodi poseban
službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija u
Zakonom propisanom obliku.
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V.

prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija općine Gornja Vrba

Odluka će se dostaviti povjereniku za
informiranje, u roku od mjesec dana od dana
donošenja odluke.

VI.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije« i na službenoj
web stranici i dostupna je javnosti u skladu s
odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

I.
Ovom Odlukom ustrojava se posebni
službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija
(dalje u tekstu: Upisnik) kojeg je općina Gornja Vrba
u obvezi voditi u skladu s odredbama Zakona o
pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,
broj 25/13) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu
vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
83/14).

Klasa: 011-01/15-01/2
Urbroj: 2178/28-01-15-1
Gornja Vrba, 4.3.2015.godine
Načelnik općine Gornja Vrba
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.

Broj: 3

II.
Upisnik će voditi imenovani službenik za
informiranje koji je dužan poduzeti sve radnje i
mjere radi urednog vođenja Upisnika, te postupati u
skladu s ovlastima propisanim Zakonom.
Klasa: 011-01/15-01/2
Urbroj: 2178/28-01-15-2
Gornja Vrba, 4.3.2015.godine

4.
Načelnik općine Gornja Vrba
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.
Na temelju odluke Vlade Republike
Hrvatske, na 19. sjednici održanoj 5. travnja 2012.
godine kada je prihvaćen Akcijski plan za provedbu
inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici
Hrvatskoj za razdoblje 2012. - 2013. koji se odnosi
na sustavno otklanjanje uzroka korupcije, u skladu
sa člankom 14. Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i
Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja
službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14),
načelnik općine Gornja Vrba donio je i objavio:
ODLUKU
o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju

5.

Temeljem čl. 20.st. 1 Zakona o održivom
gospodarenju otpadom ( Narodne novine br. 94/13 ) i
čl. te članka 26. Statuta općine Gornja Vrba
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
9/09, 09/11 i 3/13.) Općinsko vijeće općine Gornja
Vrba, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 10. 3.
2015., donosi :

Broj: 3
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ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju
plana gospodarenja otpadom na području
općine Gornja Vrba za 2014. godinu

Članak 1.
Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području općine Gornja
Vrba 2011-2019 za 2014. god koji je ovom tijelu
podnio općinski načelnik općine Gornja Vrba.

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

Članak 3.
Ova Odluka će biti dostavljena nadležnom
Ministarstvu zaštite i okoliša i Agenciji za zaštitu
okoliša.
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6.

Na temelju članka 13. Stavak 4. Zakona o
grobljima (“Narodne novine” br. 19/98) i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» broj 9/09, 09/11 i
3/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 10. sjednici održanoj 10.3.2015. godine,
donijelo je:
ODLUKU
izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za
dodjelu grobnog mjesta i godišnjih naknada za
korištenje
Članak 1.
U Odluci o visini naknade za dodjelu
grobnog mjesta i godišnjih naknada za korištenje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
17/14) iza članka 6. dodaje se članak 6.a koji glasi:
Od plaćanja godišnje grobne naknade za
korištenje grobnog mjesta oslobađaju se obitelji
poginulih hrvatskih branitelja i obitelji civilnih
žrtava Domovinskog rata, za grobna mjesta u kojima
su oni sahranjeni.

Članak 4.
Članak 2.
Izvješće se objavljuje u »Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije« i stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja.
KLASA: 351-01/15-01/1
UR.BROJ. 2178/28-02-15-4
Gornja Vrba, 11. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.

Sve ostale odredbe Odluke visini naknade za
dodjelu grobnog mjesta i godišnjih naknada za
korištenje ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po
objavljivanju u “Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije”.
Klasa: 363-02/15-01/5
Ur. br. 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 11. 3. 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.
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Broj: 3

7.

8.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»,
broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ 9/09, 09/11 i 3/13.)
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 10.
sjednici održanoj 10.3.2015.god. donijelo je:

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»,
broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09), članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ 9/09, 09/11 i 3/13.)
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 10.
sjednici održanoj 10.3.2015.god. donijelo je:

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

I.

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u općini Gornja Vrba za 2014. godinu, koje je podnio
općinski načelnik.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost
iz čl.22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u
općini Gornja Vrba za 2014. godinu, koje je podnio
općinski načelnik.

II.
Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove

II.

Odluke.
Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove
Odluke.
III.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u ««Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije ».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 363-02/15-01/2
URBROJ:2178/28-02-15/2
U Gornjoj Vrbi, 11.03.2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanjs u ««Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 363-02/15-01/3
URBROJ:2178/28-02-15/2
U Gornjoj Vrbi, 11.3.2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 3
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Članak 2.

Na temelju članka 21. Odluke o javnim
priznanjima općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 03/14) i članka 8.
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 10. sjednici
održanoj 10.3.2015. godine, donijelo je:
ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja općine Gornja Vrba
za 2015.g.

Javna priznanja općine Gornja Vrba za
2015.g. iz točke 1. ove Odluke dodijelit će se na
svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu
obilježavanja Dana općine Gornja Vrba, 22. svibnja
2015.g.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Članak 1.
Javna priznanja općine Gornja Vrba,
dodjeljuju se povodom Dana općine Gornja Vrba
istaknutim pojedincima, društvenim organizacijama
i udrugama, za doprinos u promicanju društvenih,
gospodarskih i ljudskih vrijednosti, te na
unapređenju kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti
na području općine Gornja Vrba.
Ovom Odlukom dodjeljuju se javna
priznanja općine Gornja Vrba za 2015.g. godinu
kako slijedi:
1.
-

Počasni građanin općine Gornja Vrba
MIRKO DUSPARA, dr.med.,
gradonačelnik grada Slavonskog Broda;

2.
-

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se:
Vlč. STJEPAN ANTUN FARKAŠ, župnik
Župe Rođenja BDM Ruščica;

3.

Plaketa „Grb općine Gornja Vrba“
dodjeljuje se:
NOGOMETNI KLUB „OMLADINAC“
Gornja Vrba

-

4.
-

Povelja općine Gornja Vrba dodjeljuje se:
KUD „VRBA“ iz Donje Vrbe;
DRAGAN MARINOVIĆ (PAJO) iz
Gornje Vrbe

Klasa: 061-01/15-01/2
Urbroj: 2178/28-02-15-3
Gornja Vrba, 11. 3. 2015. god.
Predsjednik vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

10.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) te članka 26. Statuta općine Gornja Vrba
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
9/09, 09/11 i 3/13.) Općinsko vijeće općine Gornja
Vrba na svojoj 10. sjednici održanoj 10. 3. 2015.god.
donijelo je:
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika
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Broj: 3

11.

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog
načelnika općine Gornja Vrba za razdoblje od 1.
srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine.

II.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 023-01/15-01/ 6
URBROJ: 2178/28-02-15-2
Gornja Vrba, 11. 3. 2015.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zdravko Jurić, v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 26. Statuta općine
Gornja Vrba (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na svojoj 10. sjednici održanoj
10.3.2015. godine, donijelo je:
IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba i potrebnih sredstava
u području društvenih djelatnosti na području
općine Gornja Vrba za 2015. godinu

Članak 1.
U Programu javnih potreba i potrebnih
sredstava u području društvenih djelatnosti na
području općine Gornja Vrba za 2015. godinu
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
28/2014) u članku 1. poglavlje III. PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU, u stavku 3., iza
riječi Udruga stolnoteniskih rekreativaca Vrba, briše
se točka, a dodaju se riječi „i Taekwando klub
Škorpion.“
U istom članku, iza stavka 4. dodaje se
sljedeća tablica:

Broj: 3
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1.

Tekuce donacije sportskim udrugama, konto 38115
- NK Omladinac
- NK Zvonimir
- ŠRU Bistro
- SLU Lovac
- LU Srna
- Udruga stolnoteniskih rekreativaca Vrba
- Taek wondo klub Škorpion Gornja Vrba

Članak 2.
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150.000,00 kn
70.000,00 kn
57.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
3.000,00 kn

12.

Sve ostale odredbe Programa ostaju
neizmijenjene.

Članak 3.
Ove izmjene i dopune Programa javnih
potreba i potrebnih sredstava u području društvenih
djelatnosti na području općine Gornja Vrba za 2015.
g. će se objaviti u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a na snagu stupaju 8 dana od
dana objavljivanja.

Na temelju članka 12. st. 1. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
39/13.), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim
mjerama („Narodne novine“ broj 142/13.) čl.8.
stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne
novine”, br. 92/10), te članka 26. Statuta općine
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ 9/09, 09/11 i 3/13.) Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na 10. sjednici održanoj 10.3.
2015. donosi:
ODLUKU

KLASA: 402-08/15-01/5
URBROJ. 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 11. ožujka 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom
zemljištu i mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu na području
općine Gornja Vrba

l.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju agrotehničke
mjere na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u
kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu,
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu
proizvodnju. Mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu u smislu ove Odluke smatraju se mjere
koje se moraju provoditi u cilju sprečavanja pojava i
širenje požara.
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Članak 2.

Agrotehničke mjere na poljoprivrednom
zemljištu i mjere zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu propisane ovom Odlukom dužni su
provoditi:
vlasnici, posjednici ili korisnici
poljoprivrednog zemljišta (dalje: vlasnici);
vlasnici šuma i šumskog zemljišta.

Članak 3.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se
poljoprivredne površine: vrtovi, livade, pašnjaci,
voćnjaci, maslinici, vinogradi kao i drugo zemljište
koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se
sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanjem
višegodišnjim raslinjem.

ll.

Pod agrotehničkim mjerama na
poljoprivrednom zemljištu u smislu ove Odluke
podrazumijevaju se mjere koje se moraju provoditi
na poljoprivrednom zemljištu i to:
-

kulture podignute radi zaštite tla od erozije. U svrhu
zaštite tla od erozije vodom zabranjuje se sjeći
dugogodišnje nasade podignute radi zaštite tla od
erozije, osim sječe iz agrotehničkih razloga.

Članak 6.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su
ga održavati sposobnim za poljoprivrednu
proizvodnju, te sprečavati obrastanje zemljišta
korovima i višegodišnjim raslinjem poduzimajući
sljedeće mjere:
kositi korov, te krčiti višegodišnje raslinje;
uništavati korov i višegodišnje raslinje;
uništavanje ambrozije košnjom i čupanjem
u razdoblju od 15. svibnja do 30. rujna
tekuće godine.
Vlasnici susjednih parcela dužni su u
neposrednoj blizini međa kositi travu i korov kako
ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.

AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 4.

minimalna razina obrade i odrađivanja
poljoprivrednog zemljišta;
sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem;
suzbijanje biljnih bolesti i štetočina;
korištenje i uništavanje biljnih ostataka;
održavanje organske tvari u tlu;
održavanje povoljne strukture tla;
zaštita od erozije.

Članak 5.
Vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su
održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje

Broj: 3

Članak 7.
Pod pojmom puta smatra se svaki
nerazvrstani put koji se koristi za promet, odnosno
prilaz poljoprivrednom, odnosno šumskom
zemljištu i kojim se služi veći broj vlasnika. Vlasnici
poljoprivrednog, odnosno šumskog zemljišta dužni
su zajednički brinuti o održavanju puta ukoliko to
nije uređeno posebnom odlukom o nerazvrstanim
cestama. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji
zasade živicu dužni su je redovito održavati i
obrezivati.

Ill.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 8.

Radi sprečavanja pojave i širenja požara na
poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni
poduzimati sljedeće mjere:
uklanjati suhe biljne ostatke nakon
provedenih agrotehničkih mjera najkasnije
do 1. lipnja tekuće godine;

Broj: 3
-
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uz među preorati ili očistiti zemljište
zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom
radi sprečavanja širenja požara na susjedno
zemljište.
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obavljaju poljoprivredni i šumarski inspektori
nadležnih ministarstava, te inspektori zaštite od
požara Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 12.
Članak 9.
Kod uništavanja korova i biljnog otpada
spaljivanjem, vlasnici poljoprivrednog zemljišta
dužni su:
obavijestiti Centar 112 i nadležnu JVP grada
Slavonskog Broda;
spaljivati korov i biljni otpad na najmanjoj
udaljenosti od 200 m od ruba šumskog
zemljišta, te najmanje na udaljenosti od 15
m od krošnji stabala, nasada na susjednim
parcelama, kao i stupova i vodiča
dalekovoda;
tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja
korova i biljnog otpada mora se očistiti od
trave i drugog gorivog materijala;
spaljivanju korova i biljnog otpada moraju
biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a
uz sebe moraju imati osnovna sredstva i
opremu za početno gašenje požara (lopata,
posuda s vodom i sl.).
Osobe koje su po prethodnom odobrenju
obavile loženje vatre na otvorenom prostoru dužne
su mjesto loženja pregledati i ostatke vatre u
potpunosti pogasiti, te o tome izvijestiti nadležnu
javnu vatrogasnu postrojbu.

Inspektori u nadzoru nad provedbom ove
Odluke ovlašteni su:
izricati usmene i pismene opomene;
rješenjem zabraniti ili ograničiti određene
radnje i postupke ili utvrditi određene
obveze;
rješenjem odrediti treću osobu koja će na
prekršiteljev trošak poduzeti određenu
radnju ili postupak;
pokrenuti prekršajni postupak radi
kažnjavanja počinitelja.

V.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se
izvan snage Odluka o agrotehničkim mjerama,
uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina, te
posebnim mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu na području općine
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ 18/13.)

Članak 14.
Članak 10.
Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje
korova i biljnog otpada na poljoprivrednom i
šumskom zemljištu u vremenu od 1. lipnja do 31.
listopada tekuće godine.

lV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 320-02/15-01/1
URBROJ:2178/28-02-15/1
U Gornjoj Vrbi, 11. 3. 2015

NADZOR
Članak 11.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke

Predsjednik vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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Broj: 3

sigurnost ili protočnost prometa.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine"
broj 67/08., 48/10., 74/11.,80/13. i 158/13) i članka
26. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
brodsko-posavske županije“ broj 09/11 i 3/13),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba, na 10. sjednici
održanoj dana 10. ožujka 2015. godine, donijelo je:
ODLUKU
o uređenju prometa na području općine
Gornja vrba

Članak 4.
Izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i
upravljanje prometnim površinama vrše na
nerazvrstanim cestama općine Gornja Vrba, na
državnim cestama Hrvatske ceste d.o.o i na
županijskim i lokalnim cestama Županijska uprava
za ceste.
Sva mišljenja i suglasnosti vezane uz
sigurnost prometa na javnim prometnim površinama
izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova - Policijska
uprava Brodsko-posavske županije (u daljnjem
tekstu: Policijska uprava).

I. OPĆE ODREDBE
II. REGULACIJA PROMETA
Članak 1.
Opcenito
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila
odvijanja prometa na javno prometnim površinama
na području općine Gornja Vrba te mjere za njihovo
provođenje.

Članak 2.
Javno prometnim površinama (u daljnjem
tekstu: prometne površine), u smislu ove Odluke,
smatraju se sve javne kategorizirane ceste (državne,
županijske i lokalne) i ostale nerazvrstane ceste,
ulice, trgovi, parkirališta, pješački nogostupi,
stepeništa i druge prometne površine koje su u
funkciji kretanja ili mirovanja vozila i pješaka na
području općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu:
općina).

Članak 3.
Promet na javnim prometnim površinama
dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u
granicama propisanim Zakonima i ovom Odlukom.
Na javnim prometnim površinama ne smiju
se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi
mogle oštetiti prometnu površinu ili ugroziti

Članak 5.
Regulacija prometa u smislu ove Odluke
podrazumijeva uređenje prometa na području
općine Gornja Vrba, a u skladu sa člankom 5.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14), tako da
određuju:
1.
ceste s prednošću prolaska,
2.
dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
3.
sustav tehničkog uređenja prometa,
4.
ograničenja brzine kretanja vozila,
5.
promet pješaka, biciklista, vozača mopeda,
turistički vlak i zaprežnih vozila, gonjenje i
vođenje stoke,
6.
parkirališne površine i način parkiranja,
zabrane parkiranja i mjesta ograničenog
parkiranja,
7.
zone smirenog prometa,
8.
blokiranje autobusa, teretnih automobila,
priključnih vozila i radnih strojeva na
mjestima koja nisu namijenjena za
parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade
tih vozila,
9.
postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za
pješake na opasnim mjestima,

Broj: 3
10.

11.
12.

13.
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pješačke zone, sigurne pravce za kretanje
školske djece, posebne tehničke mjere za
sigurnost pješaka i biciklista u blizini
obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova,
igrališta, kino dvorana i sl.,
uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih
vozila,
površinu na kojoj će se obavljati: test
vožnja, cross, off road, sportske, enduro i
promidžbene vožnje,
uvjete prometovanja vozila opskrbe u
zonama smirenog prometa i pješačkim
zonama.

Članak 6.
Provedbena rješenja regulacije prometa na
javnim cestama određene ovom Odlukom utvrđuje
općinski načelnik, temeljem Prometnog projekta uz
prethodnu suglasnost Policijske uprave.
Izvršenje Odluka iz stavka 1. ovog članka,
te brigu o ispravnosti tehničkih elemenata provodi
Jedinstveni upravni odjel općine.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se
promet uređuje na dijelu državne ili županijske
ceste, primjenjuju se odredbe Zakona cestama (NN
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) koji propisuje da
je potrebna suglasnost nadležnog Ministarstva uz
mišljenje Hrvatskih cesta d.o.o. ukoliko se radi o
državnim cestama, a Županijska uprava za ceste
ukoliko se radi o županijskim i lokalnim cestama.
Mjere zaštite javnih cesta i prometa na
javnim cestama (državne, županijske i lokalne ceste)
provode se prema odredbama Zakona o cestama.

1. Ceste s prednošću prolaza na raskrižjima
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2.

Županijske ceste s prednošću prolaza na
raskrižjima u odnosu na sve ceste koje se na
njih spajaju Županijska cesta Ž4212
( S l a v o n s k i B r o d – D o n j a Vr b a –
Zadubravlje) i Ž4210 (Slavonski Brod –
Gornja Vrba – Ruščica)
3.
Lokalne ceste s prednošću prolaza na
raskrižjima u odnosu na sve ceste koje se na
njih spajaju.
4.
Nerazvrstane ceste i ulice sukladno Odluci o
nerazvrstanim cestama općine Gornja Vrba s
prednošću prolaza na raskrižjima u odnosu na sve
ceste i ulice koje se na njih spajaju
Na međusobnim raskrižjima navedenih
cesta prednost ima ona cesta koja je prije navedena u
popisu. Ovdje su navedene one javne ceste koje
imaju prvenstvo prolaza.
Sve druge nerazvrstane i ostale ceste i ulice
koje nisu navedene u ovom članku, a križaju se s
ovdje navedenim cestama i ulicama imaju oduzeto
prvenstvo prolaska u odnosu na ovdje navedene
javne ceste (državne, županijske, lokalne i ostale
ceste).
Za sve ceste vrijede pravila prvenstva
prolaska određena člankom 57. Zakonom o
sigurnosti prometa na cestama.

2. Organizacija prometa (dvosmjerni,
jednosmjerni promet, ograničenja u prometu)
Članak 8.
Na svim cestama i ulicama na području
općine Gornja Vrba dozvoljava se dvosmjerni
promet kretanja.
U svim slijepim odvojcima ulica i slijepim
pristupnim putovima promet je dvosmjeran.

Članak 7.
Ceste s prednošću prolaza na raskrižjima (u
odnosu na sve ceste koje se na njih spajaju) na dan
stupanja na snagu ove Odluke su:
1.
Državne ceste s prednošću prolaza na
raskrižjima u odnosu na sve ceste koje se na
njih spajaju Državna cesta D514 dionica na
području općine Gornja Vrba

Članak 9.
Ovom Odlukom na svim nerazvrstanim
cestama na području općine Gornja Vrba zabranjuje
se prometovanje teretnim vozilima čija je najveća
dopuštena masa veća od 5,5 tona.
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Pri tome se lokalni promet opskrbe, čistoće,
zimske službe, vatrogasnih vozila i drugih
interventnih vozila ne smatra teretnim prometom, u
smislu ove Odluke.
Iznimno, uz odobrenje Upravnog odjela,
moguće je dobiti dozvolu na određeno vrijeme, za
prometovanje vozilima veće mase od dopuštene na
nerazvrstanim cestama pod ingerencijom općine, s
tim da je korisnik odobrenja dužan snositi troškove
za sva moguća i eventualna oštećenja na kolniku ili
objektima uz kolnik nastala tijekom korištenja.
Prije izdavanja dozvole iz stavka 2., utvrdit
će se postojeće stanje prometnice, a nakon završetka
roka odobrenja prometnica će se pregledati i utvrditi
eventualna oštećenja, te postupiti u skladu sa
stavkom 2. ovog članka.
Upravni odjel slobodan je u odobrenju iz
prethodnog stavka utvrditi mehanizme osiguranja
koji će jamčiti sanaciju eventualnih oštećenja.

3.

Sustav tehničkog uređenja prometa u
užem smislu
Članak 10.

Tehničkim uređenjem prometa u užem
smislu iz članka 5. ove Odluke smatra se određenje
mjesta, postavljanje vodoravne i okomite
signalizacije i drugih signalnih i svjetlosnih uređaja i
određivanje načina rada tih uređaja, parkirnih
površina, te prometne, zaštitne i druge opreme na
prometnim površinama.

Članak 11.
Za tehničku uređenost državnih cesta
nadležne su Hrvatske ceste d.o.o., za županijske i
lokalne ceste nadležna je Županijska uprava za
ceste, dok je za tehničku uređenost nerazvrstanih
cesta i ulica nadležna općina Gornja Vrba.
Prometni znakovi, signalizacija i oprema, te
turistička i ostala signalizacija postavljaju se na
javnoj cesti na temelju Prometnog projekta,
sukladno članku 61. Zakona o cestama i članku 12.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Broj: 3

Za postavljanje i održavanje prometne
signalizacije i opreme na nerazvrstanim cestama
zadužen je Jedinstveni upravni odjel općine, ili
druga pravna osoba u vlasništvu općine ili s kojom
općina sklopi ugovor.

Članak 12.
Tehničko uređenje prometa (u daljnjem
tekstu: regulacija prometa) na prometnim
površinama nerazvrstanih cesta određuje se
Prometnim projektom, koji izrađuje fizička ili
pravna osoba ovlaštena za izradu takvih projekata, a
koju je odabrao općinski načelnik.
Regulaciju prometa utvrđuje općinski
načelnik, temeljem izrađenog Prometnog projekta, a
uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova - Policijske uprave Brodsko-posavske
županije, Hrvatskih cesta d.d. i Županijske uprave za
ceste.
Ukoliko se Prometnim projektom iz
prethodnog stavka definiraju mjere kao: promjena
prvenstva prolaska, režima prometovanja,
ograničenja u prometovanju i sl., te se mjere provode
kroz izmjenu i dopunu pojedinih članaka ove
Odluke.

Članak 13.
Privremena regulacija prometa na
prometnim površinama zbog izgradnje,
rekonstrukcije i popravaka objekata prometnih
površina i instalacija u njima, te drugih objekata uz
prometne površine utvrđuje se na isti način kako je
određeno u članku 6. ove Odluke.
Prema obrazloženoj i opravdanoj potrebi
može se privremeno zabraniti ili drugačije ograničiti
promet na prometnim površinama, ako se radovi ne
mogu izvesti bez obustave prometa ili ako se promet
bez toga ne može sigurno odvijati.
Na području općine Gornja Vrba izvođenje
radova na javnim cestama dozvoljeno je sukladno
odredbama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i
cesta (NN 22/14).
Privremena regulacija prometa iz stavka 1
ovog članka odobrava se temeljem Projekta

Broj: 3

»SLUŽBENI VJESNIK«

privremene regulacije prometa koji je izvođač
radova dužan izraditi prije ishodovanja suglasnosti.

4.

Ograničenja brzine kretanja vozila
Članak 14.

Na području općine Gornja Vrba vozila se
na javnim i nerazvrstanim cestama izvan naselja
moraju kretati brzinom koja odgovara uvjetima i
stanju kolnika. Prema Zakonu o sigurnosti prometa
na cestama najveća dozvoljena brzina vožnje na
dionicama ceste izvan naselja gdje prometnotehnički uvjeti to dopuštaju ne smije biti veća od 90
km/h, a u naseljima najveća dozvoljena brzina iznosi
50 km/h.
U naseljima može biti propisana i manja
brzina vožnje.
Na javnim cestama, ulicama i
nerazvrstanim cestama koje prolaze kroz naselje
brzina prometovanja ograničena je na 50 km/h, osim
na mjestima gdje je određeno drugačije, a što treba
regulirati Prometnim projektom.
U Ulici Sv. Filipa i Jakova u Donjoj Vrbi
(dio županijske ceste Ž4212) brzina prometa
ograničena je na ulazu u naselje iz smjera
Zadubravlja na 30 km/h.

Članak 15.
Brzina kretanja vozila ograničava se
standardnom prometnom signalizacijom, i mora biti
vidljivo postavljena na početku svake dionice ceste
ili ulice iza raskrižja na desnoj strani u smjeru
vožnje.
Uz signalizaciju iz stavka 1. brzina se može
ograničavati i napravama za smirivanje prometa.
Za provedbu mjera iz stavka 1. i 2. zadužen
je Jedinstveni upravni odjel općine.
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5. Promet pješaka, biciklista, vozača mopeda,
radnih strojeva, zaprežnih vozila, gonjenje i
vođenje stoke
Članak 16.
Za promet pješaka, biciklista, vozača
mopeda, radnih strojeva, zaprežnih vozila, gonjenje
i vođenje stoke vrijede odredbe Zakona o sigurnosti
prometa na cestama.
Članak 17.
Pješaci se ne smiju kretati niti zadržavati na
kolniku, nego se moraju kretati nogostupom ili
drugom površinom određenom za kretanje pješaka,
odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za
kretanje pješaka.
Iznimno od stavka 1. ovog članka na cesti na
kojoj ne postoji nogostup ili druga površina
određena, odnosno prikladna za kretanje pješaka ili
ako ta površina postoji, a ne može se koristiti iz bilo
kojih razloga pješaci se mogu kretati kolnikom, ali
tako da budu što bliže rubu kolnika i na način kojim
se ne ugrožava promet vozila.
Pješak koji se kreće kolnikom na javnoj
cesti dužan je kretati se uz lijevi rub kolnika u smjeru
kretanja, a iznimno uz desni rub kolnika samo kad je
takovo kretanje za njega sigurnije (nepregledan
zavoj, usjek, provalija, zasjek, odron i sl.), dok se
prelaz preko ceste obavlja samo i isključivo na
preglednom dijelu ceste, i to na siguran način.

Članak 18.
U slučaju da na kolniku ima vode, blata ili
otpadaka vozači motornih vozila su dužni smanjiti
brzinu i spriječiti prskanje vode, blata ili otpadaka
koje bi moglo zaprljati ili ozlijediti pješake. Pravne
ili fizičke osobe koje su nadležne za čišćenje i
održavanje cesta dužne su u što je kraće mogućem
roku otkloniti nečistoće s cesta, te ih osposobiti za
normalni promet.
Pješački prijelazi moraju biti obilježeni
vodoravnom i okomitom prometnom signalizacijom
sukladno važećem Pravilniku o prometnim
znakovima.
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Pješački prijelazi postavljaju se na
dijelovima ceste koji se križaju s pješačkom stazom,
kao i na cestama kod javnih institucija (škole, vrtići,
ambulante)
Radi nesmetanog kretanja invalida,
prolaska biciklista i dječjih kolica, na obilježenim
pješačkim prijelazima treba biti postavljen
polegnuti rubnjak. Ova mjera mora se poštivati kod
svake novogradnje i rekonstrukcije ulica.
Za provedbu mjera iz ovog članka zadužen
je Jedinstveni upravni odjel općine.

Članak 19.
Biciklisti se u prometu kreću kolnikom na
način propisan za ta vozila uz sam desni rub kolnika
u smjeru kretanja.
Ako se dva ili više vozača bicikla ili mopeda
kreću u skupini dužni su se kretati jedan iza drugoga.
Vozač bicikla ili mopeda mora vozilom upravljati na
način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne
ometaju drugi sudionici u prometu.

6. Parkirališne površine i načini parkiranja,
zabrane parkiranja i mjesta ograničenog
parkiranja
Članak 20.
Zaustavljanje i parkiranje osobnih vozila i
motocikala na području općine Gornja Vrba
dozvoljeno je na uređenim i obilježenim površinama
koje su za to namijenjene, kao i drugim površinama
gdje to nije protivno Zakonu o sigurnosti prometa na
cestama.
Općinski načelnik posebnim aktom
određuje po potrebi, koje se površine na području
općine mogu koristiti kao parkirališni prostor i
namjenu tih parkirališta prema vrsti vozila, načinu
uređenja i naplati parkiranja.

Broj: 3

uvjetom da za dvosmjerni promet preostane
slobodna kolnicka površina širine od min. 5,50 m, a
za jednosmjerni promet najmanje u širini od 3,00 m.
Nogostup ili dio nogostupa može se urediti,
obilježiti i koristiti za parkiranje vozila samo pod
uvjetom da se za kretanje pješaka ostavi najmanje
1,6 m širine pješacke površine, s tim da ta pješacka
površina ne može biti uz rub kolnika.
Kolnici i nogostupi uz dionice
kategoriziranih javnih cesta kroz naselje ili druge
površine uz te dionice mogu se urediti, obilježiti i
koristiti za parkiranje vozila samo uz suglasnost
nadležne uprave za ceste i u skladu s aktom
općinskog načelnika.
Članak 22.
Na uređenom i obilježenom parkiralištu
odredeni broj parkirališnih mjesta mora biti
namijenjen vozilima kojima se koriste invalidne
osobe čija su vozila obilježena posebnim znakom.
Na parkirališnom mjestu obilježenom za
invalidska vozila zabranjeno je zaustavljanje i
parkiranje drugih vozila.

Članak 23.
Autobusima, teretnim i priključnim
vozilima, radnim strojevima, traktorima i
poljoprivrednim strojevima zabranjeno je parkiranje
na svim javnim parkiralištima i javnim površinama
na području općine Gornja Vrba.
Izuzetno iz stavka 1. ovog članka
Jedinstveni upravni odjel općine može odobriti
vozilima iz stavka 1. ovog članka privremeno
parkiranje na neuređenim javnim površinama na rok
ne duži od 1 godinu dana uz naplatu.
Za provedbu mjera iz stavka 1. zadužen je
Jedinstveni upravni odjel općine.

Članak 24.
Članak 21.
Kolnik ili dio kolnika može se urediti,
obilježiti i koristiti kao parkiralište samo pod

U ovoj Odluci primjenjuju se odredbe o
zaustavljanju i parkiranju vozila prema odredbama
iz članka 78. do članak 88. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama.

Broj: 3
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Mjesta zabrane parkiranja moraju biti
obilježena propisanim prometnim znakom »zabrana
parkiranja« koji označuje stranu ceste na kojoj je
zabranjeno parkiranje vozila.

Članak 25.
Vozilo koje nije parkirano u skladu sa
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i
odredbama iz ove Odluke, a prema Zakonu je
predviđeno njegovo uklanjanje, uklonit će se i
premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi
općinski načelnik. Vozilo se premješta temeljem
naloga ovlaštene službene osobe MUP-a ili druge
zakonom ovlaštene osobe.
Premještanje nepropisno zaustavljenih ili
parkiranih vozila obavlja MUP, a iznimno uz
prethodnu suglasnost MUP- a, može obavljati
fizička ili pravna osoba koju ovlasti općinski
načelnik pod uvjetima i uz naknadu koju utvrdi
općinski načelnik.
Sve troškove vezane za premještanje
nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila snosi
vlasnik vozila. Visinu naknade određuje općinski
načelnik posebnim aktom.
Troškove premještanja vozila radi
održavanja javnih manifestacija i priredbi, te sličnih
aktivnosti, ukoliko prije njihova održavanja to nije
bilo vidljivo označeno i objavljeno na mjestu
događanja i u javnim glasilima, podmiruje
organizator.
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Visinu troškova premještanja vozila, te
način i visinu troškova deblokade odreduje općinski
načelnik, a te troškove snosi vlasnik vozila iz stavka
1. ovog članka.
Sve troškove blokiranja i deblokiranja
vozila podmiruje vlasnik vozila i dužan ih je uplatiti
prije nego se izvrši deblokada vozila.
Nakon deblokade vozila, vlasnik vozila dužan je
odmah ukloniti vozilo s mjesta gdje je bilo
nepropisno parkirano.

9. Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za
pješake na opasnim mjestima
Članak 27.
Na prometnim površinama mogu se
postavljati zaštitne ograde, stupići, betonske
polukugle ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite
pješaka ukoliko ne smanjuju propisanu minimalnu
širinu pješačkog nogostupa.
Postavljanje svih prepreka iz stava 1. ovog
članka vrši se prema Prometnom projektu, a prije
postavljanja potrebno je pribaviti prethodnu
suglasnost Policijske uprave koja se daje na cijeli
Prometni projekt.
O postavljanju i održavanju zaštitnih ograda
ili stupića brine Jedinstveni upravni odjel općine ili
pravna osoba kojoj te poslove općina povjeri
temeljem ugovora.

Članak 28.
8. Blokiranje autobusa, teretnih automobila,
priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima
koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta
vozila i način deblokade tih vozila
Članak 26.
Blokiranje autobusa, teretnih automobila,
priključnih vozila i radnih strojeva parkiranih na
mjestima koja nisu za to predviđena i njihovo
premještanje obavlja pravna ili fizička osoba koju za
to ovlasti općinski načelnik uz prisustvo
predstavnika Policijske uprave ili druge zakonom
ovlaštene osobe.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog
ili poslovnog prostora Jedinstveni upravni odjel
općine može dati suglasnost za postavu zaštitnih
ograda, stupića ili drugih prepreka, a radi osiguranja
slobodnog pristupa u objekt.
Fizičke prepreke postavljaju se putem
Jedinstvenog upravnog odjela općine na trošak
podnositelja zahtjeva.
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11. Javni promet putnika

Broj: 3

III. PRAĆENJE I NADZOR NAD
PROVEDBOM ODLUKE

Članak 29.
Članak 32.
Javni promet putnika organizira se
autobusima.
Zaustavljanje vozila javnog prometa, te
ukrcaj i iskrcaj putnika vrši se na postojećim
autobusnim stajalištima. Na stajalištima javnog
prometa nije dozvoljeno zaustavljanje ni parkiranje
drugih vozila.
Sva nova stajališta koja se budu izvodila
trebaju biti izgrađena s ugibalištem, sukladno
Pravilniku o autobusnim stajalištima (»Narodne
novine« broj 119/07).
Odluka o utvrđivanju novih i ukidanju
postojećih lokacija autobusnih stajališta na
državnim cestama, sukladno odredbi Pravilnika o
autobusnim stajalištima (»Narodne novine«, broj
119/07.), u nadležnosti je Hrvatskih cesta d.o.o.

Članak 30.
Postojeća autobusna stajališta su:
stajališta županijskih i međužupanijskih
autobusnih linija:

Nadzor nad provođenjem ove Odluke
obavlja Jedinstveni upravni odjel općine putem
zakonom ovlaštene osobe, uz punu suradnju sa
službenim osobama Ministarstva unutarnjih poslova
PU Brodsko-posavske županije.
U obavljanju nadzora nad provođenjem
odredbi ove Odluke zakonom ovlaštene osobe imaju
ovlasti prema Zakonu o sigurnosti prometa na
cestama.

IV. KAZNENE ODREDBE
Članak 33.
Za prekršitelje odredbi ove Odluke
primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom
o sigurnosti prometa na cestama .

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.

Na županijskoj cesti Ž4210:
Ulica vrbskih žrtava u Gornjoj Vrbi (4. stajališta)

Članak 31.
Uklanjanje dotrajalih, oštećenih, i
napuštenih vozila regulirano je Odlukom o
komunalnom redu.
Dotrajala, oštećena i napuštena vozila
(tehnički neispravna i vozila bez registarskih
oznaka) vlasnik je dužan ukloniti s javnih prometnih
i javnih zelenih površina.
Ukoliko vlasnik ne izvrši radnju iz
prethodnog stavka, vozilo će se uklonit temeljem
naloga komunalnog redara općine, a putem fizičke
ili pravne osobe ovlaštene za tu djelatnost,
angažirane od strane općinskog načelnika, a sve
troškove vezane za uklanjanje vozila snosit će
vlasnik vozila.

Ograničenja i obveze propisane odredbama
ove Odluke moraju se vidljivo označiti propisanom
prometnom signalizacijom, a sve u skladu s važećim
Pravilnikom o prometnim znakovima.
Vodoravna i okomita prometna signalizacija
postavljena do dana stupanja na snagu ove Odluke
važi do postavljenja nove vodoravne i okomite
prometne signalizacije sukladno ovoj Odluci i
Prometnom projektu.
Ukoliko se Prometnim projektom iz članka
12. ove Odluke definiraju mjere kao: promjena
prvenstva prolaska, režima prometovanja,
ograničenja u prometovanju i sl., a koje nisu
propisane u ovoj Odluci, te se mjere provode kroz
izmjenu i dopunu pojedinih članaka ove Odluke, a
koje donosi općinski načelnik.

Broj: 3
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14.

U slučaju izvanrednih potreba (interventni
građevinski zahvati održavanje javnih priredaba i
manifestacija i sl.) općinski načelnik može iznimno,
uz prethodnu suglasnost MUP-a, odrediti drugačije
odvijanje prometa i parkiranje vozila, nego što je
određeno odredbama ove Odluke.

Na temelju članka 3. i članka 6. stavak 2. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka
26. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ 9/09, 09/11 i 3/13.)
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 10. sjednici
održanoj 10. 3. 2015. donosi:

Članak 36.
Na ostala pitanja o uređenju prometa koja su
u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a koja
nisu određena ovom Odlukom, primjenjuju se
odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama i
podzakonskih propisa vezanih za ovo područje.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o koeficijentu i osnovici za obračun plaće
ili naknade za rad općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika općine
Gornja Vrba

Članak 37.
Tijekom izvođenja radova na izgradnji
podvožnjaka ispod željezničke pruge u Osječkoj
ulici u Slavonskom Brodu, u dijelu Ul. vrbskih
žrtava, u Ul. braće Radić, Piškovićevoj ulici, Ul.
hrvatskih branitelja i Vrbskoj ulici na snazi je
privremena regulacija prometa sukladno Elaboratu
br. 03-09/2014.

Članak 38.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 340-01/15-01/3
URBROJ: 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 11.3.2015. g.
Predsjednik Vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Članak 1.
U Odluci o koeficijentu i osnovici za
obračun plaće ili naknade za rad općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika općine
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ 13/13.), članak 2. mijenja se i glasi:
„Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika
iznosi 3,71.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog
načelnika iznosi 3,10“.

Članak 2.
Članak 3. iste Odluke, mijenja se i glasi:
„Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika i
zamjenika općinskog načelnika utvrđuje se u visini
osnovice za obračun plaća službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gornja
Vrba, i primjenjuje se od 1.travnja 2015. godine,
počevši s plaćom koja će biti isplaćena za mjesec
ožujak 2015.godine.“
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Članak 3.

I.

Ostale odredbe Odluke o koeficijentu i
osnovici za obračun plaće ili naknade za rad
općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ 13/13.) ostaju
nepromijenjene.

Visina naknade stvarnih materijalnih
troškova u postupcima ostvarivanja prava na pristup
informacijama, određena je u sljedećem iznosu:
1.
preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25
kuna,
2.
preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50
kuna,
3.
preslik jedne stranice u boji veličine A4 –
1,00 kuna,
4.
preslik jedne stranice u boji veličine A3 –
1,60 kuna,
5.
elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00
kuna,
6.
elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00
kuna,
7.
elektronički zapis na memorijskoj kartici
ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64
GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB,
50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB,
8.
pretvaranje jedne strane dokumenta iz
fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna i
9.
pretvaranje zapisa s videovrpce,
audiokazete ili diskete u elektronički zapis –
1,00 kuna.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ: 2178/28-02-15-1
U Gornjoj Vrbi, 11.3.2015. god.
Predsjednik vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Troškovi dostave informacija obračunavaju
se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih
usluga.
15.
II.
Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o
pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,
broj 25/13) i članka 2. do članka 5. Kriterija za
određivanje visine naknade stvarnih materijalnih
troškova i troškova dostave informacije (»Narodne
novine«, broj 12/14), općinski načelnik općine
Gornja Vrba donosi
ODLUKU
o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih
troškova

Visinu naknade stvarnih materijalnih
troškova i troškova dostave za usluge koje nisu
navedene u članku 1. ove Odluke, općina Gornja
Vrba odredit će na način da u visinu naknade
zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak
amortizacije koju ima općina Gornja Vrba te trošak
poštanskih usluga.
Vrijeme koje zaposlenik općine Gornja Vrba
provede prikupljajući, pripremajući i pružajući
informaciju korisniku prava na pristup informaciji,
ne predstavlja stvarni materijalni trošak.
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III.

Općina Gornja Vrba dostavit će korisniku
informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.
Općina Gornja Vrba zatražit će od korisnika da
unaprijed položi na račun općine Gornja Vrba
IBAN: HR612340009-1856900007, kod PBZ-a
očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova,
odnosno troškova dostave u roku od 8 (osam) dana,
ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da
korisnik prava na pristup informaciji u roku ne
položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik
prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

IV.
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te
ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i
javnog interesa, općina Gornja Vrba može odlučiti
da korisniku prava na informaciju ne zaračuna
troškove koji nastaju pružanjem i dostavom
informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00
kuna.
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Općina Gornja Vrba donosi Odluku o ne
zaračunavanju troškova iz prethodnog stavka za
stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem
i dostavom informacije koji ne prelaze iznos od
50,00 kuna, kao i iznimno troškova koji prelaze
iznos od 50,00 kuna, koji se uplaćuju na račun
općine Gornja Vrba IBAN: HR6123400091856900007 a prije preuzimanja ili dostave
informacija u traženom obliku.

V.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objavljivanja u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«, a objavit će se na službenim
web stranicama općine.
Klasa: 011-01/15-01/2
Urbroj: 2178/28-01-15-10
Gornja Vrba, 5.3.2015.godine
Načelnik općine Gornja Vrba
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 248

Broj: 3

OPĆINA GUNDINCI

2.

Članak 2.

Na temelju članka 14. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne
novine) broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka
89. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/09., 150/11.,
144/12., 19/13.), povjerenik Vlade RH za
općinu Gundinci 13. ožujka 2015. godine
donosi
1. IZMJENE
Plana mreže dječjih vrtića na području
općine Gundinci

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Gundinci
usvojilo je Plan mreže dječjih vrtića na
području općine Gundinci, Klasa:602-01/1401/8, Urbroj: 2178/05-02/14-1 od 13. prosinca
2014. godine.

U članku 3. predmetne Odluke, tekst se
mijenja i glasi:
"Na
području
općine
Gundinci
djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji
vrtić "Zvrk" iz Đakova, čiji je osnivač privatna
osoba, a koja djeluje u objektu zgrade Osnovne
škole Augusta Šenoe iz Gundinaca, Stjepana
Radića 3.
Mrežu dječjih vrtića na području općine
Gundinci čini:
Dječji vrtić

Adresa

Smještajni
kapacitet

Dječji vrtić "Zvrk",
Ulica Katarine
Zrinske 11,
31400 Đakovo,

OŠ
20 djece
"Augusta
Šenoe"
S. Radića 3
35222 Gundinci
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Članak 3.

U članku 5. predmetne Odluke riječi
"Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić" se
mijenjaju i glase: "ustanovu iz članka 2. ove
Odluke".

Članak 4.
Razlozi
donošenja
ove
Odluke
definirani su odredbom iz članka 2. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne
novine" br. 10/97, 107/07, 94/13), kojom
jedinice lokalne samouprave imaju pravo i
obvezu odlučivati o potrebama i interesima
građana na svom području za organiziranjem i
ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i
obrazovanja, te radi zadovoljavanja tih potreba
osnivati dječje vrtiće. također, člankom 14.
predmetnog
Zakona
utvrđeno
je da
predstavničko
tijelo
jedinice
lokalne
samouprave donosi plan mreže dječjih vrtića na
svom području koja predstavlja pregled
organiziranog
predškolskog
odgoja
i
obrazovanja kao i osnovu za daljnje širenje
djelatnosti na području za koji je utvrđena. S
obzirom da je Dječji vrtić "Ivana Brlić

Strana: 249

Mažuranić" iz Slavonskog Broda dostavio
obavijest Klasa:601-02/15-01, Urbroj:2178/0130-01-15-123 od 4. ožujka 2015. godine,
kojom raskida ugovor o realizaciji programa
predškole,
Klasa:601-02/14-01,
Urbroj:
2178/01-30-01-14-472 od 15. rujna 2014.
godine, s danom 3. ožujka 2015. godine,
sukladno nastalim okolnostima i uvjetovanom
hitnošću za provedbom programa predškole na
području općine Gundinci, povjerenik Vlade
Republike Hrvatske pristupio je izmjeni Plana
mreže dječjih vrtića na području općine
Gundinci, kako je navedeno.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 602-01/15-01/8
Urbroj: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 11. ožujka 2015. g.
Povjerenik Vlade RH
Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

2.

Članak 2.

Temeljem članka 18. a, stavak 1.
Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne
novine" broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11,
106/12) i članka 47. Statuta općine Podcrkavlje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 4/13) općinski načelnik općine Podcrkavlje
donosi

Službenik za zaštitu podataka obavlja
sljedeće poslove:
-

-

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu osobnih
podataka

-

Članak 1.
Marija Pandurić, dipl.iur., zaposlena u
Jedinstvenom
upravnom
odjelu
općine
Podcrkavlje kao komunalni redar, imenuje se
za službenika za zaštitu osobnih podataka
općine Podcrkavlje.

-

vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih
podataka u smislu poštianja odredbi
Zakona o zaštiti podataka,
upozorava voditelja zbirke osobnih
podataka na nužnost primjene prpisa o
zaštiti osobnih podataka u slučajevima
planiranja i radnji koje mogu imati
utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu
osobnih podataka,
upoznaje sve osobe zaposlene u obradi
osobnih podataka s njihovim zakonskim
obvezama u svrhu zaštite osobnih
podataka,
brine o izvršenju obveza iz članka 14. i
17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
omogućava ostvarivanje prava ispitanika
iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti
osobnih podataka,

Broj: 3
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surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih
podataka u vezi s provedbom nadzora
nad obradom osobnih podataka.

Članak 3.
Službenik za zaštitu osobnih podataka
dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i
podataka koje sazna u obavljanju svojih
dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka
obavljanja dužnosti službenika za zaštitu
osobnih podataka.
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Članak 5.

Službeni kontakt - podaci službenika za
zaštitu osobnih podataka općine Podcrkavlje su:
-

e-mail: opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr
službeni telefon/fax.: 035/221-109

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web
stranici općine Podcrkavlje www.podcrkavlje.hr.

Članak 4.
O imenovanju službenika za zaštitu
osobnih podataka izvijestit će se Agencija za
zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec
dana od dana donošenja ove Odluke putem
izvješća o imenovanju službeika za zaštitu
osobnih podataka, koje je prilog ovoj Odluci.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 023-01/15-01/4
Urbroj: 2178/13-02-15-3
Podcrkavlje, 5. ožujka 2015.
Načelnik
Tomislav Trtanj, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

2.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Na temelju članaka 3., 4., 11. i 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br.
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, 147/14) i
članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
06/13), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac, na
11. sjednici održanoj dana 17.ožujka 2015. godine,
donijelo je

(1)
Odlukom o obavljanju komunalnih
djelatnosti na području općine Slavonski Šamac (u
daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne
djelatnosti koje se obavljaju na području općine
Slavonski Šamac, način i uvjeti obavljanja
komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja
za obavljanje komunalnih djelatnosti na području
općine Slavonski Šamac.

ODLUKU

Članak 2.

o obavljanju komunalnih djelatnosti na
području općine Slavonski Šamac

(1)
Na području općine Slavonski Šamac
obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:
1. opskrba pitkom vodom
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
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3. prijevoz putnika u javnom prometu,
4. odlaganje komunalnog otpada,
5. održavanje javnih površina,
6. održavanje nerazvrstanih cesta,
7. tržnice na malo,
8. održavanje groblja i krematorija,
9. prijevoz pokojnika
10.obavljanje dimnjačarskih poslova,
11. javna rasvjeta.
(2)
Posebnim zakonom ili ovom Odlukom
propisano je što se podrazumijeva pod pojmom
svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz
prethodnog stavka.

Članak 3.
(1)
Osim komunalnih djelatnosti navedenih u
članku 2. ove Odluke, od lokalnog je značenja za
općinu Slavonski Šamac i obavljanje sljedećih
komunalnih djelatnosti:

1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija: pod
kojom razumijeva se provođenje obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca.
2. veterinarsko-higijeničarski poslovi: pod
kojom razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i
mačaka bez nadzora, te uklanjanje uginulih pasa i
mačaka i drugih životinja s javnih površina.
3. prigodno ukrašavanje naselja: od kojom
razumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje
naselja za državne, božićno-novogodišnje praznike i
druge manifestacije.
4. sanacija divljih odlagališta: pod kojom
razumijeva se prikupljanje komunalnog otpada s
divljih odlagališta, te njegov odvoz i odlaganje na
odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i
zatvaranje divljeg odlagališta.
5. održavanje odlagališta građevinskog
otpada: pod kojom razumijeva se upravljanje
odlagalištem građevinskog otpada kao i njegovo
uređenje i zatvaranje.
6. upravljanje trgovinom na malo izvan
prodavaonica na sajmeni dan: pod kojom
razumijeva se upravljanje, čišćenje i održavanje
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sajmenih površina za vrijeme sajmenog dana
uključivši i stočni sajam.
7. oglašavanje i plakatiranje: pod kojom
razumijeva se postavljanje oglasa i plakata koji nas o
nečemu obavještavaju, na oglasnim mjestima u
vlasništvu općine Slavonski Šamac (oglasne ploče,
oglasni stupovi) kao i njihovo održavanje.
8. ugradnja i održavanje komunalne opreme:
pod kojom razumijeva se održavanje klupa, košarica
za otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina,
zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta,
autobusnih nadstrešnica, zajedničkih reklamnih
panoa, stalaka za bicikle, elemenata za nepropisno
parkiranje, prometnih i raznih ostalih komunalnih
znakova i oznaka i sl.
9. obnova horizontalne i vertikalne
signalizacije: pod održavanjem i obnovom
horizontalne i vertikalne signalizacije razumijeva se
obnova oznaka na nerazvrstanim cestama i ostalim
javno-prometnim površinama pod upravom općine
Slavonski Šamac.
10.o d r ž a v a n j e d i s t r i b u c i j s k o
telekomunikacijske kanalizacije (DTK): pod
održavanjem DTK razumijeva se održavanje
polietilenskih cijevi (PHD) cijevi, nadzor nad
izvođenjem radova polaganja telekomunikacijskih
instalacija, izdavanje suglasnosti i uvjeta za
izvođenje radova, izrada planova razvoja, priprema
podataka za zaključenje ugovora o zakupu
kapaciteta cijevi u vlasništvu općine Slavonski
Šamac, te izrade planova razvoja i geodetskih
snimaka izgrađene infrastrukture.

Članak 4.

(1)
Komunalne djelatnosti na području općine
Slavonski Šamac mogu obavljati:
1. trgovačka društva u su/vlasništvu općine
Slavonski Šamac,
2. služba – vlastiti pogon (u daljnjem tekstu:
vlastiti pogon), koju osniva općina Slavonski
Šamac,
3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora
o koncesiji,
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4. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti.

II. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA
KOMUNALNIH DJELATNOSTI
TRGOVAČKOG DRUŠTVA U
SU/VLASNIŠTVU

Broj: 3

1.
2.
3.
4.
5.

prijevoz putnika u javnom prometu,
prijevoz pokojnika,
obavljanje dimnjačarskih poslova.
tržnice na malo,
crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz
septičkih, sabirnih i crnih jama,
6. skupljanje i odvoz komunalnog otpada
(2)
Koncesija se daje na rok od 5 godina.

Članak 5.

Članak 7.

Obavljanje komunalnih djelatnosti:
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
sanacija i zatvaranje odlagališta,
održavanje groblja i krematorija,
tržnica na malo,
sanacija divljih odlagališta,
održavanje odlagališta građevinskog
otpada,
- upravljanje trgovinom na malo izvan
prodavaonica na sajmeni dan,
- ugradnja i održavanje komunalne opreme,
- obnova horizontalne i vertikalne
signalizacije,
- održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK).
djelatnosti su koje će obavljati trgovačko
društvo u su/vlasništvu općine Slavonski Šamac.
(2)
Komunalne djelatnosti koje su povjerene
trgovačkom društvu u su/vlasništvu općine
Slavonski Šamac mogu se obavljati i putem
vlastitog pogona ili koncesije ili ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova. Odluku o tome
donosi Općinsko vijeće, a na prijedlog općinskog
načelnika.

(1)
Prije početka postupka davanja koncesije,
općina Slavonski Šamac provodi pripremne radnje
sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije.
(2)
Prije početka postupka davanja koncesije,
izvršno tijelo općine Slavonski Šamac (dalje:
općinski načelnik) imenuje Stručno povjerenstvo za
koncesiju.
(3)
Stručno povjerenstvo za koncesiju sastoji se
od predsjednika i 2 (dva) člana.

(1)

-

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA
TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI
Članak 6.
(1)
Pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora
o koncesiji, mogu obavljati na području općine
Slavonski Šamac sljedeće komunalne djelatnosti:

Članak 8.
(1)
Na postupak davanja koncesije,
prikupljanje ponuda, dokumentaciju za nadmetanje
primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje
komunalno gospodarstvo, koncesije i javna nabava.

Članak 9.
(1)
Postupak davanja koncesije započinje
danom slanja obavijesti o namjeri davanja koncesije
u Elektronički oglasnik javne nabave Republike
Hrvatske koju objavljuje općinski načelnik.
(2)
Obavijest o namjeri davanja koncesije,
nakon njezine objave sukladno stavku 1. ovoga
članka, može biti objavljena i u ostalim sredstvima
javnog priopćavanja, na oglasnim pločama općine
Slavonski Šamac, te na web stranici općine
Slavonski Šamac, u neizmijenjenom sadržaju i uz
navođenje datuma objave u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Broj: 3
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Članak 10.

(1)
Kriteriji na kojima davatelj koncesije
temelji odabir najpovoljnije ponude su:
1. ekonomski najpovoljnija ponuda:
- kvaliteta usluge (poslovni ugled
ponuditelja, jamstva),
- sposobnost ponuditelja za dugoročnu
održivost razvoja za vrijeme trajanja
koncesije i za kvalitetno ostvarivanje
koncesije
- drugi kriteriji propisani zakonom kojim se
uređuju koncesije;
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.
(2)
Općina Slavonski Šamac može u obavijesti
o namjeri davanja koncesije utvrditi i dodatne uvjete
i mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja, ovisno o specifičnostima obavljanja
određene komunalne djelatnosti na području općine
Slavonski Šamac.
(3)
Općina Slavonski Šamac u obavijesti o
namjeri davanja koncesije određuje koji će se
kriteriji u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka
primijeniti.

(6)
Novi postupak davanja koncesije može se
pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka
koncesije postane izvršna.
(7)
Sadržaj odluka propisan je zakonom kojim
se uređuju koncesije.
Članak 12.
(1)
Osim obveznog sadržaja prema zakonu
kojim se uređuju koncesije, ugovor o koncesiji
obvezno sadrži:
-

Članak 11.
(1)
Postupak davanja koncesije provodi
Stručno povjerenstvo za koncesiju.
(2)
Povjerenstvo kod otvaranja ponuda
sastavlja Zapisnik o otvaranju ponuda, te Zapisnik o
pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen
propisima kojima je reguliran postupak javne
nabave.
(3)
Na temelju pregleda i ocjene pristiglih
ponuda, Stručno povjerenstvo za koncesiju izrađuje
Izvješće s prijedlogom odluke o davanju koncesije
ili s prijedlogom odluke o poništenju postupka
davanja koncesije.
(4)
Na temelju prijedloga Stručnog
povjerenstva, Općinsko vijeće općine Slavonski
Šamac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) donosi
Odluku o davanju koncesije ili donosi Odluku o
poništenju postupka davanja koncesije.
(5)
Općinsko vijeće poništit će postupak
davanja koncesije u slučajevima i na način propisan
zakonom kojim se uređuju koncesije.
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-

djelatnost za koju se koncesija daje,
način, uvjete i rok trajanja koncesije,
ovlaštenja davatelja koncesije,
visinu naknade za koncesiju
način plaćanja naknade za koncesiju,
cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
prava i obveze općine Slavonski Šamac, kao
davatelja koncesije,
prava i obveze koncesionara uključujući i
pravo gradnje i korištenja objekata i
uređenja komunalne infrastrukture te
obvezu održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture,
obvezu održavanja objekata i uređenja
objekata komunalne infrastrukture
jamstva i/ili odgovarajuće instrumente
osiguranja koncesionara,
način prestanka koncesije,
ugovorne kazne.

(2)
Na postupak sklapanja ugovora, kao i
njegov prestanak primjenjuju se odredbe zakona
kojim se uređuju koncesije i obvezni odnosi.

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA
TEMELJU PISANOG UGOVORA
Članak 13.
(1)
Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih
djelatnosti, mogu obavljati na području općine
Slavonski Šamac slijedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje javne rasvjete,
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2. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,
3. veterinarsko-higijeničarski poslovi,
4. prigodno ukrašavanje naselja,
(2)
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
(u daljnjem tekstu: ugovor) može se zaključiti
najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 14.
(1)
Postupak odabira osobe, kojoj će biti
povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti na
temelju ugovora, provodi se prikupljanjem ponuda
ili javnim natječajem, u skladu sa zakonom koji
uređuje komunalno gospodarstvo te ovom
Odlukom.
(2)
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili
javnog natječaja donosi općinski načelnik.
(3)
Postupak prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja provodi Povjerenstvo koje ima
predsjednika i najmanje 2 (dva) člana a imenuje ga
općinski načelnik.

Članak 15.
(1)
Prikupljanje ponuda se provodi kada
vrijednost poslova određene komunalne djelatnosti
u jednom proračunskom razdoblju ne prelazi
vrijednost od 70.000,00 kuna bez PDV-a, a potrebno
je prikupiti najmanje 3 (tri) ponude.
Na poslove, ugovore, način i vrijednost poslova
određene komunalne djelatnosti odgovarajuće se
primjenjuje Zakon o javnoj nabavi i odredbe
Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima se
uređuje komunalno gospodarstvo i obavljanje
komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora.
(2)
Opseg obavljanja poslova određene
komunalne djelatnosti određuje se na temelju
Programa održavanja komunalne infrastrukture
općine Slavonski Šamac.

Članak 16.
(1)
Javni natječaj iz članka 14. ove Odluke
mora sadržavati:

Broj: 3

-

djelatnost za koju se povjerava obavljanje
komunalnih poslova,
vrijeme za koje se povjerava obavljanje
komunalnih poslova,
vrstu i opseg poslova,
način i rokovi plaćanja,
jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
dokazi sposobnosti koji su potrebni kao
prilozi ponudi a radi dokazivanja tražene
pravne i poslovne, financijske i gospodarske, te stručne i tehničke sposobnosti, te
njihovi minimalni zahtjevi,
kriterij za odabir najpovoljnije ponude,
ostali sadržaj propisan posebnim propisima.
(2)
Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka
objavljuje se na oglasnim pločama i na web stranici
općine Slavonski Šamac, a obavijest o natječaju
objavljuje se u dnevnom tisku.

Članak 17.
(1)
Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
među sposobnim ponuditeljima za obavljanje
komunalne djelatnosti temeljem ugovora, jest
najniža ponuđena cijena obavljanja određene
komunalne djelatnosti ili ekonomski najpovoljnija
ponuda, sukladno propisu kojim se uređuju
koncesije.
(2)
Odredbe ove Odluke o traženim dokazima
sposobnosti, kriteriju za odabir, zapisniku o
otvaranju ponuda, te zapisniku o pregledu i ocjeni
ponuda, primjenjuju se i na postupak prikupljanja
ponuda.

Članak 18.
(1)
Povjerenstvo kod otvaranja
ponuda
sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda, te zapisnik o
pregledu i ocjeni ponuda čiji je sadržaj utvrđen
propisima kojima je reguliran postupak javne
nabave.
(2)
Na osnovu prijedloga općinski načelnik
upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o
povjeravanju komunalnih poslova ili poništenju
javnog natječaja.

Broj: 3
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(3)
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti, odnosno o poništenju javnog natječaja
donosi Općinsko vijeće.

Članak 23.
(1)
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objavljivanja u ''Službenom vjesniku Brodskoposavske županije''.

Članak 19.
(1)
Na temelju odluke iz članka 18 stavka 3. ove
Odluke, općinski načelnik sklapa ugovor o
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
kojeg s odabranim ponuditeljem sklapa općinski
načelnik u roku od 10 dana od dana kada je odluka o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 363-01/15-01/12
URBROJ: 2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
(1)
Ugovori o koncesiji, odnosno ugovori o
povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke,
vrijede do isteka roka na koji su ugovori zaključeni.
(2)
U razdobljima od prestanka važenja
postojećih ugovora do zaključivanja novih ugovora
iz stavka 1. ovog članka vrijedi načelo slobodnog
tržišta.

3.

Na temelju članka 56. Zakona o
koncesijama («Narodne novine, broj 143/12) i
članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br.
6/13.) Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
11.sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine donosi

Članak 21.
SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI)
(1)
Obavljanje komunalnih djelatnosti koje su
povjerene trgovačkom društvu ili vlastitom pogonu
iz članka 5. stavka 1. ove Odluke a koje se
financiraju isključivo iz Proračuna, mogu se
povjeriti drugim fizičkim ili pravnim osobama na
temelju članaka 14. ove Odluke, u slučaju da ih
trgovačko društvo ili vlastiti pogon, nije u
mogućnosti obavljati ili nije osnovano.

Članak 22.
(1)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti
(KLASA: 021-05/13-02/29; URBROJ: 2178/09-0213-1 od 02. kolovoza 2013.g.)

plan davanja koncesija na području
općine Slavonski Šamac za razdoblje od 2015.
do 2017. godine

I.
Utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan
davanja koncesija na području općine Slavonski
Šamac za razdoblje od 2015.godine do 2017. godine
(u daljnjem tekstu: Srednjoročni plan).
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II.

novine», 143/12) i Zakon o vodama («Narodne
novine», br.153/09).

Općina Slavonski Šamac, u razdoblju od
2015. do 2017.godine planira dati sljedeće
koncesije:
Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području općine
Slavonski Šamac
- planirani broj koncesija: jedna (1)
koncesija;
- rok na koji se koncesija planira dati: pet
(5) godine;
- procijenjena godišnja naknada za
koncesiju: 1.000,00 kn
- planirani prihod od koncesije: 5.000,00 kn
- planirani rashod od koncesije utvrđuje se u
visini troškova provođenja postupka za davanje
koncesije;
- pravna osnova za davanje koncesije : čl.11.,
točka 1.i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine», broj 36/95; 128/99; 57/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09; 153/09;
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13, 174/14) i
čl. 56., st. 1. Zakona o koncesijama («Narodne
novine», 143/12);
Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz
septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine
Slavonski Šamac
- planirani broj koncesija: jedna (1)
koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: pet (5)
godina,
- procijenjena godišnja naknada za
koncesiju: 10% godišnje od neto naplaćenog iznosa
za obavljene usluge
- planirani prihod od koncesije: 5.000,00 kn
- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u
visini troškova provođenja postupka davanja
koncesije;
- pravna osnova za davanje koncesije: članak
11. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine», broj 36/95; 128/99; 57/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09; 153/09;
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13, 174/14) i
čl. 56., st. 1. Zakona o koncesijama («Narodne

Broj: 3

III.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:363-01/15-01/13
URBROJ:2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franjo Vuksanović, v.r.

4.

Na temelju članka 56. Zakona o
koncesijama («Narodne novine, broj 143/12) i
članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br.
6/13) Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
11. sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine donosi
GODIŠNJI PLAN
davanja koncesija na području općine
Slavonski Šamac za 2015. godinu

I.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
donosi Plan davanja koncesija na području općine
Slavonski Šamac za 2015. godinu (u daljnjem
tekstu: Plan).

Broj: 3
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II.

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
planira u 2015. godini dati sljedeće koncesije:
Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području općine
Slavonski Šamac
- planirani broj koncesija: jedna (1)
koncesija;
- rok na koji se koncesija planira dati: pet
(5) godine;
- procijenjena godišnja naknada za
koncesiju: 1.000,00 kn
- planirani prihod od koncesije: 5.000,00 kn
- planirani rashod od koncesije utvrđuje se u
visini troškova provođenja postupka za davanje
koncesije;
- pravna osnova za davanje koncesije : čl.11.,
točka 1.i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine», broj 36/95; 128/99; 57/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09; 153/09;
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13, 174/14) i
čl. 56., st. 1. Zakona o koncesijama («Narodne
novine», 143/12) i
Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz
septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine
Slavonski Šamac
- planirani broj koncesija: jedna (1)
koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: pet (5)
godina,
- procijenjena godišnja naknada za
koncesiju: 10% godišnje od neto naplaćenog iznosa
za obavljene usluge
- planirani prihod od koncesije: 5.000,00 kn
- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u
visini troškova provođenja postupka davanja
koncesije;
- pravna osnova za davanje koncesije: članak
11. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(«Narodne novine», broj 36/95; 128/99; 57/00,
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59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09; 153/09;
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13, 174/14) i
čl. 56., st. 1. Zakona o koncesijama («Narodne
novine», 143/12) i Zakon o vodama («Narodne
novine», br.153/09)

III.
Godišnji Plan davanja koncesija za
2015.godinu u skladu je sa Srednjoročnim planom
davanja koncesija na području općine Slavonski
Šamac za razdoblje od 2015.do 2017. godine.

IV.
Sastavni dio ovog Plana je prilog 10 –
Obrazac Ministarstva financija PLAN DAVANJA
KONCESIJA.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
zadužuje načelnicu općine Slavonski Šamac da ovaj
Plan dostavi Ministarstvu financija Republike
Hrvatske.

V.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavskoj županiji".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 363-01/15-01/14
URBROJ:2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.
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5.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Temeljem članka 32. Statuta općine
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.6/13.) te članka 19. i 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01- Vjerodostojno
tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1 i
2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12,
18/13) Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
11. sjednici održanoj dana 17. ožujka 2015. godine,
donijelo je

KLASA: 940-01/14-01/20
URBROJ:2178/09-02-15-8
U Slavonskom Šamcu, 17. 3. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Franjo Vuksanović, v.r.

6.
IZMJENE I DOPUNE
Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
na području općine Slavonski Šamac

Članak 1.
U članku 1. Odluke o ukidanju svojstva
javnog dobra na području općine Slavonski Šamac
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 23/14.) u dijelu gdje piše Ukida se svojstvo
javnog dobra na katastarskim česticama u K.O.
Kruševica kako slijedi

Na temelju članka 35. stavak 2. i članka 391.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14), i članka 32. i 79. Statuta
općine Slavonski Šamac (»Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije« broj 06/13), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac, na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 17. ožujka 2015. godine, d o
nosi
ODLUKU

briše se
k.č. 407/6 oznaka zemljišta PUT VIR
881 m2,

o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu
općine Slavonski Šamac

površina

a dodaje se

I.

k.č. 507/6 oznaka zemljišta PUT VIR
881 m2

površina

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

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se postupanje
tijela općine Slavonski Šamac (u daljnjem tekstu:
općine) u svezi sa stjecanjem, raspolaganjem i
upravljanjem nekretninama u vlasništvu općine,
osim postupka davanja u zakup javnih površina koji
se postupci reguliraju drugim općim aktima općine.
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Članak 2.

a)
b)
c)
d)

Ovom Odlukom naročito se uređuje:
stjecanje, raspolaganje i upravljanje
nekretninama,
provođenje natječaja za prodaju
nekretnina,
provođenje natječaja za davanje u zakup
zemljišta,
ostvarivanje i zasnivanje drugih prava na
nekretninama.

II.

TEMELJNE ODREDBE

a)

Upravljanje nekretninama
Članak 3.

Nekretnine općina stječe, otuđuje, daje u
zakup i na drugi način s njima raspolaže samo na
temelju javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po
tržnoj cijeni, odstupajući od tog pravila samo u
slučaju kada je to zakonom ili ovom Odlukom
izričito propisano.
Odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu
općine, donosi Općinsko vijeće.

Broj: 3

nekretnina koje su predmet zamjene.

Članak 6.
Javne površine mogu se dati u zakup samo
ako se time ne narušava temeljna namjena tih
površina.
Javna površina uz poslovni prostor može se
dati u zakup korisniku poslovnog prostora izravnom
pogodbom, uz uvjet prihvaćanja određenog iznosa
zakupnine utvrđene po tržnoj cijeni, te redovitog
podmirivanja zakupnine.

Članak 7.
Tržnom cijenom smatra se najviša
ponuđena cijena u postupku natječaja ponuditelja
koji je ispunio sve uvjete tražene natječajem.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju
raspolaganja nekretninama izravnom pogodbom,
tržnom se cijenom smatra cijena koju utvrdi
nadležno tijelo, uz prethodno pribavljeno mišljenje
sudskog vještaka odgovarajuće struke, polazeći od
procjene cijene koja se može postići u postupku
natječaja za nekretninu sličnih karakteristika
(kvalitete, namjene, lokacije i sl.)

Članak 4.
Članak 8.
Kada je općina zbog posebnih razloga koji
će doprinijeti općem gospodarskom i socijalnom
napretku njezinih građana, zainteresirana za
stjecanje konkretne, točno određene nekretnine, u
postupku stjecanja vlasništva primijenit će se
postupak izravne pogodbe, vodeći računa o tržnoj
vrijednosti nekretnine, a na temelju Odluke
Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac

Članak 5.
Zamjena nekretnina, kao način stjecanja i
istovremeno otuđivanja nekretnina, obavit će se
prvenstveno na temelju javnog natječaja, a iznimno
izravnom pogodbom, iz razloga navedenih u članku
4. ove Odluke, vodeći računa o tržnoj vrijednosti

U slučaju prodaje nekretnine, kupac je
dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku
od 8 dana od dana zaključenja ugovora, a pravo
vlasništva stječe uknjižbom u zemljišnim knjigama
nakon što je u cijelosti platio kupoprodajnu cijenu.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka,
polazeći od socijalnih i gospodarskih razloga,
općinski načelnik može odobriti obročnu otplatu, s
tim da i u tom slučaju vrijede ostali uvjeti za
stjecanje i uknjižbu vlasništva u smislu stavka 1.
ovoga članka.
U slučaju da je općinski načelnik odobrio
obročnu otplatu, mogućnost i uvjeti obročnog
plaćanja unose se u natječaj.

Broj: 3
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Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel dužan je voditi
evidenciju o nekretninama u vlasništvu općine,
poduzimati odgovarajuće mjere radi sređivanja
zemljišno-knjižnog stanja nekretnina, te druge
mjere radi zaštite imovinskih prava općine na
nekretninama.

Članak 12.
Natječaj obavezno sadrži:
a)
b)
c)
d)
e)

Članak 10.
f)
Jedinstveni upravni odjel dužan je voditi
ažurnu evidenciju o naplati prihoda općine s osnove
davanja u zakup nekretnina, te popis dužnika svaka
tri mjeseca dostavljati općinskom načelniku radi
odlučivanja o poduzimanju odgovarajućih mjera
(prisilna naplata, otkaz korištenja i sl.).

g)
h)
i)

j)
b)

Provođenje natječaja za prodaju
nekretnina
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adresu i opis nekretnine,
početni iznos kupoprodajne cijene,
namjenu nekretnine (ako je određena),
iznos jamčevine za ozbiljnost ponude i
način plaćanja jamčevine,
rok za zaključenje ugovora i način plaćanja
kupoprodajne cijene,
naznaku o mogućnosti, odnosno vremenu
uvida u nekretninu,
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
adresu, rok i način dostave ponude
instrumente osiguranja plaćanja ako je
predviđena obročna otplata kupoprodajne
cijene,
uvjete financijske i gospodarske
sposobnosti koje ponuditelj mora ispuniti

Natječaj može sadržavati i druge uvjete i
podatke u svezi prodaje nekretnine.

Članak 11.
Natječaj za prodaju nekretnina čija
pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi
godini u kojoj se odlučuje o otuđivanju nekretnina,
raspisuje i provodi Općinsko vijeće.
Natječaj za prodaju nekretnina čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o otuđivanju
nekretnina, ako je otuđivanje planirano u Proračunu
općine Slavonski Šamac raspisuje i provodi
općinski načelnik.
Natječaj se provodi javnim prikupljanjem
pismenih ponuda.
Natječaj se obvezno objavljuje u tjedniku
BPŽ i na oglasnoj ploči nadležnog tijela, a može se
dodatno objaviti i na drugi način.
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od
dana objave natječaja.

Članak 13.
Na temelju odluke nadležnog tijela
natječajem se može odrediti da se određena
nekretnina po tržišnoj cijeni, utvrđenoj na način
propisan člankom 7. ove Odluke, može prodati
određenoj fizičkoj i pravnoj osobi, i to u sljedećim
slučajevima:
kada je lokacijskom dozvolom ili detaljnim
planom uređenja izričito predviđeno
oblikovanje nove građevne čestice, osobi
kojoj je dio tog zemljišta potreban za
formiranje neizgrađene građevne čestice
ako je površina toga zemljišta manja od
20% površine planirane građevne čestice,
ukoliko je nadležno tijelo svojim aktom
utvrdilo da je prodaja nekretnine točno
određenom korisniku od interesa za Općinu
Slavonski Šamac,
najmoprimcu stana u slučaju prodaje stana
koji ima u najmu.
U slučajevima iz prethodnog stavka
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natječajem se mora odrediti da fizičke ili pravne
osobe iz prethodnog stavka, imaju pravo prvenstva
kupnje pred drugim natjecateljima uz uvjet
prihvaćanja najviše ponuđene cijene.

Broj: 3

izabrana kao najpovoljnija, odustane od ponude,
gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditelju koji ne uspije na javnom
natječaju, jamčevina se mora vratiti u roku od 15
dana od okončanja postupka natječaja.

Članak 14.
Članak 17.
Nekretnina se može dati u zakup ili prodati
fizičkim i pravnim osobama koje su ispunile obvezu
plaćanja svih dospjelih obveza prema Proračunu
općine Slavonski Šamac, obvezu plaćanja svih
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje i koje su solventne.
Za nekretnine namijenjene za obavljanje
proizvodno-prerađivačke djelatnosti, odnosno za
izgradnju objekata za obavljanje proizvodnoprerađivačke djelatnosti, ponuditelj je obvezan
dostaviti sažetak investicijskog projekta.

Članak 15.
Za početni, odnosno minimalni iznos
kupoprodajne cijene nekretnine osim za
poljoprivredno zemljište, određuje se iznos tržišne
vrijednosti nekretnine koji utvrdi sudski vještak
odgovarajuće struke.
Iznimno od stavka 1. ovog članka kod
prodaje nekretnina namijenjenih za izgradnju
gospodarskih objekata, nadležno tijelo može
početni, odnosno minimalni iznos kupoprodajne
cijene odrediti tako da iznos tržišne vrijednosti
nekretnine koji utvrdi sudski vještak umanji za
najviše 30%.
Početni, odnosno minimalni iznos
kupoprodajne cijene poljoprivrednog zemljišta
određuje se sukladno osnovama i mjerilima za
utvrđivanje početne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim
omotnicama, osobno ili poštom preporučeno.
Ponuditelj u ponudi mora navesti ime i prezime,
odnosno naziv tvrtke ili obrta, adresu, ponuđeni
iznos kupoprodajne cijene, te ponudi priložiti dokaz
o uplaćenoj jamčevini i dokaze o ispunjavanju
uvjeta iz članka 14. ove Odluke.

Članak 18.
Ponude otvara nadležno tijelo.
Otvaranje ponuda mora se provesti u roku
od deset dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati
ponuditelji.
Prije otvaranja ponuda, utvrđuje se da li je natječaj
pravilno objavljen, koliko je ponuda primljeno i da li
su predane u utvrđenom roku.
Ponude zaprimljene izvan roka za dostavu
ponude se odbacuju i neotvorene vraćaju
pošiljatelju.
Prilikom otvaranja ponuda utvrđuje se da li
ponuda sadrži sve propisane priloge, te da li
ponuditelj ispunjava uvjete tražene natječajem.
Ponude koje ne sadrže propisane priloge, te
ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete
tražene natječajem isključuju se iz sudjelovanja u
postupku natječaja.

Članak 19.
Članak 16.
Jamčevina za ozbiljnost ponude određuje se
u iznosu 10% početne kupoprodajne cijene.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina
se uračunava u cijenu. Ako ponuditelj čija je ponuda

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi
nadležno tijelo.
Odluka o najpovoljnijoj ponudi i zapisnik o
otvaranju ponuda dostavljaju se ponuditeljima,
poštom preporučeno, s povratnicom.

Broj: 3
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Na Odluku iz stavka 1. ovog članka
ponuditelj koji je sudjelovao u postupku natječaja
može uložiti prigovor nadležnom tijelu u roku od tri
dana od primitka Odluke. U prigovoru je potrebno
navesti nepravilnosti s obrazloženjem.
Zaključak nadležnog tijela po prigovoru
dostavlja se zainteresiranim ponuditeljima i taj je akt
konačan.
Članak 20.
Po okončanju postupka natječaja, s
najpovoljnijim ponuditeljem zaključuje se
kupoprodajni ugovor.

c)
Provođenje natječaja za davanje u zakup
javnih i drugih zemljišnih površina
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b)
da se time bitno ne ograničava korištenje
nekretnine u vlasništvu općine (poslužne
nekretnine)
c)
da se općini isplati odgovarajuća naknada.
Odredbe iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući se
način primjenjuju i na slučaj zasnivanja osobne
služnosti.
Naknada za zasnivanje stvarne služnosti
utvrđuje se na način propisan Zakonom o
izvlaštenju. Kada se radi o postavljanju instalacija
od interesa za općinu Slavonski Šamac i građane
općine Slavonski Šamac, općinski načelnik može
donijeti odluku da se služnost zasniva bez plaćanja
naknade za istu.
O zasnivanju služnosti općina i predlagatelj
zaključuju ugovor kojim uređuju međusobna prava i
obveze.

Članak 21.
Članak 23.
Natječaj za davanje u zakup javnih i drugih
zemljišnih površina provodi općinski načelnik
odgovarajućom primjenom odredbi ove Odluke o
provođenju natječaja za prodaju nekretnina.
Početna zakupnina za poljoprivredno
zemljište određuje se sukladno osnovama i
mjerilima za utvrđivanje početne cijene za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.
Početna zakupnina za zakup javnih
površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za
postavljanje privremenih objekata određuje se
sukladno cjeniku koji donosi općinski načelnik.
Kada početna zakupnina iznosi manje od 1000,00
kuna, jamčevina za ozbiljnost ponude se ne
određuje.

d)
Ostvarivanje i zasnivanje drugih prava
na nekretninama

Na zasnivanje prava građenja pravnim
poslom na nekretninama u vlasništvu općine,
odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke o
davanju u zakup zemljišta.

Članak 24.
Zasnivanje založnog prava (hipoteke)
pravnim poslom (dobrovoljno založno pravo) na
nekretninama u vlasništvu općine, dopustit će se
iznimno, ako je to u izravnom interesu za
ostvarivanje funkcija općine.
Pod interesom općine u smislu stavka 1. ovog članka
smatra se i interes trgovačkih društava, ustanova i
drugih subjekata u vlasništvu ili većinskom
suvlasništvu općine.
Odluku o zasnivanju založnog prava donosi
Općinsko vijeće.

Članak 22.
O zasnivanju stvarnih služnosti na
nekretninama u vlasništvu općine, općinski načelnik
odlučuje uz sljedeće uvjete:
a)
da je to nužno za odgovarajuće korištenje
povlasne nekretnine,

III.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
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dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:406-01/15-01/1
URBROJ:2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

Broj: 3
Članak 2.

Strategijom razvoja općine Slavonski
Šamac do 2020. godine (u daljnjem tekstu:
Strategija) utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni
prema održivom socio-ekonomskom razvoju općine
Slavonski Šamac, te definirati razvojni prioriteti,
mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva
Strategije.

Članak 3.
Za izradu Strategije osnovat će se Radna
skupina koja će sudjelovati u izradi Strategije.
Ovlašćuje se načelnica općine Slavonski Šamac za
osnivanje i imenovanje članova Radne skupine u
skladu s ovom Odlukom.

7.
Članak 4.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“,
broj 6/13.) Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
na 11. sjednici održanoj 17. ožujka 2015. godine,
donosi
ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa općine
Slavonski Šamac za razdoblje
2015. do 2019. godine

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
daje suglasnost za izradu temeljnog planskog
dokumenta - Strategija razvoja općine Slavonski
Šamac za razdoblje 2015. do 2019. godine.

Sredstva za izradu Strategije osigurat će se
apliciranjem na mjeru 7. „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“; podmjera 7.1.
Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i
sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih
usluga, te planova zaštite i upravljanja koji se
odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja
visoke prirodne vrijednost, koja će se provoditi u
okviru Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

Članak 5.
Ovlašćuje se načelnica općine Slavonski
Šamac da sukladno zakonskim propisima provede
postupak odabira ovlaštene osobe i potpiše Ugovor
o izradi Strategije razvoja općine Slavonski Šamac,
nakon zaprimanja pozitivne Odluke o odabiru od
strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju kao nadležnog tijela za
provedbu javnog natječaja za podmjeru 7.1.

Broj: 3
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Članak 6.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije".

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 350-01/15-01/2
URBROJ: 2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 17.3. 2015.

KLASA: 350-01/15-01/2
URBROJ: 2178/09-02-15-2
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Franjo Vuksanović, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Franjo Vuksanović, v.r.

9.
8.

Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“, broj 6/13.), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na 11.sjednici
održanoj 17. ožujka 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o načinu osnivanja Radne skupine za izradu
Strateškog razvojnog programa općine
Slavonski Šamac za razdoblje 2015. do 2019.
godine

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
zadužuje načelnicu općine Slavonski Šamac, da
javnim pozivom
pozove sve zainteresirane
mještane iz svih segmenata društvenog i
gospodarskog života sa ciljem osnivanja Radne
skupine za izradu Strateškog razvojnog programa
općine Slavonski Šamac za razdoblje 2015. do 2019.
godine.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11,
27/13., 2/14.), članka 32. alineje 19. Statuta općine
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" 6/13.), Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac na 11. sjednici održanoj dana 17.
ožujka 2015. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim
strankama i nezavisnim članovima
zastupljenim u Općinskom vijeću općine
Slavonski Šamac u 2015. godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom
određuje način
raspoređivanja sredstva iz Proračuna općine
Slavonski Šamac za 2015.godinu za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog
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Broj: 3

vijeća koji imaju najmanje jednog vijećnika u
Općinskom vijeću općine Slavonski Šamac (u
nastavku teksta: Općinsko vijeće) za 2015.godinu u
ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna.

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog
spola (žene) pripada i pravo na dodatnu naknadu u
visini od 10% iznosa predviđenog za svakog
vijećnika.

Članak 2.

Članak 3.

Sredstva iz točke 1. ove Odluke raspoređuju
se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog
vijećnika i da pojedinoj političkoj stranci i
nezavisnim članovima Općinskog vijeća pripadaju
sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Prema kriterijima iz točke 1. i 2. ove Odluke
utvrđuje se jednaki iznos sredstava za svakog
pojedinog vijećnika u iznosu od 1.769,91kn.
Iznos dodatne naknade za podzastupljeni spol (žene)
iznosi 176,99 kn.
Sredstva se raspoređuju političkim
strankama kako slijedi:

Red.
broj
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Politicka stranka

HSS
HDZ
HNS
JOSIP KOCIĆ ,
OIB:12367913816
-LISTA GRUPE BIRAČA
DARIO LEKIĆ ,
OIB:12804134712
-LISTA GRUPE BIRAČA
HSP -DR.ANTE STARČEVIĆ
HDSSB

Broj
vijećnika
3
2
2
1

Od toga
Koeficijent
podzastupljeni
spol
1
3,1
1
2,1
0
2
0
1

Iznos u
kunama
5.486,72
3.716,81
3.539,82
1.769,91

1

0

1

1.769,91

1
1

1
0

1,1
1

1.946,90
1.769,91

Broj: 3
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Članak 4.

Sredstva iz točke 3. ove Odluke doznačuju
se političkim strankama na njihove račune, a
nezavisnim članovima Općinskog vijeća na njihove
posebne račune, tromjesečno u jednakim
iznosima.Političke stranke iz članka 3. ove Odluke
dužne su podnijeti pismeni zahtjev s podacima o
žiro-računu na koji se isplaćuju sredstva iz članka 3.
ove Odluke.
Financijska sredstva iz članka 3. ove Odluke
političke stranke i nezavisni članovi Općinskog
vijeća mogu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva
utvrđenih programom i statutom političke stranke,
odnosno programom rada i financijskim planom
liste grupe birača.
Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća
nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane
članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva
koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke
ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog
vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više
političkih stranaka, financijska sredstva koja se
rapoređuju sukladno članku 3. ove Odluke pripadaju
političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih
stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 5.
Nezavisni član Općinskog vijeća je dužan
otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje
djelatnosti i o tome pismeno bez odgađanja
obavijestiti Jedinstveni
upravni odjel općine
Slavonski Šamac.
Ukoliko nezavisni član Općinskog vijeća
nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član
političke stranke koja participira u Općinskom
vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz
Proračuna općine Slavonski Šamac ostaju i dalje
tom nezavisnom članu Općinskog vijeća, te se na
njega i dalje primjenjuju sve odredbe ove Odluke i
zakonske odredbe koje se odnose na nezavisne
vijećnike.
Nezavisni član Općinskog vijeća izabran s
liste grupe birača koji nakon isteka mandata nije
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ponovno izabran za člana Općinskog vijeća ili mu
mandat prestane prije isteka vremena na koje je
izabran, dužan je u roku 60 dana od dana
konstituiranja Općinskog vijeća, odnosno prestanka
mandata prije isteka vremena na koje je izabran,
vratiti u Proračun općine Slavonski Šamac:
-neutrošena financijska sredstva dobivena iz
Proračuna općine Slavonski Šamac za redovito
godišnje financiranje svoje djelatnosti,
-novčani iznos tržišne protuvrijednosti imovine
nabavljene sredstvima dobivenim iz Proračuna
općine Slavonski Šamac za redovito godišnje
financiranje svoje djelatnosti.
Iznimno od odredbe stavka 3. podstavka 2.
ovog članka, nezavisni član Općinskog vijeća iz
stavka 3. ovog članka može imovinu nabavljenu
sredstvima dobivenim iz Proračuna općine
Slavonski Šamac za redovito godišnje financiranje
vratiti na raspolaganje Općini Slavonski Šamac.
Novčani iznos tržišne protuvrijednosti
imovine iz stavka 3. podstavka 2. ovog članka
utvrđuje Ministarstvo financija prema tržišnoj
vrijednosti, te imovine u vrijeme povrata novčanog
iznosa.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja
u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:402-01/15-01/24
URBROJ:2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

Strana: 272

»SLUŽBENI VJESNIK«

10.

IZMJENE ODLUKE
o raspoređivanju sredstava političkim
strankama i nezavisnim članovima
zastupljenim u Općinskom vijeću općine
Slavonski Šamac u 2014. godini

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11,
27/13., 2/14.), članka 32. alineje 19. Statuta općine
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije 6/13.), ostavke Zdenka Lucića,
nezavisnog vijećnika izabranog s liste grupe birača,
Izvješća Mandatne komisije (KLASA:021-05/1401/4;URBROJ:2178/09-02-01-14-3), mišljenja
Ministarstva uprave RH (KLASA:013-01/1501/14;URBROJ:515-02-01/1-15-2) od 26. veljače
2015. godine, Općinsko vijeće općine Slavonski
Šamac na 11. sjednici održanoj dana 17. ožujka
2015. godine donosi

Red.
broj
1.
2.
3.
4.

5.

Broj: 3

Politička stranka
HSS
HDZ
HNS
JOSIP KOCIĆ,
OIB: 12367913816
-LISTA GRUPE BIRAČA
ZDENKO LUCIĆ,
OIB:69305357167
-LISTA GRUPE BIRAČA

6.

DARIO LEKIĆ,
OIB:12804134712
-LISTA GRUPE BIRAČA

7.
8.

HSP-DR.ANTE STARČEVIĆ
HDSSB

Članak 1.
Mijenja se članak 3. stavak 2. Odluke o
raspoređivanju sredstava političkim strankama i
nezavisnim članovima zastupljenim u Općinskom
vijeću općine Slavonski Šamac u 2014. godini
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj:25/13.) i glasi:
Iznos dodatne naknade za podzastupljeni spol (žene)
iznosi 176,99 kn.
Sredstva se raspoređuju političkim
strankama kako slijedi:

Broj
vijećnika

Od toga
podzastupljeni spol

Koeficijent

3
2
2
1

1
1
0
0

3,1
2,1
2
1

Iznos u
kunama
5.486,72
3.716,81
3.539,82
1.769,91

1
od
01.01.2014.
do
26.11.2014.
1
Od
26.11.2014.
do
31.12.2014.
1
1

0

0,90

1.592,92

0

0,10

176,99

1
0

1,1
1

1.946,90
1.769,91

Broj: 3
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
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Nakon preraspodjele, manjak prihoda od
nefinancijske imovine iznosit će 130.845,67 Kn i
kao takav bit će evidentiran u evidencijama
knjigovodstva.
Ukupni višak prihoda i primitaka proračuna
općine nakon raspodjele iznosit će 233.693,13 Kn.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
II
KLASA:021-05/13-02/58
URBROJ:2178/09-02-15-2
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
KLASA:431-01/15-01/13
URBROJ:2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

11.

Temeljem članka 83.st.2. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(NN br.114/2010.), Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac na svojoj 11. sjednici održanoj
dana 17. ožujka 2015. godine, donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12.
2014. godine

12.

Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta
općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije», br. 6/13.), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 11.
sjednici, održanoj 17. ožujka 2015. godine, donijelo
je
ODLUKU

I
Višak prihoda poslovanja na dan
31.12.2014. godine iznosio je 396.691,44 Kn.

o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava,
obveza i potraživanja općine Slavonski Šamac
na dan 31.12.2014. godine.

Višak prihoda od financijske imovine na
dan 31.12.2014.g. iznosi 364.538,80 Kn.
Članak 1.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
na dan 31.12.20134.g. iznosio je 527.537,11 Kn.
Višak prihoda poslovanja koristit će se za
pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Usvaja se Izvješće Povjerenstva za popis
dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih
sredstava, obveza i potraživanja o izvršenom
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popisu imovine u vlasništvu općine Slavonski
Šamac, sa stanjem 31. 12. 2014. godine
(KLASA:402-01/14-01/87;URBROJ:2178/09-0115-4).

Članak 2.
Povjerenstvo za popis dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava, obveza i
potraživanja izvršilo je popis imovine općine
Slavonski Šamac sa stanjem 31. 12. 2014. godine, te
sastavilo Izvještaj o izvršenom godišnjem popisu
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava,
obveza i potraživanja koje je iskazano u inventurnim
popisnim listama, stanje blagajne u blagajničkom
izvještaju i stanje žiro-računa na dan 31. 12. 2014.
godine.

Članak 3.

Broj: 3

13.
Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.) Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 11. sjednici
održanoj 17. ožujka 2015. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
prihvaća Izvješće načelnice općine Slavonski
Šamac o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu KLASA:021-05/1302/54;URBROJ:2178/09-01-15-3.

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

Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“

KLASA: 402-01/14-01/87
URBROJ: 2178/09-02-15-5
U Slavonskom Šamcu, 17. 3. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:021-05/13-02/54
URBROJ:2178/09-02-15-4
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

Broj: 3

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 275

14.

15.

Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.) Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 11. sjednici
održanoj 17. ožujka 2015. godine, donosi

Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.) Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 11. sjednici
održanoj 17. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
financiranja socijalne skrbi
općine Slavonski Šamac za 2014. godinu

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u području društvenih
djelatnosti općine Slavonski Šamac
za 2014. godinu

Članak 1.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
prihvaća Izvješće načelnice općine Slavonski
Šamac o izvršenju Programa financiranja socijalne
skrbi općine Slavonski Šamac za 2014. godinu
KLASA:021-05/13-02/56;URBROJ:2178/09-0115-4.

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
prihvaća Izvješće načelnice općine Slavonski
Šamac o izvršenju Programa javnih potreba u
području društvenih djelatnosti općine Slavonski
Šamac za 2014. godinu KLASA:021-05/13-02/55;
URBROJ:2178/09-01-15-3.

Članak 2.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:021-05/13-02/56
URBROJ:2178/09-02-15-5
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

Članak 2.
Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:021-05/13-02/55
URBROJ:2178/09-02-15-4
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.
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Broj: 3

16.

17.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije broj 6/13.), Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac na svojoj 11. sjednici
održanoj 17. ožujka 2015. godine, donosi

Na temelju članka 32. alineje 19. Statuta
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.) Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 11. sjednici
održanoj 17. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o radu načelnice
općine Slavonski Šamac za razdoblje srpanjprosinac 2014. godine

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata komunalne infrastrukture u
2014. godini

I

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
usvaja Izvješće o radu načelnice općine Slavonski
Šamac za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine
(KLASA:023-01/15-01/26;URBROJ:2178/09-0115-1).

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
prihvaća Izvješće načelnice općine Slavonski
Šamac o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u 2014. godini
KLASA:021-05/13-02/53;URBROJ:2178/09-0115-4.

II
Članak 2.
Ova Odluka će biti objavljena
u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:023-01/15-01/26
URBROJ:2178/09-02-15-2
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:021-05/13-02/53
URBROJ:2178/09-02-15-5
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

Broj: 3
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18.

Temeljem Članka 110. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08,136/12) i čl.16. st.3. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N.N 24/13.), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac je na 11.
sjednici održanoj 17. ožujka 2015.godine donijelo
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna općine Slavonski Šamac
za razdoblje 1.1.-31.12.2014. godine
OPĆI DIO
I
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine Slavonski Šamac za razdoblje 1.1.- 31.12.2014. godine
obuhvaća ostvarene prihode i primitke u iznosu od 2.793.478,24 Kn.

II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2014. godine izvršeni su u
ukupnom iznosu od 2.650.520,71 Kn.

III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak prihoda.
Ostvareni prihodi i primici ………....................………..2.793.478,24 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci .…………………………..........2.650.520,71 Kn
Višak prihoda-1.1.-31.12.2014.…..………...........................172.957,53 Kn
Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:

Višak prihoda prenesen iz 2013.g………………...……….……60.735,60 Kn
Višak prihoda-1.1.- 31.12.2014 g.…....…....………………….172.957,53 Kn
Ukupni višak prihoda 2014.g.……..…………………..233.693,13 Kn

IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2014. godine bilo je 194.564,92 Kn, a na dan 31.12.2014. godine
430.273,52 kn
Stanje blagajne na dan 1.1.2014.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12.2014.g. bilo je 0,00 Kn.
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Broj: 3

V
Potraživanje za dane zajmove (Žene i mladi) na dan 31.12.2014.g. bilo je 154.988,92 Kn.

VI
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12..2014.g. iznosi 1.060.757,00 Kn.

VII
Stanje potraživanja na dan 31.12.2014.godine:
potraživanja za općinske poreze……………………….……………………….. 246.788,20 Kn
potraživanja za komunalnu naknadu………………………………………….…120.952,64 Kn
potraživanja za komunalni doprinos.......................................................................79.747,38 Kn
potraživanja za groblje (dodjela mjesta).................................................................48.831,19 Kn
potraživanja za groblje (godišnja naknada)........................................................... 38.518,92 Kn
potraživanja od zakupa i iznajmljvanja imovine...................................................100.350,00 Kn
ostala potraživanja za prihode od nefin.imovine(javna opć. površina) .....13.054,00 Kn
potraživanja za naknade za ceste......................................................................... 141.499,18 Kn
potraž.od koncesije( J.Becker-12/14)…………….…………………………...……...779,88 Kn
potr. za kamate-Žene i mladi……………………………………...……………..170.816,45 Kn
potraž.po Izlaznom računu(Ord.dentalne medicine)…………………………………329,09 Kn

VIII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2014.g.:
-

Obveze prema dobavljačima....................................................71.349,94 kn
Neutrošena sredstva HZZ-vježbenici (prijenos u 2015.g.)….…2.489,45 kn
Sredstva pomoći za naknade šteta od poplave 2014.g………123.744,00 kn

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

X
Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna općine Slavonski
Šamac, za razdoblje 1.1.-31.12.2014.godinu.

Broj: 3
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POSEBNI DIO
XI
Posebni dio Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna općine Slavonski Šamac sadrži rashode izvršene
po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, te po pozicijama.
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XII
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, zajedno s usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:431-01/15-01/12
URBROJ:2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 17. 3. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.
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Broj: 3

OPĆINA
VELIKA KOPANICA

1.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona
o
predškolskom
odgoju
i
obrazovanju
("Narodne novine" broj 10/97, 107/09 i 94/13)
i 32. Statuta općine Velika Kopanica ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 09/09 i
5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica,
na 15. sjednici održanoj 26. veljače 2015.
godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Plana mreže dječjih vrtića na području
općine Velika Kopanica

Slavonskog Broda, Naselja A. Hebrang bb i
Dječji vrtić "Zvrk" iz Đakova, Katarine Zrinske
11, koji djeluju u objektu u zgradi Osnovne
škole Ivan Filipović, Velika Kopanica, Trg
Presvetog Trojstva 15, zgradi Područne škole
Beravci, Beravci 79/A, zgradi Područne škole
Divoševci, Divoševci 97 i zgradi Područne
škole Kupina, Kupina 85/A.

Članak 2.
Ovaj Plan mreže stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Članak 1.
Članak 2. Plana mreže dječjih vrtića na
području općine Velika Kopanica Klasa:60101/14-01/3, urbroj:2178/12-03-14-01 od 10.
prosinca 2014 g. mijenja se i glasi:
"U Plan mreže dječjih vrtića na
području općine Velika Kopanica ulazi dječji
vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod, iz

Klasa: 601-01/15-01/1
Urbroj: 2178/12-03-15-1
Velika Kopanica, 26. veljače 2015.
Predsjednica
Općinskog vijeća
Marica Hosu, v.r.

Broj: 3
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2.

3.

Na temelju članka 42. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
15/11 i 19/13-pročišćeni tekst) članka 46.
Statuta općine Velika Kopanica ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 09/09 i
05/13) i članka 4. Odluka o koeficijentima za
obračun plaće za službenike i namještenike
Jedinstvenog upravnog odjela općine Velika
Kopanica
(Klasa: 023-05/15-01/1,
Urbroj:
2178/12-03-15-2 od 26. veljače 2015. g.),
općinska načelnica općine Velika Kopanica, 27.
veljače 2015. g. donosi

Na temelju članka 35. točka 4. u svezi sa
člankom 53. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj)samoupravi („Narodne novine" broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i
članka 32. i 87. Statuta općine Velika Kopanica
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Velika
Kopanica na svojoj 15. sjednici održanoj dana 26.
veljače 2015. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela općine Velika Kopanica

o visini osnovice za obračun plaće za
službenike i namještenike Jedinstvenog
upravnog odjela općine Velika Kopanica

Članak 1.

Članak 1.

Ovom Odlukom ureduje se ustrojstvo i djelokrug
rada, način rada, upravljanja i rukovođenja, te
druga pitanja značajna za organizaciju i rad
Jedinstvenog upravnog odjela općine Velika
Kopanica .

Za
službenike
i
namještenike
Jedinstvenog upravnog odjela općine Velika
Kopanica određuje se osnovica za izračun plaće
u visini osnovice za državne službenike i
namještenike.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i povjerava se računovodstvu na
daljnju provedbu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa: 023-01/15-01/29
Urbroj: 2178/12-03-15-2
Velika Kopanica, 27. veljače 2015.
Općinska načelnica
Ružica Vukovac, dipl.iur.,v.r.

Članak 2.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje
korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški
i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom
ili ženskom rodu.

Članak 2.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
općine Velika Kopanica, kao i poslova državne
uprave koji su zakonom prenijeti na općinu,
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel općine
Velika Kopanica (u daljnjem tekstu: Jedinstveni
upravni odjel).
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Članak 3.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela
osiguravaju se u Proračunu općine.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat, sukladno
Zakonu.
Akti Jedinstvenog upravnog odjela u zaglavlju
moraju sadržavati: Grb Republike Hrvatske, naziv
Republika Hrvatska, Brodsko-posavska županija,
Općina Velika Kopanica , Jedinstveni upravni
odjel, Klasu, Urudžbeni broj, mjesto i datum izrade
akta.
Akti Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se
pečatom koji odgovara zaglavlju akta.

Članak 5.
U Jedinstvenom upravnom odjelu obavlja se više
raznovrsnih poslova, za koje je potrebna posebna
organizacija zbog čega se osnivaju odsjeci kao
ustrojstvene jedinice s posebnim nazivima koji
upućuju na djelokrug rada odsjeka.

-

-

-

Članak 6.
Odsjeci Jedinstvenog upravnog odjela su:
1.
Odsjek za komunalno gospodarstvo i
gospodarenje prostorom,
2.
Odsjek za poslove opće uprave i opće
poslove.

-

Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i stručne
poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao
jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i
drugim propisima, i to naročito:
poslove iz područja društvenih djelatnosti:
kulture, tehničke kulture i športa, odgoja
djece predškolske dobi, osnovnog
školstva, socijalne skrbi, zdravstva i

-

Broj: 3

udruga građana,
poslove vezane za gospodarski razvoj, te
poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg
poduzetništva putem posebnih programa
od interesa za općinu,
poslove iz područja komunalnog
gospodarstva: izrada programa izgradnje i
održavanja komunalne infrastrukture,
upravni postupci u oblasti komunalnog
gospodarstva, provedba komunalnog reda,
poslove iz područja prostornog uređenja i
zaštite okoliša: organiziranje i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru i
programa za unapređenje stanja u prostoru,
organiziranje poslova na donošenju
Prostornog plana uređenja općine i
provedba javne rasprave, predlaganje
programa i mjera zaštite okoliša u
slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih
razmjera,
poslove iz područja zaštite i spašavanja,
poslove pripreme akata u gospodarenju
nekretninama u vlasništvu općine: prodaja
i zakup nekretnina, najam stanova i zakup
poslovnih prostora,
poslove vezane za uređenje prometa na
području općine,
poslove vezane za gospodarenje
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske i općine,
poslove vezane za izradu projekata za
apliciranje prema EU, stranim donatorima
i tijelima državne vlasti,
poslove vezane za razvoj turizma,
poslove vođenja financijskog i
materijalnog poslovanja općine: izrada
Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna
općine, razrez i naplata prihoda koji
pripadaju općini kao jedinici lokalne
samouprave, obavljanje računovodstvenih
poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova
osiguranja imovine općine ili sve ovo
navedeno radi računovodstveni servis na
temelju ugovora kojega potpisuje načelnik
općine,
poslove opće uprave: opće i kadrovske
poslove, obavljanje poslova i vođenje

Broj: 3

-
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evidencija iz oblasti radnih odnosa,
osiguravanje tekućih uvjeta za rad
Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija,
nabava opreme), poslovi prijemnog ureda,
arhiviranja i otpreme pošte,
poslove unapređenja mjesne samouprave i
rada mjesnih odbora,
poslove javne nabave roba, radova i
usluga,
poslove vezane za pripremu i provođenje
izbora za članove Općinskog vijeća,
Općinskog načelnika, parlamentarne
izbore, za izbor predsjednika Republike
Hrvatske, za Europski parlament, članove
Skupštine Brodsko-posavske županije,
izbor župana Brodsko-posavske županije,
Vijeća nacionalnih manjina i tijela mjesne
samouprave.

Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu
izrađuje nacrte općih i drugih akata, nacrte
programa i planova, analize, izvješća i druge radne
materijale za općinskog načelnika, Općinsko
vijeće i radna tijela Općinskog vijeća.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu
neposredno izvršava i nadzire izvršenje općih i
drugih akata Općinskog vijeća i općinskog
načelnika, predlaže mjere i radnje za provođenje
istih, te predlaže mjere za poboljšanje stanja u
pojedinim oblastima iz samoupravnog djelokruga.

Članak 9.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela ureduje se unutarnji ustroj
Jedinstvenog upravnog odjela, radna mjesta s
naznakom temeljnih poslova i zadaća, broj
izvršitelja, te stručni i drugi uvjeti za obavljanje
poslova određenog radnog mjesta.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela donosi općinski načelnik na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
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Članak 10.

Za obavljanje komunalnih djelatnosti Odlukom
Općinskog vijeća općine Velika Kopanica osnovan
je Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih
djelatnosti, bez svojstva pravne osobe.
Vlastitim pogonom za obavljanje komunalnih
djelatnosti rukovodi upravitelj.
Na djelatnike Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti općine Velika Kopanica
primjenjuju se odredbe Zakona koji se primjenjuje
na službenike i namještenike Jedinstvenog
upravnog odjela općine Velika Kopanica, odnosno
odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Općinski načelnik odlučuje o prijemu u službu,
odnosno na rad, rasporedu na radno mjesto, kao i o
drugim pravima i obvezama djelatnika Vlastitog
pogona uz suradnju upravitelja.
Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada
Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti općine Velika Kopanica donosi općinski
načelnik.

Članak 11.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, kojega na
temelju javnog natječaja, sukladno zakonu,
imenuje općinski načelnik.
U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže
do njegova povratka na posao, općinski načelnik
može iz redova službenika Jedinstvenog upravnog
odjela koji ispunjavaju uvjete za raspored na
odnosno radno mjesto privremeno imenovati
vršitelja dužnosti pročelnika.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira
i koordinira rad u Jedinstvenom upravnom odjelu,
brine o zakonitom i pravovremenom obavljanju
poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog
odjela i poduzima mjere za osiguranje učinkovitog
poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela,
raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima i
namještenicima upute za rad, predlaže donošenje
Pravilnika o unutarnjem redu, te druge akte za čije
je predlaganje ovlašten, donosi akte sukladno
posebnim zakonima, brine o stručnom
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osposobljavanju i usavršavanju službenika i
namještenika u tijeku službe i o pravilnom
korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja
nadzor nad radom službenika i namještenika,
odlučuje o pravima i obvezama službenika i
namještenika, provodi postupke zbog povrede
službene dužnosti, ocjenjuje službenike i
namještenike, u skladu sa zakonom, drugim
propisima donesenim na temelju zakona, Statutom
općine i drugim općim i pojedinačnim aktima
općine, te ima i druge ovlasti utvrđene zakonom i
drugim propisima.

Članak 12.
Općinski načelnik usmjerava djelovanje
Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova
iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela i
nadzire njegov rad.
U ostvarivanju prava i dužnosti iz stavka 1. ovog
članka općinski načelnik koristi podatke, izvješća i
prijedloge za rješavanje određenih pitanja, koje mu
dostavlja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
određuje mu zadaće, daje upute i smjernice za rad,
sukladno svojim pravima i dužnostima.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
općinskom načelniku podnosi izvješće o svom radu
i radu Jedinstvenog upravnog odjela do 31. ožujka
tekuće za prethodnu godinu.

Broj: 3
Članak 14.

Prijem službenika i namještenika u radni odnos, te
njihovo raspoređivanje i premještanje vrši se
temeljem odredbi Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.

Članak 15.
Opći akti kojima su Općinsko vijeće i općinski
načelnik uredili prava, obveze i odgovornosti
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog
odjela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s
zakonom, Statutom općine Velika Kopanica i ovom
Odlukom.

Članak 16.
Općinski načelnik je dužan u roku od 60 dana od
dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela i Pravilnik o unutarnjem ustroju i
načinu rada Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti.
Rješenja o rasporedu službenika i namještenika ili
rješenja o stavljanju na raspolaganje službenika bit
će donesena u skladu sa zakonom u roku od dva
mjeseca od stupanja na snagu pravilnika iz
prethodnog stavka.

Članak 13.
Upravne, stručne i druge poslove i zadaće iz
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, ovisno o
vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima
obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni na
radna mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem
redu.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a
namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale
poslove čije je obavljanje potrebno radi
pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 17.
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica donijet će
odluku o ukidanju Vlastitog pogona za obavljanje
komunalnih djelatnosti ukoliko obavljanje
komunalnih djelatnosti osigura na jedan od drugih
načina određenih u članku 4. stavku 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,
broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13
i 147/14).

Broj: 3
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Članak 18.

Članak 1.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
općine Velika Kopanica, KLASA:021-01/0901/01, URBROJ:2178/12-03-09-01 od 27. 3. 2009.
godine .

Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijent
za obračun plaće općinskog načelnika kada svoju
dužnost obnaša profesionalno, te naknada za rad
zamjenika općinskog načelnika kada svoju dužnost
obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 20.

Članak 2.

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

U odredbama ove Odluke riječi i pojmovni
sklopovi imaju rodno značenje, bez obzira jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na
jednak način na muški i ženski rod.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Članak3.
KLASA: 021-01/15-01/2
URBROJ: 2178/12-03-15-01
Velika Kopanica, 26. veljače 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA KOPANICA:
Marica Hosu, v.r.

Plaću načelnika, kada svoju dužnost obnaša
profesionalno, čini umnožak i osnovice za obračun
plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža, ukupno najviše za 20%.
Koeficijent za načelnika kada svoju
dužnost obnaša profesionalno iznosi 3.20,
Koeficijent za zamjenika načelnika kada
svoju dužnost obnaša profesionalno iznosi 2.00,
Osnovica plaće iz prvog stavka ovog
članka utvrđuje se u visini osnovice za izračun
plaće državnih dužnosnika koja iznosi 3.890,00
kuna bruto.

4.
Članak 4.
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 32. Statuta
općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09 i 5/13),
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj
15. sjednici održanoj dana 26. veljače 2015.g.
donosi:

Načelnik kada svoju dužnost obnaša
profesionalno, ostvaruje i druga materijalna prava
iz radnog odnosa u visini i na način kao i službenici
i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela
općine Velika Kopanica, ako ta prava nisu
isključena posebnim zakonom.

ODLUKU

Članak 5.

o osnovici i koeficijentu za obračun plaće
općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika općine Velika Kopanica

Zamjenik načelnika, kada svoju dužnost
obnaša bez zasnivanja radnog odnosa , ima pravo
na naknadu za rad u neto iznosu 2.000,00 kn.
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Članak 6.

Broj: 3

5.

Danom stupanja na snagu ove Oduke
prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun
plaće dužnosnika, službenika i namještenika u
općini Velika Kopanica („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 15/2012).

Članak 7.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka
32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09 i
5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na
svojoj 15. sjednici održanoj dana 26. veljače
2015.g. donosi:

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

ODLUKU

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namješetenika Jedinstvenog
upravnog odjela
općine Velika Kopanica

KLASA: 021-01/15-01/ 1
URBROJ:2178/12-03-15-01
Velika Kopanica, 26. veljače 2015.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE
VELIKA KOPANICA:
Marica Hosu, v.r.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za
obračun plaće službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela općine Velika
Kopanica.

Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke
iznose:

Redni
broj
1.

RADNO MJESTO

4.
5.

Procelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Voditelj
odsjeka za komunalno
gospodarstvo i gospodarenje prostorom
Voditelj odsjeka za poslove opće uprave i
opće poslove
Komunalni redar
Upravitelj vlastitog pogona

6.

Komunalni radnik u vlastitom pogonu

2.
3.

2,00

KLASIFIKACIJSKI
RANG
1

1,10

10

1,20

10

1,10
0,90
0,75

11
10

KOEFICIJENT

13

Broj: 3
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Članak 3.

Članak 8.

Plaću službenika, odnosno namještenika
čini umnožak koeficijenta složenosti poslova
radnog mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

Članak 4.
Visinu osnovice za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu određuje općinski načelnik
posebnom Odlukom.

KLASA:021-01/15-01/1
URBROJ: 2178/12-03-01-02
Velika Kopanica, 26. veljače 2015.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE
VELIKA KOPANICA:
Marica Hosu, v.r.

Članak 5.
Osim prava na plaću iz članka 3. ove
Odluke, službenici i namještenici ostvaruju pravo
na ostala materijalna i druga prava iz radnog odnosa
u skladu s pozitivnim propisima, općim aktima
općine Velika Kopanica i kolektivnim ugovorom
koji se primjenjuje na državne službenike i
namještenike.
Naknade plaća i druga materijalna prava ne
mogu biti manja od onih koje se priznaju državnim
službenicima i namještenicima.

Članak 6.
Pojedinačna rješenja o plaći službenika i
namještenika donijet će osoba ovlaštena za
donošenje rješenja u roku od 30 dana od stupanja na
snagu ove Odluke.

6.

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 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 i
147/14) i članka 32. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 9/09 i 5/13.) Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na svojoj 15. sjednici održanoj
dana 26. veljače 2015. godine donosi
ODLUKU

Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Oduke
prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun
plaće dužnosnika, službenika i namještenika u
općini Velika Kopanica („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 15/2012).

o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu na području općine
Velika Kopanica

Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 13/13) mijenja se
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i nadopunjuje članak 19. tako da isti sada glasi:

Broj: 3

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

(4)

„ Predmeti i objekti postavljeni na javne površine
iz stavka 1. ovog članka, te na zemljišta i objekte uz
javne površine suprotno odredbama ove Odluke
moraju se odmah ukloniti.
(5)
Protupravno postavljeni predmeti i objekti
uklonit će se o trošku vlasnika, odnosno korisnika
preko treće osobe.

KLASA:363-01/15-01/7
UR.BROJ:2178/12-03-15-01
Velika Kopanica, 26. veljače 2015.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE
VELIKA KOPANICA:
Marica Hosu, v.r.

(6)

Prisilno uklonjeni predmeti i objekti odvoze se
na odgovarajuće mjesto (skladište) koje odredi
općinski načelnik, a o čemu je komunalno
redarstvo dužno obavijestiti vlasnika, ukoliko je
isti poznat.
(7)

Ako komunalni redar ne može utvrditi tko je
vlasnik protupravno postavljenog predmeta ili
objekta, ostavit će na istom nalog nepoznatom
vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od 8
(osam) dana.
(8)

Ukoliko vlasnik ili korisnik protupravno
postavljenog predmeta ili objekta na javnoj
površini ne ukloni u danom roku isti, uklanjanje će
obaviti Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih
djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon)
ukoliko ima preduvjete za obavljanje te vrste
poslova ili fizička ili pravna osoba kojoj je općina
Velika Kopanica povjerila te poslove.

7.

Na temelju odredbe članaka 3., 4., 11. i 15.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13
i 147/14), odredbi članka 107. stavka 1. Zakona o
cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i
92/14), te članka 32. i 87. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na 15. sjednici održanoj dana 26.
veljače 2015.g. donijelo je sljedeću

(9)

Ako vlasnik ne preuzme predmet u roku od 30
(trideset) dana od dana primitka obavijesti, uz
predočenje dokaza o podmirenim troškovima
uklanjanja i čuvanja (skladištenja) predmeta,
ovlašćuje se Vlastiti pogon, fizička ili pravna osoba
kojoj je Općina Velika Kopanica povjerila te
poslove da može uklonjene predmete i objekte
prodati u sekundarne sirovine radi namirenja
nastalih troškova ili neškodljivo uništiti.“

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

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
općine Velika Kopanica

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom, sukladno odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu, utvrđuju se
komunalne djelatnosti koje su od značaja za općinu
Velika Kopanica i način obavljanja tih komunalnih
djelatnosti.

Broj: 3
II.
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KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 2.

Na području općine Velika Kopanica obavljaju se
sljedeće komunalne djelatnosti:
1.
prijevoz putnika u javnom prometu,
2.
održavanje čistoće,
3.
odlaganje komunalnog otpada,
4.
održavanje javnih površina,
5.
održavanje nerazvrstanih cesta,
6.
tržnice na malo,
7.
održavanje groblja i krematorija i prijevoz
pokojnika,
8.
dimnjačarski poslovi,
9.
javna rasvjeta.
Člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu
propisano je što se podrazumijeva pod pojmom
svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz ovog
stavka.
Člankom 107. Zakona o cestama propisano je da se
upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih
cesta obavlja se na način propisan za obavljanje
komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima
uređuje komunalno gospodarstvo.

III.
NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 3.
Komunalne djelatnosti na području općine Velika
Kopanica obavljaju:
1.
trgovačko društvo koje osniva jedinica
lokalne samouprave,
2.
pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora
o koncesiji,
3.
pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora
o povjeravanju komunalnih poslova
4.
vlastiti pogon za obavljanje komunalnih
djelatnosti.
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IV.
OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI PUTEM VLASTITOG
POGONA
Članak 4.
Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne
djelatnosti:
održavanje javnih površina,
održavanje čistoće,
upravljanje tržnicom na malo,
održavanje groblja i
održavanje nerazvrstanih cesta u vrijeme
zime (zimska služba).
Vlastiti pogon obavlja komunalne djelatnosti
temeljem Odluke o osnivanju Vlastitog pogona
općine Velika Kopanica.

VI.
OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI NATEMELJU UGOVORA O
KONCESIJI
Članak 5.
Koncesijom se može steći pravo obavljanja
komunalnih djelatnosti, te izgradnje i korištenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju
obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:
prijevoz putnika u javnom prometu,
skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
odlaganje komunalnog otpada,
obavljanje pogrebnih poslova,
obavljanje dimnjačarskih poslova,
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje
općinski načelnik u Narodnim novinama ili
dnevnom tisku, te na službenoj web stranici općine
Velika Kopanica.
Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije
započinje postupak davanja koncesije.
Koncesiju daje Općinsko vijeće pravnoj ili fizičkoj
osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti.
Koncesija u smislu ove Odluke može se dati na rok
ne dulji od 30 godina.
Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist
Proračuna općine Velika Kopanica (dalje u tekstu:
davatelj koncesije), a koristi se za građenje
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objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 6.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
donosi Općinsko vijeće.
Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji
odabir najpovoljnije ponude mogu biti:
1.
U slučaju ekonomski najpovoljnije
ponude:
kvaliteta usluge (ugled ponuditelja,
jamstva),
sposobnosti ponuditelja za dugoročnu
održivost razvoja za vrijeme trajanja
koncesije i za kvalitetno ostvarivanje
koncesije i drugih kriterija propisanih
Zakonom o koncesijama ili
2.
najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj
koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti, a
može ovom Odlukom utvrditi i dodatne uvjete i
mjerila kao kriterij za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja.

Broj: 3
Članak 8.

Ugovor o koncesiji na temelju Odluke o koncesiji s
odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa
općinski načelnik.
Osim obveznog sadržaja, prema Zakonu o
koncesijama, ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
1.
djelatnost za koju se koncesija daje,
2.
rok na koji se koncesija daje,
3.
visinu i način plaćanja naknade za
koncesiju,
4.
cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
5.
prava i obveze davatelja koncesije,
6.
prava i obveze koncesionara,
7.
jamstva i/ili odgovarajuće instrumente
osiguranja koncesionara,
8.
način prestanka koncesije,
9.
ugovorne kazne.

Članak 9.
Na sva druga pitanja u svezi s koncesijama koja
nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuje se Zakon
o koncesijama.

Članak 7.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži
naročito:
određenje djelatnosti za koju se daje
koncesija,
način, uvjete i rok trajanja koncesije,
ovlaštenja davatelja koncesije,
prava i obveze koncesionara uključujući i
pravo gradnje i korištenja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture, te
obvezu održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture,
visinu naknade za koncesiju, te druga
pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti
kako ih uređuje Zakon o koncesijama.
Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka sklapa
se ugovor o koncesiji.

VII. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU
UGOVORA O POVJERAVANJU
KOMUNALNIH POSLOVA
Članak 10.
Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o
povjeravanju komunalnih poslova mogu na
području općine Velika Kopanica obavljati
sljedeće komunalne djelatnosti:
održavanje nerazvrstanih cesta,
javna rasvjeta - u dijelu koji se odnosi na
održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete.

Članak 11.
Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na
osnovi Programa održavanja komunalne

Broj: 3
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infrastrukture iz članka 22. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu i troškovnika
sačinjenog na temelju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za godinu u kojoj se
zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se
zaključuje ugovor bit će utvrđeni naprijed
navedenim godišnjim Programima i troškovnicima
za predmetne poslove.
U slučaju povećanja ili smanjena opsega
komunalnih poslova ili cijene, u tijeku roka na koji
je zaključen ugovor, sporazumno će se sačiniti
dodatak ugovoru.
Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema
dostavljenim računima o izvršenim poslovima,
koje ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor
nad obavljanjem poslova.
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VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ugovori o koncesiji, kao i ugovori o povjeravanju
poslova za obavljanje komunalnih djelatnosti
sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke,
ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnim djelatnostima na području
općine Velika Kopanica i načina za obavljanje
provedbe postupka za obavljanje istih („Službene
vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 25/10).

Članak 12.
Članak 15.
Za komunalne poslove iz prethodnog članka sklapa
se ugovor o povjeravanju komunalnih poslova, a
ovisno o procijenjenoj vrijednosti primjenjuju se
odgovarajuće odredbe propisa kojima se uređuje
javna nabava.
Za obavljanje ovih djelatnosti ugovor se može
sklopiti na minimalni rok od godine dana ili
maksimalni rok od 4 godine.
Prilikom podnošenja ponude za sklapanje ugovora
ponuditelj mora dokazati da je kadrovski i tehnički
opremljen za obavljanje određenih komunalnih
djelatnosti, zatim mora rješenjima nadležnih tijela
dokazati da je registriran i ovlašten obavljati
navedene poslove, te dostaviti kvalitetnu garanciju
za izvršenje ugovornih obveza za sve vrijeme za
koje se sklapa ugovor.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sklapa
općinski načelnik neposredno u okviru svoje
nadležnosti, a ukoliko će na temelju procijenjene
vrijednosti biti potrebno provesti postupak javne
nabave tada opčinski načelnik sklapa ugovor po
provedenom postupku i na temelju odluke
Općinskog vijeća.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova sadrži
i odredbe o raskidu, a naročito u slučaju ako se
povjereni komunalni poslovi ne obavljaju
kvalitetno ili na štetu općine ili građana.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA:363-01/15-01/6
URBROJ:2178/12-03-15-1
Velika Kopanica, 26 . veljače 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE
VELIKA KOPANICA
Marica Hosu, v.r.
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Broj: 3

OPĆINA VRPOLJE

11.

1.
cesta
"Ulica
Grobljanska"
kojoj
pripadaju kčbr. 977, 975, 892, 898 i 899 u k.o.
Čajkovci.

Na temelju članka 101. Zakona o
cestama (Narodne novine" br. 84/11, 22/13,
54/13, 148/13 i 92/14) i članka 46. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/9, 5/13, 14/14)
općinska načelnica općine Vrpolje 26. veljače
2015. godine donijela je
ODLUKU
o razvrstavanju cesta u naselju Čajkovci,
općina Vrpolje

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 340-01/15-02/4
Urbroj: 2178/11-01/15-1
Vrpolje, 26. veljače 2015. godine

Članak 1.
Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste
razvrstava se sljedeća cesta u naselju Čajkovci:

Općina Vrpolje
općinska načelnica
Ankica Zmaić, v.r.

Broj: 3
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12.

10.

Na temelju članka 101. Zakona o
cestama (Narodne novine" br. 84/11, 22/13,
54/13, 148/13 i 92/14) i članka 46. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/9, 5/13, 14/14)
općinska načelnica općine Vrpolje 26. veljače
2015. godine donijela je

11.

12.
13.
14.

ODLUKU
o razvrstavanju cesta u naselju Vrpolje ,
općina Vrpolje

Članak 1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Cesta "Ulica Ivana Meštrovića" kojoj
pripadaju kčbr. 1671, 1372, 1673 i 1674 u
k.o. Vrpolje
Cesta "Ulica Ante Starčevića" kojoj
pripadaju kčbr. 841/3, 811, 606/2, 810 i
606/3 u k.o. Vrpolje
Cesta "Ulica Josipa Jurja Strossmayera"
kojoj pripadaju kčbr. 851, 850, 852, 1022
i 863 u k.o. Vrpolje
Cesta "Ulica Matije Nikolina" kojoj
pripadaju kčbr. 838/1, 841/3 i 607 u k.o.
Vrpolje
Cesta "Ulica Ivana Wolfarta" kojoj
pripadaju kčrb. 849/1 i 597 u k.o. Vrpolje
Cesta "Ulica Josipa Matasovića" kojoj
pripadaju kčbr. 2329, 2330/1 u k.o.
Vrpolje
Cesta "Ulica Pavićeva" kojoj pripadaju
kčbr. 2098, 1732, 621, 1763 i 740 u k.o.
Vrpolje
Cesta "Ulica Zdenka Kneževića" kojoj
pripadaju kčrb. 2367, 1820/1, 1763 i 2077
u k.o. Vrpolje
Cesta "Ulica Posavska" kojoj pripadaju
kčbr. 2076 i 2077 u k.o. Vrpolje

Cesta "Ulica Josipa Wallingera" kojoj
pripadaju kčbr. 406/1, 406/3 i 2387 u k.o.
Vrpolje
Cesta "Ulica Ive Kneževića" kojoj
pripadaju kčbr. 2367, 2050/1, 2050/2,
1820/2, 1966 i 1873 u k.o. Vrpolje
Cesta "Ulica Josipa Gola" kojoj
pripadaju kčbr. 665/1 i 665/2 u k.o. Vrpolje
Cesta "Ulica Gaj" kojoj pripadaju kčbr.
1519 i 1421 u k.o. Vrpolje
Cesta "Ulica Hrvatskih Branitelja" kojoj
pripadaju kčbr. 849/1 u k.o. Vrpolje

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste
razvrstavaju se sljedeće ceste u naselju Vrpolje:
1.
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OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 340-01/15-02/5
Urbroj: 2178/11-01/15-1
Vrpolje, 26. veljače 2015. godine
Općina Vrpolje
općinska načelnica
Ankica Zmaić, v.r.

13.

Na temelju članka 101. Zakona o
cestama (Narodne novine" br. 84/11, 22/13,
54/13, 148/13 i 92/14) i članka 46. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/9, 5/13, 14/14)
općinska načelnica općine Vrpolje 26. veljače
2015. godine donijela je
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ODLUKU

9.

o razvrstavanju cesta u naselju Stari
Perkovci, općina Vrpolje

10.
11.

Članak 1.
Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste
razvrstava se sljedeća cesta u naselju Stari
Perkovci:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Cesta "Ulica Hercegovačka" kojoj
pripadaju kčbr. 2070
u k.o. Stari
Perkovci
Cesta
"Ulica
Luke
Klaića"kojoj
pripadaju kčbr. 1272 i 1965 u k.o. Stari
Perkovci
Cesta "Ulica Vladimira Nazora" kojoj
pripada kčbr. 1355 u k.o. Stari Perkovci
Cesta "Ulica Dudinjak" kojoj pripadaju
kčbr. 1320 i 1706 u k.o. Stari Perkovci
Cesta "Ulica Matije Gupca" kojoj
pripadaju kčbr. 1418 i 1688/1 u k.o.
Stari Perkovci
Cesta "Dragotinska" kojoj pripada kčbr.
1535 u k.o. Stari Perkovci
Cesta "Ulica Josipa i Franje Zmaića"
kojoj pripadaju kčbr. 955, 983. i 856 u
k.o. Stari Perkovci
Cesta
"Ulica
Đakovačka" kojoj
pripadaju kčbr. 1466 i 1126 u k.o. Stari
Perkovci
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Cesta "Ulica Stadionska" kojoj pripadaju
kčbr. 641 i 599 u k.o. Stari Perkovci
Cesta "Ulica Dobrevo" kojoj pripada
kčbr. 618 u k.o. Stari Perkovci
Cesta
"Ulica
Grobljanska" kojoj
pripadaju kčbr. 703 i 735 u k.o. Stari
Perkovci

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 340-01/15-02/6
Urbroj: 2178/11-01/15-1
Vrpolje, 26. veljače 2015. godine
Općina Vrpolje
općinska načelnica
Ankica Zmaić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod

Broj: 3

