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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

II.
Za članove Službeničkog suda u Brodsko-posavskoj
županiji imenuju se:

38.

Na temelju članka 48. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 61/11) i članka 5. Odluke o ustrojavanju
Službeničkog suda u Brodsko-posavskoj županiji
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 17/08) Županijska skupština je na 12. sjednici,
održanoj 8. travnja 2015., donijela
RJEŠENJE
o razrješenju dva člana Službeničkog suda u
Brodsko-posavskoj županiji i
imenovanju novih članova

1.
2.

Ivan Marić, dipl.iur.
Ivan Opačak, dipl.iur.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/15-01/42
Urbroj: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

I.
Razrješuje se dužnosti članice Službeničkog suda u
Brodsko-posavskoj županiji:
1.
Branka Vlaović, dipl.iur., na osobni zahtjev
2.
Snježana Dorić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.
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39.

40.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i
članka 12. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku
dodjele stipendija iz sredstava Županijskog
proračuna ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 25/14), Županijska skupština je na 12.
sjednici održanoj 8. travnja 2015. donijela

Na temelju članka 28. Odluke o priznanjima
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 2/09) i članka 34.
Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština je na 12.
sjednici, održanoj 8. travnja 2015. donijela
ODLUKU

RJEŠENJE
o dodjeli županijskih priznanja u 2015.
o razrješenju predsjednika Komisije za
stipendiranje studenata Brodsko-posavske
županije i imenovanje novog
I.
Vladimir Štefanek, prof., razrješuje se
dužnosti predsjednika Komisije za stipendiranje
studena Brodsko-posavske županije.

II.
Mr.sc. Anica Vukašinović, dipl.oec.
imenuje se za predsjednicu Komisije za
stipendiranje studenata Brodsko-posavske županije.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/15-01/53
Urbroj: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing., v.r.

Članak 1.
I.
Zlatna plaketa Brodsko-posavske
županije, dodjeljuje se:
1.
Mariu Mandžukiću, sportašu iz
Slavonskog Broda, za vrhunske rezultate i
postignute uspjehe u nogometu, kako u hrvatskom,
tako i europskom. Svojim znanjem i športskim
uspjesima dao je veliki doprinos
razvoju i
promicanju ugleda i vrijednosti hrvatskog sporta i
nogometa.
2.
Ivici Oliću, sportašu iz Davora, za
ostvarene
vrhunske sportske rezultate u
nogometnoj karijeri, osobit doprinos u
popularizaciji, afirmaciji i ugledu hrvatskog sporta.

Članak 2.
Zlatni grb-Nagrada za životno djelo u
2015., dodjeljuje se:

1.
Josipu Pintariću, Puci, pjesniku,
glazbeniku i slikaru iz Nove Gradiške, za
dosadašnji osebujan umjetnički rad, kojim je kroz
stihove, slike i glazbu prezentirao i promovirao
slavonski, "novogradiški" kraj, njegove ljude,
navike i običaje.

Broj: 5
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Članak 3.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pravnim i
fizičkim osobama za zapažene poslovne i druge
uspjehe u području gospodarstva i društvenih
djelatnosti ostvarenih u prethodnoj godini, kako
slijedi:
a)
Plaketa Brodsko-posavske županije u
2015., dodjeljuje se pravnim
osobama, kako slijedi:
1.
Trgovačkom društvu "Decospan Mato
Furnir" d.o.o., Oprisavci, za uspješno poslovanje i
ostvarene poslovne rezultate u proizvodnji furnira,
proširenje i povećanje proizvodnih kapaciteta, a
time i povećanje broja zaposlenih. Ostvareni
rezultati pozitivno utječu na ukupan gospodarski i
društveni razvitak Brodsko-posavske županije, te
afirmaciju ove proizvodne djelatnosti na domaćem i
inozemnom tržištu.
2.
Trgovačkom društvu Elda d.o.o. Nova
Gradiška, za uspješno organiziranje rada i
poslovanja u proizvodnji elektroničkih sklopova,
razvoj i primjenu suvremenih tehnoloških procesa u
proizvodnji, te plasman i prodaju svojih proizvoda,
ne samo na području Hrvatske i Europe, već i u više
od 70 zemalja svijeta.
3.
Udruzi za pomoć osobama s autizmom,
Nova Gradiška, za nesebičnu pomoć osobama s
autizmom i njihovim obiteljima, iznimno zalaganje i
potporu u organizaciji slobodnog vremena oboljelih
osoba, poboljšanje svih aspekata njihovog života, te
senzibiliziranje javnosti za teškoće i probleme
oboljelih od autizma.
4.
Obiteljskom-poljoprivrednom
gospodarstvu Ivan Janković, Gundinci, za
doprinose, razvoju i unapređenju svinjogojske
proizvodnje primjenom najviših tehničkihtehnoloških standarda, dobrim poslovnim
rezultatima u ratarskoj proizvodnji i uslužnim
djelatnostima u poljoprivredi.
5.
Gradskoj glazbi Nova Gradiška, zbog
zapažene uloge i doprinosa u promicanju kulture
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muzicioniranja na puhačkim instrumentima, te
očuvanju i prenošenju tradicije ovakve vrste
glazbene djelatnosti među mlađim naraštajima.
6.
Centru za inkluzivnu podršku, Slavonski
Brod, za osobite zasluge u unapređenju kvalitete
života osoba s intelektualnim teškoćama, poticanje
prava na život u zajednici osoba s invaliditetom kao
ravnopravnih građana i njihovu socijalnu
uključenost u život društvene zajednice, poticanje
kreativnosti
i
stvaralačkog rada osoba s
intelektualnim teškoćama.
b)
Godišnja nagrada fizičkim osobamaKovanica od zlata, dodjeljuje se:
1.
Antunu Staklareviću iz Nove Gradiške, za
zapažene rezultate u promicanju obiteljskog
turističkog gospodarstva u Staroj Kapeli, stvaranju
novih turističkih sadržaja u kontinetalnom turizmu,
te proširenju turističke ponude Brodsko-posavske
županije i izvan granica Republike Hrvatske.
2.
Kati Nikolić iz Sikirevaca, prvoj pratilji
najuzornije Hrvatske žene u 2014., za doprinos i
zalaganje u promicanju uloge i važnosti žene na selu,
promidžbi kvalitete života u ruralnim područjima, te
njegovanju i čuvanju kulturne baštine.
3.
Iliji Gariću iz Slavonskog Broda,
sudioniku Domovinskog rata, nositelju Spomenice
Domovinskog rata, za iznimno zalaganje u
promicanju i poticanju vrijednosti i očuvanja
tekovina Domovinskog rata, aktivno sudjelovanje u
radu i funkcioniranju braniteljskih udruga, a
posebno Hrvatskog časničkog zbora Brodskoposavske županije.
4.
Željku Buri iz Nove Gradiške, hrvatskom
branitelju i aktivnom članu Udruge dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata i Udruge hrvatskih
vojnih invalida Domovinskog rata, te osnivaču
ogranaka ovih udruga u općini Okučani, za izniman
doprinos u jačanju i promicanju digniteta hrvatskih
branitelja i njihovih obitelji, iniciranju izgradnje
spomen obilježja hrvatskih branitelja u Okučanima i
osnivanju Doma hrvatskih branitelja u Novoj
Gradiški.
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5.
Ivici-Ivanu Breziću-Gipsu iz Slavonskog
Broda, za vrhunske rezultate i izniman doprinos u
razvoja športa na području Brodsko-posavske
županije. Od rane mladosti sudjelovao je u brojnim
športskim djelatnostima i aktivnostima, najprije
kao aktivan igrač, zatim kao trener, sudac, delegat,
član upravnih odbora i osnivač mnogih športskih
klubova.

Članak 4.
Uručivanje priznanja obavit će se na
svečanoj sjednici Županijske skupštine u prigodi
obilježavanja Dana Brodsko-posavske županije.

Broj: 5

41.

Na temelju članka 190. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (''Narodne novine'', br. 150/08),
70/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12-Odluka
Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12, 144/12,
82/13,159/13 i 22/14), članka 5. stavka 1. točke, a
Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te o
utvrđivanju vremena i uzroka smrti (''Narodne
novine '' 46/11 , 6/13, 63/14 ) i članka 34. Statuta
Brodsko-posavske županije (''Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije'', broj 15/13- pročišćeni
tekst), na prijedlog općinskih vijeća Županijska
skupština na 12. sjednici održanoj 8. travnja 2015.
godine, donijela je

Članak 5.

ODLUKU

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

o izmjeni i dopuni Odluke o područnoj
organiziranosti pregleda umrlih osoba izvan
zdravstvene ustanove i utvrđivanja potrebnog
broja mrtvozornika na području Brodskoposavske županije i imenovanju mrtvozornika

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/54
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

I.
Razrješuju se dužnosti sljedeći mrtvozornici:
1.

Na području općine Garčin
Sanja Samardžić, dr.med. na osobni zahtjev

2.

Na području općine Oprisavci
Sanja Samardžić, dr.med. na osobni zahtjev

II.
Imenuju se mrtvozornicima :
1.

Na području općine Garčin
Mirko Marković, medicinski tehničar

2.

Na području općine Oprisavci
Željka Siser, dr.med.
Mirko Marković , medicinski tehničar

Broj: 5
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III.

Imenuje se obducentom za područje
Brodsko-posavske županije:
1.

Ivana Kolač Damjanović, dr.med.

IV.
Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu
zdravlja zbog davanja suglasnosti za obavljanje
mrtvozorničke službe mrtvozorniku Mirku
Markoviću, medicinskom tehničaru.

V.
Mrtvozornik Mirko Marković, medicinski
tehničar pregled umrlih osoba izvan zdravstvene
ustanove obavljat će nakon dobivanja suglasnosti
Ministarstva zdravlja.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
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42.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ br. 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), članka 7.
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u 2015. godini
(«Narodne novine» broj 15/15), i Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u
2015. godini («Narodne novine» broj 15/15) i
članka 34. Statuta Brodsko – posavske županije,
(«Službeni vjesnik» broj 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština Brodsko – posavske županije
na 12. sjednici, održanoj 8. travnja 2015. godine,
donijela je
PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola Brodskoposavskežupanije u 2015. godini

Članak 1.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/15-01/55
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Planom rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Brodskoposavske županije utvrđuju se ukupno planirana
sredstva za tu namjenu u ukupnom iznosu od
3.634.166,66 kn kako slijedi:
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Red.
broj

1.

2.

Naziv objekta

Opis radova

OŠ „August
Šenoa“ Gundinci

Rekonstrukcija
postojećeg objekta,
nastavak radova
Nadzor

OŠ „Vladimir
Nazor“
Adžamovci

Izgradnja školske
športske dvorane,
sufinanciranje

UKUPNO

Plan

Broj: 5
Izvori financiranja
BPŽ
Ostali izvori

2.810.321,54

2.810.321,54

823.845,12

823.845,1 2

3.634.166,66

3.634.166,66

Ministarstvo
regionalnog
razvoja
i
fondova EU

Članak 2.

Članak 4.

Za realizaciju ovih rashoda Brodskoposavska županija sukladno članku X. Odluke o
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih
prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva u
2015. («Narodne novine» broj 15/15) i prethodne
suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa, udružuje odobrena sredstva za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem
školstvu.

Plan stupa na snagu osam dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ovog Plana
prestaje važiti Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Brodskoposavske županije u 2014. godini ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 8/2014.)

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/68
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Broj: 5
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43.
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PLAN

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ br. 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), članka
7. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave u
2015. godini («Narodne novine» broj 15/15), i
Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2015. godini («Narodne novine» broj
15/15) i članka 34. Statuta Brodsko – posavske
županije, («Službeni vjesnik» broj 15/13pročišćeni tekst), Županijska skupština Brodsko
– posavske županije na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. godine donijela je

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije u 2015. godini

Članak 1.
Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije u 2015. godini utvrđuju
se ukupno bilančna sredstva za tu namjenu u iznosu
od 1.579.176,00 kako slijedi:
a)
b)

Tekuće i investicijsko održavanje školskih
objekata
1.179.176,00
Opremanje školskih objekata 400.000,00

a) Tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola
Red.
broj

1.

2.

3.

Objekt
OŠ „Ivan Goran
Kovačić“Staro Petrovo
Selo, PŠ Gornji
Crnogovci
OŠ „Ante Starčević “
Rešetari
OŠ „Ivan
Filipović“Velika
Kopanica, PŠ Jaruge
OŠ „Antun Matija
Reljković“Bebrina

4.

5.
6.

OŠ Sikirevci
OŠ „V.Car Emin“Donji
Andrije vci

Izvori financiranja
Ostali
BPŽ
izvori

Opis potrebnih
radova

Plan

Sanacija krovišta

84.000,0 0

Legalizacija školske
sportske dvorane

57.000,00

57.000,00

Postavljanje ograde

81.232,18

81.232,00

18.000,00

18.000,00

45.000,00

45.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

113.000,00

113.000,00

Priključak na
vodovod
Sanacija sanitarnih
čvorova u MŠ i PŠ
Šumeće
Prilagodba školske
kuhinje HACCAP -u
Priključak na
kanalizaciju
Sanacija platoa
ispred škole

84.000,00
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7.
8.

OŠ „Antun
Mihanović“Nova
Kapela
OŠ „Ivan
Mažuranić“Sibinj
OŠ „Dr Stjepan
Ilijašević“Oriovac

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

OŠ“Vjekoslav Klaić“
Garčin
OŠ „Josip Kozarac “
Slavonski Šamac
OŠ „Matija
Gubec“Cernik, PŠ
Bačin Dol
OŠ Okučani
OŠ
„I.Meštrović“Vrpolje
OŠ“Dr S.Ilijašević
Oriovac
OŠ“I.Mažuranić“Sibinj
OŠ „I.Filipović“V.
Kopanica
OŠ
A.M.Rel ković“Bebrina
OŠ Sikirevci
Nadzor i izrada
troškovnika
UKUPNO

Broj: 5

Prilagodba školske
kuhinje HACCAP -u

29.523,00

29.523,00

Legalizacija PŠ

50.000,00

50.000,00

60.000,00

60.000,00

90.000,00

90.000,00

60.000,00

60.000,00

24.474,00

24.474,00

91.947,00

91.947,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

250.000,00

50.000,00

50.000,00

Sanacija krova iznad
hola
Priključak MŠ na
plin
Priključak PŠ na
vodovodnu mrežu
Priključak na
vodovod
Energetska obnova
objekta,
sufinanciranje
Sanacija školske
športske dvorane

Projekt energetske
obnove

1.179.176,00

1.179.176,00

Broj: 5
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b) Opremanje školskih objekata – po utvrđenim prioritetima opreme i školskih objekata
Red.
Izvori financiranja
broj
Objekt
Opis potrebne opreme
Plan
BPŽ
Ostali
izvori
Informatička oprema
2 LCD projektora
OŠ „Ivan
25.000,00
25.000,00
1.
Mažuranić“Vrpolje
Sportska oprema
2.

OŠ „Josip Kozarac “
Slavonski Šamac

3.

OŠ
„Markovac“Vrbova

4.
5.
6.
7.

8.

9.

OŠ
„I.G.Kovačić“Staro
Petrovo Selo
OŠ „Ante
Starčevića“Rešetari
OŠ „Ivan
Mažuranić“Sibinj
OŠ „Ivan Filipović“
Velika Kopanica

OŠ „A.M.Relković“
Bebrina
OŠ „M.A.Relković“
Davor

Informatička oprema

20.000,00

20.000,00

8.500,00

8.500,00

Informatička oprema

20.000,00

20.000,00

Informatička oprema
Fotokopirni stroj
Uredski namještaj

17.500,00

17.500,00

Učionički namještaj

22.000,00

22.000,00

Informatička oprema

35.000,00

35.000,00

Informatička oprema
Sportska oprema

20.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

50.000,00

12.000,00

12.000,00

400.000,00

400.000,00

Učionički namještaj

Informatička oprema
učionički namještaj
Fotokopirni stroj
Učionički namještaj
Informatička oprema

10.

OŠ Sikirevci

11.

OŠ „Antun
Mihanović“Nova
Kapela

12.

OŠ „V.Car Emin “
D.Andrijevci

13.

14.
15.

OŠ“Vjekoslav
Klaić“Garčin

AV sredstva
Informatička oprema
Učionički namještaj
Informatička oprema
Informatička oprema
Kancelarijski namještaj
LCD projektor

OŠ“Matija
Sportska oprema
Gubec“Cernik
OŠ“Stjepan
Informatička oprema
Radić“Oprisavci
UKUPNO
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Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Plana
prestaje važiti Plan rashoda za materijal,dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škola Brodsko-posavske županije u 2014. godini
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 8/2014).

Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/66
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

Broj: 5

44.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) članka 7.
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u 2015. godini,
Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola
i učeničkih domova u 2015. godini („Narodne
novine“ broj 15/15) i članka 34. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština Brodsko-posavske županije
na 12. sjednici, održanoj 8. travnja 2015. donijela je
PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini srednjih škola
Brodsko-posavske županije u 2015. godini

Članak 1.
Planom rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imoveine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini srednjih škola Brodskoposavske županije u 2015. godini utvrđuju se
ukupno bilančna sredstva za te namjene u iznosu od
1.587.100,34 kako slijedi:

Broj: 5
Red.
broj
1.

2.
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Srednje škole

Opis radova

Industrijsko-obrtn.
škola Slav. Brod

Program energetske
učinkovitosti
nastavak-radova

Obrtnička škola,
Slav. Brod, Gimnazija
Nova Gradiška

Program
energetske
obnove objekata

Plan

UKUPNO

Članak 2.
Za realizaciju ovih rashoda Brodskoposacska županija sukladno članku X. Odluke
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih
škola i učeničkih domova u 2015. godini
("Narodne novine" broj 15/15) i prethodne
suglasnosti Ministartstva znanosti, obrazovanja
i športa, udružuje odobrena sredstva za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom
i srednjem školstvu.
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Izvori financiranja
BPŽ
Ostali
izvori

940.207,74

940.207,74

646.892,60

646.892,60

1.587.100,34

1.587.100,34

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/69
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

45.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ovog Plana
prestaje važiti Plan rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih
škola Brodsko-posavske županije u 2014. godini
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
8/14).

Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) članka 7.
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u 2015. godini,
Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih škola
i učeničkih domova u 2015. godini („Narodne
novine“ broj 15/15) i članka 34. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština Brodsko-posavske županije
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Broj: 5

na 12. sjednici, održanoj 8. travnja 2015. donijela je

Članak 1.

PLAN

Planom rashoda za materijal, dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih
škola Brodsko-posavske županije u 2015. godini
utvrđuju se ukupno bilančna sredstva za te namjene
u iznosu od 1.003.691,00 kako slijedi:
a)
Tekuće i investicijsko održavanje školskih
objekata
753.691,00
b)
Opremanje školskih objekata 250.000,00

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjih škola
Brodsko-posavske županije u 2015. godini

a) Tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola
Red.
broj
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Objekt

Opis radova

Gimnazija
„M.Mesic“ Slavonski
Brod
Elektrotehnička i
ekonomska ško la
Nova Gradiška

Izmjena stolarije

Tehnička škola,
Slavonski Brod

40.000,00

50.000,00

50.000,00

22.000,00

22.000,00

100.000,00

100.000,00

75.000,00

75.000,00

22.050,00

22.050,00

Izrada projektne
dokum entacije

43.875,00

43.875,00

Vodni doprinos za
građevinsku dozvolu

64.000,00

64.000,00

Sanacija
objekta(unutarnji
radovi)
Sanacija prostora za
potrebe učionice za
elektrotehniku
Sanacija krovišta iznad
učionice

Obrtnička škola,
Slavonski Brod

Legalizacija objekta

Gimnazija Nova
Gradiška

Izvori financiranja
BPŽ
Ostali
izvori

40.000,00

SŠ“Matija Antun
Reljković“ Slavonski
Brod
Industrijsko obrtnička škola
Slavonski Brod

7.

Plan

Sanacija učionica

Broj: 5
8.

9.
10.

11.
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Industrijskoobrtnička škola,Nova
Gradiška
Klasična gimnazija,
Slavonski Brod
Gimnazija M.Mesić,
Sl.Brod
SŠM.A.Reljković,
Sl.Brod

Uređenje prostora
škole za arhivsku
građu
Sanacija dimnjaka
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60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

167.660,00

166.766,00

50.000,00

50.000,00

753.691,00

753.691,00

Projekt energetske
obnove

Nadzor na radovima
i izrada troškovnika
UKUPNO

b) Opremanje školskih objekata

Red.
broj
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Izvori financiranja
BPŽ
Ostali
izvori

Objekt

Opis potrebne opreme

Plan

Elektrotehnička i
ekonomska škola
Nova Gradiška
Medicinska škola,
Slavonski Brod

Opremanje laboratorija za
područje elektrotehnike

75.000,00

Informatička oprema
LCD projektori

40.000,00

40.000,00

Industrijsko obrtnička
škola, Slavonski Brod
Gimnazija Nova
Gradiška
Obrtnička škola,
Slavonski Brod

Oprema za praktikum
(trgovci)
Informatička oprema

20.000,00

20.000,00

Klasična Gimnazija,
Slavonski Brod
UKUPNO

75.000,00

15.000,00

15.000,00

Informatička oprema
LCD projektori

70.000,00

70.000,00

Opremanje učionica

30.000,00

30.000,00

250.000,00

250.000,00
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Članak 2.

I.

Danom stupanja na snagu ovog Plana
prestaje važiti Plan rashoda za materijal,dijelove i
usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih
škola Brodsko-posavske županije u 2014. godini
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
8/14).

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta
Osnovne škole "Ivan Filipović" Velika Kopanica, uz
obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/67
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/81
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

46.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Ivan Filipović"
Velika Kopanica

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Broj: 5
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Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
48.
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića
Staro Petrovo Selo

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

I.
ZAKLJUČAK
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Staro
Petrovo Selo, uz obvezu izmjena, odnosno dopuna
sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Ivan Meštrović"
Vrpolje

I.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Ivan Meštrović" Vrpolje, uz
obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

III.

II.

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

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

II.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
III.
KLASA: 021-01/15-01/82
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/83
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Broj: 5
III.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/84
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

49.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Josip Kozarac
Slavonski Šamac
I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Josip Kozarac Slavonski
Šamac, uz obvezu izmjena, odnosno dopuna
sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

50.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Sikirevci
I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Sikirevci, uz obvezu izmjena,
odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

Broj: 5
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II.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

Strana: 505

zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

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

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

III.

KLASA: 021-01/15-01/85
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/86
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

51.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari

52.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

I.
ZAKLJUČAK
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Ante Starčevića Rešetari, uz
obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Ivan Mažuranić"
Sibinj
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I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Ivan Mažuranić" Sibinj, uz
obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u glavi III. USTROJSTVO ŠKOLE u
podnaslovu PODRUŽNICE I PODRUČNI ODJELI
zamijeniti redni broj članka "22." u "23.",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

Broj: 5

53.
Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Dr. Stjepan Ilijašević"
Oriovac
I.

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

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

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Dr. Stjepan Ilijašević"
Oriovac, uz obvezu izmjena, odnosno dopuna
sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".
II.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/87
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/88
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

54.

Strana: 507

KLASA: 021-01/15-01/89
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Stjepan Radić"
Oprisavci

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Stjepan Radić" Oprisavci,
uz obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih
članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

55.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Antun Mihanović"
Nova Kapela, Batrina

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Antun Mihanović" Nova
Kapela, Batrina, uz obvezu izmjena, odnosno
dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.
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Broj: 5

III.

II.

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

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
III.
KLASA: 021-01/15-01/90
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

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

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/91
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

56.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

57.

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Mato Lovrak,
Nova Gradiška

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

I.

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Mato Lovrak, Nova
Gradiška, uz obvezu izmjena, odnosno dopuna
sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 172. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "171.".

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Markovac - Vrbova

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Markovac - Vrbova, uz
obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog

Broj: 5
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suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".
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I.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja Nova
Gradiška, uz obvezu izmjena, odnosno dopuna
sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

III.

II.

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

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

II.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
III.
KLASA: 021-01/15-01/92
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/93
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

58.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Ljudevita Gaja
Nova Gradiška
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59.

Broj: 5
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

60.

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Ljudevit Gaj", Lužani

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

I.
ZAKLJUČAK
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Ljudevit Gaj", Lužani, uz
obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Vjekoslav Klaić"
Garčin

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Vjekoslav Klaić" Garčin, uz
obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

III.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/94
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

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

Broj: 5
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/95
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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III.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/96
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

61.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Dragalić

62.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

I.

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
statuta Osnovne škole Dragalić, uz obvezu izmjena,
odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Viktor Car Emin",
Donji Andrijevci

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Viktor Car Emin", Donji
Andrijevci, uz obvezu izmjena, odnosno dopuna
sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 512
II.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

Broj: 5

zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

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

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

III.

KLASA: 021-01/15-01/97
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/98
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

63.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Matija Antun
Relković" Davor

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

64.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Matija Antun Relković"
Davor, uz obvezu izmjena, odnosno dopuna
sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Matija Gubec" Cernik

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog

Broj: 5
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Statuta Osnovne škole "Matija Gubec" Cernik, uz
obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

III.
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ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Antun Matija
Relković" Bebrina

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Antun Matija Relković"
Bebrina, uz obvezu izmjena, odnosno dopuna
sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
II.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/99
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

III.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

65.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

KLASA: 021-01/15-01/100
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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66.

Broj: 5

KLASA: 021-01/15-01/101
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Vladimir Nazor"
Adžamovci

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole "Vladimir Nazor"
Adžamovci, uz obvezu izmjena, odnosno dopuna
sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

67.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Okučani

I.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Okučani, uz obvezu izmjena,
odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

III.

II.

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

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

II.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Broj: 5
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/102
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.
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III.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/103
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

68.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Augusta Šenoe,
Gundinci

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Osnovne škole Augusta Šenoe, Gundinci, uz
obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu",
zamijeniti riječima "mjesno nadležnog Trgovačkog
suda",
u članku 167. stavak 3. zamijeniti broj
"168." u "166.".

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

69.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Industrijsko-obrtničke škole
Nova Gradiška

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška
uz obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih
članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Slavonskom Brodu", zamijeniti riječima
"mjesno nadležnog Trgovačkog suda",
u članku 12. zamijeniti riječ "(šest)" s
riječima "ili iznimno šest",
u članku 100. stavak 1. brisati točku i
dopuniti rečenicu sljedećim tekstom "do dana
upisa",
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u članku 100. stavak 2. iza riječi "života"
dodati riječi "do dana upisa", a ostali dio rečenice
ostaviti nepromijenjen.

Broj: 5
I.

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

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Tehničke škole Slavonski Brod uz obvezu
izmjena, odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Slavonskom Brodu", zamijeniti riječima
"mjesno nadležnog Trgovačkog suda",
u članku 12. zamijeniti riječ "(šest)" s
riječima "ili iznimno šest",
u članku 100. stavak 1. brisati točku i
dopuniti rečenicu sljedećim tekstom "do dana
upisa",
u članku 100. stavak 2. iza riječi "života"
dodati riječi "do dana upisa", a ostali dio rečenice
ostaviti nepromijenjen.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

II.

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

III.

KLASA: 021-01/15-01/71
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

70.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Tehničke škole Slavonski Brod

KLASA: 021-01/15-01/72
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Broj: 5
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

KLASA: 021-01/15-01/73
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Industrijsko-obrtničke škole
Slavonski Brod
72.
I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Industrijsko-obrtničke škole Slavonski Brod
uz obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih
članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Slavonskom Brodu", zamijeniti riječima
"mjesno nadležnog Trgovačkog suda",
u članku 12. zamijeniti riječ "(šest)" s
riječima "ili iznimno šest",
u članku 100. stavak 1. brisati točku i
dopuniti rečenicu sljedećim tekstom "do dana
upisa",
u članku 100. stavak 2. iza riječi "života"
dodati riječi "do dana upisa", a ostali dio rečenice
ostaviti nepromijenjen.

II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

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

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Srednje škole "Matija Antun Relković"
Slavonski Brod

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Srednje škole "Matija Antun Relković"
Slavonski Brod uz obvezu izmjena, odnosno dopuna
sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Slavonskom Brodu", zamijeniti riječima
"mjesno nadležnog Trgovačkog suda",
u članku 12. zamijeniti riječ "(šest)" s
riječima "ili iznimno šest",
u članku 100. stavak 1. brisati točku i
dopuniti rečenicu sljedećim tekstom "do dana
upisa",
u članku 100. stavak 2. iza riječi "života"
dodati riječi "do dana upisa", a ostali dio rečenice
ostaviti nepromijenjen.
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II.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

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

Broj: 5

sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Slavonskom Brodu", zamijeniti riječima
"mjesno nadležnog Trgovačkog suda",
u članku 12. zamijeniti riječ "(šest)" s
riječima "ili iznimno šest",
u članku 100. stavak 1. brisati točku i
dopuniti rečenicu sljedećim tekstom "do dana
upisa",
u članku 100. stavak 2. iza riječi "života"
dodati riječi "do dana upisa", a ostali dio rečenice
ostaviti nepromijenjen.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
II.
KLASA: 021-01/15-01/74
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

73.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

KLASA: 021-01/15-01/75
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Elektrotehničke i ekonomske škole
Nova Gradiška
74.
I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Elektrotehničke i ekonomske škole Nova
Gradiška uz obvezu izmjena, odnosno dopuna

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.

Broj: 5
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75.

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Obrtničke škole
Slavonski Brod

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

I.
ZAKLJUČAK
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Obrtničke škole Slavonski Brod uz obvezu
izmjena, odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Slavonskom Brodu", zamijeniti riječima
"mjesno nadležnog Trgovačkog suda",
u članku 12. zamijeniti riječ "(šest)" s
riječima "ili iznimno šest",
u članku 100. stavak 1. brisati točku i
dopuniti rečenicu sljedećim tekstom "do dana
upisa",
u članku 100. stavak 2. iza riječi "života"
dodati riječi "do dana upisa", a ostali dio rečenice
ostaviti nepromijenjen.

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Gimnazije Nova Gradiška

I.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Gimnazija Nova Gradiška z obvezu izmjena,
odnosno dopuna sljedećih članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Slavonskom Brodu", zamijeniti riječima
"mjesno nadležnog Trgovačkog suda",
u članku 12. zamijeniti riječ "(šest)" s
riječima "ili iznimno šest",
u članku 100. stavak 1. brisati točku i
dopuniti rečenicu sljedećim tekstom "do dana
upisa",
u članku 100. stavak 2. iza riječi "života"
dodati riječi "do dana upisa", a ostali dio rečenice
ostaviti nepromijenjen.

III.

II.

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

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

II.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/76
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
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KLASA: 021-01/15-01/77
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.

Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Broj: 5
II.

Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
76.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela

KLASA: 021-01/15-01/78
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Ekonomsko-birotehničke škole
Slavonski Brod

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Ekonomsko-birotehničke škole Slavonski
Brod uz obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih
članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Slavonskom Brodu", zamijeniti riječima
"mjesno nadležnog Trgovačkog suda",
u članku 12. zamijeniti riječ "(šest)" s
riječima "ili iznimno šest",
u članku 100. stavak 1. brisati točku i
dopuniti rečenicu sljedećim tekstom "do dana
upisa",
u članku 100. stavak 2. iza riječi "života"
dodati riječi "do dana upisa", a ostali dio rečenice
ostaviti nepromijenjen.

77.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Srednje medicinske škole
Slavonski Brod

I.
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Srednje medicinske škole Slavonski Brod

Broj: 5
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uz obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih
članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Slavonskom Brodu", zamijeniti riječima
"mjesno nadležnog Trgovačkog suda",
u članku 12. zamijeniti riječ "(šest)" s
riječima "ili iznimno šest",
u članku 100. stavak 1. brisati točku i
dopuniti rečenicu sljedećim tekstom "do dana
upisa",
u članku 100. stavak 2. iza riječi "života"
dodati riječi "do dana upisa", a ostali dio rečenice
ostaviti nepromijenjen.
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78.

Na temelju članka 34. Statuta Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst),
Županijska skupština je na 12. sjednici, održanoj 8.
travnja 2015. donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Gimnazije "Matija Mesić"
Slavonski Brod

II.
I.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/79
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog
Statuta Gimnazije "Matija Mesić" Slavonski Brod
uz obvezu izmjena, odnosno dopuna sljedećih
članaka:
u članku 2. stavak 2. riječi "Trgovačkog
suda u Slavonskom Brodu", zamijeniti riječima
"mjesno nadležnog Trgovačkog suda",
u članku 12. zamijeniti riječ "(šest)" s
riječima "ili iznimno šest",
u članku 100. stavak 1. brisati točku i
dopuniti rečenicu sljedećim tekstom "do dana
upisa",
u članku 100. stavak 2. iza riječi "života"
dodati riječi "do dana upisa", a ostali dio rečenice
ostaviti nepromijenjen.
II.
Zadužuje se Školski odbor da u konačni
tekst Statuta ugradi prijedloge iz točke I. ovog
Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/80
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 8. travnja 2015.
Predsjednik
Županijske skupštine
Pero Ćosić,dipl.ing.građ., v.r.

Broj: 5

načela poslovanja Županijske uprave za ceste
Brodsko posavske županije u djelatnostima kojima
se osigurava upravljanje županijskim i lokalnim
cestama, poslovi građenja, održavanja i zaštite
županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko
posavske županije.
Članak 2.
Osnivač i vlasnik Uprave je Skupština Brodskoposavske županije sa sjedištem u Slavonskom
Brodu, Petra Krešimira IV br. 1.
Uprava ima status pravne osobe i upisuje se u sudski
registar ustanova.

79.

Na temelju članka 52. Pročišćenog teksta
Poslovnika Županijske skupštine Brodskoposavske županije („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, br. 15/13) Odbor za Statut,
Poslovnik i propise na 10. sjednici održanoj 2.
travnja 2015. godine utvrdio je pročišćeni tekst
Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste
Brodsko-posavske županije.
Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju
Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske
županije obuhvaća Odluku o osnivanju Županijske
uprave za ceste Brodsko-posavske županije
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br.
5/97), te njegove izmjene i dopune objavljene u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
br. 18/14.

Članak 3.
Naziv Uprave koja se osniva ovom Odlukom glasi:
„Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske
županije“.
Privremeno sjedište Uprave je Slavonski Brod, Trg
pobjede bb.

II. DJELATNOST
Članak 4.
U okviru svoje djelatnosti Županijska uprava
organizira, odnosno obavlja poslove :
1.

Građenja i rekonstrukcije
lokalnih cesta

-

priprema, izrada i ustupanje izrade
potrebnih studija, te njihova stručna ocjena
pokretanje postupka procjene utjecaja
zahvata na okoliš, odnosno pokretanja
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okoliš
ustupanje usluga projektiranja s istražnim
radovima
ustupanje usluga projektiranja opreme,
pratećih objekata i prometne signalizacije
ishođenje lokacijskih, građevinskih i

ODLUKA
o osnivanju Županijske uprave za ceste
Brodsko-posavske županije
(pročišćeni tekst)

I.

TEMELJNE ODREDBE

-

-

Članak 1.

-

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje, osnovna

-

županijskih i

Broj: 5

-

-
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uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na
temelju kojih je dopušteno građenje i
uporaba građevine po posebnom propisu
ustupanje radova izmještanja komunalne i
druge infrastrukture
ustupanje geodetskih radova
ustupanje radova građenja i rekonstrukcije
ustupanje usluga stručnog nadzora građenja
organizacija tehničkog pregleda i
primopredaje županijskih i lokalnih cesta, te
objekata na korištenje i održavanje
investitorski nadzor nad provođenjem
projekata
ustupanje revizije projekata u odnosu na
osnovne uvjete kojima javna cesta mora
udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa

-

-

-

-

-

-

-

Održavanja i zaštite županijskih i lokalnih
cesta
planiranje održavanja i mjera zaštite
županijskih i lokalnih cesta i prometa na
njima
redovito i izvanredno održavanje
županijskih i lokalnih cesta
ustupanje radova redovitog i izvanrednog
održavanja županijskih i lokalnih cesta
stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih
materijala i izvedenih radova održavanja
županijskih i lokalnih cesta
ustupanje usluga stručnog nadzora i
kontrole kakvoće ugrađenih materijala i
izvedenih radova održavanja županijskih i
lokalnih cesta
osiguranje uklanjanja oštećenih i
napuštenih vozila i drugih stvari sa
županijskih i lokalnih cesta
ophodnja županijskih i lokalnih cesta

3.

Ostali poslovi upravljanja županijskim i
lokalnim cestama

-

osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i
prohodnosti županijskih i lokalnih cesta,
izvanrednim događajima na njima, te
meteorološkim uvjetima značajnim za

sigurno odvijanje prometa
vođenje podataka o županijskim i lokalnim
cestama
priprema podloga za pripremu i dodjelu
koncesija
odlučivanje o korištenju cestovnog
zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na
županijskim i lokalnim cestama
praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa
na županijskim i lokalnim cestama
izrada izvješća elaborata i sličnih materijala
za potrebe Ministarstva, Hrvatskih cesta i
osnivača

U okviru svoje djelatnosti Županijska
uprava obavlja javnu ovlast kad izdaje:
-

2.
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-

-

dozvolu za izvanredni prijevoz iz članka
46.stavka 4. Zakona o cestama
rješenje o prekomjernoj uporabi iz članka
49. stavka 4. Zakona o cestama
suglasnost za priključak i prilaz na javnu
cestu iz članka 51. stavka 3. Zakona o
cestama
rješenje za prilagođavanje priključaka i
prilaza iz članka 52. stavka 1. Zakona o
cestama

Djelatnost iz st. 1 ovog članka ne obavlja se
radi stjecanja dobiti, a eventualna dobit koja se
ostvari iz obavljanja djelatnosti predstavlja
namjenska sredstva za poslove iz djelatnosti.

Članak 5.
Pored poslova koje obavlja u okviru djelatnosti iz
prethodnog članka, a prema ovlastima i djelokrugu
utvrđenim zakonom, Uprava može obavljati i druge
djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane
u sudski registar ustanova, ako se u manjem opsegu
ili uobičajeno obavlja uz upisanu djelatnost.
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III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I
PREDSTAVLJANJE
Članak 6.
Uprava svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja
dobiti osim ako posebnim zakonom nije drugačije
određeno.

Broj: 5
Članak 11.
Briše se.
Članak 12.
Briše se.

IV. ORGANIZACIJA UPRAVE

Članak 7.

Članak 13.

Uprava ima svoj pečat.
Pečat je okruglog oblika, s nazivom Uprave i
sjedištem. Pečat se koristi u pravnom prometu u
skladu sa Zakonom.
Uprava ima štambilj koji je pravokutnog oblika,
promjera 60x35mm, a sadrži naziv, sjedište, te
prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma
primitka pismena.

U okviru Uprave radi potpunijeg ostvarivanja
djelatnosti ustrojavaju se organizacijske jedinice i
to:
organizacijska jedinica za obavljanje
poslova vezanih za održavanje i zaštitu
županijskih i lokalnih cesta
organizacijska jedinica za obavljanje
poslova građenja i održavanja županijskih i
lokalnih cesta.

Članak 8.

Članak 14.

Županijska uprava je ustanova.
Županijska uprava je pravna osoba koja se upisuje u
sudski registar.
U pravnom prometu Županijska uprava odgovara
svojom cjelokupnom imovinom, posluje
samostalno i obavlja svoju djelatnost na načelima
određenim Zakonom o cestama , ovom Odlukom i
drugim aktima koje donose osnivač ili sama Uprava.
Osnivač Županijske uprave solidarno i
neograničeno odgovara za njezine obveze.
Županijska uprava samostalno istupa u pravnom
prometu zaključivanjem ugovora o preuzimanju
prava i obveza, te stjecanju, raspolaganju i
otuđivanju nekretnina do vrijednosti utvrđene
godišnjim planom.
Za raspolaganje vrijednostima većim od godišnjeg
plana obvezna je prethodna suglasnost osnivača.

Pobliži opis poslova organizacijskih jedinica iz
prethodnog članka ove Odluke odredit će ravnatelj
svojim aktom.

Članak 9.
Briše se.
Članak 10.
Briše se.

Članak 15.
U svrhu racionalizacije poslovanja Uprave, mogu se
po potrebi organizirati ispostave Županijske uprave
za ceste u većim mjestima na području Županije.
O osnivanju ispostave Uprave odlučuje ravnatelj
Uprave uz prethodnu suglasnost župana Brodskoposavske županije.

Članak 16.
Ispostave ne mogu steći pravni status, a niti se
upisuju u registar ustanova.

Članak 17.
Unutarnja organizacija i sistematizacija poslova i

Broj: 5
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utvrđivanje potrebnog broja djelatnika određuje se
aktom ravnatelj Uprave.
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prava odlučivanja.
Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za
svoj rad u visini koju utvrdi župan Brodskoposavske županije.

V. TIJELA UPRAVE
Članak 18.
Tijela Županijske uprave su:
Upravno vijeće
Ravnatelj

Članak 19.
Županijskom upravom upravlja Upravno vijeće.
Ravnatelj je voditelj Županijske uprave.
Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na
temelju javnog natječaja.
Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba
može, po isteku mandata, biti ponovno imenovana
za ravnatelja.
Za ravnatelja Županijske uprave može biti
imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu
graditeljskog, prometnog ili drugog odgovarajućeg
usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva u
struci.

Članak 20.
U Županijskoj upravi osniva se Upravno vijeće.
Upravno vijeće čine predsjednik i četiri člana.
Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava
župan Brodsko-posavske županije. Četiri člana
Upravnog vijeća imenuju se iz reda javnih i stručnih
djelatnika, a jedan član imenuje se iz reda
zaposlenika Županijske uprave za ceste, sukladno
Zakonu o radu.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Upravno vijeće donosi odluke na sjednicama
većinom glasova svih članova.
Sjednice saziva predsjednik Upravnog vijeća na
vlastitu inicijativu, inicijativu članova Vijeća ili
ravnatelja.
U radu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj, ali bez

Članak 21.
Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:
donosi Statut nakon prethodno pribavljene
suglasnosti Županijske skupštine
donosi financijski plan i godišnji plan
građenja i održavanja županijskih i lokalnih
cesta uz prethodnu suglasnost Ministarstva
mora, prometa i infrastrukture
podnosi Županijskoj skupštini Brodskoposavske županije godišnje izvješće o radu
Županijske uprave
imenuje i razrješava ravnatelja
predlaže osnivaču promjenu djelatnosti
daje ravnatelju i osnivaču prijedloge i
mišljenja o pojedinim pitanjima
donosi odluke u drugom stupnju u
predmetima kojima se odlučuje o pravima
radnika
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom,
Statutom i drugim aktima Županijske
uprave

Članak22.
Briše se.

Članak 23.
Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:
organizira i vodi rad i poslovanje
Županijske uprave
predstavlja i zastupa Županijsku upravu
poduzima sve radnje u ime i za račun
Županijske uprave
zastupa Županijsku upravu u postupcima
pred sudovima, upravnim i drugim
državnim tijelima
daje pismenu punomoć drugoj osobi da
zastupa Županijsku upravu u pravnom
prometu
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donosi opće akte vezane uz unutarnji ustroj i
rad Županijske uprave kao i druge akte
utvrđene Statutom
vodi postupak i odlučuje o izboru kandidata
pri zapošljavanju, te provodi postupak u
ostvarivanju prava i obveza iz radnog
odnosa radnika
predlaže Upravnom vijeću donošenje
financijskog plana i godišnjeg plana
građenja i održavanja županijskih i lokalnih
cesta
predlaže Upravnom vijeću Statut
sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava
odlučivanja
podnosi Upravnom vijeću godišnje izvješće
o radu
daje Upravnom vijeću
prijedloge i
mišljenja o pojedinim pitanjima
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom,
Statutom i drugim aktima Županijske
uprave.

Broj: 5

Statutom se pobliže određuje ustrojstvo, ovlasti,
način rada i odlučivanje tijela Županijske uprave,
međusobna prava i obveze osnivača i Županijske
uprave, način raspolaganja dobiti, te druga pitanja
od značenja za obavljanje poslova Županijske
uprave.
Statut Županijske uprave donosi Upravno vijeće, na
prijedlog ravnatelja, a nakon pribavljene suglasnosti
Županijske skupštine.
Djelatnost Županijske uprave je javna.
O javnosti rada Županijske uprave skrbi ravnatelj i
Upravno vijeće.
Ravnatelj Županijske uprave dužan je, najmanje
jedanput godišnje, podnijeti izvješće o radu
Upravnom vijeću.

Članak 30.
Briše se.

Članak 31.
Članak 24.
Ravnatelj Uprave može biti razriješen prije isteka
vremena na koje je imenovan, a sve u skladu sa
Zakonom o ustanovama.

Statut i drugi opći akti ustanove mogu stupiti na
snagu najranije danom objavljivanja na oglasnoj
ploči ustanove, odnosno u službenom ili drugom
glasilu ako je takav način objavljivanja općih akata
ustanove određen zakonom, ovim aktom ili
Statutom ustanove.

Članak 25.
Briše se.
VII. IMOVINA UPRAVE ZA CESTE
Članak 26.
Briše se.
Članak 27.
Briše se.
Članak 28.
Briše se.

Članak 32.
Imovinu Uprave čine sredstva koja je nadležna
ministarstva odredilo prilikom raspodjele imovine
Javnog poduzeća „Hrvatske ceste“, u vrijednosti od
246.755,44 kune.

VIII. FINANCIRANJE I FINANCIJSKO
POSLOVANJE

VI. AKTI
Članak 29.

Članak 33.

Opći akti Županijske uprave donose se na način
određen Statutom.

Sredstva za rad Županijske uprave i obavljanje
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se iz:

Broj: 5
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prihoda utvrđenih Zakonom o javnim
cestama,
Proračuna Brodsko-posavske županije,
drugih predviđenih izvora u skladu sa
zakonom.
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Članak 38.

Uprava prestaje s radom u slučajevima određenim
Zakonom i način propisan Zakonom.
Nad upravom se može provesti stečaj u skladu s
propisima o stečaju.

Članak 34.
XI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Naknade iz prethodnog članka ove Odluke utvrđuje
se u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Članak 35.
Provođenje djelatnosti, te financijsko poslovanje
Uprave utvrđuje se obračunima poslovanja, te
izvješćima ravnatelja.
Obračuni poslovanja Uprave odnose se za
vremensko razdoblje utvrđeno odredbama zakona o
financijsko-materijalnom poslovanju.
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Uprave
podnosi Županijskoj skupštini ravnatelj.

IX. NADZOR NAD RADOM UPRAVE
Članak 36.
Nadzor nad zakonitošću i financijskim poslovanjem
ustanove provode tijela određena Zakonom o
ustanovama.

X. STATUSNE PROMJENE, UDRUŽIVANJE
I PRESTANAK RADA UPRAVE
Članak 37.
Odluku o statusnim promjenama donosi osnivač
ustanove.
Županijska uprava se može udruživati sa srodnim
ustanovama, te drugim subjektima u cilju
unapređivanja djelatnosti sukladno Zakonu.

Članak 39.
Županijska uprava prestaje s radom u slučajevima,
na način i po postupku sukladno Zakonu o
ustanovama.

Članak 40.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
KLASA: 021-01/15-01/52
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 2. travnja 2015. godine
Predsjednik
Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Davorin Slišurić, dipl.iur., v.r.
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Vrste potpora
Članak 3.

80.
Programi, projekti i aktivnosti za koja se
dodjeljuju potpore čine:
Na temelju članka 56. stavak 3. Statuta
Brodsko-posavske županje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
15/13pročišćeni tekst), a u svezi članka 4. stavak 1.
podstavak 3. i članka 10. Zakona o državnim
potporama ("Narodne novine" br. 47/14), župan
Brodsko-posavske županije dana 7. travnja 2015.
godine donio je
PRAVILNIK
o potporama za poticanje poljoprivrede iz
Proračuna Brodsko-posavske županije

I.

Opće odredbe

1.

Sredstva ulaganja u vodno gospodarstvo
i izradu projektne dokumentacije i to
kroz:

Aktivnosti čišćenja i uređenja kanalske
mreže
Navodnjavanja kroz sustave navodnjavanja Orubica, Oriovac, Slobodnica i
Garčin
Izradu glavnog projekta i ishođenje
potvrde glavnog projekta postrojenja za
konfekcioniranje povrća Orubica.

2.

Poticanje
kroz:

poljoprivredne

proizvodnje

-

Izmjeru
državnog
poljoprivrednog
zemljišta
Osnivanje i poticanje rada lokalnih
akcijskih grupa (LAG-ova)
Trihineloskopske preglede tovnih svinja
Ispitivanje kvalitete meda, stočne hrane i
dr.
Razvijanje ekološke poljoprivrede
Uzgoj rasplodnih nazimica
Projekte
u
stočarskoj
i
biljnoj
proizvodnji
Osnivanje i poticanje rada udruga i
zadruga poljoprivrednika
Ulaganje u lovno gospodarstvo

Članak 1.
Pravilnikom o potporama za poticanje
razvoja poljoprivrede iz Proračuna Brodskoposavske županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
uređuju se uvjeti, kriteriji, te postupak
odobravanja potpora za poticanje razvoja
poljoprivrede iz Proračuna Brodsko-posavske
županije (u daljnjem tekstu: Proračun).

-

Članak 2.
U smislu ovog Pravilnika pod potporama
se podrazumijevaju nepovratna financijska
sredstva odobrena iz Proračuna za programe,
projekte i aktivnosti usmjerene razvoju
poljoprivrede i koja su u Proračunu planirana za
tekuće prijenose kao subvencije, donacije i
pomoći, a za koja Proračunom nisu utvrđeni
krajnji korisnici.

-

3.

Gospodarske manifestacije, edukacija
poljoprivrednika i promidžba razvoja
poljoprivrede:

-

Savjetodavno izložbena manifestacija
"Poljoprivredno-poduzetničke ideje"
Međužupanijska stočarska izložba i
Sajam Slavonski Brod

-

Broj: 5
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Natjecanje orača
Izbor najuzornije seoske žene
Nastup
na
sajmovima
i drugim
manifestacijama

IV.
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Postupak dodjele potpora
Članak 6.

Članak 4.

Postupak dodjele potpora iz članka 3.
ovog Pravilnika pokreće se i provodi
raspisivanjem javnog poziva koji se objavljuje
na internetskim stranicama Brodsko-posavske
županije.

Potpore
se
dodjeljuju
temeljem
podnesenog
zahtjeva
obrazloženog
i
dokumentiranog na način utvrđen ovim
Pravilnikom.

Javnim pozivom pozivaju se ciljane
skupine mogućih korisnika da prijave projekte,
programe i slične aktivnosti utvrđene člankom 4.
ovog Pravilnika.

III.

Kriteriji dodjele potpora

Podnositelji zahtjeva, korisnici potpora
mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u
Registar Trgovačkog suda ili upisane u Upisnik
obiteljskih
poljoprivrednih
gospodarstava,
odnosno koje imaju poljoprivrednu djelatnost.
Podnositelji zahtjeva su obiteljska
poljoprivredna gospodarstva, lovačke udruge,
stručno-poslovne
organiozacije
(HPK,
Savjetodavna
služba,
HPA,
LAG-ovi),
znanstvene i obrazovne institucije i d ruge fizičke
i pravne osobe koje imaju prebivalište, odnosno
sjedište na području Brodsko-posavske županije
ili koje svoje programe provode na području
Brodsko-posavske županije, te ispunjavaju uvjete
utvrđene ovim Pravilnikom.
Korisnici potpora ostvaruju sredstva
prijavom na javni poziv kod Upravnog odjela za
poljoprivredu Brodsko-posavske županije.

Članak 5.
Potpore se mogu koristiti za namjene
utvrđene člankom 3. ovog Pravilnika i
Proračunom Brodsko-posavske županije, a
raspoređuju se temeljem prijedloga o rasporedu
koji će Upravni odjel za poljoprivredu dostaviti
na odlučivanje županu najkasnije do 15.
prosinca tekuće godine.

Članak 7.
javni poziv sadrži podatke o:
-

nazivu tijela koje objavljuje javni poziv,
predmetu javnog poziva,
namjeni i visini moguće potpore,
uvjetima za podnošenje prijava,
potrebnoj dokumentaciji,
načinu, mjestu i roku podnošenja prijava,
načinu objave odluke o dodjeli potpore.

Zekst javnog poziva objavljuje se na
internetskim
stranicama
Brodsko-posavske
županije, a obavijest o objavi poziva u dnevnom
tisku.
Javni poziv otvoren je do utroška
sredstava planiranih u Proračunu za tu namjenu,
a najkasnije do 31. listopada tekuće godine.
Prijava, odnosno zahtjev za dodjelu
potpora podnosi se na obrascu koji utvrđuje
Upravni odjel za poljoprivredu Brodskoposavske županije, a objavljuje se u
elektronskom obliku na internetskim stranicama
Brodsko-posavske županije.
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Članak 8.

Članak 17.

Upravni odjel za poljoprivredu Brodskoposavske županije provodi javni poziv. nakon
provjere prijavljene dokumentacije, prijedlog
liste o dodjeli potpore daje se županu Brodskoposavske županije na utvrđivanje.

Korisnici potpore obvezni su izvijestiti o
njezinom korištenju.
Nadzor nad korištenjem odobrene
potpore provodi Upravni odjel za poljoprivredu
temeljem izvješća o provedbi i kontrolom na
licu mjesta.

Članak 9.
Po utvrđivanju liste, Upravni odjel za
poljoprivredu
Brodsko-posavske
županije
odobrena novčana sredstva doznačuje na žiro
račun korisnika potpore, odnosno podnositelja
zahtjeva.

Ukoliko
se
utvrdi
nenamjensko
korištenje sredstava, korisnik potpore u obvezi
je nenamjenski utrošena sredstva vratiti u
Proračun Brodsko-posavske županije.

V.
Potpore se dodjeljuju do utroška
sredstava planiranih u Proračunu za tu namjenu.
Prijedlog liste o dodjeli potpore
objavljuje se na internetskim stranicama
Brodsko-posavske županije najkasnije u roku od
15. dana od dana njezinog donošenja.

Članak 10.
S korisnikom potpore može se zaključiti
i ugovor. Ugovorom se uređuju međusobna
prava i obveze korisika i Brodsko-posavske
županije.
Ugovorom se uređuju međusobna prava i
obveze korisnika i Brodsko-posavske županije.
Ugovor obvezno sadrži odredbe u
kojima ugovorne strane specificiraju trajanje
projekta uključujući datum početka provedbe,
iznos do kojeg Županija preuzima obvezu
sufinanciranja, opis svih aktivnosti koje je
korisnik dužan provesti, uvjete prihvaćanja
troškova i plaćanja, obvezu dostave opisnog i
financijskog izvješća o izvršenju, rokove za
pojedinu
obvezu
korisnika,
odredbe
o
nemogućnosti prenamjene sredstava, nadzoru i
financijskoj provjeri na licu mjesta i obvezi
povrata sredstava.

prijelazne i završne odredbe
Članak 12.

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
teksta javnog poziva, sadržaj Prijedloga liste o
dodjeli potpore, sadržaj Ugovora, a koja nisu
uređena ovim Pravilnikom primjenjivat će se
odredbe Pravilnika o općim uvjetima dodjele
donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna
Brodsko-posavske županije.

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
Klasa : 320-01/15-01/11
Urbroj: 2178/1-11-01-15-01
Slavonski Brod, 7. travnja 2015.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Broj: 5
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Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona
o prostornom uređenju (Narodne novine br.
153/13) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 15/13-pročišćeni tekst), na zahtjev
načelnika općine Sibinj, župan Brodskoposavske županije donosi
ODLUKU
o povjeravanju poslova izrade 3. izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja općine
(PPUO) Sibinj

I.
Brodsko-posavska županija povjerava
obavljanje poslova izrade 3. izmjene i dopune
prostornog plana uređenja općine Sibinj Zavodu
za
prostorno
uređenje
Brodsko-posavske
županije.

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

III.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 023-01/15-01/271
Urbroj: 2178/1-11-01-15-1
Slavonski Brod, 9. travnja 2015.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA BUKOVLJE

4.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narode
novine« broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 25.
Statuta općine Bukovlje (»Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije« broj 11/01, 04/06,
05/07, 11/09 i 08/13), Općinsko vijeće općine
Bukovlje na svojoj 11. sjednici, održanoj 31.
ožujka 2015. godine donijelo je
PLAN
mreže dječjih vrtića na području općine
Bukovlje

UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Planom mreže dječjih vrtića za područje općine
Bukovlje, utvrđuju se dječji vrtići u kojima se

obavlja djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja, objekti u kojima se provode programi
predškolskog odgoja i obrazovanja, te razvoj
mreže dječjih vrtića na području općine Bukovlje u
skladu s potrebama građana općine Bukovlje i
materijalnim mogućnostima općine Bukovlje.

Članak 2.
Općina Bukovlje ima pravo i obvezu odlučivati o
potrebama i interesima građana na svojem
području organiziranjem i ostvarivanjem programa
predškolskog odgoja i obrazovanja.
Obzirom da općina Bukovlje nije osnivač/
suosnivač niti jedne predškolske ustanove (dječjeg
vrtića) i nema vlastite smještajne kapacitete na
području općine, Općinsko vijeće općine Bukovlje
je Odlukom o sufinanciranju troškova boravka
djece s područja općine Bukovlje u dječjim
vrtićima za 2015.g. („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 26/2014-u daljnjem
tekstu: „Odluka“), odlučilo da će općina Bukovlje

Broj: 5
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sufinancirati boravak djece s područja općine
Bukovlje u dječjim vrrtićima, u iznosu od 300,00
kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene
smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik,
odnosno samohrani roditelj.
Sufinanciranje iz st. 2. ovog članka ostvaruje se pod
uvjetom da su ispunjeni svi zahtjevi propisani
Odlukom i može se ostvariti za boravak djece u
svim dječjim vrtićima koji su u skladu s pozitivnim
zakonskim propisima Republike Hrvatske
ovlašteni provoditi program predškolskog odgoja i
obrazovanja (Dječji vrtić „Ivana Brlić Mažuranić“
Slavonski Brod, „Cekin“ dječji vrtić, Dječji vrtić
„Lira“ Slavonski Brod i dr.)

Strana: 533

U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka
općina Bukovlje može preuzeti obvezu
sufinanciranja smještaja djece u istima nakon što
isti uđu u Plan mreže dječjih vrtića općine
Bukovlje, odnosno nakon dopune podataka iz
Plana.

Članak 5.
Ovaj Plan mreže dostavit će se Brodsko - posavskoj
županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih
vrtića na području Brodsko-posavske županije.

Članak 6.
PROGRAM PREDŠKOLE
Članak 3.
Program predškole obvezan je za svu djecu u
godini dana prije polaska u osnovnu školu.
Djelatnost programa predškole tj. prava i obveze iz
stavka 1. ovog članka općina Bukovlje ostvaruje na
način da je realizaciju programa predškole za djecu
s područja općine Bukovlje za 2015.g. osigurala u
prostoru područne osnovne škole „Bogoslav
Šulek“ u Vranovcima, Slavonska 12, a koji
program će provoditi Dječji vrtić „Lira“ Slavonski
Brod temeljem Ugovora koji je općina Bukovlje
sklopila s istim.
Program će se odvijati u dvije skupine u trajanju
150 sati, a općina Bukovlje će u cijelosti
sufinancirati realizaciju programa predškole iz
sredstava koja su za tu namjenu predviđena
Proračunom općine Bukovlje za 2015. g.

Članak 3.
Mreža dječjih vrtića može se proširivati
otvaranjem novih dječjih vrtića i odgojnih skupina
u skladu s Državnim pedagoškim standardom
predškolskog odgoja, od strane svih zakonom
predviđenih osnivača, te materijalnim mogućnostima općine Bukovlje, a sve u cilju planiranog
obuhvata djece.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaju vrijediti
odredbe Plana mreže dječjih vrtića na području
općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 2/2015).

Članak 7.
Ovaj Plan mreže objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 021-05/15-01/04
URBROJ: 2178/25-02-15-1
Bukovlje, 31. ožujka 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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IZVJEŠĆE

Na temelju
članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12,
94/13, 153/13 i 147/14), te članka 40.e. Statuta
općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije broj br. 11/01, 04/06, 05/07,
12/09, 8/13 i 17/13), općinski načelnik općine
Bukovlje na 11. sjednici općinskog vijeća općine
Bukovlje održanoj 31. ožujka 2014. godine,
podnosi
PRIHODI
1. komunalna naknada
2. ostali prihodi Proračuna općine Bukovlje
UKUPNO

o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u općini Bukovlje
za 2014. godinu

Programom održavanja komunalne infrastrukture
u općini Bukovlje u 2014.g. ostvareno je
651.600,31 kn od planiranih 720.000.00 kn i to
kako slijedi:

PLAN
300.000,00
420.000,00
720.000,00

NOVI PLAN
300.000,00
420.000,00
720.000,00

OSTVARENO
375.674,31
275.926,00
651.600,31

RASHODI
PLAN
20.000,00
1. Odvodnju atmosferskih voda
- uređenje kanalske mreže u naselj ima općine
Bukovlje
10.000,00
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
- održavanje zelenih površina - košnja trave na
javnoj površini, dječja igrališta
- sanacija smetišta u naseljima općine Bukovlje
40.000,00
3. Održavanje javnih površina
- popravak nogostupa, uređenje trgova i
autobusnih stajališta, nabavka zelenila
180.000,00
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- saniranje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom
20.000,00
5.Održavanje groblja
- usluge tekučeg i investicijskog održavanja
groblja
380.000,00
6. Održavanje javne rasvjete
- utrošak struje za j avnu rasvjetu u naseljima
350.000,00
općine
- održavanje javne rasvjete u naseljima općine
30.000,00
650.000,00
UKUPNO

NOVI PLAN
30.000,00

OSTVARENO
11.625,00

20.000,00

19.872,00

60.000,00

31.955,58

180.000,00

180.950,00

-

-

430.000,00
400.000,00

407.197,73
381.658,92

30.000,00
720.000,00

28.013,81
651.600,31

KLASA: 363-01/15-01/05
URBROJ: 2178/25-01-15-01
Bukovlje, 23. ožujka 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

Broj: 5
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6.

7.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i
17/13) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj
11. sjednici održanoj 31. ožujka 2015. godine
donosi

Na temelju
članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i
147/14), i članka 40.e. Statuta općine Bukovlje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj br. 11/01 ,04/06, 05/07, 11/09 i 08/13), općinski
načelnik općine Bukovlje na 11. sjednici Općinskog
vijeća općine Bukovlje održanoj 31. ožujka 2015.
godine, podnosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u općini
Bukovlje za 2014.god.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u općini Bukovlje za 2014.god.

Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio
ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 021-05/15-01/07
URBROJ:2178/25-02-15-1
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Bukovlje u 2014. godinu

Članak 1.
Programom gradnje objekata i ureðaja
komunalne infrastrukture na području općine
Bukovlje u 2014.g. ostvareno je 1.193.078,05 kn od
planiranih 1.435.000,00 kn i to kako slijedi:
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Članak 2.
PRIHODI
1. komunalni doprinos
2. ostali prihodi Proračuna općine Bukovlje
UKUPNO

PLAN
100.000,00
2.820.000,00
2.920.000,00

NOVI PLAN OSTVARENO
125.000,00
123.171,71
1.310.000,00
1.069.906,34
1.435.000,00
1.193.078,05

Članak 3.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

RASHODI
Građenje javnih površina financiralo se iz
sredstava komunalnog doprinosa i sredstava
Proračuna općine Bukovlje
- uređenje javno -prometnih površina
- nogostupa u naseljima
Građenje nerazvrstanih cesta financiralo se iz
sredstava komunalnog doprinosa i sredstava
Proračuna općine Bukovlje
- rekonstrukcije nerazvrst.cesta u naseljima
općine Bukovlje
Građenje objekata i uređaja javne rasvjete
financiralo se iz sredstava komunalnog
doprinosa, Proračuna općine Bukovlje i
sredstava Min reg razvoja
Građenje objekata i uređaja za op skrbu pitkom
vodom financiralo se iz sredstava Proračuna
općine Bukovlje i Županijskog proračuna 30%
- vodoopskrbna mreža
Građenje objekata i uređaja za odvodnju
otpadnih voda financiralo se iz sredstava
Proračuna općine Bukovlje
- izgradnja kanalizacije
Građenje i uređenje groblja financiralo se iz
sredstava komunalnog doprinosa i sredstava
Proračuna općine Bukovlje:
- Mrtvačnica u Šušnjevcima i Korduševcima
- ograda na mjesnim grobljima
Građenje objekata Društvene infrastrukture
financiralo se iz sredstava Proračuna općine
Bukovlje
- Mjesni domovi u naseljima
-djećje igralište
-centralni križ Hrv.braniteljima na groblju u
Bukovlju
SVEUKUPNO

KLASA: 363-01/15-01/06
URBROJ: 2178/25-01-15-01
Bukovlje, 23. ožujka 2015.

PLAN

NOVI PLAN

OSTVARENO

20.000,00

40.000,00 kn

34.365,31

300.000,00

0

-

900.000,00

725.000,00

645.831,75

400.000,00

200.000,00

400.000,00

350.000,00

226.908,21

30.000,00

0

0

870.000,00

120.000,00

57.759,00

2.920.000,00

1.435.000,00

1.193.078,05

228.213,78

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

Broj: 5
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8.

9.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i
17/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj
11. sjednici održanoj 31. ožujka 2015. godine donosi

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“, br. 94/13.), i članka 40.e. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13)
općinski načelnik općine Bukovlje podnosi

ZAKLJUČAK
IZVJEŠĆE
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Bukovlje u
2014.god.

o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine
Bukovlje za 2014. godinu

Analiza, te ocjena stanja:
Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine
Bukovlje u 2014.god.

Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio
ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 021-05/15-01/06
URBROJ:2178/25-02-15-1
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.

*
Organiziranim skupljanjem i odvozom
otpada obuhvaćena su sva naselja općine Bukovlje,
čime su obuhvaćene sve fizičke i pravne osobe.
*
Koncesiju za sakupljanje i odvoz otpada na
području općine Bukovlje ima tvrtka „Jakob Becker
d.o.o.“ iz Gornje Vrbe, a prijem vrši „Odlagalište
d.o.o.“ Nova Gradiška.
*
U naselju Šušnjevci komunalni otpad
odvozi tvrtka „Runolist d.o.o.“ Vrpolje,a prijem vrši
„Univerzal d.o.o.“ Đakovo.
*
Otpad se skuplja u 120 litarske kante kod
fizičkih osoba, a kod pravnih osoba u kontejnere.
*Glomazni otpad odvozi se dvaput godišnje (u
proljeće i jesen) na način da domaćinstva iznesu
glomazni otpad ispred kuće.
*
Na području općine Bukovlje nema
izgrađeno reciklažno dvorište, kao niti kompostanu,
pretovarne stanice, posebne lokacije za prihvat
građevinskog otpada, kao niti rashladne kontejnere
za prikupljanje otpada životinjskog podrijetla.
*
U 2014. godini općina Bukovlje nije
provodila mjere odvojenog skupljanja otpada, a koje
se odnose na posebne kontejnere i posude za
odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada (
papir, staklo, PET ambalaža, metalna ambalaža i dr.)
*
Cilj općine Bukovlje je osigurati reciklažno
dvorište i odvojeno sakupljanje otpada.
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Količine skupljenog i odloženog otpada:

inspekcije zaštite okoliša.

Ukupna količina skupljenog i odloženog
otpada s područja općine Bukovlje u 2014. godini
iznosi ukupno 540 .
Od toga „Jakob Becker“ d.o.o. iz Gornje
Vrbe 515 tone kom otpada i 7 tona glomaznog
otpada.
Runolist d.o.o. Vrpolje ukupno 18 tona.

KLASA: 351-01/15-01/02
URBROJ: 2178/25-15-0-1
Bukovlje, 5. veljače 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

Postojeće i planirane građevine:
10.
Općina Bukovlje nema u planu graditi
reciklažno dvorište,nego će koristiti reciklažno
dvorište koncesionara tvrtke „Jakob Becker“ d.o.o.
iz Gornje Vrbe koje je u neposrednoj blizini općine
Bukovlje.
Sanacija odlagališta i smetlišta:
Općina Bukovlje u postupku je sanacije
odlagališta otpada „Karlovac“.
Tijekom 2012. godine za sanaciju
odlagališta na području općine Bukovlje je
pokrenuta izrada projekta Plana sanacije
odlagališta komunalnog otpada „Karlovac“ od
strane tvrtke INGRI d.o.o. koja je izrađena tjekom
2012. g.
Tijekom 2014.godine sklopljen je novi
ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i započet je
postupak sanacije odlagališta otpada „Karlovac“.
Postupak sanacije općina Bukovlje planira završiti u
2015. godini.
Izvori financiranja za sanaciju odlagališta
planirani su iz Fonda za zaštitu okoliša i Proračuna
općine Bukovlje.
Plan i mjere:
*
Plan i mjere koje će općina Bukovlje
zajedno s koncesionarom provesti za smanjenje
nastanka otpada, je upravo razdvajanje otpada po
domaćinstvima u posebne spremnike ili vreće.
*
Takvim razdvajanjem omogućit ćemo
svakom korisniku da sukladno količini i vrsti
komunalnog otpada izvrši selekciju i razdvajanje
komunalnog otpada sukladno zakonu uz nadzor

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i
17/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj
11. sjednici održanoj 31. ožujka 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom u općini Bukovlje u
2014. godini
Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom u općini
Bukovlje u 2014.godini.
Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio
ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 021-05/15-01/05
URBROJ:2178/25-02-15-1
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.

Broj: 5
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Na temelju članka 40 e. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) i
članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna općine
Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 25/13) općinski načelnik
podnosi

Program javnih potreba općine Bukovlje u
akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2014.
godinu (u daljnjem tekstu: Program), usvojen je na
4. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje
održanoj 16. prosinca 2013.godine, te je izmijenjen i
dopunjen na 9. sjednici Općinskog vijeća općine
Bukovlje održanoj 22. prosinca 2014.godine.

IZVJEŠĆE

Članak 2.

o ostvarenju Programa javnih potreba općine
Bukovlje u akciji »Gradovi i općine - prijatelji
djece« za 2014. godinu

Program javnih potreba općine Bukovlje u
akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2014.
godinu ostvaren je kako slijedi:

a) Sufinanciranje udruga koje ostvaruju program rada s učenicima, odnosno školom,
te društvene brige o djeci predškolske dobi:
Planirano
Društvo Naša djeca, Bukovlje - Dječja igraonica

-

2.000,00

Ostvareno
2.000,00

b) Sufinanciranje manifestacija značajnih za općinu Bukovlje – udruge nositelji aktivnosti:

-

Dječji maskenbal u općini Bukovlje
Međunarodnog dana obitelji u općini Bukovlje
Europskog tjedna kretanja u općini Bukovlje
Dječji tjedan u općini Bukovlje
blagdan Sv. Nikole u općini Bukovlje

1.000,00
3.000,00

2.000,00

»SLUŽBENI VJESNIK«
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javnih potreba u akciji
„Gradovi i općine-prijatelji djece”
za 2014. godinu

Za ostvarenje Programa planirana su
sredstva u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn, a
ostvareno je 2.000,00 kuna.

Članak 1.
Članak 4.
Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog
Izvješća, općina Bukovlje provedbu akcije
»Gradovi i općine - prijatelji djece« ostvaruje i kroz
programe javnih potreba u području, sportu, kulturi,
te socijalnoj skrbi.
Općina Bukovlje je u 2014.godini plaćala
troškove režija za prostor koji koristi Društvo Naša
djeca Bukovlje za odvijanje programa igraonice,
raznih radionica– potrošnja vode, električne
energije i troškovi grijanja.
Klasa:400-01/15-01/36
Urbroj:2178/25-02-15-5
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
ostvarenju Programa javnih potreba u u akciji
„Gradovi i općine-prijatelji djece” za 2014.godinu

Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio
ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 021-05/15-01/08
URBROJ:2178/25-02-15-1
Bukovlje, 31. ožujka 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

12.

13.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i
17/13) i članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna
općine Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 25/13) Općinsko
vijeće općine Bukovlje na svojoj 11. sjednici
održanoj 31. ožujka 2015. godine donosi

Na temelju članka 40 e. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) i
članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna općine
Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 25/13) općinski načelnik
podnosi
IZVJEŠĆE

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa

o ostvarenju Programa javnih potreba u
kulturi na području općine Bukovlje u
2014. godini

Broj: 5
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Članak 1.

Program javnih potreba u kulturi na
području općine Bukovlje u 2014.godini (u daljnjem
tekstu: Program), usvojen je na 4. sjednici
Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 16.
prosinca 2013.godine, te je izmijenjen i dopunjen na
9. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje

1.
2.
3.

održanoj 22. prosinca, 2014. godine.

Članak 2.
Program javnih potreba u kulturi na
području općine Bukovlje u 2014.godini ostvaren je
kako slijedi:

Opis
Kulturno-umjetničko društvo "BUKOVLJE-VRANOVCI"
PŠ Vranovci - Osnovna škola "Bogoslav Šulek"
Za ostale javne potrebe Programa u kulturi

Članak 3.
Za ostvarenje Programa planirana su
sredstva u ukupnom iznosu od 16.000,00 kn, a
ostvareno je 16.100,00 kuna.
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Planirano
15.000,00
1.000,00
16.000,00

Ostvareno
14.800,00
1.300,00
16.100,00

umjetničko društvo Vranovci-Bukovlje za programe
kulturno-umjetničkog amaterizma– potrošnja vode,
električne energije i troškovi grijanja.
Klasa:400-01/15-01/36
Urbroj:2178/25-01-15-4
Bukovlje, 31. ožujka 2015.g.

Članak 4.
Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog
Izvješća, općina Bukovlje je u 2014.godini plaćala
troškove režija za prostor koji koristi Kulturno-

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.
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Broj: 5

14.

15.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i
17/13) i članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna
općine Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 25/13) Općinsko
vijeće općine Bukovlje na svojoj 11. sjednici
održanoj 31. ožujka 2015. godine donosi

Na temelju članka 40 e. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) i
članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna općine
Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 25/13) općinski načelnik
podnosi
IZVJEŠĆE

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
javnih potreba u kulturi na području općine
Bukovlje u 2014. godini

o ostvarenju Programa javnih potreba u
sportu na području općine Bukovlje u
2014.godini

Članak 1.
Članak 1.

Članak 2.

Program javnih potreba u sportu na
području općine Bukovlje u 2014. godini (u
daljnjem tekstu: Program), usvojen je na 4. sjednici
Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 16.
prosinca 2013.godine te je izmijenjen i dopunjen na
9. sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje
održanoj 22. prosinca, 2014.godine.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio
ovog Zaključka.

Članak 2.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na
području općine Bukovlje u 2014. godini.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 021-05/15-01/08
URBROJ:2178/25-02-15-2
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.

Program javnih potreba u sportu na
području općine Bukovlje u 2014.godini ostvaren je
kako slijedi:

Broj: 5

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

»SLUŽBENI VJESNIK«
Opis
Nogometni klub Slavonac, Bukovlje
Nogometni klub Bratstvo, Vranovci
Kuglački klub Slavonac, Bukovlje
Veterani Nogometni klub Slavonac, Bukovlje
Nogometna akademija općine Bukovlje
Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog Programa
- Odbojkaška ekipa općina Bukovlje
- NK Posavac Ruščica (Memorijalni turnir Mikolčević)
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Planirano
28.000,00
22.000,00
20.000,00
3.000,00
10.000,00
2.000,00

1.750,00
500,00
85.000,00

Članak 3.
Za javne potrebe u sportu na području
općine Bukovlje u 2014.godini u Proračunu općine
Bukovlje planirana su sredstva u iznosu od
85.000,00 kuna a ostvareno je 82.750,00 kuna.

Članak 4.
Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog
Izvješća, općina Bukovlje u 2014.godini u cijelosti
je plaćala režije za objekte koje koriste sportske
udruge – NK Slavonac Bukovlje (potrošnja vode i
električne energije), te NK Bratstvo Vranovci,
(potrošnja vode, električne energije i zemnog plina).
Općina Bukovlje u 2014.godini financirala
je i nabavu materijala za radove drenaže ispred
igrališta u Vranovcima.
Klasa:400-01/15-01/36
Urbroj:2178/25-01-15-3
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

Ostvareno
27.000,00
20.500,00
20.000,00
3.000,00
10.000,00

82.750,00

16.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i
17/13) i članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna
općine Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 25/13) Općinsko
vijeće općine Bukovlje na svojoj 11. sjednici
održanoj 31. ožujka 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
javnih potreba u sportu na području općine
Bukovlje u 2014. godini

Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na
području općine Bukovlje u 2014. godini.

Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio
ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
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KLASA: 021-05/15-01/08
URBROJ:2178/25-02-15-3
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.

Broj: 5
IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području općine Bukovlje u
2014.godini

Članak 1.

17.

Na temelju članka 40 e. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) i
članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna općine
Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 25/13) općinski načelnik
podnosi

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području općine Bukovlje u 2014.godini (u daljnjem
tekstu: Program) usvojen je na 4. sjednici Općinskog
vijeća općine Bukovlje održanoj 16. prosinca
2013.godine, te je izmijenjen i dopunjen na 9.
sjednici Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj
22. prosinca 2014.godine.

Članak 2.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području općine Bukovlje u 2014.godini ostvaren je
kako slijedi:

1.
2.
5.
6.
7.
9.

Opis
sufinanciranje troškova prijevoza, stanovanja i školske
kuhinje
pomoć oprema za novorođenče
pomoć stipendije i školarine
pomoć obiteljima i kućanstvima u prevladavanju
svakodnevnih teškoća i troškova sahrane
potpore za Crveni križ
Ostale naknade u novcu

Planirano
245.000,00

Ostvareno
239.355,00

40.000,00
35.000,00

29.400,00
34.400,00

45.000,00
15.000,00
43.000,00

44.500,00
12.500,00
4.000,00

423.000,00

Članak 3.
Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi
planirana su u Proračunu općine Bukovlje u
2014.godini u iznosu od 423.000,00 kuna, a
ostvareno je 364.155,00 kuna.

364.155,00

Klasa:400-01/15-01/36
Urbroj:2178/25-01-15-1
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«
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18.

19.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske"
županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i
17/13) i članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna
općine Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 25/13) Općinsko
vijeće općine Bukovlje na svojoj 11. sjednici
održanoj 31. ožujka 2015. godine donosi

Na temelju članka 40 e. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) i
članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna općine
Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 25/13) općinski načelnik
podnosi
IZVJEŠĆE

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području
općine Bukovlje u 2014. godini

o ostvarenju Programa javnih potreba u
društvenim djelatnostima na području općine
Bukovlje u 2014. godini

Članak 1.
Članak 1.

Članak 2.

Programom javnih potreba u društvenim
djelatnostima za udruge građana na području općine
Bukovlje u 2014.godini (u daljnjem tekstu:
Program), usvojen je na 4. sjednici Općinskog vijeća
općine Bukovlje održanoj 16. prosinca 2013.
godine, te je izmijenjen i dopunjen na 9. sjednici
Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 22.
prosinca 2014. godine.

Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio
ovog Zaključka.

Članak 2.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi na području općine Bukovlje u 2014. godini.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 021-05/15-01/08
URBROJ:2178/25-02-15-4
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.

Program javnih potreba u društvenim
djelatnostima za udruge građana na području općine
Bukovlje u 2014.godini ostvaren je kako slijedi:

»SLUŽBENI VJESNIK«
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lovacko društvo ‘’Dolca’’ Vranovci
Udruga vinogradara i vinara - Igrač, Bukovlje
Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Bukovlje -Vranovci
Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata
Udruga Prvi hrvatski redarstvenik
Humanitarna udruga Suncokret
Klub izviđačkih pasa
Ekološka udruga Vinkovac Bukovlje
Udruga uzgajatelja malih životinja Slavonski gaćan
- Udruga umirovljenika općine Bukovlje
Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog Programa
- CB Radio Klub Marsonija 108.brigade
- Udruga Lima -biciklisti
- Udruga slijepih
- Udruga hrvatskih dragovoljaca dervenčana

Broj: 5
5.000,00
5.000,00
3.500,00
1.000,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
0
0
4.500,00
3.000,00

32.500,00

Članak 3.
Za javne potrebe u društvenim djelatnostima za civilne udruge na području općine Bukovlje
u 2014.godini, a imajući u vidu pojedinačne
programe rada i druge izdatke iz Proračuna općine
Bukovlje u 2014.g planirana su sredstva u iznosu od
32.500,00 kuna, a ostvareno je 30.000,00 kuna.
Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog
Izvješća, općina Bukovlje u 2014. godini za sve
objekte koje koriste Udruge s područja općine
Bukovlje plaćala je režije (potrošnja električne
energije i plin), te je financirala i nabavu materijala
za rad udruge Lovačkog društva „Dolca“u iznosu
3.807,70 kn.
Klasa:400-01/15-01/36
Urbroj:2178/25-01-15-2
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

3.000,00
5.000,00
3.500,00
1.000,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
0
0
4.500,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
30.000,00

20.

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i
17/13) i članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna
općine Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 25/13) Općinsko
vijeće općine Bukovlje na svojoj 11. sjednici
održanoj 31. ožujka 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa
javnih potreba u društvenim djelatnostima
na području općine Bukovlje u 2014.godini

Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
ostvarenju Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima na području općine Bukovlje u 2014.
godini.

Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio
ovog Zaključka.

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 021-05/15-01/08
URBROJ:2178/25-02-15-5
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.

21.

Na temelju članka 40 e. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13) i
članka 4. Odluke o izvršenju Proračuna općine
Bukovlje za 2014. godinu ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 25/13) općinski
načelnik podnosi
IZVJEŠĆE
o korištenju proračunske zalihe u Proračunu
općine Bukovlje za 2014. godinu

Zakonom o proračunu ("Narodne novine"
broj 87/08, 136/12 i 15/15 - u daljnjem tekstu Zakon)
utvrđena je namjena sredstava za proračunsku
zalihu, kao i obveza osobe odgovorne za izvršavanje
Proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju
proračunske zalihe.
Zakon dozvoljava korištenje sredstva
proračunske zalihe za nepredviđene namjene, za
koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za one
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih
nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju
Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za
financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju
posljedica elementarnih nepogoda, epidemija,
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ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih
nepredviđenih događaja i ostalih nepredvidivih
nesreća kao i za ostale nepredviđene rashode
tijekom godine.
Proračunska zaliha u Proračunu općine
Bukovlje za 2014. godinu definirana je pozicijom
43. Odluke o izvršenju Proračuna općine Bukovlje
za 2014. godinu ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 25/13).
Odlukom je utvrđeno da ovogodišnja
proračunska zaliha iznosi ukupno 80.000,00 kn, a
odluku o korištenju sredstava proračunske zalihe
donosi načelnik. Nastavno se daje izvješće o
korištenju sredstava proračunske zalihe u Proračunu
općine Bukovlje za 2014. godinu u mjesecu
kolovozu 2014. godine.
1. Na temelju obrazloženog zahtjeva Društva s
ograničenom odgovornosti Bukovlje, kojeg je jedini
vlasnik i osnivač općina Bukovlje i Zaključkom od
25. kolovoza 2014. godine odobrena su i isplaćena
sredstava Proračunske zalihe Proračuna općine
Bukovlje za 2014. godinu u iznosu od 50.000,00
kuna (KLASA: 400-09/14-01/1 URBROJ: 2178/2501-14-4) za realizaciju Sporazuma o odgođenom
plaćanju dospjelih obaveza za izvođenje ugovorenih
radova rekonstrukcije i modernizacije nerazvrstane
ceste u Ulici Dragutina Rakovca u Bukovlju, za
pokriće dijela troškova odgođenih dospjelih
obaveza otplate investicije.
Klasa: 400-09/15-01/1
Urbroj: 2178/25-01-15-5
U Bukovlju, 23. ožujka 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 548
22.

Broj: 5

KLASA: 400-01/15-01/38
URBROJ: 2178/25-02-15-1
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.

Temeljem odredbi članka 110. Zakona o
proračunu («Narodne novine» br. 87/08. i 136/12.),
članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN.br.114/10 i 31/11ispravak) ) i članka 25. Statuta općine Bukovlje
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13 ), Općinsko vijeće
općine Bukovlje na svojoj 11. sjednici, održanoj 31.
ožujka 2015. godine donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja na dan
31.12.2014.

Članak 1.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od
547.099 kn koristit će se za pokriće manjka prihoda
od nefinancijske imovine.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
iznosi 118.652 kn.
Nakon pokrića manjka prihoda od
nefinancijske imovine u iznosu od 118.652 kn,
ostvarili smo višak prihoda poslovanja od 428.477
kn i kao takav bit će evidentiran u evidencijama
knjigovodstva.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević inž.građ., v.r.

23.

Na temelju članka 40e. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) i
članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna općine
Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 25/13) općinski načelnik
podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju raspodjele sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka u 2014. godini

Članak 1.
Odluka o raspodjeli sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka na području općine
Bukovlje u 2014.godini, usvojena je na 7. sjednici
Općinskog vijeća općine Bukovlje održanoj 11.
srpnja 2014.godine.

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

Naziv politicke stranke
Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
Socijaldemokratska partija – SDP
Hrvatska stranka prava – HSP AS
Hrvatska seljačka stranka – HSS
Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati HNS
Hrvatska stranka prava – HSP
Hrvatska stranka prava – HDSSB
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Izvješća
rasporeðena su na način da se utvrdi iznos sredstava
za svakog člana u predstavničkom tijelu jedinice
lokalne i područne samouprave, tako da pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju
njezinih članova predstavničkog tijela jedinice
lokalne samouprave.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola, političkim strankama
pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa
predviðenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 4.
Za ostvarenje Plana planirana su sredstva u
Proračunu općine Bukovlje u ukupnom iznosu od
16.000,00 kn, i ostvareno je 15.840,00 kuna.
Sredstva su doznačena na žiro račun političkih
stranaka iz Proračuna općine Bukovlje za 2014.
godinu, s pozicije 37. Tekuće donacije političkim
stranakama.
Klasa: 400-01/15-01/39
Urbroj: 2178/25-02-15-1
Bukovlje, 31 ožujka 2015. g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Petrik, v.r.
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Broj vijećnika
4
4
1
1
1
1
1

Iznos u kunama
4.920,00
4.800,00
1.320,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00

24.
Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09, 8/13 i
17/13) i članka 3. Odluke o izvršenju Proračuna
općine Bukovlje za 2014.g. ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 25/13), Općinsko
vijeće općine Bukovlje na svojoj 11. sjednici
održanoj 31. ožujka 2015. godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju raspodjele
sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka u 2014. godini
Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
izvršenju raspodjele sredstava
za redovito
financiranje političkih stranaka u 2014.godini.
Članak 2.
Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio
ovog Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINe BUKOVLJE
KLASA: 021-05/15-01/09
URBROJ:2178/25-02-15-1
Bukovlje, 31. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.grað., v.r.
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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 25. Statuta općine Bukovlje (''Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 11/01,
04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) Općinsko vijeće općine
Bukovlje, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 31.
ožujka 2015. godine, donijelo je

(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 Bukovlje i obavljanje sljedećih komunalnih
djelatnosti:
1.

ODLUKU
o obavljanju komunalnih djelatnosti na
području općine Bukovlje
2.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
3.
(1)
Odlukom o obavljanju komunalnih
djelatnosti na području općine Bukovlje (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti
koje se obavljaju na području općine Bukovlje,
način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, te
druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti na području općine Bukovlje.

4.

5.
Članak 2.
(1)
Na području općine Bukovlje obavljaju se
sljedeće komunalne djelatnosti:
1.
opskrba pitkom vodom,
2.
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
3.
prijevoz putnika u javnom prometu,
4.
održavanje čistoće,
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.

Broj: 5

6.

7.

8.

dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija: pod
kojom se razumijeva provođenje obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije radi sustavnog suzbijanja
insekata i glodavaca.
veterinarsko-higijeničarski poslovi: pod
kojom se razumijeva hvatanje i zbrinjavanje
pasa i mačaka bez nadzora, te uklanjanje
uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s
javnih površina.
crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz
septičkih, sabirnih i crnih jama: razumijeva
se crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz
septičkih, sabirnih i crnih jama.
prigodno ukrašavanje naselja: pod kojom
se razumijeva prigodno ukrašavanje i
osvjetljavanje naselja za državne, božićnonovogodišnje praznike i druge
manifestacije.
sanacija divljih odlagališta: pod kojom se
razumijeva prikupljanje komunalnog
otpada s divljih odlagališta, te njegov odvoz
i odlaganje na odlagališta komunalnog
otpada, kao i saniranje i zatvaranje divljeg
odlagališta.
održavanje odlagališta građevinskog
otpada: pod kojom se razumijeva
upravljanje odlagalištem građevinskog
otpada kao i njegovo uređenje i zatvaranje.
upravljanje trgovinom na malo izvan
prodavaonica na sajmeni dan: pod kojom se
razumijeva upravljanje, čišćenje i
održavanje sajmenih površina za vrijeme
sajmenog dana uključivši i stočni sajam.
oglašavanje i plakatiranje: pod kojom se

Broj: 5

9.

10.

11.
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razumijeva postavljanje oglasa i plakata
koji nas o nečemu obavještavaju, na
oglasnim mjestima u vlasništvu općine
Bukovlje (oglasne ploče, oglasni stupovi)
kao i njihovo održavanje.
ugradnja i održavanje komunalne opreme:
pod kojom se razumijeva 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.
obnova horizontalne i vertikalne
signalizacije: pod održavanjem i obnovom
horizontalne i vertikalne signalizacije
razumijeva se obnova oznaka na
nerazvrstanim cestama i ostalim javnoprometnim površinama pod upravom
općine Bukovlje.
održavanje distribucijsko
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
Bukovlje, te izrade planova razvoja i
geodetskih snimaka izgrađene infrastrukture.

Članak 4.
(1)
Komunalne djelatnosti na području općine
Bukovlje mogu obavljati:
1.
2.

3.

trgovačka društva u su/vlasništvu općine
Bukovlje,
služba – vlastiti pogon (u daljnjem tekstu:
vlastiti pogon), koju osniva općina
Bukovlje,
pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora
o koncesiji,

4.
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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
Članak 5.
(1)
Obavljanje komunalnih djelatnosti:

opskrba pitkom vodom,

odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz
septičkih, sabirnih i crnih jama,
djelatnosti su koje će obavljati trgovačko društvo u
su/vlasništvu općine Bukovlje, i to: Vodovod d.o.o.
iz Slavonskog Broda.
(2)
Obavljanje komunalnih djelatnosti:

prijevoz putnika u javnom prometu,

održavanje čistoće,

održavanje javnih površina,

održavanje nerazvrstanih cesta,

tržnice na malo,

održavanje groblja i krematorija,

obavljanje dimnjačarskih poslova,

prijevoz pokojnika,
djelatnosti su koje će obavljati trgovačko društvo u
vlasništvu općine Bukovlje, i to: Bukovlje d.o.o. iz
Bukovlja.
(3)
Komunalne djelatnosti koje su povjerene
trgovačkom društvu u vlasništvu općine Bukovlje,
Bukovlje d.o.o., mogu se obavljati i putem koncesije
ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.
Odluku o tome donosi Općinsko vijeće, a na
prijedlog općinskog načelnika.
III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA
TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI
Članak 6.
(1)

Pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora
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o koncesiji, mogu obavljati na području općine
Bukovlje sljedeće komunalne djelatnosti:
1.
prijevoz putnika u javnom prometu,
2.
tržnice na malo,
3.
prijevoz pokojnika,
4.
obavljanje dimnjačarskih poslova.
(2)
Koncesija se daje na rok od 5 godina.

Članak 7.
(1)
Prije početka postupka davanja koncesije,
općinski načelnik općine Bukovlje (dalje: općinski
načelnik) provodi pripremne radnje sukladno
zakonu kojim se uređuju koncesije.
(2)
Prije početka postupka davanja koncesije,
općinski načelnik imenuje Stručno povjerenstvo za
koncesiju.
(3)
Stručno povjerenstvo za koncesiju sastoji se
od predsjednika i 2 (četiri) člana.

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
Bukovlje, te na web stranici općine Bukovlje, u
neizmijenjenom sadržaju i uz navođenje datuma
objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske.

Broj: 5
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 Bukovlje 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
Bukovlje.
(3)
Općina Bukovlje u obavijesti o namjeri
davanja koncesije određuje koji će se kriteriji u
smislu stavka 1. i 2. ovoga članka primijeniti.

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 Bukovlje (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.

Broj: 5
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(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:

djelatnost za koju se koncesija daje,

rok na koji se koncesija daje,

visinu i način plaćanja naknade za
koncesiju,

cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

prava i obveze općine Bukovlje, kao
davatelja koncesije,

prava i obveze koncesionara,

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.
(3)
Ugovor o koncesiji može se jednostrano
raskinut :
1.
ako koncesionar ne plati naknadu za
koncesiju u rokovima iz ugovora o koncesiji;
2.
ako se utvrdi da je koncesionar dao netočne
podatke odlučujuće za ocjenu njegove sposobnosti
prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za
davanje koncesije;
3.
ako koncesionar svojom krivnjom ne
započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u
ugovorenom roku;
4.
ako koncesionar propusti ili odbije obaviti
dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji ili
obavlja druge radnje u suprotnosti s ugovorom o
koncesiji;
5.
ako je koncesionar pravomoćnom odlukom
kažnjen za kazneno djelo u svezi s obavljanjem
djelatnosti koja je predmet koncesije;
6.
ako je koncesionar pravomoćnom odlukom
kažnjen za više od tri prekršaja u svezi s obavljanjem
djelatnosti koja je predmet koncesije;
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7.
u drugim slučajevima propisanim Zakonom
o koncesiji.
(4)
Prije jednostranog raskida ugovora o
koncesiji, koncesionara će se prethodno pisanim
putem upozoriti o namjeri raskida ugovora, te mu
dati primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid
ugovora o koncesiji i izjašnjavanje o razlozima.
(5)
Ako koncesionar ne otkloni razloge za
raskid ugovora o koncesiji u danom roku, načelnik
će raskinuti ugovor o koncesiji.
(6)
Koncesionar može jednostrano raskinuti
ugovor o koncesiji u skladu s općim odredbama
obveznog prava.

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
Bukovlje sljedeće komunalne djelatnosti:
1.
održavanje javnih površina,
2.
održavanje javne rasvjete,
3.
održavanje nerazvrstanih cesta,
4.
održavanje čistoće javnih površina,
5.
održavanje groblja i mrtvačnice,
6.
dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,
7.
veterinarsko-higijeničarski poslovi,
8.
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.
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(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.
(2)
Opseg obavljanja poslova određene
komunalne djelatnosti određuje se na temelju
Programa održavanja komunalne infrastrukture
općine Bukovlje.

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

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 Bukovlje, a obavijest o natječaju objavljuje
se u dnevnom tisku.

Broj: 5
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 povjerenstva,
općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću
prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih
poslova ili poništenju javnog natječaja.
(3)
Odluku o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne
djelatnosti, odnosno o poništenju javnog natječaja
donosi Općinsko vijeće.

Članak 19.
(1)
Na temelju odluke iz članka 18 stavka 3. ove
Odluke, općinski načelnik sklapa ugovor o
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
kojeg sa odabranim ponuditeljem sklapa općinski
načelnik u roku od 10 dana od dana kada je odluka o
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
(1)

Ugovori o koncesiji, odnosno ugovori o

Broj: 5
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povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
zaključeni prije stupanja na snagu ove Odluke,
vrijede do isteka roka na koji su ugovori zaključeni.
(1)
U razdobljima od prestanka važenja
postojećih ugovora do zaključivanja novih ugovora
iz stavka 1. ovog članka osniva se Radna skupina.
(2)
Radna skupina iz stavka 2. ovoga članka
ima predsjednika i dva člana koje imenuje općinski
načelnik.
(3)
Radna skupina općinskom načelniku
predlaže:
1.
jednostrani raskid ugovora u slučajevima iz
članka 12. stavka 3. ove Odluke;
2.
drugoga koncesionara kojem će se u
slučajevima jednostranog raskida ugovora iz članka
12. stavka 3. ove Odluke, privremeno povjeriti
obavljanje predmetne komunalne djelatnosti do
provedbe novog postupka za davanje koncesije.

Članak 21.
(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 članka 14. ove Odluke, u slučaju da ih
trgovačko društvo ili vlastiti pogon, nije u
mogućnosti obavljati.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Klasa: 363-01/15-01/07
Urbroj: 2178/25-02-15-1
U Bukovlju, 31. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević inž.građ., v.r.

26.

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima
(“Narodne novine” br. 19/98 i 50/12) i članka 25.
Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 11/01, 04/06,
05/07, 11/09 i 8/13), Općinsko vijeće općine
Bukovlje na svojoj 11. sjednici održanoj 31. ožujka
2015. godine donijelo je:
ODLUKU
o mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele
grobnog mjesta na korištenje i godišnje grobne
naknade za korištenje grobnog mjesta

Članak 22.
Članak 1.
(1)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o komunalnim djelatnostima u općini
Bukovlje (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 14/06.).

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

Ovom Odlukom propisuju se mjerila za
plaćanje:
1.
naknade kod dodjele grobnog mjesta na
korištenje
2. godišnje grobne naknade za korištenje grobnog
mjesta
NAKNADA KOD DODJELE GROBNOG
MJESTA (vrijednost D u izračunu)
Članak 2.
Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje
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utvrđuje se naknada, ovisno o veličini grobnog
mjesta (vrijednost B kod izračuna), u iznosu kako
slijedi:
obiteljski grob
a) za dvije osobe (max. 1,5m x
1.000,00 kuna (humak)
b) za četiri osobe (max. 2,5m x
1.500,00 kuna
c) za šest osoba (max. 3,5m x
2.000,00 kuna
d) za osam osoba (max. 4,5m x
2.500,00 kuna
grobnica
a) za dvije osobe, GR-2
b) za više osoba, GR-4

2,5m, OG-2)
2,5m, OG-4)

Članak 3.
Koeficijent lokacije ovisno o veličini,
položaju, opremljenosti i atraktivnosti (vrijednost A
kod izračuna) iznosi:
- mjesna groblja u naseljima Bukovlje i Vranovci
(zona I)
- koeficijent 1
- mjesna groblja u Korduševcima, Šušnjevcima i
Ježeviku (zona II)
- koeficijent 0,75

2,5m, OG-6)
2,5m, OG-8)

1.250,00 kuna
1.750,00 kuna

Naknada iz stavka 1. ovog članka odnosi se
na korisnike koji imaju prebivalište van područja
općine Bukovlje.
Naknadu iz stavka 1. ovog članka, korisnici
koji imaju mjesto prebivališta na području općine
Bukovlje, plaćaju u iznosu kako slijedi:
obiteljski grob
a) za dvije osobe (max. 1,5m x 2,5m,
500,00 kuna
b) za četiri osobe(max. 2,5m x 2,5m,
750,00 kuna
c) za šest osoba(max. 3,5m x 2,5m,
1000,00 kuna
d) za osam osoba (max. 4,5m x 2,5m,
1250,00 kuna
grobnica
a) za dvije osobe, GR-2
b) za više osoba, GR-4

Broj: 5

OG-2)
OG-4)

Članak 4.
Koeficijent vrste grobnog mjesta
(vrijednost C kod izračuna) iznosi:
- za novo grobno mjesto
- koeficijent 1
- za postojeće grobno mjesto
- koeficijent 0,5

Članak 5.
Kod dodjele grobnih okvira i grobnica
izgrađenih u redovima na novim planski uređenim
poljima za korištenje utvrđuje se naknada u iznosu
kako slijedi:
-

grobnica za dvije osobe izgrađena u
redovima, GR-2
a) stanovnici općine
9.000,00 kuna
b) korisnici izvan općine13.000,00 kuna

OG-6)
-

OG-8)

600,00 kuna
900,00 kuna

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
plaća se u roku od osam dana od dana ukopa,
odnosno dana rezervacije grobnog mjesta.
U iznosima je uračunat porez na dodanu vrijednost.
Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se
jednokratno.

grobnica za četiri osobe izgrađena u
redovima, GR-4
a) stanovnici općine
12.000,00 kuna
b) korisnici izvan općine16.000,00 kuna
grobni okvir izgrađena u redovima, GO-2
a) stanovnici općine
2.800,00 kuna
b) korisnici izvan općine 4.500,00 kuna
grobni okvir izgrađena u redovima, GO-4
a) stanovnici općine
4.200,00 kuna
b) korisnici izvan općine 5.900,00 kuna
U iznosima je uključena i naknada za
dodjelu grobnog mjesta iz članka 2. ove Odluke.
U iznosima je uračunat porez na dodanu vrijednost.

Broj: 5
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Naknada za korištenje grobnice u redovima
plaća se u šest mjesečnih obroka, a naknada za
korištenje grobnih okvira u redovima plaća se
najviše u tri mjesečna obroka, s time da prvi obrok
iznosi 30 % od cjelokupnog iznosa.
Uprava groblja može u pojedinim
slučajevima odobriti plaćanje naknade na veći broj
mjesečnih obroka.
GODIŠNJA NAKNADA ZA KORIŠTENJE
GROBNOG MJESTA (vrijednost E u izračunu)
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naknadu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Članak 9.
Danom primjene ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o mjerilima za plaćanje naknade
kod dodjele grobnog mjesta na korištenje i godišnje
grobne naknade za korištenje grobnog mjesta
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br.17/08".)

Članak 6.
Članak 10.
Iznos godišnje naknade za korištenje
grobnog mjesta ovisno o veličini grobnog mjesta
(vrijednost B kod izračuna), iznosi kako slijedi:
obiteljski grob
a) za dvije osobe
75,00 kuna (grobni okvir)
b) za četiri osobe
112,50 kuna
c) za šest osoba
150,00 kuna
d) za osam osoba
187,50 kuna
grobnica
a) za dvije osobe
b) za više osoba

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije ".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 021-05/15-01/10
URBROJ: 2178/25-02-15-1
Bukovlje, 31. ožujka 2015.g.

112,50 kuna
150,00 kuna

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ.

Članak 7.
KoeficIjent lokacije, a ovisno o veličini,
položaju, opremljenosti i atraktivnosti (vrijednost A
kod izračuna) iznosi:
27.
- mjesna groblja u naseljima Bukovlje i Vranovci
(zona I)
- koeficijent 1
- mjesna groblja u Korduševcima, Šušnjevcima i
Ježeviku (zona II)
- koeficijent 0,75

Članak 8.
Godišnju naknadu za korištenje grobnog
mjesta plaćaju korisnici prema roku uplate
naznačenom na uplatnici.
Korisnici kojima se dodijeli grobno mjesto
iza 1.studenog tekuće godine, zadužuje se za grobnu

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 8/13),
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 11.
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015. godine
donosi
ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog plana općine
Bukovlje za razdoblje od 2015. do 2020. godine

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 558
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Bukovlje donosi
odluku o pristupanju izrade Strateškog razvojnog
plana općine Bukovlje za razdoblje od 2015. do
2020. godine.

Broj: 5

ožujka 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području općine Bukovlje

Članak 2.
I. OPĆE ODREDBE
Ovlašćuje se općinski načelnik općine
Bukovlje za provođenje ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 021-05/15-01/-11
URBROJ: 2178/25-02-15-1
U Bukovlju, 31. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž. građ., v.r.

28.

Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12.
stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
("Narodne novine" br. 39/13.), članka 4. Pravilnika o
agrotehničkim mjerama (''Narodne novine''
br.142/13.), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od
požara (''Narodne novine'' br. 92/10.), te članka 25.
Statuta općine Bukovlje (''Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01, 04/06,
05/07, 11/09 i 08/13), Općinsko vijeće općine
Bukovlje na svojoj 11. sjednici održanoj dana 31.

Članak 1.
(1)
Ovom Odlukom propisuju se potrebne
agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili
smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te
mjere zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu.
(2)
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se
sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi,
livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi,
ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje
se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Članak 2.
(1)
Agrotehničke mjere na poljoprivrednom
zemljištu smatraju se:
–
minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta,
–
sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem,
–
suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
–
korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
–
održavanje organske tvari u tlu,
–
održavanje povoljne strukture tla,
–
zaštita od erozije.

Broj: 5
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II. AGROTEHNIČKE MJERE
1.

Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta
Članak 3.

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

2.
Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem
Članak 4.
(1)
U cilju sprečavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem, vlasnici i
posjednici poljoprivrednog zemljišta, dužni su
primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere obrade
tla, te njege usjeva i nasada.
(2)
Kod sprečavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem, te njege usjeva i
nasada, potrebno je dati prednost nekemijskim
mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke,
fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod
korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati
prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.

3.

Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika
Članak 5.

(1)
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su provoditi postupke za suzbijanje
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biljnih bolesti i štetnika, sukladno mjerama
propisanim posebnim propisima za zaštitu bilja, koji
uređuju održivu uporabu pesticida.
(2)
Nakon provedbe postupka iz stavka 1. ovog
članka, vlasnici i posjednici, dužni su odlagati
ambalažu sukladno uputama proizvođača pesticida.

4.

Korištenje i uništavanje biljnih ostataka
Članak 6.

(1)
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne
ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih
bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku
sukladno biljnoj kulturi.

Članak 7.
(1)
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja
biljnih ostataka obuhvaćaju:
•
obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon
žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se
primjenjuje konvencionalna obrada tla,
•
primjenu odgovarajućih postupaka sa
žetvenim ostacima na površinama na kojima se
primjenjuje konzervacijska obrada tla,
•
obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera u
višegodišnjim nasadima,
•
obvezu odstranjivanja biljnih ostataka
nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na
šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim
zemljištem.
(2)
Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na
poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje
dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili
suzbijanja biljnih štetnika.
(3)
Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem,
kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje
mjera zaštite od požara sukladno posebnim
propisima i ovom Odlukom.
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5.

Održavanje razine organske tvari u tlu
Članak 8.

Broj: 5

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I
ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH
RUDINA

(1)
Organska tvar u tlu održava se provođenjem
minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima
struke.
(2)
Trogodišnji plodored podrazumijeva
izmjenu strne žitarice- okopavine- industrijsko bilje
ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
(3)
Trave, djeteline, djetelinsko- travne smjese,
travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu
na istoj površini ostati duže od tri godine.

(1)
Kao mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina propisuju se:
1.
održavanje živica i međa,
2.
održavanje poljskih putova,
3.
uređivanje i održavanje kanala,
4.
sprečavanje zasjenjivanja susjednih međa
5.
sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

6.

1.

Održavanje strukture tla

Članak 11.

Održavanje živica i međa

Članak 9.

Članak 12.

(1)
Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i
svojstvima zemljišta, tako da se u uvjetima mokrog i
vodom natopljenog zemljišta preporučuje
izbjegavanje obrade i provoza mehanizacijom na
poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve i
berbe usjeva.

(1)
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redoviti
održavati i orezivati, na način da spriječe njihovo
širenje na susjedno obradivo zemljište i putove,
zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice
na visinu iznad 1m, da spriječe njenu zakorovljenost
i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost
poljskog puta.
(2)
Živice uz poljske putove, odnosno međe,
mogu se zasaditi najmanje 0,5m od ruba puta,
odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,5m, te se u
svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela
moraju se obrezivati tako da njihova visina ne
prelazi 1m.
(3)
Vlasnički odnosi glede živica iz prethodnog
stavka posebno su propisani Zakonom o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima.
(4)
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su održavati međe tako da budu
vidljivo označene, očišćene od korova i
višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu
agrotehničkih zahvata.
(5)
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje
međa.
(6)
Za ograđivanje parcela na međama,
zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih
mreža.

7.

Zaštita od erozije
Članak 10.

(1)
Zaštita od erozije provodi se održavanjem
minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja.
(2)
Tijekom vegetacijskog razdoblja, na
područjima na kojima je uočena erozija,
poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji
umanjuje erozije tla.
(3)
Tijekom zime u uvjetima kada se na
oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema
pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.
(4)
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i
pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu i
ovisno o specifičnim karakteristikama tla.

Broj: 5
2.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Održavanje poljskih putova
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-

skretanje oborinskih i drugih voda na
poljske putove.

3.

Uređivanje i održavanje kanala

Članak 13.
(1)
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog
zemljišta koriste se poljski putovi.
(2)
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su zajednički brinuti se o poljskim
putovima koje koriste.
(3)
Pod održavanjem poljskih putova
podrazumijeva se naročito:
redovito održavanje i uređivanje poljskih
putova, kako ne bi ometali provođenje
agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih
vozila,
nasipavanje oštećenih dionica i udarnih
rupa odgovarajućim kamenim materijalom,
čišćenje i održavanje odvodnih kanala,
propusta i sistema odvodnje i otjecanja
oborinskih voda,
sprečavanje širenja živica i drugog raslinja
uz putove,
sječa pojedinih stabala ili grana koje
otežavaju korištenje puta,
sprečavanje oštećivanja putova njihovim
nepravilnim korištenjem (preopterećenje,
neovlašteni građevinski zahvati,
nasipavanje otpadnim materijalom i sl.),
sprečavanje uzurpacije putova i zemljišta u
njihovom zaštitnom pojasu.
(4)
Za održavanje putova u privatnom
vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su njihovi
vlasnici, odnosno posjednici.

Članak 14.
(1)
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti
do uništavanja poljskih putova, a naročito:
preoravanje poljskih putova,
sužavanje poljskih putova,
uništavanje zelenog pojasa uz poljske
putove,
nanošenje zemlje i raslinja na poljske
putove prilikom obrađivanja zemljišta,

Članak 15.
(1)
U cilju održavanja kanala u funkciji
odvodnje suvišne vode, vlasnici su dužni održavati i
čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da
se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje
korovom, odnosno omogući prirodni tok voda.
4.

Sprečavanje zasjenjivanje susjednih
parcela
Članak 16.

(1)
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih
parcela na kojima se vrši poljoprivredna
proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja
neposredno uz međe. U protivnom oštećeni vlasnici
poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za
nadoknadu štete sukladno Zakonu o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima.

5.

Sadnja i održavanje vjetrobranskih
pojasa
Članak 17.

(1)
Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog
izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja
otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja,
vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi
stablašicama.
(2)
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas,
vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.
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IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Broj: 5

V. NADZOR

Članak 18.

Članak 21.

(1)
Radi sprečavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni:
održavati, uređivati i čistiti međe, živice,
kanale, te poljske i šumske putove,
uklanjati suhe biljne ostatke nakon
provedenih agrotehničkih mjera i nakon
žetve, berbe i slično, a najkasnije do 1. lipnja
tekuće godine,
uz međe preorati ili očistiti zemljište
zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

(1)
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
poljoprivredni redar, a u obavljanju nadzora
poljoprivredni redar je ovlašten:
1.
rješenjem narediti:
poduzimanje radnji u svrhu sprečavanja
nastanka štete, onemogućavanja ili
smanjenja poljoprivredne proizvodnje,
poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina,
poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja
posljedica nastale štete u poljoprivrednoj
proizvodnji;
2.
u slučaju nepoduzimanja radnji iz točke 1.
ovog stavka narediti izvršenje istih putem trećih
osoba na trošak vlasnika ili ovlaštenika
poljoprivrednog zemljišta;
3.
izdati obvezni prekršajni nalog;
4.
naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja.
(2)
Po utvrđenom stanju i poduzetim mjerama
poljoprivredni redari dužni su redovito izvještavati
poljoprivrednu inspekciju u područnim jedinicama.
(3)
Do prijema u službu poljoprivrednog
redara, nadzor nad provođenjem ove Odluke
provodit će komunalni redar i poljoprivredna
inspekcija.

Članak 19.
(1)
Prilikom uništavanja korova i biljnog
otpada, vlasnici su dužni:
dobiti odobrenje nadležnog DVD-a o
mjestu i vremenu spaljivanja,
spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje
je udaljeno najmanje 200m od ruba šumskog
zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji
stabala i nasada na susjednim parcelama,
tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja
korova i biljnog otpada mora se očistiti od
trave i drugog gorivog materijala,
spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje
su zapalile vatru, i to od zapaljivanja vatre
do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe
moraju imati osnovna sredstva i opremu za
početno gašenje požara (lopata, kanta
napunjena vodom i sl.),
nakon sagorijevanja osobe su dužne
pregledati mjesto loženja i ostatke
sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.
Članak 20.
(1)
Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje
korova i biljnog otpada na poljoprivrednom
zemljištu u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada.

Članak 22.
(1)
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog
zemljišta dužni su osobi iz nadzora, u provedbi
njegove ovlasti, omogućiti nesmetano obavljanje
nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta.
(2)
Ako osoba iz nadzora u svom radu naiđe na
otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske
uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 23.
(1)

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do
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6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
– vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta ako,
temeljem ove Odluke ako:
ne provodi mjere minimalne razine obrade i
održavanja poljoprivrednog zemljišta,
ne provodi mjere zaštite od erozije,
ne sprečava zakorovljenost,
ne poduzima mjere zaštite od biljnih bolesti
i štetočina,
ne uklanja biljne ostatke.
(2)
Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do
1.200,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u
pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
(3)
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do
1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a
vlasnik je ili korisnik poljoprivrednog zemljišta za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
(4)
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
800,00 kuna kaznit će se fizička osoba – vlasnik ili
korisnik poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz
stavka 1. ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
(1)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluku o agrotehničkim mjerama, te
uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na
području općine Bukovlje (''Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije" br. 17/11).

Članak 26.
(1)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u ''Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 320-01/15-01/11
Urbroj: 2178/25-02-15-1
U Bukovlju, 31. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

Članak 24.
(1)
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do
3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
– vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta ako,
temeljem ove Odluke:
ne uređuje i održava živice i međe,
ne održava poljske putove,
ne uređuje i održava kanale,
ne sprečava zasjenjivanje susjednih parcela.
(2)
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
1000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u
pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
(3)
Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do
1200,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a
vlasnik je ili korisnik poljoprivrednog zemljišta za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
(4)
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do
400,00 kuna kaznit će se fizička osoba – vlasnik ili
korisnika poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz
stavka 1. ovog članka.
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29.

Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(''Narodne novine'' br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. točka 2. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01 – vjer. tumač.,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13 –pročišćeni tekst) i članka 25. Statuta općine
Bukovlje (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13),
Općinsko vijeće općine Bukovlje je na svojoj 11.
sjednici održanoj 31. ožujka 2015. godine, donijelo
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ODLUKU

o gospodarenju nekretninama u vlasništvu
općine Bukovlje

I.

UVODNE ODREDBE
Članak 1.

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

Članak 2.
(1)
Na temelju odluka Općinskog vijeća,
općinski načelnik upravlja imovinom pažnjom
dobrog gospodara na načelima zakonitosti,
svrsishodnosti i štedljivosti u interesu stvaranja
uvjeta i drugih socijalnih interesa, te za probitak i
socijalnu sigurnost stanovnika općine.
(2)
Nekretnina se može otuđiti ili s njom na
drugi način raspolagati samo putem javnog natječaja
i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni ako nije
drugačije propisano Zakonom i ovom Odlukom.
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(3)
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju nekretnina čija pojedinačna vrijednosti ne
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnine. Ako je
taj iznos veći od 1.000.000,00 kn općinski načelnik
odlučuje najviše do 1.000.000,00 kn, a ako je taj
iznos manji od 70.000,00 kn, tada može odlučivati
najviše do 70.000,00 kn.
(4)
Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i
otuđenju nekretnina čija pojedinačna vrijednost
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnine, odnosno
čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00
kuna.
(5)
Stjecanje i otuđivanje nekretnina mora biti
planirano u Proračunu općine i provedeno u skladu
sa zakonskim propisima.
(6)
Općinski načelnik odgovoran je za
postupanje sa stvarima u vlasništvu općine.
(7)
U slučaju da je Odluku o raspisivanju
natječaja o stjecanju i otuđenju nekretnina donio
načelnik, a po natječaju vrijednost najpovoljnije
ponude prelazi iznos iz stavka 3. ovog članka,
odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina donosi
Općinsko vijeće.
Članak 3.
(1)
Prihodi od imovine čine vlastiti izvor
financiranja poslova i zadaća iz samoupravnog
djelokruga općine.

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

Članak 5.
(1)
Tržišna cijena je najviša cijena ponuđena u
postupku javnog natječaja, odnosno usmenog
nadmetanja.
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(2)
Početnu cijenu u postupku provođenja
natječaja utvrđuje nadležno tijelo u odluci o
raspisivanju natječaja.
(3)
Cijena iz prethodnih stavaka se utvrđuje na
temelju prethodno pribavljenog stručnog mišljenja
ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke,
odnosno prema podacima Porezne uprave, polazeći
od cijene koja se može postići na slobodnom tržištu
za nekretninu sličnih osobina s obzirom na kvalitetu,
lokaciju, namjenu i slično.
(4)
U slučajevima kada je to posebnim
zakonima propisano, prodaja, davanje u zakup ili
davanje prava građenja na nekretninama mogu se
realizirati pod komercijalnim ili pogodovanim
uvjetima, uključivo i bez naknade.

Članak 6.
(1)
Stručne poslove iz ove Odluke obavlja
Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje.

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

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

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

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

Članak 11.
(1)
−
−
−
−

−

Natječaj obvezno sadrži:
oznaku površine nekretnine, te eventualne
terete i moguće sporove na istoj,
početnu cijenu,
naznaku o mogućnosti i vremenu uvida u
nekretninu koja se prodaje,
podatke o opsegu i stanju uređenosti
građevinskog zemljišta i namjeni
nekretnine, ako je određena,
dokumentaciju koja se mora priložiti uz
ponudu,
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−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
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iznos i način plaćanja jamčevine, uz
naznaku da se jamčevina ne vraća ukoliko
najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor
u propisanom roku ili ukoliko se ugovore
raskine uslijed na plaćanja kupoprodajne
cijene,
rok zaključenja ugovora ,
rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
potvrda da kandidat nema nikakvih
dugovanja prema općini Bukovlje,
naznaku da će se tabularna isprava za upis
vlasništva izdati nakon isplate
kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i
u slučaju obročne otplate),
način stjecanja posjeda,
uvjete natječaja
pravo sudjelovanja u natječaju,
rok i način za podnošenje ponuda
mjerila za odabir najpovoljnije ponude,
obvezu kupca, u slučaju kašnjenja plaćanja
obveze, na plaćanje zakonskih kamata,
pravo nadležnog tijela da ne izabere
najpovoljnijeg ponuditelja,
obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da, pored
kupoprodajne cijene, plati troškove
procjene zemljišta i objave natječaja,
pravo prodavatelja da ukoliko kupac
zakasni s plaćanjem više od 90 dana, može
raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu
zadržati,
posebne uvjete.

Članak 12.
(1)
Natječaj se provodi na temelju pisanih
ponuda dostavljenih poštom ili osobno u zatvorenoj
omotnici s naznakom "Ne otvaraj".
(2)
Rok za podnošenje ponuda ne može biti
kraći od 8 niti duži od 30 dana od dana objave
natječaja.
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Članak 13.

(1)
Prilikom podnošenja ponude plaća se
jamčevina.
(2)
Jamčevina iznosi do 10% od utvrđene
početne cijene.
(3)
Potvrda o uplati jamčevine ili garancije
banke u iznosu potrebne jamčevine da će banka na
zahtjev općine isplatiti iznos jamčevine, mora bit
dostavljena uz ponudu.
(4)
Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni
iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane
od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena
kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
(5)
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene
kao najpovoljnije jamčevina se vraća u roku ne
dužem od 15 dana od izbora najpovoljnijeg
ponuditelja, bez prava na kamatu.

Članak 14.
(1)
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu,
umanjenu za iznos jamčevine, uplatiti na žiro račun
općine Bukovlje u roku 30 dana od dana sklapanja
ugovora o prodaji. Nadležno tijelo općine Bukovlje
može odrediti i dulji rok ako ocijeni da to u
konkretnoj situaciji ne bi bilo na štetu općine.
(2)
Nadležno tijelo općine Bukovlje može
prihvatiti plaćanje cijene nekretnine u obrocima, te
se mogućnost i uvjeti obročnog plaćanja navode u
tekstu natječaja, uz obračun kamata po zakonskoj
stopi.
(3)
Smatra se da je najpovoljniji natjecatelj
odustao od ponude ako u roku od 8 dana od dana
primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju ne
potpiše ugovor o zakupu, odnosno kupoprodaji
nekretnine.
(4)
Kupac stječe pravo vlasništva i ovlaštenje
na uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige
nakon što plati sve obroke i ispuni sve obveze glede
nekretnine.
(5)
U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više
od 90 dana općina može raskinuti kupoprodajni
ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.
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Članak 15.

(1)
Postupak otvaranja ponuda provodi
Povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i još
dva člana koje imenuje općinski načelnik.
(2)
O postupku otvaranja ponuda vodi se
zapisnik.
(3)
Zakašnjele, nerazumljive ili ponude na
drugi način protivne uvjetima natječaja
Povjerenstvo odbacuje, odnosno iste ne ulaze u
njihovo razmatranje.

RAZVRGNUĆE ILI DIOBA SUVLASNIČKE
ZAJEDNICE
Članak 16.
(1)
Razvrgnuće ili dioba suvlasničke zajednice
provodi se putem natječaja ili sudskim putem.
(2)
U slučaju da razvrgnućem suvlasničke
zajednice pojedini suvlasnik dobiva u
samovlasništvo nekretninu čija bi tržišna vrijednost
bila manja od njegovog udjela u tržnoj vrijednosti
cijele nekretnine, drugi suvlasnik mu je dužan
isplatiti tu razliku.
(3)
U slučaju da fizička dioba suvlasničke
zajednice nije moguća, nadležno tijelo može donijeti
odluku o prodaji ili zamjeni suvlasničkog dijela.

Broj: 5

PRAVO SLUŽNOSTI
Članak 18.
(1)
Nadležno tijelo općine Bukovlje može
osnovati pravo služnosti na nekretnini sukladno
odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima.
(2)
Stvarna služnost na nekretninama u
vlasništvu općine može se zasnovati:
ako je to nužno za odgovarajuće korištenje
povlasne nekretnine,
ako se time bitno ne ugrožava normalno
korištenje poslužne nekretnine u vlasništvu
općine,
ako se općini isplati odlukom o zasnivanju
služnosti utvrđena naknada.
(3)
Iznos naknade i sadržaj prava služnosti
nadležno tijelo općine Bukovlje će odrediti
posebnim zaključkom.
(4)
Ako se služnost zasniva radi postavljanja
komunalnih uređaja i instalacija od interesa za
općinu, nadležno tijelo može odobriti zasnivanje
služnosti za njihovo postavljanje bez naknade.
(5)
O zasnivanju služnosti općina i predlagatelj
zaključuju ugovor.

PRAVO GRAĐENJA I PRAVO DOGRADNJE I
NADOGRADNJE

Članak 17.

Članak 19.

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

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

Članak 20.
(1)
Pravo građenja na zemljištu može se
ostvarivati trajno ili na određeno vrijeme.
(2)
Nakon isteka roka na koji je uspostavljeno
pravo gradnje izgrađeni objekt postaje vlasništvo
općine.

ZALOŽNO PRAVO
Članak 21.
(1)
Zasnivanje založnog prava (dobrovoljno
založno pravo) na nekretninama nadležno tijelo
općine Bukovlje će dozvoliti ako je to u interesu
općine.
(2)
Pod interesom općine u smislu prethodnog
stavka smatra se i interes trgovačkih društava,
ustanova i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili
većinskom vlasništvu općine.
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Članak 23.

(1)
Zaključak o davanju zemljišta u zakup,
namjeni, trajanju zakupa i iznosu zakupnine donosi
nadležno tijelo općine Bukovlje, nakon čega se
zaključuje ugovor o zakupu.
(2)
Ugovor o zakupu zaključuje se najduže na
rok od 10 godina.
(3)
Općina Bukovlje će raskinuti ugovor o
zakupu jednostrano kada zakupnik ne koristi
zemljište u skladu sa svrhom zakupa, te u slučaju
potrebe privođenja zemljišta namjeni prije isteka
vremena trajanja zakupa.
(4)
Općinski načelnik može odobriti stupanje u
prava i obveze dosadašnjeg zakupnika sljedećim
osobama:
supružniku ili djeci (zakupnikovim
usvojenicima i pastorcima), ako zakupnik
umre ili ode u mirovinu, te zasnuje radni
odnos kod drugog pravnog subjekta, pod
uvjetom da nastave obrt iste ugovorene
djelatnosti,
pravnoj osobi nastaloj promjenom pravnog
položaja dosadašnjeg zakupnika, ako su
zakupnik, bračni drug ili djeca zakupnika
jedini osnivači, pod uvjetom da dostave
dokaz o pravnom sljedništvu i nastave
obavljati ugovorenu djelatnost.
(5)
Ugovor će se raskinuti ukoliko zakupnik niti
nakon opomene ne plati ugovornu zakupninu, a
prema posebnoj odluci općinskog načelnika.

ZAKUP ZEMLJIŠTA
Članak 22.

Članak 24.

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

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

PRIHVAT DARA ILI NASLJEDSTVA
Članak 25.
(1)
Darovanjem se stječu nekretnine koje
vlasnik bez naknade predaje općini Bukovlje.
(2)
Nasljeđivanjem se stječu nekretnine
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temeljem rješenja o nasljeđivanju kojem se u
ostavinskim postupcima općini uručuje imovina bez
nasljednika (ošasna imovina).
(3)
Općina Bukovlje prihvatit će darovanje i
nasljeđivanje, osim u spornim slučajevima, te
preuzeti obveze koje proizlaze iz prihvaćanja
darovanja ili nasljeđivanja.
Članak 26.
(1)
Nekretnine općina može otuđiti prodajom
ili zamjenom, o čemu zaključak donosi općinski
načelnik ili Općinsko vijeće, zavisno od pojedinačne
vrijednosti nekretnine, uvažavajući poseban interes
općine i tržišnu vrijednost nekretnine.
(2)
Nadležno tijelo općine Bukovlje može
donijeti odluku o ustupanju nekretnine bez naknade
ili darovanju, određenim kategorijama stradalnika
Domovinskog rata i državnim tijelima kad se radi o
posebnim interesima Republike Hrvatske i u ostalim
slučajevima kad je to propisano posebnim zakonom.
(3)
Općina može nekretninu prodati izravnom
pogodbom samo kad nekretninu stječu Republika
Hrvatska i jedinica područne (regionalne)
samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu općine, Republike Hrvatske,
te jedinice lokalne
i područne (regionalne)
samouprave, ako je to u interesu i cilju općega
gospodarskog i socijalnog napretka njezinih
građana i kad je to zakonom ili ovom Odlukom
propisano.
PRODAJA NEKRETNINA BEZ JAVNOG
NATJEČAJA
Članak 27.
Zemljište u vlasništvu općine, tijelo nadležno za
raspolaganje može prodati po utvrđenoj tržišnoj
cijeni bez provedbe javnog natječaja:
osobi kojoj je dio zemljišta potreban za
formiranje neizgrađene građevne čestice u
skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim
planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20%
površine planirane građevne čestice;
osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu,
bez građevinske dozvole ili drugog
odgovarajućeg akta nadležnog tijela
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državne uprave, izgradila građevinu u
skladu s detaljnim planom uređenja ili
lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do
20% površine planirane građevne čestice,
pod uvjetom da u roku od godine dana od
dana sklapanja kupoprodajnog ugovora
ishodi građevinsku dozvolu,
te u drugim slučajevima kad je to
predviđeno zakonom.
Članak 28.

(1)
Općina može stupiti u poslovnu suradnju s
fizičkom ili pravnom osobom radi optimalnog
gospodarenja i korištenja nekretninom, odnosno
ostvarenja najpovoljnijih rezultata od interesa za
općinu.
(2)
O poslovnoj suradnji odlučuje nadležno
tijelo općine Bukovlje, a međusobna prava i obveze
glede tih odnosa uređuju se ugovorom.
Članak 29.
(1)
O javnim dobrima u općoj uporabi na
području općine kao što su parkovi, zelene površine,
trgovi, ulice, groblja, tržnice, sajmišta i drugim
javnim dobrima brine se općina.
(2)
Općinsko vijeće može povjeriti na
upravljanje ili održavanje pojedinog javnog dobra
ovlaštenim osobama, o čemu će donijeti posebnu
odluku.
Članak 30.
(1)
Ova Odluka objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko- posavske županije“, a stupa na
snagu osmog dana od dana objavljivanja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 021-01/15-01/12
URBROJ: 2178/25-02-15-1
Bukovlje, 31. ožujka 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević inž.građ., v.r.

Broj: 5
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30.

Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o
proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i
15/15) i članka 25. Statuta općine Bukovlje
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
11/01, 04/06, 05/07, 11/09. i 08/13), Općinsko vijeće
općine Bukovlje na svojoj 11. sjednici održanoj dana
31. ožujka 2015. godine donijelo je
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1.1.2014. godine iznosilo je 149.765,00 kuna, a na
dan 31.12.2014. godine iznosilo je 567.691,00 kuna,
stanje blagajne na dan 31.12.2014. g. iznosilo je
2.573,00 kn.

Članak 5.
Općina Bukovlje nije primala niti davala
zajmove.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
Članak 6.
o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2014. godine

Stanje potraživanja općine Bukovlje na dan
31.12.2014.godine iznose 1.904.516,00 kn.

Članak 7.

OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnjim izvještajem Proračuna općine
Bukovlje utvrđeni su prihodi i primici u iznosu od
3.681.752,00 kn.

Članak 2.
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u
navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom iznosu
od 3.134.653,00 kn.

Proračunsku zalihu općina Bukovlje
koristila je za pokriće nepredviđenih rashoda.

Članak 8.
Stanje nepodmirenih obveza na dan
31.12.2014.g. iznosi 168.377,00 kn, a odnose se na
nepodmirene obveze na kraju izvještajnog
razdoblja: plaće, dobavljači i jamčevine.

Članak 9.
Članak 3.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka:
ostvareni prihodi i primici 3.681.752,00 kn
izvršeni rashodi i izdaci 3.134.653,00 kn
Višak prihoda i primitaka 547.099,00 kn

Članak 4.
Stanje žiro računa općine Bukovlje na dan

Izvršenje Proračuna općine Bukovlje za
2014. godinu po proračunskim stavkama vidljivo je
iz priložene tablice: Godišnji obračun Proračuna
općine Bukovlje za razdoblje 1.siječnja-31. prosinca
2014.g.

Članak 10.
Posebni dio Godišnjeg izvještaja Proračuna
općine Bukovlje za razdoblje 1. siječnja-31.
prosinca 2014. g. sadrži rashode i izdatke izvršene
po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
potanjim namjenama.
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Članak 11.

Godišnji obračun Proračuna zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Broj: 5

KLASA: 400-01/15-01/37
URBROJ: 2178/25-02-15-1
Bukovlje, 31. ožujka 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević inž.građ., v.r.

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 573

Strana: 574

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 5

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 575

Strana: 576

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 5

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 577

Strana: 578

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 5

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 579

Strana: 580

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 5

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 581

Strana: 582

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 5

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 583

Strana: 584

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 5

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 585

Strana: 586

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 5

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 587

Strana: 588

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 5

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 589

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 590

Broj: 5

OPĆINA GARČIN

21.

-

Na temelju članka 21. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine"
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13. i 147/14) i članka
32. Statuta općine Garčin ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 9/09. i 5/13),
Općinsko vijeće općine Garčin na 12. sjednici
održanoj dana 12. ožujka 2015. g. donosi
ODLUKU

za skupljanje i odvoz posuda za fizičke
i pravne osobe (120 l) dosdašnja cijena
od 43,00 kn povećava se za 14% što
iznosi 50,00 kn.

Navedena cijena je izražena s porezom na
dodanu vrijednost.
Datum primjene cijene je 1. siječanj 2015. g.

Članak 2.

o povećanju cijena komunalne usluge
skupljanja i odvoza komunalnog otpada

Ova Odluka se primjenjuje od 1.
siječnja 2015. godine, a bit će objavljena u
"Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije".

Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Općinsko
vijeće
općine
Garčin
razmotrilo je zahtjev koncesionara za vršenje
komunalne usluge skupljanja i odvoza
komunalnog otpada tvrtke "Runolist" d.o.o. za
povećanjem cijene usluge radi povećanja
troškova deponiranja otpada, te odobrava
povećanje cijene navedene komunalne usluge
kako slijedi:

Klasa : 021-05/15-01/107
Urbroj: 2178/06-01-15-2
Garčin, 12. siječnja 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Broj: 5
Bilješke :
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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: 5

