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ŽUPANIJA

-

akti župana:

Članak 2.

35.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 19/13 pročišćeni tekst) i članka 56. Statuta Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 10/09 i 19/10), župan
Brodsko-posavske županije dana 30. ožujka 2015.
godine donosi
ODLUKU
subvencijama za razvoj i unapređenje lovstva u
Brodsko-posavskoj županiji

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrðuju vrste subvencija
u lovstvu za koje se dodjeljuju bespovratna novčana
sredstva (u daljnjem tekstu županijska subvencija),
opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele, te prava i
obveze korisnika županijske subvencije.

Brodsko-posavska županija će lovozakupnicima zajedničkih i državnih lovišta na
području Brodsko-posavske županije odobravati
subvencije za sljedeće namjene:
1.
Unos pernate divljači u lovišta;
2.
Unos zeca običnog u lovišta;
3.
Premiju osiguranja lovišta za štete na divljači
i od divljači, te za štete na lovno tehničkim i
lovno gospodarskim objektima;
4.
Ishoðenje dokumentacije potrebne za
izgradnju novih, te adaptaciju i legalizaciju
postojećih lovačkih domova (lokacijska
dozvola, projektna dokumentacija, potvrda za
glavni projekt);
5.
Kupovina poljoprivrednog zemljišta za
remize, nabavka repromaterijala za sijanje
remiza
po lovnogospodarskoj osnovi
6.
Nabavka kemijskih, mehaničkih i električnih
sredstava koja se koriste za sprečavanje štete
od
divljači na usjevima.
Nabavka sigurnosnih
reflektirajućih prsluka i sudjelovanje u
nabavci svečanih lovačkih odora.
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Članak 3.

Članak 7.

Korisnici županijske subvencije iz članka 2.
ove Odluke jesu lovozakupnici i koncesionari koji
imaju u zakupu ili koncesiji zajednička lovišta ili
državna lovišta (cijelo državno lovište ili veći dio
državnog lovišta u Brodsko-posavskoj županiji) na
području Brodsko-posavske županije, a nemaju
dugovanja s naslova lovozakupnine ili koncesije, te
ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ove Odluke.

Subvencija za unos pernate divljači u lovište
odobrit će se onom lovozakupniku i koncesionaru
koji je u tekućoj godini kupio i u lovište po
lovnogospodarskoj osnovi unio najmanje 50
kljunova odraslih fazana ili najmanje 100 kljunova
fazanskih pilića. Subvencija se dodjeljuje u iznosu
od 25,00 kuna za fazansko pile i 45,00 kuna za
unošenje odraslog fazana, a zahtjevi se podnose do
15. listopada za tekuću godinu na Obrascu Ll.

Članak 4.
Članak 8.
Lovozakupnik je korisnik zemljišta i druga
pravna ili fizička osoba (obrtnik) koja je pravo lova u
državnom ili zajedničkom lovištu stekla zakupom.
Koncesionar je pravna ili fizička osoba (obrtnik)
koja je stekla pravo lova na temelju koncesije.

Članak 5.
Sredstva za subvencije iz članka 2. ove
Odluke osiguravaju se u Proračunu Brodskoposavske županije Razdjel 4 - Upravni odjel za
poljoprivredu, a čine ih sredstva propisana člankom
27., stavak 1., točka 1. i stavak 2. Zakona o lovstvu
(NN140/05 i 179/09) i druga sredstva namijenjena
razvoju lovstva. Sredstva propisana člankom 27.,
stavak 1. točka 4. koristit će Lovački savez Brodsko
posavske županije u skladu sa stavkom 4. istog
članka.

Članak 6.
Najviši ukupni godišnji iznos županijske
subvencije za razvoj i unapreðenje lovstva koju
jedan korisnik može ostvariti iznosi do 50 % svoje
lovozakupnine, eventualno uvećan za iznos viška
sredstava subvencije.
Pojedina županijska subvencija se
korisnicima isplaćuje nakon obavljene radnje i
dobivanja odreðene dokumentacije, odnosno nakon
provjere, a najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Subvencija za unos zeca običnog u lovište
odobrit će se onom lovozakupniku i koncesionaru
koji je u tekućoj godini kupio i u lovište unio po
lovnogospodarskoj osnovi najmanje 10 komada
zeca običnog.
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 500,00
kuna za unesenog zeca, a zahtjevi se podnose do 15.
listopada za tekuću godinu na Obrascu L2.

Članak 9.
Subvencija premije osiguranja lovišta odobrit
će se onom lovozakupniku i koncesionaru koji je
sklopio policu osiguranja lovišta za štete na divljači i
od divljači, te za štete na lovno tehničkim i lovno
gospodarskim objektima.
Subvencija se odobrava u visini do 50 %
iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu, a
zahtjevi za subvenciju se podnose do 15. listopada za
tekuću godinu na Obrascu L3.4

Članak 10.
Subvencija za ishoðenje dokumentacije
potrebne za izgradnju novih, te adaptaciju i
legalizaciju postojećih lovačkih objekata, objekata
za guljenje, rasijecanje, hlaðenje i čuvanje mesa
divljači, odobrit će se lovozakupniku i koncesionaru
koji je u tekućoj godini ishodio potrebnu
dokumentaciju. Subvencioniraju se i troškovi
izgradnje novih, dogradnje i adaptacije postojećih
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navedenih objekata, te njihovo opremanje.
Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50%
ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše u
iznosu do 20.000,00 kuna po jednom lovozakupniku
ili koncesionaru.
Zahtjevi za subvencije se podnose do 15.
listopada za tekuću godinu na Obrascu L4.

Članak 13.

1.
2.
3.
4.

Članak 11.
Subvencija za kupovinu poljoprivrednog
zemljišta za remize, zemljišta za gradnju
lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata,
odobrit će se lovozakupniku ili koncesionaru koji je
u tekućoj godini na području Brodsko-posavske
županije kupio poljoprivredno zemljište za remize
ili zemljište za gradnju lovnogospodarskih i
lovnotehničkih objekata. Subvencija se dodjeljuje u
iznosu do 50% izvršenog ulaganja u kupovinu
poljoprivrednog zemljišta, a najviše do 15.000,00
kuna po jednom lovozakupniku ili koncesionaru.
Subvencija za repro materijal za sijanje
jednogodišnjih remiza po lovnogospodarskoj
osnovi u iznosu do 50% utrošenih sredstava.
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 15.
listopada za tekuću godinu na Obrascu L5.

Članak 12.
Subvencija za nabavku kemijskih,
mehaničkih i električnih sredstava za sprečavanje
štete na usjevima i nasadima, troškove zaštite,
spašavanja i štete na divljači, te zbrinjavanja lešina,
nastradale ili bolesne divljači, odobrit će se
lovozakupniku i koncesionaru u iznosu do 50 % od
cijene računa utrošenih sredstava.
Subvencija za nabavku sigurnosnih
reflektirajućih prsluka za sve članove u iznosu od
100% te subvencija za nabavku lovačkih svečanih
odora u iznosu od 200,00 kuna.
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 15.
listopada za tekuču godinu na obrascu L6.

Broj: 4

5.
6.

Kriteriji za dodjelu subvencija jesu:
Stupanj osiguranosti vlastitih fínancijski
sredstava
Stupanj osiguranosti potrebne infrastrukture
(organizacijske, komunalne, prometne)
Broj krupne divljači u lovištu
Podrška i uključenost u provedbu projekta
jedinica lokalne samouprave, općine ili
grada i Lovačkog saveza Brodsko-posavske
županije
Koristi od projekta
Popunjen zahtjev s pratećom
dokumentacijom

Ukoliko ostane nerasporedenih sredstava, ista
će se dodijeliti onom korisniku koji ima veću
zastupljenost navedenih kriterija i čiji su kriteriji
kvalitetniji.

Članak 14.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Bespovratna novčana sredstva, odnosno
županijska subvencija dodjeljuju se na temelju
provedenog postupka i kriterija propisanih ovom
Odlukom
Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju na
županijskom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redosljedu prispijeća i do
utroška sredstava.
Članak 15.
Županijske subvencije se dodjeljuju na
temelju natječaja.
Natječaj raspisuje Upravni odjel za
poljoprivredu Brodsko-posavske županije sukladno
uvjetima i kriterijima utvrðenim ovom Odlukom.
Natječaj se objavljuje u «Posavskoj Hrvatskoj».
Natječaj sadrži:
naziv tijela koji raspisuje natječaj;
predmet natječaja;
opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencije;
popis potrebne dokumentacije;

Broj: 4
-
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naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi
podnose;
vrijeme trajanja natječaja;
podatke o informacijama.

Članak 16.
Upravni odjel za poljoprivredu Brodskoposavske županije provodi natječaj. Nakon provjere
prijavljene dokumentacije, prijedlog liste o
sufínanciranju daje županu Brodsko-posavske
županije na utvrðivanje.
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Članak 19.

Lovozakupnici i koncesionari koji se ne jave
na natječaj do 15. listopada ili ne dostave svu
potrebnu dokumentaciju gube pravo na subvenciju
za tekuću godinu. Ostatak sredstava rasporedit će se
na sudionike natječaja i Lovački savez Brodskoposavske županije.
Lovački savez Brodsko-posavske županije
navedena sredstva koristit će za promociju lovstva,
lovačke seminare, lovačke izložbe, lovno
streljaštvo, lovnu kinologiju i druge svrhe korisne za
lovstvo.

Članak 17.
Članak 20.
Po utvrðivanju liste, Upravni odjel za
poljoprivredu Brodsko-posavske županije odobrena
novčana sredstva doznačuju se na žiro račun
korisnika županijske subvencije, odnosno
podnositelja zahtjeva.

Članak 18.
Ukoliko je korisnik županijske subvencije,
odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i
dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom
stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu
godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti
isključen iz svih županijskih subvencija u narednih 5
(pet) godina.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
KLASA: 323-01/15-01/07
UR. BROJ: 2178/1-11-01/15-1
Slavonski Brod, 30. ožujka 2015.
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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BRODSKO– POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJELZAPOLJOPRIVREDU
OBRAZAC L1.

ZAH T J E V ZA S U B VE N CI J U
ZA UNOS PERNATE DIVLJAČI

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
LOVOZAKUPNIK/ KONCESIONAR
ADRESA (mjesto, ulica, kb)
GRAD/ OPĆINA (br. pošte, naziv)
BROJTEL/ MOB/ FAX(Odgovorne osobe)
LOVIŠTE(broj i naziv)
MATIČNI BROJ (za pravne osobe i udruge)
OIB
BROJČLANOVAUDRUGE(ako je lovoovlaštenik udruga)
NAZIVBANKE I SJEDIŠTE
BROJŽIRO RAČUNA

2. ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA UNOS PERNATE DIVLJAČIZA 2015. GODINU:
Vrsta pernate divljači:
Ukupan broj unesene pernate divljači
Fazan
Fazansko pile
Trčka

Ovom Zahtjevu prilažem:
a) Kopiju računa o plaćenoj i unesenoj divljači,
b) Kopiju veterinarskog uvjerenja o zdravstvenom stanju unesene divljači,
c) Zapisnik o ispuštanju divljači u lovišta,
d) Kopiju računa o podmirenim obvezama s naslova lovozakupnine/koncesije
e) Kopiju ŽIRO računa.

Mjesto i datum: __________________________
Ispunio i za točnost podataka odgovara (potpis): ______________________________

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, P. Krešimira IV br. 1, 35000 Sl. Brod
Tel: 035/216-263; Fax: 035/216-239
www.bpz.hr, e-mail: mvaroscic@bpz.hr
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJELZAPOLJOPRIVREDU
OBRAZAC L2.

ZAH T J E V ZA S U B VE N CI J U
ZA UNOS ZECA OBIČNOG

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
LOVOZAKUPNIK/ KONCESIONAR
ADRESA (mjesto, ulica, kb)
GRAD/ OPĆINA (br. pošte, naziv)
BROJTEL/ MOB/ FAX(Odgovorne osobe)
LOVIŠTE(broj i naziv)
MATIČNI BROJ (za pravne osobe i udruge)
OIB
BROJČLANOVAUDRUGE(ako je lovoovlaštenik udruga)
NAZIVBANKE I SJEDIŠTE
BROJŽIRO RAČUNA

2. ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU ZA UNOS ZECA OBIČNOG ZA 2015. GODINU:
Unesena divljač:
Ukupan broj unesene divljači
Zec obični
UKUPNO

Ovom Zahtjevu prilažem:
a) Kopiju računa o plaćenoj i unesenoj divljači,
b) Kopiju veterinarskog uvjerenja o zdravstvenom stanju unesene divljači,
c) Zapisnik o ispuštanju divljači u lovišta,
d) Kopiju računa o podmirenim obvezama s naslova lovozakupnine/koncesije
e) Kopiju ŽIRO računa.

Mjesto i datum: __________________________
Ispunio i za točnost podataka odgovara (potpis): ______________________________

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, P. Krešimira IV br. 1, 35000 Sl. Brod
Tel: 035/216-263; Fax: 035/216-239
www.bpz.hr, e-mail: mvaroscic@bpz.hr
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Broj: 4

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJELZAPOLJOPRIVREDU
OBRAZAC L 3

ZAH T J E V ZA S U B VE N CI J U
ZA PREMIJU OSIGURANJA LOVIŠTA

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
LOVOZAKUPNIK/ KONCESIONAR
ADRESA (mjesto, ulica, kb)
GRAD/ OPĆINA (br. pošte, naziv)
BROJTEL/ MOB/ FAX(Odgovorne osobe)
LOVIŠTE(broj i naziv)
MATIČNI BROJ (za pravne osobe i udruge)
OIB
BROJČLANOVAUDRUGE(ako je lovoovlaštenik udruga)
NAZIVBANKE I SJEDIŠTE
BROJŽIRO RAČUNA

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
LOVOZAKUPNIK/ KONCESIONAR
ADRESA (mjesto, ulica, kb)
GRAD/ OPĆINA (br. pošte, naziv)
BROJTEL/ MOB/ FAX(Odgovorne osobe)
LOVIŠTE(broj i naziv)
MATIČNI BROJ (za pravne osobe i udruge)
OIB
BROJČLANOVAUDRUGE(ako je lovoovlaštenik udruga)
NAZIVBANKE I SJEDIŠTE
BROJŽIRO RAČUNA

Ovom Zahtjevu prilažem:
a) Kopiju zaključene police osiguranja za 2015. godinu,
b) Kopiju računa o uplati premije osiguranja za 2015. godinu,
c) Kopiju računa o podmirenim obvezama s naslova lovozakupnine/koncesije
d) Kopiju ŽIRO računa.
Mjesto i datum: __________________________
Ispunio i za točnost podataka odgovara (potpis): ______________________________
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, P. Krešimira IV br. 1, 35000 Sl. Brod
Tel: 035/216-263; Fax: 035/216-239
www.bpz.hr, e-mail: mvaroscic@bpz.hr
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Z A H T J E V Z A SUBVENCIJU
ZA ISHOĐENJE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVIHTEADAPTACIJU I
LEGALIZACIJU POSTOJEĆIH LOVAČKIH DOMOVA

OBRAZAC L4.

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
LOVOZAKUPNIK/ KONCESIONAR
ADRESA (mjesto, ulica, kb)
GRAD/ OPĆINA (br. pošte, naziv)
BROJTEL/ MOB/ FAX(Odgovorne osobe)
LOVI ŠTE(broj i naziv)
MATIČNI BROJ (za pravne osobe i udruge)
OIB
BROJČLANOVAUDRUGE(ako je lovoovlaštenik udruga)
NAZIVBANKE I SJEDIŠTE
BROJŽIRO RAČUNA

2. ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU
ZA ISHOĐENJE DOKUMENTACIJE ZA 2015. GODINU:
POTREBNA
DOKUMENTACIJA
IZNOS (kn):
Lokacijska dozvola
Projektna dokumentacija
Potvrda na glavni projekt
TRAŽENA SUBVENCIJAu kn:

Ovom Zahtjevu prilažem:
a) Kopiju pravomoćne potvrde na glavni projekt,
b) Dokaz o podmirenim troškovima ishođenja dokumentacije,
c) Kopiju računa o podmirenim obvezama s naslova lovozakupnine/koncesije
d) Kopiju ŽIRO računa

Mjesto i datum: __________________________
Ispunio i za točnost podataka odgovara (potpis): ______________________________

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, P. Krešimira IV br. 1, 35000 Sl. Brod
Tel: 035/216-263; Fax: 035/216-239
www.bpz.hr, e-mail: mvaroscic@bpz.hr
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJELZAPOLJOPRIVREDU

Z A H T J E V Z A SUBVENCIJU
ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA ZA REMIZE

OBRAZAC L5.

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
LOVOZAKUPNIK/ KONCESIONAR
ADRESA (mjesto, ulica, kb)
GRAD/ OPĆINA (br. pošte, naziv)
BROJTEL/ MOB/ FAX(Odgovorne osobe)
LOVIŠTE(broj i naziv)
MATIČNI BROJ (za pravne osobe i udruge)
OIB
BROJČLANOVAUDRUGE(ako je lovoovlaštenik udruga)
NAZIVBANKE I SJEDIŠTE
BROJŽIRO RAČUNA

2. ZAHTJEV ZA SUBVENCIJUZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA ZA REMIZE
ZA 2015. GODINU:
Ukupan iznos ulaganja u kupovinu poljoprivrednog zemljišta
(kn)
Uložena vlastita financijska sredstava (kn):
Podrška u provedbi projekta od strane Lovačkog Saveza
Brodsko-posavske županije
Sjedište lovozakupnika/ koncesionara

TRAŽENA SUBVENCIJA
u kn:

Ovom Zahtjevu prilažem:
a) Kopiju kupoprodajnog ugovora o kupovini zemljišta ovjerene od nadležne Porezne uprave,
b) Izvadak iz zemljišnih knjiga za katastarsku česticu koja glasi na korisnika,
c) Dokaz o uplati sredstava za kupovinu poljoprivrednog zemljišta,
d) Kopiju računa o podmirenim obvezama s naslova lovozakupnine/koncesije
e) Kopiju ŽIRO računa

Mjesto i datum: __________________________
Ispunio i za točnost podataka odgovara (potpis): ______________________________

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, P. Krešimira IV br. 1, 35000 Sl. Brod
Tel: 035/216-263; Fax: 035/216-239
www.bpz.hr, e-mail: mvaroscic@bpz.hr
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BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJELZAPOLJOPRIVREDU

Z A H T J E V Z A SUBVENCIJU
ZA SPREČAVANJE ŠTETE OD DIVLJAČI

OBRAZAC L6.

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
LOVOZAKUPNIK/ KONCESIONAR
ADRESA (mjesto, ulica, kb)
GRAD/ OPĆINA (br. pošte, naziv)
BROJTEL/ MOB/ FAX(Odgovorne osobe)
LOVI ŠTE(broj i naziv)
MATIČNI BROJ (za pravne osobe i udruge)
OIB
BROJČLANOVAUDRUGE(ako je lovoovlaštenik udruga)
NAZIVBANKE I SJEDIŠTE
BROJ ŽIRO RAČUNA

2. ZAHTJEV ZA SUBVENCIJUZA KUPOVINU REPELENATA
ZA 2015. GODINU:
Vrsta repelenata kolicina/elektricni pastir jacina više od
6J.
-

-

Iznos troškova/kn

TRAŽENA SUBVENCIJA
u kn:

Ovom Zahtjevu prilažem:
a) Kopija računa o kupnji repelenata i/ili električnog pastira jačine više od 6J,
b) Popis korisnika repelenata i/ili električnog pastira jačine više od 6J,
d) Kopiju računa o podmirenim obvezama s naslova lovozakupnine/koncesije
e) Kopiju ŽIRO računa

Mjesto i datum: __________________________
Ispunio i za točnost podataka odgovara (potpis): ______________________________

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, P. Krešimira IV br. 1, 35000 Sl. Brod
Tel: 035/216-263; Fax: 035/216-239
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36.

-

Temeljem članka 32. i 33. Zakona o
udrugama («Narodne novine» br. 33/14.), članka
56. Statuta
Brodsko-posavske županije
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
br. 15/13. –pročišćeni tekst), župan Brodskoposavske županije , donosi
PRAVILNIK
o utvrđivanju kriterija za financiranje
projekata i programa udruga koji su od
interesa za Brodsko-posavsku županiju

Članak 1.
Ovom se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za
financiranje projekata i programa udruga koji su od
interesa za Brodsko-posavsku županiju, te način i
postupak dodjele tih sredstava.

Članak 2.
Iz Proračuna Brodsko-posavske županije financirat
će se projekti i programi od interesa za Županiju
onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama
građana prema načelima djelovanja za opće dobro i
ispunjavaju slijedeće kriterije:
da su registrirane temeljem Zakona o
udrugama («NN br. 74/14..), i Zakonu o
financijskom poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija („N.N“, br.
121/14.), te da je područje njihovog
djelovanja, (odnosno podružnice) ili drugih
ustrojstvenih oblika Republike Hrvatske i
Brodsko-posavske županije,
da promiču vrednote ustavnog poretka
Republike Hrvatske,
da provode projekte i programe kojima se
zadovoljavaju javne potrebe od interesa za
Brodsko-posavsku županiju, odnosno
provodi projekte i programe koji pridonose
razvitku i općem napretku Županije, te
promiču njezin položaj i ugled,

Broj: 4

da imaju materijalne i ljudske resurse za
provedbu projekata
da vode uredno i transparentno financijsko
poslovanje

Članak 3.
Projekti i programi navedeni u članku 2. ovog
Pravilnika financirat će se na temelju javnog poziva
za odobravanje financijske potpore projektima i
programima udruga građana.

Članak 4.
Odluku o raspisivanju javnog poziva iz članka 3.
donosi župan na prijedlog Upravnog odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluka iz prethodnog stavka mora sadržavati osim
kriterija iz članka 2. ove Odluke i dodatne kriterije:
uvjete i rokove prijavljivanja,
područja financiranja,
upute o tome gdje se mogu dobiti dodatne
informacije i obrasci za prijavu projekata i
programa,
način objave rezultata javnog poziva.

Javni poziv objavit će se na web stranicama
Brodsko-posavske županije .
Članak 5.
Ocjenjivanje i odabir prijavljenih projekata i
programa provest će se u roku od 30 dana od isteka
zadnjeg dana za podnošenje prijava.

Članak 6.
Povjerenstvo za ocjenjivanje i odabir projekata
posebnom Odlukom imenuje župan Brodskoposavske županije.
Zadaća Povjerenstva je donošenje odluke o izboru i
raspodjeli financijske potpore programima
/projektima udruga u tekućoj godini.
Povjerenstvo ima 5 članova, a čine ga

Broj: 4
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predstavnik/ca županijske
skupštine (1),
zamjenik/ca
župana za društvene djelatnosti,
predstavnik /ca Upravnog odjela za zdravstvo i
socijalnu skrb (1) i predstavnici udruga (2).

Članak 7.
Odabrani projekti i programi dostavit će se
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb radi
uvrštavanja u program javnih potreba.

Članak 8.
Povjerenstvo iz članka 6. ovog Pravilnika dužno je
dostaviti pisani odgovor na prijavu projekata i
programa po javnom pozivu svakom podnositelju,
putem Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu
skrb.

Članak 9.
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb prati i
vrši nadzor nad utroškom sredstva koja se iz
Proračuna Županije odobravaju za projekte i
programe udruga.

Članak 10.

-
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ostali akti:

37.

Županijsko izborno povjerenstvo Brodsko
posavske županije na temelju odredbe čl. 129. st. 4.
Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12 – dalje
Zakon), a povodom prigovora Gordane Vuković,
kandidatkinje Hrvatske demokratske zajednice HDZ i Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević –
HSP AS (dalje podnositelji), u postupku izbora za
općinskog načelnika općine Gundinci, održanih
22. ožujka 2015. godine, na sjednici održanoj 24.
ožujka 2015. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
1.
Usvaja se prigovor Gordane Vuković,
kandidatkinje HDZ-a i HSP AS za općinskog
načelnika općine Gundinci, podnijetog protiv
odluke Općinskog izbornog povjerenstva općine
Gundinci KLASA: 013-01/15-01-18, URBROJ:
2178/05-01/15-1 od 22. ožujka 2015. godine
2.
Poništavaju se izbori drugog kruga
glasovanja, održani 22. ožujka 2015. godine, za
općinskog načelnika općine Gundinci

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

3.
Nalaže se Općinskom izbornom
povjerenstvu općine Gundinci da poduzme sve
potrebne radnje za ponovnu provedbu drugog kruga
glasovanja za izbor općinskog načelnika općine
Gundinci

KLASA: 023-01/15-01/185
URBOJ: 2178/1-07-01-15-1
Slavonski Brod, 6. ožujka 2015.

4.
Drugi krug glasovanja za izbor općinskog
načelnika općine Gundinci provest će se u nedjelju,
12. travnja 2015. godine.

ŽUPAN
Danijel Marušić, dr. vet. med., v.r.

5.
Ova Odluka objavit će se u službenom
glasilu Brodsko posavske županije.

Obrazloženje
Podnositelj je uložio prigovor protiv odluke
Općinskog izbornog povjerenstva općine Gundinci
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o rezultatu izbora za općinskog načelnika općine
Gundinci KLASA: 013-01/15-01-18, URBROJ:
2178/05-01/15-1 od 22. ožujka 2015. godine, a zbog
nepravilnosti u postupku izbora za izbor načelnika
općine Gundinci, održanih 22. ožujka 2015. godine.
U prigovoru se navodi da je zbog razlike u
označavanju na glasačkom listiću redoslijeda
kandidata HDZ i HSP AS Gordane Vuković s rednim
brojem 3 i rednog broja istog kandidata na oglasu,
odnosno odluci Izbornog povjerenstva općine
Gundinci od 8. ožujka 2015. godine, KLASA: 01301/15-01/16, URBROJ: 2178/05-05/15-2, na kojem
je ispred imena navedenog kandidata naveden redni
broj 1 došlo do nepravilnosti u glasovanju, odnosno
izboru.
Naime, podnositelj prigovora tijekom
predizborne promidžbe pozivao je glasače da
glasuju za njihovog kandidata navedenog pod
rednim brojem 1 obzirom da je isti kandidat u prvom
krugu izbora dobio najveći broj glasova birača, pa je
ispred njegova imena na glasačkom listiću trebao
biti redni broj 1, dok je na dan izbora na glasačkom
listiću ispred imena podnositelja kao kandidata
naveden redni broj 3 (tri), što je po ocjeni
podnositelja dovelo do zablude birače prouzročivši
pogrešno očitovanje volje glasačkog tijela, a koja je
nezakonita radnja Izbornog povjerenstva u postupku
glasovanja bitno utjecala na rezultat izbora.
Stoga se predlaže da se prigovor usvoji, te
provedeni drugi krug izbora za načelnika općine
Gundinci poništi i ponovi.
Prigovor je osnovan.
Prema odredbi čl. 130. st. 2. Zakona
nadležno Izborno povjerenstvo rješavajući o
prigovoru, a po utvrđenju da je bilo nepravilnosti
koje su bitno utjecale na rezultat izbora, ako ne
postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili
ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja,
koje su bitno utjecale na rezultat izbora, poništit će
izbor i odrediti rok u kojem će se izbori ponoviti.

Broj: 4

općinskog načelnika, a prema odredbi st. 3. istog
članka u slučaju novog kruga glasovanja na
glasačkom listiću prvi se navodi kandidat s najvećim
brojem glasova.
Iz dostavljenog glasačkog listića, koji je
parafiran od strane člana OIP-a Gundinci i dan na
tisak u ovlaštenu tiskaru i koji je upotrijebljen na dan
glasovanja vidljivo je da je kod kandidatkinje
Gordane Vuković koja je u prvom krugu glasovanja
za izbor općinskog načelnika općine Gundinci
dobila najveći broj glasova (342 glasa) ispred imena
stavljen redni broj 3, umjesto rednog broja 1, a što je
u suprotnosti sa redoslijedom kandidata iz odluke
OIP-a Gundinci godine, KLASA: 013-01/15-01/16,
URBROJ: 2178/05-05/15-4 od 11. ožujka 2015.
godine.
Postupak provođenja izbora strogo je
formalni postupak u kojem se moraju poštivati sve
odredbe Zakona o načinu i vremenu provođenja
pojedinih izbornih radnji, te sadržaju izborne
dokumentacije u koju nedvojbeno pripada i
redoslijed kandidata za izbor načelnika na odluci o
održavanju drugog kruga glasovanja s kojim mora
biti usuglašen i redoslijed kandidata na glasačkom
listiću.
Stoga, ovo Izborno povjerenstvo utvrđuje
da u pravnoj situaciji kada navođenje rednog broja
(redoslijed) pojedinog kandidata na glasačkom
listiću koji nije istovjetan s rednim brojem
(redoslijedom) kandidata objavljenog u odluci od
11. ožujka 2015. godine, KLASA: 013-01/15-01/16,
URBROJ:2178/05-05/15-4, a bez prethodnog
ispravka nevaljalog glasačkog listića, predstavlja
povredu odredbe čl. 130. Zakona koja bitno utječe
na rezultat izbora za općinskog načelnika u općini
Gundinci.
Stoga je slijedom naprijed iznijetog
odlučeno kao u izreci temeljem odredbe čl. 130. st.
2. Zakona.

PRAVNA POUKA:
Prema odredbi čl. 100. st. 1. Zakona
glasački listić sadrži redni broj kandidata za

Protiv ove Odluke podnositelj prigovora

Broj: 4
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ima pravo podnijeti žalbu Ustavnom sudu Republike
Hrvatske u roku od 48 sati od dana primitka ovog
rješenja, a putem Županijskog izbornog
povjerenstva Brodsko-posavske županije.
Žalba ne odgađa obavljanje naloženih
izbornih radnji.
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ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO
KLASA: UP/I-013-01/15-01/01
URBROJ: 2178/1-09-15-1
Slavonski Brod, 24. ožujka 2015.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
Zlatko Mirković, dipl.iur., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

1.
Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («NN» br. 27/93) i članka 32.Statuta općine
Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 3/2013.), Općinsko vijeće općine Bebrina na
svojoj 10.sjednici održanoj dana 18. 3. 2015.godine donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi općine Bebrina za 2014. godinu
I.
Programom javnih potreba u kulturi na općinskoj razini u Proračunu općine Bebrina u 2014. godini
izdvojeno je 60.000,00 kuna a toliko je i planirano.
Sredstva su se dodijelila KUD-ovima temeljem njihov planova rada za redovitu djelatnost i za sljedeće
manifestacije:
-

Tradicionalni festival “Inati se Slavonijo” koji se održava u organizaciji KUD-a “ŠOKADIJA” u Šumeću
Tradicionalni ukrajinski bal koji se održava održava u organizaciji KUD-a “ANDRIJ PELIH” u Šumeću
ODRŽAVANJE LITERARNO-DRAMSKE VEČERI POSVEĆENE Tarasu Ševčenku koji se održava u
organizaciji UKPD-a “TARAS ŠEVČENKO” u Kaniži
Smotra folklora “Urodila šuma žirovica” u Bebrini
Smotra folklora “Slavonija u srcu i duši” u Stupničkim Kutima

Broj: 4
-
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KOLO NA Matniku za Grgurevo
Temeljem toga KUD-ovima su doznačena sredstva u iznosima:
- Ukrajinsko Kulturno-prosvjetno društvo “TARAS ŠEVČENKO” Kaniža – 10.000,00 kn
- Kulturno-umjetničko društvo “POSAVAC” Kaniža - 10.000,00 kn
- Kulturno-umjetničko društvo “ŠOKADIJA” Šumeće – 10.000,00 kn
- Kulturno-umjetničko društvo “ANDRIJ PELIH” Šumeće – 10.000,00 kn
- Kulturno-umjetničko društvo “GRANIČAR” Stupnički Kuti – 10.000,00 kn
- Kulturno-umjetničko društvo “BEBRINA” Bebrina - 10.000,00 kn
II.

Za održavanje i adaptaciju dolje navedenih sakralnih objekata na području općine Bebrina izdvajena su sredstva u
iznosu od 62.000,00 kn od planiranih 70.000.00 kn.
- RKT Župa Svete Marije Magdalene Bebrina (crkva Sv. Marije Magdalene u Bebrini, filijalna crkva
Preobraženja Gospodnjeg u Banovcima, filijalna crkva Sv. Katarine u Stupničkim Kutima )
- RKT župa Sv. Mihaela Arkanðela u Dubočcu (crkva Dubočac)
- RKT župa Sv. Grgura pape u Kaniži (crkva Kaniža)
- RKT župa Pohoðenja BDM (crkva Šumeće) i filijalna crkva u Zbjegu
- Grkokatolička župa u Kaniži (crkva Presvete Bogorodice u Kaniži i crkva Velike Gospe u Šumeću)
III
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/15-02/1
Urbroj:2178/02-03-15-1
Bebrina, 18.3. 2015.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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2.
Na temelju članka 30. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj
3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 10. sjednici održanoj 18. 3. 2015. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa socijalnih potreba općine Bebrina za 2014.godinu
I.
Općina Bebrina je u 2014. godini izdvajala sredstva za socijalne potrebe iz Proračuna općine Bebrina.
Vrsta prava

Utrošena sredstva
(u kn)
17.250,00

1.

Sufinanciranje predškolskog odgoja u vrticu
«Zlatni Cekin» - 3 djece

2.

jednokratne pomoći

8.450,00

3.

pomoć za podmirenje troškova stanovanja

6.526,18

4.
5.
6.
7.
8.
9.

potpore Udruzi slijepih Brodsko -posavske županije
sufinanciranje troškova prijevoza učenika
potpora za O.Š. Milan Amruš Slavonski Brod
naknada rodiljama za novorođenčad
potpore za Crveni križ
Sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike srednjih
škola
UKUPNO

1.000,00
132.724,00
2.900,00
73..000,00
9.195,29
78.762,09
329.807,56

II.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/15-02/2
Urbroj:2178/02-03-15-1
Bebrina, 18.3. 2015.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

Broj: 4
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3.
Na temelju članka 37.i članka 39. Zakona o športu («NN» br. 111/97 i 13/98) i članka 32.Statuta općine
Bebrina («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 3 /2013.), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj
10. sjednici održanoj dana 18.3. 2015.godine donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u športu općine Bebrina za 2014. godinu
I.
Programom javnih potreba u športu u Proračunu općine Bebrina za 2014.godinu izdvojeno je 80.900,00
kuna, a planirano je 85.000,00 kuna.
1. Prijenosna sredstva športskim klubovima - iznos od 59.000,00 kuna
NK “MLADOST” Banovci
- 7.000,00 kn
NK “BONK” Bebrina - 7.000,00 kn
NK “POSAVAC” Kaniža - 7.000,00 kn
NK “GRANIČAR” Stupnički Kuti - 12.000,00 kn
NK “ŠOKADIJA” Šumeće - 12.000,00 kn
NK “GAJ” Zbjeg - 7.000,00 kn
NK “OPĆINE BEBRINA” VETERANI - 7.000,00 kn
2. Ostali izdaci u športu – utrošeno je 21.900,00 kuna
Financirane su sljedeće manifestacije:
tradicionalna utakmica izmeðu “A” i “B” reprezentacije općine na uskrsni ponedjeljak
općinska nogometna liga u kojoj sudjeluju NK s područja općine Bebrina
NK “ŠOKADIJA” Šumeće za organiziranje tradicionalne susrete “Šokadijade”
Tradicionalni nogometni turniri:
1. Mirko Varoščić-Ćuća u organizaciji NK “ŠOKADIJA” Šumeće
2. Marko Ferić-Laki u organizaciji NK “GRANIČAR” Stupnički Kuti
- dotacija za rad športsko-ribolovnih udruga: “ČIKOV” Šumeće, “SUNČAR” Bebrina
- rad Stolnoteniskih klubova
-

II.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenoim vjesniku Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/15-02/3
Urbroj:2178/02-03-15-1
Bebrina, 18.3. 2015.godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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4.
Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/13), Općinsko vijeće općine Bebrina na 10. sjednici održanoj 18.
ožujka 2015. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Bebrina za 2014. godinu, koju je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Bebrina za 2014. godinu sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/15-01/4
Urbroj:2178/02-03-15-2
Bebrina,18. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, v.r.

Broj: 4
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Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), općinski načelnik općine Bebrina, podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Bebrina za 2014. godinu
Članak 1.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.godini ostvareno je 214.730,10 kn.

Red.br.

Opis aktivnosti

1.

Nerazvrstane ceste

Planirano

sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture
unutar gospodarske zone

2.

Ostvareno

400.000,00

115.970,06

Izgradnja staze na groblju Bebrina

35.000,00

37.658,09

izgradnja parkirališta kod doma u Banovcima

30.000,00

0

Izgradnja staze u Zbjegu

30.000,00

0

Produžetak ceste do groblja u Dubočcu
- prilaz groblju

40.000,00

61.101,95

produžetak vodovodne mreže u naseljima Kaniža,
Šumeće, Stupnički Kuti,
UKUPNO

30.000,00

0

565.000,00

214.730,10

Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Bebrina za 2014. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BEBRINA
Klasa:363-01/15-01/
Urbroj:2178/02-01-15-1
Bebrina, 11. ožujka 2015. godine
NAČELNIK
Stjepan Jakić, v.r.
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5.
Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na 10. sjednici održanoj 18.
ožujka 2015. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine
Bebrina za 2014. godinu, koju je podnio općinski načelnik.
II.
Test Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za
2014. godinu sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/15-01/4
Urbroj:2178/02-03-15-2
Bebrina,18. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, v.r.

Broj: 4
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Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), općinski načelnik općine Bebrina, podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Bebrina za 2014. godinu
Članak 1.
Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014.godini ostvareno je
planiranih 410.000,00 kuna.
1.

300.440,48

kuna od

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina:

Red.br.
1.

Opis aktivnosti
Planirano
košnja dječijih igrališta - tri puta godišnje
10.000,00
čišćenje ispred svih društvenih domova – pet puta godišnje
- košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća – tri
puta godišnje
- održavanje i uređenje parkova
Ukupno:
10.000,00
-

Ostvareno
8.500,00

-

2.

Održavanje javnih površina

Red.br.
1.

3.

8.500,00

Opis aktivnosti
Planirano
održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih
10.000,00
igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se
ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom
zakonu.
Ukupno:
10.000,00

Ostvareno
8.500,00

8.500,00

Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva

Red.br.
1.

Opis aktivnosti
Održavanje i nasipanje tucanikom nerazvrstanih cesta
- Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak
- Dubočac- cesta na nasipu,
- Zbjeg – drugi red kuća,
- Stupnički Kuti – kraj sela
- Šumeće – Musin sokak, kuće kod igrališta

Planirano
95.000,00

Ostvareno
22.637,35

1.000,00
- čišćenje snijega u zimskom periodu na neraz
vrstanim 5.000,00
cestama u svim naseljima općine
- održavanje poljskih puteva
80.000,00
- košenje poljskih puteva uz nasip kada je bila opasnost od
poplave
Ukupno:
180.000,00

53.454,85
5.000,00
82.092,20
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Održavanje groblja

Red.br.
1.

Opis aktivnosti
održavanje mjesnih groblja

Planirano
10.000,00

Ostvareno
9.054,37

Ukupno:

10.000,00

9.054,37

5. Javna rasvjeta

Red.br.
1.

2.

Opis aktivnosti
– troškovi zamjene dotrajalih svjetiljkii rasvjetna tijela
- Postavljanje novih rasvjetnih mjesta
troškovi potrošnje električne energije
za osvjetljavanje ulica
Ukupno:

Planirano
Ostvareno
20.000,00
10.746,25

180.000,00

18.000,00
163.547,66

200.000,00

192.293,91

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za
2014. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BEBRINA
Klasa:363-01/15-01/
Urbroj:2178/02-01-15-1
Bebrina, 11. ožujka 2015. godine
NAČELNIK
Stjepan Jakić, v.r.

Broj: 4
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6.
Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i
110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na 10. sjednici održanoj 18. ožujka
2015. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom
u 2014. godini

I.
Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2014.godini, koje je podnio općinski
načelnik.
II.
Test Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2014.godini sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:363-01/15-01/
Urbroj:2178/02-03-15-2
Bebrina, 18. 3. 2015. godine
PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, v.r.
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7.
Na temelju članka 23. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. br. 10/97 i 107/7, 94/13),
članka 2. stavak 2. I članka 3. stavak 3. Pravilnika o sadržaju i trajanju predškole („NN 107/14) i članka 32. Statuta
općine BEBRINA („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/13.) Općinsko vijeće općine
BEBRINA na svojoj 10. sjednici održanoj 18. 3. 2015.godine donijelo je
ODLUKU
o potrebi provođenja Programa predškole u općini Bebrina
Članak 1.
Donosi se Odluka o potrebi provođenja Programa predškole u općini Bebrina u školskoj godini
2014/2015.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/15-01/7
Urbroj:2178/02-03-15-2
Bebrina, 18. 3. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

Broj: 4
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8.
Na temelju članka 23. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. br. 10/97 i 107/7, 94/13),
članka 2. Stavak 2. I članka 3. stavak 3. Pravilnika o sadržaju i trajanju predškole („NN 107/14) i članka 32. Statuta
općine BEBRINA („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/13.) Općinsko vijeće općine BEBRINA
na svojoj 10.sjednici održanoj 18. 3. 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provođenje Programa predškolskog odgoja
Osnovnoj školi ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ BEBRINA
Članak 1.
Daje se suglasnost Osnovnoj školi Antun Matija Reljković
predškolskog odgoja.

Bebrina

za provođenje Programa

Članak 2.
Program predškolskog odgoja odvijat će se u tri grupe u prostorijama škole u BEBRINI, te u KANIŽI i
ZBJEGU u prostorijama područnih škola, s opremom, sredstvima i pomagalima u vlasništvu škole.
Članak 3.
Općina Bebrina financirat će Program predškolskog odgoja u cijelosti.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Plan mreže dječjih vrtića na području općine
BEBRINA Klasa:021-05/14-01/26 Urbroj:2178/02-03-14-2 od 19. prosinca 2014. godine.
Članak 5.
Ova Odluka će se objaviti u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa:021-05/15-01/8
Urbroj:2178/02-03-15-2
Bebrina, 18. 3. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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9.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta općine Bebrina
(„Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije br. 3/13), Općinsko vijeće općine Bebrina na 10. sjednici
održanoj 18. 3. 2015. godine donosi
ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa općine Bebrina za razdoblje od 2015. do 2020. godine
I.
Donosi se Odluka o izradi STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA općine BEBRINA za razdoblje
od 2015. do 2020. godine.
II.
STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM općine BEBRINA utvrdit će se razvojni ciljevi
usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju općine Bebrina.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM općine BEBRINA -a su
prije svega:
utvrđivanje lokalnih potreba, te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima i Europskom
strategijom za pametan, održiv i uključiv rast , a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih
programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne skupine,
stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i
optimalnog korištenja razvojnog potencijala,
stvaranju podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,
stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj
i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i
inozemstva,
stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima,
te zaštitu okoliša.
III.
Ovlašćuje se načelnik općine Bebrina za osnivanje i imenovanje članova savjetodavnih i/ili radnih tijela
zaduženih za pripremu i za izradu dokumenata u skladu s ovom Odlukom.
IV.
Ovlašćuje se načelnik općine Bebrina da utvrdi prijedlog STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA
općine BEBRINA za javnu raspravu, a po njegovomm dovršetku i konačni prijedlog koji će uputiti Općinskom
vijeću na donošenje.
V.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se načelnik općine Bebrina.
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VI.
Sredstva za izradu STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA općine BEBRINA osigurat će se u
Proračunu općine Bebrina za 2015. godinu.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
KLASA: 021-05/15-01/9
URBROJ: 2178/02-03-15-1
BEBRINA, 18. 3. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

10.
Na temelju članka 108., 109. i 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 33. Statuta
općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 22/05. i 9/09.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 10. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2015. godine donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Bebrina
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
OPĆI DIO
I
U Proračunu općine Bebrina u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2014. godine ostvareno je 2.927.907.22 kn
prihoda.
II
Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 2.797.766,57 kn.
III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda i
primitaka
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Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Višak prihoda i primitaka
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2.927.907,22 kn
2.797.766,57 kn
130.140,65 kn
IV

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1. 1. 2014. bilo je 1.634.045,89 kn, a na dan 31.12. 2014.
iznosilo je 1.746.747,80 kn.
V
Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2014. u iznosu od 5.000 kn nije se koristila.
VI
Općina Bebrina nije primala niti davala zajmove.
VII
Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2014. iznose 1.616.541,10 kn, a odnose se na:
- potraživanja za poreze
- potraživanja za komunalni doprinos
- potraživanja za komunalnu naknadu
- doprinos za šume
- potraživanja za poljoprivredno zemljište zakup
- potraživanja koja se refundiraju
(, el. energija, bolovanje)
- najam poslovnog prostora
-pokretne trgovine
UKUPNO POTRAŽIVANJA

148.339,66 kn
27.101.32 kn
797.757,34 kn
367,50 kn
514.690,20 kn
25.461,16 kn
87.331,60 kn
15.492,32 kn
1.616.541,10 KN

Stanje nepodmirenih obveza 31. prosinca 2014. iznosi 128.795,67 kn , a odnosi se na obveze za plaću
(prosinac 2014.) u iznosu 31.966,28 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 6.531,51 kn te obveze jamčevine
54.973,85 k, te štete za poplavu u iznosu od 35.324.00 kn.
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IX

Posebni dio Godišnjeg izvještaja općine
Bebrina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2014. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
posebnim namjenama.
X
Godišnji obračun Proračuna općine Bebrina
zajedno s Usporednim pregledom planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka
bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije» i Internet stranicama općine.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA: 400-01/15-01/27
URBROJ: 2178/02-03-15-1
Bebrina, 18. 3. 2014. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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OPĆINA GARČIN

4.

informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13) i čl. 104. i 105. Statuta općine Garčin
(»Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije«
br. 9/09, te izmjene i dopune Statuta objavljenje u
"Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije"
br. 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na 12.
sjednici održanoj 12. ožujka 2015. godine donijelo
je
PRAVILNIK
o ostvarivanju prava na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija
općine Garčin

I.

Članak 2.
Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava na
pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija općine Garčin (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) uređuju uvjeti pod kojima »Korisnik
prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija« (u daljnjem tekstu: korisnik) koji je
svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba
ostvaruje pravo na pristup informacijama koje
posjeduje, kojima raspolaže općina Garčin kao tijelo
javne vlasti, pravila postupka u kojem ovlaštenik
prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na
pristup informacijama, a općina Garčin ispunjava
svoju obvezu omogućavanja pristupa zatraženoj
informaciji, te ograničenja prava na pristup
informacijama.

Opće odredbe
Članak 1.

Članak 3.

U postupku ostvarivanja prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija
primjenjuju se odredbe Zakona o pravu na pristup

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13):

Broj: 4
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(1)
»Informacija« je svaki podatak koji
posjeduje općina Garčin kao tijelo javne vlasti u
obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo
kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je
prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni,
magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
(2)
»Pravo na pristup informacijama«
obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje
informacije kao i obvezu općine Garčin da omogući
pristup zatraženoj informaciji, odnosno da
objavljuje informacije neovisno o postavljenom
zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz
obveze određene zakonom ili drugim propisom.
(3)
»Ponovna uporaba« znači uporabu
informacija općine Garčin od strane fizičkih ili
pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne
svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog
posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena
informacija između tijela javne vlasti radi
obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne
predstavlja ponovnu uporabu.

Službenik za informiranje obavlja poslove
redovitog objavljivanja informacija, sukladno
unutarnjem ustroju općine Garčin, kao i rješavanja
pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i
ponovne uporabe informacija.

Članak 4.

Članak 9.

Općina Garčin ima obvezu na internetskim
stranicama objaviti na lako pretraživ način
informacije koje posjeduje i kojima raspolaže iz
svog djelokruga rada na temelju odredbi Zakona o
pravu na pristup informacijama, na temelju čl. 1.
ovog Pravilnika i čl. 104. i 105. Statuta općine
Garčin.

Službenik za informiranje unaprjeđuje način
obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja
informacija koje su sadržane u službenim
dokumentima koji se odnose na rad općine Garčin.

II.

Službenik za informiranje
Članak 5.

Općina Garčin obvezna je radi osiguravanja prava
na pristup informacijama donijeti odluku kojom će
odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za
informiranje).

Članak 6.
Službenik za informiranje može biti isključivo
osoba zaposlena u općini Garčin.

Članak 7.
Općina Garčin obvezna je upoznati javnost sa
službenim podacima o službeniku za informiranje
službenom objavom na internet stranici na lako
pretraživ način.

Članak 8.

Članak 10.
Službenik za informiranje osigurava neophodnu
pomoć podnositeljima zahtjeva - korisnicima u vezi
s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu
na pristup informacijama i pratećim propisima:
(1)
zaprima usmeni i pisani zahtjev
podnositelja zahtjeva,
(2)
postupa po zaprimljenom usmenom i
pisanom zahtjevu podnositelja zahtjeva,
(3)
ustupa informacije podnositelju zahtjeva po
zaprimljenom zahtjevu (neposrednim davanjem
informacije, davanjem informacije pisanim putem,
uvidom u dokumente i izradom preslika
dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži
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traženu informaciju, na drugi način koji je prikladan
za ostvarivanje prava na pristup informaciji),
(4)
obavještava podnositelja zahtjeva o tome
gdje je, kada i kako tražena informacija objavljena,
(5)
obavještava podnositelja zahtjeva o
produženju roka za dostavu informacije,
(6)
u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog
zahtjeva bez odgode poziva podnositelja zahtjeva da
ga ispravi,
(7)
ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi
zahtjev na odgovarajući način zadržava pravo da
nepotpun ili nerazumljiv zahtjev odbaci po rješenju
općine Garčin u skladu sa Zakonom o pravu na
pristup informacijama,
(8)
upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu
stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s
pružanjem i dostavom tražene informacije,
(9)
zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni
Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o
ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija po redosljedu
zaprimljenih zahtjeva.

IV.
Ograničenja prava na pristup
informaciji
Članak 14.
Općina Garčin ograničit će pristup informacijama u
skladu sa čl. 15. Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Članak 15.
Općina Garčin ograničit će pristup informacijama
koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela
u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme
trajanja tih postupaka.

Članak 16.
Općina Garčin može ograničiti pristup informaciji:
1)

Članak 11.
2)
Službenik za informiranje obavlja i druge poslove
određene ovim Pravilnikom i drugim aktima.

3)
4)

III.

Službeni upisnik
Članak 12.

Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija (u
daljnjem tekstu: Upisnik), u skladu s odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama vodi
službenik za informiranje.
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5)

6)
7)

ako je informacija klasificirana stupnjem
tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje
tajnost podataka,
ako je informacija poslovna ili
profesionalna tajna, sukladno zakonu,
ako je informacija porezna tajna, sukladno
zakonu,
ako je informacija zaštićena zakonom kojim
se uređuje područje zaštite osobnih
podataka,
ako je informacija u postupku izrade unutar
tijela općine Garčin, a njeno bi
objavljivanje prije dovršetka izrade
cjelovite i konačne informacije moglo
ozbiljno narušiti proces donošenja odluke,
ako je pristup informaciji ograničen
sukladno međunarodnim ugovorima,
u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 13.
Članak 17.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama prema evidenciji iz Upisnika
službenik za informiranje dostavlja Povjereniku za
prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće
godine.

Općina Garčin može ograničiti pristup informaciji
ako postoje osnove sumnje da bi njezino
objavljivanje:

Broj: 4
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1)
onemogućilo učinkovito, neovisno i
nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog
pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke
ili kazne,
2)
onemogućilo rad tijela koja obavljaju
upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno
nadzor zakonitosti,
3)
povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva,
osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili
vlasnika.

(2)
1)
2)
3)

4)
5)

Članak 18.
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javnom glasilu i objavom na oglasnoj ploči
općine Garčin radi informiranja javnosti,
davanjem informacije korisniku koji je
podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
neposrednim davanjem informacije,
davanjem informacije pisanim putem,
uvidom u dokumente i izradom preslika
dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
dostavljanjem preslika dokumenta koji
sadrži traženu informaciju,
na drugi način koji je prikladan za
ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Informacije kojima se ograničuje pravo na pristup iz
razloga navedenih u čl. 17. st. 3. postaju dostupne
javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem
informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže
u roku od 20 godina od dana kad je informacija
nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije
određen duži rok.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji
naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a
ako ne naznači informacija će se dostaviti na način
na koji je podnesen zahtjev.

Članak 19.

Članak 23.

Ako tražena informacija sadrži i podatak koji
podliježe ograničenju iz čl. 16. i 17. ovog Pravilnika,
preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu
informacija u komercijalne ili nekomercijalne
svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama.

Članak 22.

Članak 20.
Članak 24.
Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu
razlozi na temelju kojih je općina Garčin kao tijelo
javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.

V.
Načini ostvarivanja prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija
Članak 21.
Općina Garčin omogućuje pristup informacijama:
(1)

pravodobnim objavljivanjem informacija o
svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno davanjem priopćenja, objavom na
službenoj internet stranici, objavom u

U svrhu ponovne uporabe informacija općina
Garčin će učiniti svoje informacije dostupnima u
elektroničkom obliku kad god je to moguće i
primjereno. općina Garčin nema obvezu osigurati
pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti
osigurati uporabu dijela informacije, te nema
obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati,
nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u
svrhu ponovne uporabe.
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VI.

Zahtjev
Članak 25.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji
podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva u skladu
s naknadom propisanom u Kriteriju za određivanje
visine naknade stvarnih materijalnih troškova i
troškova dostave informacije (»Narodne novine«,
broj 12/14).

Članak 26.
Zahtjev za pristup informaciji korisnik može
podnijeti u pisanom obliku (fax, pošta, elektronička
pošta) ili usmenom obliku (osobno, telefonskim
putem).

Članak 27.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona,
sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen
putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je
podnesen pisani zahtjev. Zahtjev i službena bilješka
evidentiraju se u službenom Upisniku redosljedom
prema vremenu nastanka.

Broj: 4

sastavit će službenu bilješku kojeg će potpisati
korisnik i službenik za informiranje. O usmeno
podnesenom zahtjevu koji je podnesen telefonskim
putem, službenik za informiranje sastavit će
službenu bilješku koju vlastoručno potpisuje
službenik za informiranje.
(3)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev
(navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: datum podnošenja
zahtjeva od strane korisnika za pristup informaciji,
zatim koja je informacija zatražena, datum
zaprimanja informacije, te opis informacija za koje
se traži dopuna ili ispravak informacije koja je
zatražena, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva,
mjesto i datum.
(4)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama
pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev
(navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: informacije koje se
žele ponovno upotrijebiti, način primanja tražene
informacije, svrhu u koju se želi ponovno
upotrijebiti informacije, vlastoručni potpis
podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.

Članak 29.
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji općina
Garčin odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od
dana podnošenja urednog zahtjeva.

Članak 28.
Članak 30.
Zahtjevi u skladu s odredbom Zakona o pravu na
pristup informacijama:
(1)
Pisani zahtjev u skladu s odredbom Zakona
o pravu na pristup informacijama sadrži: naziv i
sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
podatke koji su važni za prepoznavanje tražene
informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe
podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne
osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev također
sadrži način pristupa informaciji, vlastoručni potpis
podnositelja zahtjeva, mjesto i datum podnošenja
pisanog zahtjeva.
(2)
Usmeni zahtjev sadrži iste elemente kao i
pisani zahtjev (navedeno u čl. 28. st. 1.). O usmeno
podnesenom zahtjevu, službenik za informiranje

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva
općina Garčin će bez odgode pozvati podnositelja
zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana
zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj
zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a
na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću
utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, općina
Garčin odbacit će zahtjev rješenjem.

Članak 31.
Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu
uporabu informacija mogu se produžiti za 15 dana,
računajući od dana kad je općina Garčin trebala

Broj: 4

»SLUŽBENI VJESNIK«

odlučiti o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija
iz razloga propisanih u čl. 22. st. 1. točkama 1., 2. i 3.
Zakona o pravu na pristup informacijama.

5.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
09/09), Općinsko vijeće općine Garčin na 13.
sjednici održanoj 12. ožujka 2015.g. donosi

Članak 32.
O produženju rokova općina Garčin bez odgode će,
a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti
podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je
taj rok produžen.

VII.
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ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju
mrtvozornika na području općine Garčin

Prijelazne i završne odredbe
Članak 1.
Članak 33.

U dijelu prava na pristup informacijama koji nije
uređen ovim Pravilnikom, neposredno se
primjenjuje Zakon o pravu na pristup
informacijama.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izmjeni i
dopuni Odluke o imenovanju mrtvozornika na
području općine Garčin.

Članak 2.
Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a
bit će objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
KLASA: 008-01/15-01/1
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 12. ožujka 2015.

Umjesto dr. Sanje Samardžić imenuje se
Mirko Marković iz Vranovaca za utvrđivanje i
nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih
izvan zdravstvene ustanove.

Članak 4.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije".
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/108
Urbroj: 2178/06-01-15-1
Garčin, 12.ožujka 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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Stanje blagajne na dan 31.12.2014.g. iznosi 0,00 kn.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o
proračunu («NN» 87/08, 163/12), i članka 32.
Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik“ Brodskoposavske županije broj 9/09) Općinsko vijeće
općine Garčina na svojoj 13. sjednici održanoj dana
12. ožujka 2015.g. donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

V
Općina Garčin nije primala niti davala zajmove.

VI
Tekuća pričuva planirana Proračunom za 2014.g. u
iznosu od 10.000,00 kn nije potrošena.

o izvršenju Proračuna općine Garčin
za razdoblje od 1. siječnja–31. prosinca 2014. g.
VII
OPĆI DIO

Stanje potraživanja općine Garčin na dan
31.12.2014.g. u ukupnom iznosu od 2.967.670,26
kn odnosi se na potraživanja za:

I
Godišnjim obračunom Proračuna općine
Garčin utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u
iznosu od 7.136.305,55 kn.

II
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna za
2014.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od
7.414.089,91 kn.

III
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka čini višak
prihoda i primitaka:
Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Manjak prihoda i primitaka

7.136.305,55 kn
7.414.089,91 kn
277.784,36 kn

- porez za kuće za odmor
8.516,87 kn
- porez na promet
51.419,83 kn
- porez na reklame
221,08 kn
- priključak na vodu
2.572,96 kn
- porez na tvrtku
102.161,23 kn
- spomenička renta
5.182,40 kn
- koncesija za odvoz pokojnika
444,76 kn
- doprinos za šume
53.198,07 kn
- najam poslovnog prostora
73.259,63 kn
- zakup poljoprivrednog zemljišta 226.122,61 kn
- komunalni doprinos
225.807,19 kn
- komunalna naknada
693.949,64 kn
- grijanje
31.235,38 kn
- plinska mreža – građani
9.897,10 kn
- zemljište
1.366.198,70 kn
- koncesija za odvoz smeća
6.773,57 kn
- stanovi
977,66 kn
- uredska oprema
500,00 kn
- nakn. za nezak. izgrađ. građevine57.890,37 kn
- zatezne kamate
141,21 kn
- najam stana
1.200,00 kn

IV

VIII

Stanje žiro – računa na dan 1. 1. 2014. g. iznosilo je
1.151.419,00 kn, a na dan 31.12.2014.g. iznosi
1.160.562,99 kn.

Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od
855.637,36 kn odnosi se na nepodmirene račune
dobavljačima. Najveći dio odnosi se na obveze za
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naknadu štete od elementarne nepogode
(439.407,00)

IX
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tabele – Izvještaj o
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin za
razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2014. g.
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XI

Godišnji izvještaj zajedno s izvještajem o
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Garčin bit
će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije».
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01/93
Ur.broj:2178/06-15-01-01
Garčin, 12. ožujka 2015.god.

POSEBNI DIO
X
Posebni dio godišnjeg izvještaja sadrži
rashode i izdatke izvršene po korisnicima i
nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim
namjenama.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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7.

8.

Na temelju članka 65. i članka 70. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) Općinsko
vijeće općine Garčin na svojoj 13. sjednici održanoj
dana 12. ožujka 2015.g. donijelo je

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj
9/09), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 13.
sjednici održanoj dana 12. travnja 2015.g. donosi

ODLUKU

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan
31.12.2014.g.

o usvajanju Izvješća komisije za popis
dugotrajne imovine, sitnog inventara,
novčanih sredstava, te obveza i potraživanja
općine Garčin sa stanjem 31.12.2014.g.

Članak 1.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od
1.618.563,22 kn koristit će se za djelomično pokriće
manjka prihoda od nefinancijske imovine.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
iznosi 1.270.512,85 kn.
Nakon pokrića manjka prihoda od
nefinancijske imovine u iznosu od 1.618.563,22 kn
ostvarili smo manjak prihoda poslovanja u iznosu
od 348.050,37 kn i kao takav bit će evidentiran u
knjigovodstvenoj evidenciji.

I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je Odluku o
usvajanju Izvješća komisije za popis dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te
obveza i potraživanja općine Garčin sa stanjem
31.12.2014.g.
II
Usvaja se Izvješće Komisije za popis dugotrajne
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, te
obveza i potraživanja općine Garčin sa stanjem
31.12.2014.g.

Članak 2.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/15-01/94
Urbroj: 2178/06-01-15-1
Garčin, 12.ožujka 2015.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom
vjesnikuBrodsko – posavske županije».
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/15-01/103
Ur.broj: 2178/06-15-01-1
Garčin, 12. ožujka 2015.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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-

Na osnovu članka 100. i 131. Zakona o
cestama (N.N. broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te
članka 32. Statuta općine Garčin («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko
vijeće općine Garčin, na svojoj 13. sjednici održanoj
dana 12.ožujka 2015. godine, donijelo je

-

ODLUKU

-

o upisu statusa nerazvrstanih cesta na
području općine Garčin, kao javnog dobra u
općoj uporabi – neotuđivog vlasništva općine
Garčin

-

Članak 1.
Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo
općine Garčin, nekretnine Javnog dobra u općoj
uporabi, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u z.k.
uložak broj 1, k.o. Bicko Selo, a koje se sastoje iz:
kčbr. 809/1 – Put Černovarke sa površinom
od 4.376 m2,
kčbr. 809/2 – Put Černovarke sa površinom
2
od 234 m ,
kčbr. 810 – Put Selište sa površinom od
2
1.946 m ,
kčbr. 811 – Put Satnica sa površinom od
6.219 m2,
kčbr. 813 – Put Gaj sa površinom od 2.056
m2,
kčbr. 814 – Put Gaj sa površinom od 2.126
2
m,
kčbr. 815 – Put Selište sa površinom od
2
2.978 m ,
kčbr. 816 – Put Selište sa površinom od
4.010 m2,
kčbr. 817/1 – Put Selište sa površinom od
691 m2,
kčbr. 817/2 – Put Selište u Satnici sa
2
površinom od 1.401 m ,
kčbr. 818/1 – Put Grbavica sa površinom od
2
2.596 m ,
kčbr. 818/2 – Put Zagaji sa površinom od
2
200 m ,

-

-
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kčbr. 819 – Put Zagaji sa površinom od
3.021 m2,
kčbr. 821 – Put Zagaji sa površinom od
2.050 m2,
kčbr. 822 – Put Zagaji sa površinom od
2
2.482 m ,
kčbr. 823 – Put Polje sa površinom od 5.201
2
m,
kčbr. 828/1 – Put Ogradci sa površinom od
886 m2,
kčbr. 828/2 – Put Ogradci sa površinom od
134 m2,
kčbr. 829/1 – Put Ogradci sa površinom od
716 m2,
kčbr. 829/2 – Put Ogradci sa površinom od
2
341 m ,
kčbr. 831 – Put Drinje sa površinom od
1.223 m2,
kčbr. 832 – Put Drinje sa površinom od
5.481 m2,
kčbr. 835 – Put Mladik sa površinom od
2
1.194 m ,
kčbr. 837 – Put Čičevka sa površinom od
2
2.903 m ,
kčbr. 840 – Put Opodnjača sa površinom od
3.161 m2,
kčbr. 841 – Put Rodnjak sa površinom od
1.726 m2,
kčbr. 843 – Put Knija sa površinom od 2.356
2
m,
kčbr. 844 – Put Polja sa površinom od 5.891
2
m,
kčbr. 845 – Put Polja sa površinom od 1.126
m2,
kčbr. 846 – Put Polja sa površinom od 1.457
m2,
kčbr. 847 – Put Bojkovac sa površinom od
2
1.467 m ,
kčbr. 848 – Put Pirnjača sa površinom od
2
7.226 m ,
kčbr. 849 – Put Bojkovac sa površinom od
2
2.180 m ,
kčbr. 850 – Put Bojkovac sa površinom od
4.834 m2,
kčbr. 851 – Put Opodnjača sa površinom od
7.611 m2,

Broj: 4
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kčbr. 852 – Put Opodnjača sa površinom od
3.575 m2,
kčbr. 853 – Put Opodnjača sa površinom od
1.719 m2,
kčbr. 854 – Put Topolik sa površinom od 313
2
m,
kčbr. 857 – Put Selo sa površinom od 928
2
m,
kčbr. 858 – Put Selo sa površinom od 1.529
m2,
kčbr. 859 – Put Selo sa površinom od 1.597
m2,
kčbr. 861 – Put Lukovište sa površinom od
960 m2,
kčbr. 862 – Put Lukovište sa površinom od
2
8.812 m ,
kčbr. 863 – Put Lukovište sa površinom od
1.806 m2,
kčbr. 865 – Put Boljestovci sa površinom od
856 m2,
kčbr. 866 – Put Boljestovci sa površinom od
2
1.259 m ,
kčbr. 870/1 – Put Selište sa površinom od
2
4.251 m ,
kčbr. 874 – Put Ogradci sa površinom od
1.094 m2,
kčbr. 876 – Put Selište sa površinom od
1.196 m2,
kčbr. 877/1 – Put Ogradci sa površinom od
2
2.596 m ,
kčbr. 878 – Put Selište sa površinom od
2
2.331 m ,
Članak 2.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-05/15-01/110
Urbroj: 2178/06-01-15-1
Garčin, 12.ožujka 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mato Jerković, v.r.

10.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“, broj 94/13) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 12. sjednici održanoj dana 12.
ožujka 2015. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području općine
Garčin za 2014. godinu

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
Članak 1.
Članak 3.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale
potrebne dokumentacije, izvršit će otpis nekretnina
iz članka 1. ove Odluke, u novi z.k. ulošak, k.o.
Bicko Selo, uz istovremenu uknjižbu nekretnina,
kao Javno dobro u općoj uporabi – neotuđivo
vlasništvo općine Garčin.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području općine Garčin
za 2014. godinu koje je ovom tijelu podnio općinski
načelnik.
Članak 2.
Tekst Izvješća o izvršenju Plana gospo-
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darenja otpadom na području općine Garčin za
2014. godinu je sastavni dio ove Odluke.

Broj: 4
Članak 2.

Tekst Izvješća o radu općinskog načelnika
za period 1. 7. do 31. 12. 2014. godine je sastavni dio
ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na internet
stranici: www.opcina-garcin.hr.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na internet
stranici: www.opcina-garcin.hr.

KLASA: 021-01/15-01/102
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 12. ožujka 2015.

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

KLASA: 021-01/15-01/95
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 12. ožujka 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

11.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 12. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća o radu općinskog
načelnika za period 1. 7. do 31. 12. 2014. godine

12.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 12. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2015.
godine, donosi
ODLUKU

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu općinskog
načelnika za period 1. 7. do 31. 12. 2014. godine.

o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području općine
Garčin za 2015. godinu
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Članak 1.

ODLUKU

Usvajaju se Smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
općine Garčin za 2015. godinu koji je ovom tijelu
predložio općinski načelnik.

o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području općine Garčin
za 2014. godinu

Članak 1.
Članak 2.
Tekst Smjernica za organizaciju i razvoj
zaštite i spašavanja na području općine Garčin za
2015. godinu je sastavni dio ove Odluke.

Usvaja se Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja na području općine Garčin za 2014.
godinu koji je ovom tijelu podnio općinski načelnik.

Članak 2.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na internet
stranici: www.opcina-garcin.hr.

Tekst Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području općine Garčin za 2014.
godinu je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01/97
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 12. ožujka 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

13.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 12. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2015.
godine, donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na internet
stranici: www.opcina-garcin.hr.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01/96
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 12. ožujka 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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Broj: 4

14.

15.

Na temelju članka 30. Zakona komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04,
38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta
općine Garčin („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj 09/09 i 5/13) Općinsko
vijeće općine Garčin na svojoj 12. sjednici održanoj
dana 12. ožujka 2015. godine, donosi

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 12. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2015.
godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Garčin za 2014. godinu

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini na području općine
Garčin za 2014. godinu

Članak 1.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Garčin za 2014. godinu koje je podnio
općinski načelnik.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini na području općine Garčin za
2014. godinu koje je podnio općinski načelnik.
Članak 2.

Članak 2.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Garčin za 2014. godinu je sastavni dio ove
Odluke.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa
kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini na području općine Garčin za
2014. godinu je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na internet
stranici: www.opcina-garcin.hr.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na internet
stranici: www.opcina-garcin.hr.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01/98
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 12. ožujka 2015.

KLASA: 021-01/15-01/101
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 12. ožujka 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Broj: 4
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KLASA: 021-01/15-01/99
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 12. ožujka 2015.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 12. sjednici održanoj dana 12. ožujka 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba i potrebitih sredstava u
području kulture, športa i socijalne skrbi za
koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine
Garčin za 2014. godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
javnih potreba i potrebitih sredstava u području
kulture, športa i socijalne skrbi za koja se sredstva
izdvajaju iz Proračuna općine Garčin za 2014.
godinu koje je podnio općinski načelnik.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

17.

Na temelju članka 30. Zakona komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04,
38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta
općine Garčin („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj 09/09 i 5/13) Općinsko
vijeće općine Garčin na svojoj 12. sjednici održanoj
dana 12. ožujka 2015. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Garčin za
2014. godinu

Članak 2.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba i potrebitih sredstava u području kulture,
športa i socijalne skrbi za koja se sredstva izdvajaju
iz Proračuna općine Garčin za 2014. godinu je
sastavni dio ove Odluke.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Garčin za 2014. godinu koje je
podnio općinski načelnik.

Članak 3.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na internet
stranici: www.opcina-garcin.hr.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Garčin za 2014. godinu je
sastavni dio ove Odluke.

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
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donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije" i na internet stranici:
www.opcina-garcin.hr.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01/100
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 12. ožujka 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

18.

Na temelju članka 117. Zakona o
socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13) 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. donosi
ODLUKU
o socijalnoj skrbi općine Garčin

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz
socijalne skrbi koja osigurava općina Garčin (u
daljnjem tekstu: općina), uvjeti i način njihova
ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za
ostvarivanje tih prava.

Članak 2.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom

Broj: 4

Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret općine
ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno
da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret
Republike Hrvatske ili drugih pravnih i fizičkih
osoba.
Sukladno stavku 1. ovog članka, prava iz
socijalne skrbi propisana ovom Odlukom nema
samac niti član obitelji koji:
•
može sam sebe uzdržavati,
•
ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga
je dužna uzdržavati na temelju propisa o
obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da
zakonski obveznik uzdržavanja nije u
mogućnosti davati uzdržavanje,
•
ostvaruje prihod koji prelazi cenzus,
•
ne želi ostvarivati uzdržavanje na temelju
sklopljenog ugovora o doživotnom ili
dosmrtnom uzdržavanju, a nije pokrenuo
postupak za raskid tog ugovora,
•
može osigurati pomoć po drugoj osnovi
sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi osiguravaju se u Proračunu općine Garčin za
svaku kalendarsku godinu, a po prethodno
donesenom Programu javnih potreba iz područja
socijalne skrbi.
Visina jednokratne novčane pomoći i
pomoći u naravi koju korisnik može ostvariti
tijekom jedne proračunske godine iznosi:
samac
600,00 kn
dvočlana obitelj
800,00 kn
tročlana obitelj
900,00 kn
četveročlana i veća obitelj 1.000,00 kn.
Članak 4.
Poslove u svezi ostvarivanja prava
propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni
upravni odjel općine Garčin (u daljnjem tekstu:
Odjel).

Broj: 4
II.
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KORISNIK SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.

Pod pojmom korisnika socijalne skrbi
smatra se samac ili obitelj koji u sustavu socijalne
skrbi ostvaruje prava na novčane naknade, potpore i
druge oblike pomoći, te pravo na socijalne usluge
propisane ovom Odlukom.

Članak 6.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom
Odlukom, osiguravaju se hrvatskom državljaninu
koji ima prebivalište na području općine.

III.
UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 7.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom
11. ove Odluke može ostvariti korisnik ako
ispunjava jedan od ovih uvjeta:
socijalni uvjet,
uvjet prihoda,
posebni uvjet,
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-

tročlana obitelj do 2.200,00 kn
četveročlana obitelj do 2.700,00 kn
ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus
prihoda za svakog se člana povećava za
500,00 kn.
Pod prihodom iz stavka 1. ovog članka
smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda
korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja
prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za
ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja
korisnik ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od
imovine ili na neki drugi način.
U prihod iz stavka 2. ovog članka ne
uračunava se:
novčana naknada za tjelesno oštećenje,
doplatak za pomoć i njegu,
ortopedski dodatak,
osobna invalidnina,
doplatak za djecu,
iznos s osnova pomoći iz socijalne skrbi
utvrđen ovom Odlukom,
sredstva za uzdržavanje djeteta ostvarena
temeljem propisa o obiteljskim odnosima,
prigodna jednokratna donacija.
Nezaposlena radno sposobna osoba može
ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom
Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne
službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije
podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava izuzev
osoba kojima nedostaje pet godina života do
stjecanja prava na starosnu mirovinu.

Socijalni uvjet
Članak 8.

Posebni uvjeti

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na
temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Slavonski
Brod ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje.

Članak 10.

Uvjet prihoda
Članak 9.

-

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s
prihodom:
samac do 1.000,00 kn
dvočlana obitelj do 1.700,00 kn

-

Ostale uvjete ispunjavaju:
slijepe osobe s oštećenjem od 70% i više, te
pratioci slijepih osoba sa 100%-tnim
oštećenjem,
gluhe osobe s oštećenjem od 70% i više,
osobe oboljele od cerebralne ili dječje
paralize,
osobe oboljele od multiple skleroze,
osobe s mentalnim oštećenjem,
osobe s intelektualnim oštećenjem,
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osobe čije je tjelesno oštećenje 70% i više,
dobrovoljni darivatelji krvi muškarci
(umirovljenici ili nezaposleni mlađi od 65
godina) sa 50 i više davanja, odnosno žene
(umirovljenice ili nezaposlene mlađe od 60
godina) sa 40 i više davanja,
djeca udomiteljskih obitelji.

IV.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Broj: 4
Članak 13.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja ostvaruje korisnik koji ispunjava jedan
od sljedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda,
posebni uvjet.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
Članak 14.
Članak 11.
Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz
socijalne skrbi, kako sljedi:
pravo na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja,
pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
pravo na jednokratnu novčanu naknadu za
rođenje djeteta,
pravo na jednokratnu novčanu naknadu ili
stipendiju studentima,
pravo na sufinanciranje troškova djece u
dječjem vrtiću,
pravo na sufinanciranje prijevoza učenika
srednjih škola,
pravo na uslugu pomoći i njege u kući,
pravo na troškove ogrjeva.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja
Članak 12.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke
odnose se na najamninu, komunalnu naknadu,
električnu energiju, odvoz komunalnog otpada, plin,
grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove
stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se
mjesečno, na način propisan Zakonom.
Ukupna visina dodijeljenih sredstava ne
može prelaziti iznos jedne godišnje novčane
pomoći.

Pod pravom na jednokratnu novčanu pomoć
u smislu ove Odluke podrazumijeva se:
novčana pomoć za dio pogrebnih troškova
užih članova obitelji, nabavu lijekova, te
liječenje,
nabava osnovnog građevinskog materijala
za poboljšanje uvjeta stanovanja kao i
nabava neophodnih predmeta u kućanstvu,
pomoć u nabavi prehrambenih i
higijeničarskih paketa, te toplog obroka,
pomoć osobama „treće životne dobi“,
financiranje nabave udžbenika za osnovnu i
srednju školu,
financiranje ljetovanja za djecu korisnika
socijalne skrbi.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih
troškova ne može ostvariti korisnik ako naknadu za
pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za
socijalnu skrb Slavonski Brod ili iz drugih izvora.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu za
rođenje djeteta
Članak 15.
Pravo na jednokratnu novčanu naknadu za
rođenje djeteta ostvaruje korisnik koji ispunjava
jedan od sljedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet
prihoda, posebni uvjet.

Članak 16.
Visinu iznosa jednokratne novčane naknade
za rođenje djeteta i uvjete za ostvarivanje prava na

Broj: 4
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Pravo na jednokratnu novčanu naknadu ili
stipendiju studentima
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Članak 21.

Visinu iznosa sufinanciranja cijene
prijevozničkih karata i uvjete za ostvarivanje prava
na sufinanciranje općina donosi posebnom
Odlukom.

Članak 17.
Pravo na jednokratnu novčanu naknadu ili
stipendiju studentima ostvaruje korisnik koji
ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: socijalni uvjet,
uvjet prihoda, posebni uvjet.

Članak 18.
Visinu iznosa jednokratne naknade ili
stipendije i uvjete za ostvarivanje prava na naknadu
općina donosi posebnom Odlukom.

Pravo na uslugu pomoći i njege u kući
Članak 22.
Pravo na uslugu pomoći i njege u kući
općina može odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog,
mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili
trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti
prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe:
koja nema mogućnosti da joj pomoć i njegu
osiguraju roditelji, bračni drug i djeca,
koja nema sklopljen Ugovor o doživotnom
ili dosmrtnom uzdržavanju,

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja
djece u dječjem vrtiću
Članak 23.
Članak 19.
Pravo na sufinanciranje troškova smještaja
djece u dječjem vrtiću ostvaruje svako dijete godinu
dana prije polaska u osnovnu školu, odnosno dvije
godine po preporuci stručnih službi škole, u
programu predškole.
Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik
ostvaruje za pedagošku godinu, odnosno za period
od 1. rujna do 31. kolovoza.

Pravo na sufinanciranje prijevozničkih karata
za učenike srednjih škola
Članak 20.
Pravo na sufinanciranje prijevozničkih
karata za učenike srednjih škola ostvaruje korisnik
koji ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: socijalni
uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet.

Sufinanciranje socijalnih potpora koje se
odnose na rad javnih ustanova, rad humanitarnih
organizacija i udruga, te dijela troškova javnog
prijevoza, regulirana su posebnim ugovorima.

Pravo na troškove ogrjeva
Članak 24.
Korisniku socijalne skrbi koji se grije na
drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način
da mu se jednom godišnje osiguraju drva ili odobri
novčani iznos za podmirenje tog troška u količini ili
visini koju odlukom odredi nadležna jedinica
područne (regionalne) samouprave.
Radi osiguranja sredstava za troškove
ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, Jedinstveni
upravni odjel podnosi zahtjev s podacima o
korisnicima socijalne skrbi koji se griju na drva
nadležnom upravnom odjelu Brodsko- posavske
županije najkasnije do rujna tekuće godine za
sljedeću godinu.
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V.

NADLEŽNOST I POSTUPAK

•

Članak 25.

•

Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih
ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke,
njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta,
skrbnika ili udomitelja.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom
odjelu općine Garčin.
Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev
dostaviti odgovarajuće isprave, odnosno dokaze
potrebne za ostvarivanje prava. Odjel može odlučiti
da se posebno ispitaju relevantne činjenice i
okolnosti od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava.
Općina može povjeriti pružanje usluga
korisnicima prava pravnoj ili fizičkoj osobi
ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na osnovi
ugovora (pomoć i njega u kući, prijevoz, preventiva i
slično).

•

Članak 26.
O podnesenim zahtjevima korisnika
socijalne skrbi raspravlja se na sjednicama
načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela općine
Garčin.
Radi što bolje realizacije godišnjeg
financijskog plana i programa socijalne skrbi,
Jedinstveni upravni odjel početkom godine
zaključkom određuje broj prava koja samac,
dvočlana ili višečlana obitelj mogu tijekom godine
iskoristiti.
Jedinstveni upravni odjel u pojedinačnim
pravima zaključkom utvrđuje do kojeg će se
financijskog iznosa korisnicima socijalne skrbi
pomoć odobriti.

Članak 27.
Jedinstveni upravni odjel općine temeljem
diskrecijskog prava može odlučiti drugačije o broju
prava i visini iznosa iz članka 3. stavka 2. ove
Odluke, te o uvjetima za ostvarivanje prava
sljedećim korisnicima i u sljedećim slučajevima:
•
teško oboljelim osobama,

•

Broj: 4

djeci s teškoćama u razvoju i osobama s
invaliditetom
djeci koja nemaju jednog roditelja zbog
smrtnog slučaja,
iznošenje neistinitih podataka o prihodu
domaćinstva,
i ostalo.

Članak 28.
O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka
11. ove Odluke u prvom stupnju rješava Jedinstveni
upravni odjel Općinske uprave općine Garčin.
O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog
upravnog odjela općine Garčin odlučuje Općinsko
vijeće općine Garčin.

Članak 29.
Jedinstveni upravni odjel ima pravo i
obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena za
ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke
koriste u svrhu za koju su namijenjena.
Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje
sredstava, rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela
općine Garčin, uskratit će se pravo na određeni oblik
pomoći.

Članak 30.
Sve radno sposobne i djelomično radno
sposobne osobe korisnici socijalne skrbi kod Centra
za socijalnu skrb, mogu sudjelovati u radovima za
opće dobro, sukladno čl. 39. st. 7. i 8. Zakona o
socijalnoj skrbi.
Sve radno sposobne osobe koje kod
Jedinstvenog upravnog odjela tijela ostvare neki vid
pomoći temeljem ove Odluke, trebaju prema
potrebi, a po pozivu Jedinstvenog upravnog tijela
odazvati se, te svojim dobrovoljnim radom u bilo
kojoj humanitarnoj organizaciji, udruzi ili radnoj
organizaciji doprinijeti društveno korisnim radom.
U slučaju neopravdanog neodazivanja na poziv
Jedinstvenog upravnog odjela gube pravo na
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ostvarivanje prava iz ove Odluke.
U radovima za opće dobro iz stavka 2. ovog
članka korisnici jednokratne novčane pomoć mogu
sudjelovati najviše 40 sati godišnje.

VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni
vjesnik Brodsko–posavske županije“, broj ).
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o pristupanju u članstvo Udruge općina u
Republici Hrvatskoj

Članak 1.
Općina Garčin pristupa Udruzi općina u
Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Udruga),
neprofitnoj, nevladinoj i nestranačkoj organizaciji,
utemeljenoj na načelu dobrovoljnog udruživanja,
koju su osnovale hrvatske općine sa ciljem
promocije i zaštite svojih interesa.

Članak 32.

Članak 2.

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

Općina Garčin prihvaća Statut Udruge
usvojen na sjednici Skupštine održanoj 2. prosinca
2008. g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Članak 3.
Općina Garčin stječe sva prava i obveze
člana Udruge danom pristupanja Udruzi.

KLASA: 021-01/15-01/105
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 12. ožujka 2015.

Članak 4.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Zadužuje se općinski načelnik da poduzme
sve potrebne radnje u svrhu realizacije ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.

19.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije
broj 9/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na
sjednici održanoj dana 12.ožujka 2015. godine
donijelo je

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/111
Urbroj: 2178/06-01-15-1
Garčin, 12. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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Na temelju članka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br.
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 Brodskoposavske županije“, broj 09/09. i 5/13.), Općinsko
vijeće općine Garčin na 12. sjednici održanoj 12.
ožujka 2015. godine donosi

Broj: 4

Oriovca, A. Cesarca 9, s cijenom ponude 28.954,20
kn ili s PDV-om 36.192,75 kn, ponuda ponuditelja
„LUKETIĆ KOMERC“ d. o. o. iz Sapca, Sapci 19, s
cijenom ponude 27.706,61 kn ili s PDV-om
34.633,26 kn i ponuda ponuditelja ELEKTROLOVOŠEVIĆ vl. Pavao Lovošević iz Našica, V.
Lisinskog 100 s cijenom ponude 28.709,90 kn ili
35.887,37 kn.
Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za
odabir ponude:
najniža cijena sposobnog
ponuditelja prema dokumentaciji za nadmetanje i
ponuđenom troškovniku.

ODLUKU
o odabiru osobe za održavanje javne rasvjete
na području oćine Garčin

I.
Naručitelj općina Garčin, Kralja Tomislava
92, 35212 Garčin, OIB: 71476380427, proveo je
postupak javnog prikupljanja ponuda za komunalnu
djelatnost održavanja javne rasvjete na području
općine Garčin, koji je objavljen u glasilu „Posavska
Hrvatska“ dana 19. prosinca 2014. godine i na
službenoj Internet stranici općine www.opcinagarcin.hr.
Nakon pregleda i ocjene ponuda odabire se
ponuda ponuditelja „LUKETIĆ KOMERC“ d. o. o.
iz Sapca, Sapci 19, sa cijenom ponude 27.706,61 kn
odnosno cijenom ponude s PDV-om u iznosu od
34.633,26 kn.
Obrazloženje:
Naručitelj općina Garčin provela je
postupak javnog prikupljanja ponuda za komunalnu
djelatnost održavanja javne rasvjete na području
općine Garčin sa ciljem sklapanja ugovora o vršenju
komunalne djelatnosti.
Javno otvaranje ponuda održano je 16.
siječnja 2015. godine u 12:00 sati. U roku za dostavu
ponuda pristigle su 3 (tri) ponude: ponuda
ponuditelja „Orioelektro“ vl. Leonardo Orešković iz

Naručitelj je u postupku pregleda i ocjene
ponuda utvrdio da je sukladno kriteriju najniže
cijene i ostalih uvjeta iz dokumentacije za
nadmetanje ponuda ponuditelja „LUKETIĆ
KOMERC“ d. o. o. iz Sapca, Sapci 19, sa cijenom
ponude 27.706,61 kn, odnosno cijenom ponude s
PDV-om u iznosu od 34.633,26 kn najpovoljnija, te
se, sukladno objavljenom kriteriju za donošenje
odluke o odabiru, odabire za sklapanje ugovora o
vršenju komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području općine Garčin na period od 4
godine.
Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci
ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku
Protiv odluke Općinskog vijeća općine
Garčin o izboru osobe kojoj će se povjeriti
obavljanje komunalnih poslova na temelju pisanog
ugovora žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti
upravni spor.
II.
Za zaključivanje ugovora o redovnom i
interventnom održavanju javne rasvjete na području
općine Garčin s odabranim ponuditeljem zadužuje
se načelnik općine.
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III.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, s bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
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KLASA: 021-01/15-01/104
URBROJ: 2178/06-01-15-04
Garčin, 12. ožujka 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINA GUNDINCI

3.

I. OPĆIDIO
Članak 1.

Na temelju članka 88. stavak 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi
,,(Narodne novine" broj 33/01, 60101, 129/05,
10107, 125/08, 36109, 150111 i 144/12.),
povjerenik Vlade Republike Hrvatske za
obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog
vijeća i općinskog načelnika općine Gundinci
("Narodne novine" broj 812015.), dana 26. ožujka
2015. godine donosi

Ovom Odlukom o privremenom
financiranju općine Gundinci za razdoblje od 1.
travnja do 30. lipnja 2015. godine (u daljnjem tekstu:
Odluka) prihvaća se privremeno financiranje
Općine Gundinci za razdoblje od 1. travnja do 30.
lipnja 2015. godine kojom se utvrđuju rashodi i
izdaci u visini 3112 izvršenih rashoda prema
Proračunu za prethodnu godinu.

ODLUKU
Članak 2.
o privremenom financiranju općine Gundinci
za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja
2015. godine

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po
ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda irashoda i Računu financiranja Odluke za
drugo tromjesečje 2015. godine, kako slijedi:

Broj: 4
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II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj vrijednosti
od 765.000,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima kako slijedi:
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Članak 4.

Članak 8.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu
nefinancijske imovine raspoređuju se po
korisnicima i programi me najviše do iznosa
ostvarenog u Proračunu Gundinci za razdoblje od 1.
travnja do 30. lipnja 2014. godine.

Privremeno financiranje poslova, funkcija i
programa tijela općine Gundinci i drugih
proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Proračuna općine Gundinci, može trajati najduže do
30. lipnja 2015. godine.

Članak 5.

Članak 9.

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

Ova Odluka o privremenom financiranju
općine Gundinci za razdoblje od 1. travnja do 30.
lipnja 2015. godine stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

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

Članak 7.
Na odnose utvrđene ovom Odlukom na
odgovarajući način se primjenjuje Odluka o
izvršavanju Proračuna za 2014. godinu.

Povjerenik Vlade RH
za obavljanje poslova iz nadležnosti
Općinskog vijeća i
općinskog načelnika
općine Gundinci
Mijo Kladarić, dipl.iur., v.r.
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OPĆINA KLAKAR

3.

na području općine Klakar, te mjere za njihovo
provođenje.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08,
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14), Prethodne
suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova,
Policijske uprave Brodsko-posavske , broj 511-1103-2-2068/2-15 F.G. i članka 29. Statuta općine
Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta
općine Klakar (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije 12/09. i 6/13.) Općinsko vijeće općine
Klakar, na 16.sjednici održanoj 26. ožujka 2015.
godine, donosi
ODLUKU
o uređenju prometa na području
općine Klakar

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila
odvijanja prometa na javno prometnim površinama

Članak 2.
Javno prometnim površinama (u daljnjem
tekstu: prometne površine), u smislu ove Odluke,
smatraju se sve javne kategorizirane ceste (državne,
županijske i lokalne) i ostale nerazvrstane ceste,
ulice, trgovi, parkirališta, autobusnih stajališta,
pješački nogostupi, stepeništa i druge prometne
površine koje su u funkciji kretanja ili mirovanja
vozila i pješaka na području općine Klakar (u
daljnjem tekstu: općina).
Članak 3.
Promet na javnim prometnim površinama
dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u
granicama propisanim Zakonima i ovom Odlukom.
Na javnim prometnim površinama ne smiju se
poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi
mogle oštetiti prometnu površinu ili ugroziti
sigurnost ili protočnost prometa.
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Članak 4.
11.

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

II. REGULACIJA PROMETA
0. Općenito
Članak 5.
Regulacija prometa u smislu ove Odluke
podrazumijeva uređenje prometa na području
općine Klakar, a u skladu sa člankom 5. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«
broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 ),
tako da određuju:
1.
ceste s prednošću prolaska;
2.
dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet;
3.
sustav tehničkog uređenja prometa;
4.
ograničenja brzine kretanja vozila;
5.
promet pješaka, biciklista, vozača mopeda,
turistički vlak i zaprežnih vozila, gonjenje i
vođenje stoke;
6.
parkirališne površine i način parkiranja,
zabrane parkiranja i mjesta ograničenog
parkiranja;
7.
zone smirenog prometa;
8.
blokiranje autobusa, teretnih automobila,
priključnih vozila i radnih strojeva na
mjestima koja nisu namijenjena za
parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade
tih vozila;
9.
postavljanje i održavanje zaštitnih ograda
za pješake na opasnim mjestima;
10.
pješačke zone, sigurne pravce za kretanje
školske djece, posebne tehničke mjere za
sigurnost pješaka i biciklista u blizini
obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova,

12.

13.
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igrališta, kino dvorana i sl.;
uklanjanje dotrajalih, oštećenih i
napuštenih vozila;
površinu na kojoj će se obavljati: test
vožnja, cross, off road, sportske, enduro i
promidžbene vožnje;
uvjete prometovanja vozila opskrbe u
zonama smirenog prometa i pješačkim
zonama.

Članak 6.
Provedbena rješenja regulacije prometa na
javnim cestama određene ovom Odlukom utvrđuje
općinski načelnik, temeljem Prometnog projekta uz
prethodnu suglasnost Policijske uprave.
Izvršenje odluka iz stavka 1. ovog članka, te brigu o
ispravnosti tehničkih elemenata provodi Jedinstveni
upravni odjel općine.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada se promet
uređuje na dijelu državne ili županijske ceste,
primjenjuju se odredbe Zakona o javnim cestama
(»Narodne novine«, broj 180/04., 82/06., 138/06.,
146/08, 152/08, 38/09. i 153/ 09.) koji propisuje da
je potrebna suglasnost nadležnog Ministarstva uz
mišljenje Hrvatskih cesta d.o.o. ukoliko se radi o
državnim cestama, a Županijska uprava za ceste
ukoliko se radi o županijskim i lokalnim cestama.
Mjere zaštite javnih cesta i prometa na javnim
cestama (državne, županijske i lokalne ceste)
provode se prema odredbama Zakona o javnim
cestama.

1. Ceste s prednošću prolaza na raskrižjima
Članak 7.
Ceste s prednošću prolaza na raskrižjima (u
odnosu na sve ceste koje se na njih spajaju) na dan
stupanja na snagu ove Odluke su:
1.
Županijske ceste sa prednošću prolaza na
raskrižjima u odnosu na sve ceste koje se na
njih spajaju
Županijska cesta Ž4210 od ulaska u naselje
Ruščica pa sve do izlaska iz općine Klakar,
prema naselju Trnjanski Kuti;
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Županijska cesta Ž4215 od kružnog toga u
Ruščici pa sve do raskrižja u naselju Donja
Bebrina.
2.
Lokalne ceste s prednošću prolaza na
raskrižjima u odnosu na sve ceste koje se na
njih spajaju:
Lokalna cesta L42048 od raskrižja u naselju
Donja Bebrina pa sve do izlaska iz općine
Klakar prema naselju Trnjanski Kuti
(Županijska cesta Ž4210).
3.
Nerazvrstane ceste i ulice s prednošću
prolaza na raskrižjima u odnosu na sve ceste
i ulice koje se na njih spajaju
Ulica Kardinala Alojzija Stepinca od
kružnog toka sa Ž 4210 do kraja ulice;
Na međusobnim raskrižjima navedenih
cesta prednost ima ona cesta koja je prije navedena u
popisu. Ovdje su navedene one javne ceste koje
imaju prvenstvo prolaza.
Sve druge nerazvrstane i ostale ceste i ulice koje nisu
navedene u ovom članku, a križaju se s ovdje
navedenim cestama i ulicama imaju oduzeto
prvenstvo prolaska u odnosu na ovdje navedene
javne ceste (županijske, lokalne i ostale ceste).
Za sve ceste vrijede pravila prvenstva prolaska
određena člankom 57. Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama (»Narodne novine«, broj
67/08).

2. Organizacija prometa (dvosmjerni,
jednosmjerni promet, ograničenja u prometu)

Broj: 4

vozila ne smatra teretnim prometom, u smislu ove
Odluke.
Iznimno, uz odobrenje Upravnog odjela, moguće je
dobiti dozvolu na određeno vrijeme, za
prometovanje vozilima veće mase od dopuštene na
nerazvrstanim cestama pod ingerencijom općine, s
tim da je korisnik odobrenja dužan snositi troškove
za sva moguća i eventualna oštećenja na kolniku ili
objektima uz kolnik nastala tijekom korištenja.
Prije izdavanja dozvole iz stavka 2., utvrdit će se
postojeće stanje prometnice, a nakon završetka roka
odobrenja prometnica će se pregledati i utvrditi
eventualna oštećenja, te postupiti u skladu sa
stavkom 2. ovog članka.
Upravni odjel slobodan je u odobrenju iz
prethodnog stavka utvrditi mehanizme osiguranja
koji će jamčiti sanaciju eventualnih oštećenja.

3. Sustav tehničkog uređenja prometa u užem
smislu
Članak 10.
Tehničkim uređenjem prometa u užem
smislu iz članka 5. ove Odluke smatra se određenje
mjesta, postavljanje vodoravne i okomite
signalizacije, semaforskih i drugih signalnih i
svjetlosnih uređaja i određivanje načina rada tih
uređaja, parkirnih površina, autobusnih stajališta, te
prometne, zaštitne i druge opreme na prometnim
površinama.

Članak 8.
Članak 11.
Na svim cestama i ulicama na području
općine Klakar dozvoljava se dvosmjerni promet
kretanja.

Članak 9.
Ovom Odlukom na svim nerazvrstanim
cestama na području općine Klakar zabranjuje se
prometovanje teretnim vozilima čija je najveća
dopuštena masa veća od 3,5 tone.
Pri tome se lokalni promet opskrbe, čistoće, zimske
službe, vatrogasnih vozila i drugih interventnih

Za tehničku uređenost državnih cesta
nadležne su Hrvatske ceste d.o.o., za županijske i
lokalne ceste nadležna je Županijska uprava za
ceste, dok je za tehničku uređenost nerazvrstanih
cesta i ulica nadležna općina Klakar.
Prometni znakovi, signalizacija i oprema, te
turistička i ostala signalizacija postavljaju se na
javnoj cesti na temelju Prometnog projekta,
sukladno članku 44. Zakona o javnim cestama
(»Narodne novine«, broj 180/04), i članku 13.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne
novine«, broj 67/08).
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Za postavljanje i održavanje prometne signalizacije
i opreme na nerazvrstanim cestama zadužen je
Jedinstveni upravni odjel općine, ili druga pravna
osoba u vlasništvu općine ili s kojom općina sklopi
ugovor.
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Privremena regulacija prometa iz stavka 1. ovog
članka odobrava se temeljem Projekta privremene
regulacije prometa koji je izvođač radova dužan
izraditi prije ishodovanja suglasnosti.

4. Ograničenja brzine kretanja vozila
Članak 12.
Članak 14.
Tehničko uređenje prometa (u daljnjem
tekstu: regulacija prometa) na prometnim
površinama nerazvrstanih cesta određuje se
Prometnim projektom, koji izrađuje fizička ili
pravna osoba ovlaštena za izradu takvih projekata, a
koju je odabrao općinski načelnik.
Regulaciju prometa utvrđuje općinski načelnik,
temeljem izrađenog Prometnog projekta, a uz
prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova - Policijske uprave Brodsko - posavske
županije, Hrvatskih cesta d.d. i Županijske uprave za
ceste.
Ukoliko se Prometnim projektom iz prethodnog
stavka definiraju mjere kao: promjena prvenstva
prolaska, režima prometovanja, ograničenja u
prometovanju i sl., te se mjere provode kroz Izmjenu
i dopunu pojedinih članaka ove Odluke.

Članak 13.
Privremena regulacija prometa na
prometnim površinama zbog izgradnje,
rekonstrukcije i popravaka objekata prometnih
površina i instalacija u njima, te drugih objekata uz
prometne površine utvrđuje se na isti način kako je
određeno u članku 6. ove Odluke.
Prema obrazloženoj i opravdanoj potrebi može se
privremeno zabraniti ili drugačije ograničiti promet
na prometnim površinama, ako se radovi ne mogu
izvesti bez obustave prometa ili ako se promet bez
toga ne može sigurno odvijati.
Na području općine Klakar izvođenje radova na
javnim cestama dozvoljeno je sukladno odredbama
Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta
(»Narodne novine«, broj 77/99.).
Na nerazvrstanim cestama izvođenje radova
dozvoljeno je uz odobrenje i suglasnost
Jedinstvenog upravnog odjela općine Klakar.

Na području općine Klakar vozila se na
javnim i nerazvrstanim cestama izvan naselja
moraju kretati brzinom koja odgovara uvjetima i
stanju kolnika. Prema Zakonu o sigurnosti prometa
na cestama najveća dozvoljena brzina vožnje na
dionicama ceste izvan naselja gdje prometnotehnički uvjeti to dopuštaju ne smije biti veća od 90
km/h, a u naseljima najveća dozvoljena brzina iznosi
50 km/h.
U naseljima može biti propisana i manja brzina
vožnje.

Članak 15.
Brzina kretanja vozila ograničava se
standardnom prometnom signalizacijom, i mora biti
vidljivo postavljena na početku svake dionice ceste
ili ulice iza raskrižja na desnoj strani u smjeru
vožnje.
Uz signalizaciju iz stavka 1. brzina se može
ograničavati i napravama za smirivanje prometa.
Za provedbu mjera iz stavka 1. i 2. zadužen je
Jedinstveni upravni odjel općine.

5. Promet pješaka, biciklista, vozača mopeda,
radnih strojeva, zaprežnih vozila, gonjenje i
vođenje stoke
Članak 16.
Za promet pješaka, biciklista, vozača
mopeda, radnih strojeva, zaprežnih vozila, gonjenje
i vođenje stoke vrijede odredbe Zakona o sigurnosti
prometa na cestama (»Narodne novine«, broj
67/08.).
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Članak 17.

Članak 19.

Pješaci se ne smiju kretati niti zadržavati na
kolniku, nego se moraju kretati nogostupom ili
drugom površinom određenom za kretanje pješaka,
odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za
kretanje pješaka.
Iznimno od stavka 1. ovog članka na cesti na kojoj
ne postoji nogostup ili druga površina određena,
odnosno prikladna za kretanje pješaka ili ako ta
površina postoji, a ne može se koristiti iz bilo kojih
razloga pješaci se mogu kretati kolnikom, ali tako da
budu što bliže rubu kolnika i na način kojim se ne
ugrožava promet vozila.
Pješak koji se kreće kolnikom na javnoj cesti dužan
je kretati se uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a
iznimno uz desni rub kolnika samo kad je takovo
kretanje za njega sigurnije (nepregledan zavoj,
usjek, provalija, zasjek, odron i sl.), dok se prelazak
preko ceste obavlja samo i isključivo na preglednom
dijelu ceste, i to na siguran način.

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

Članak 18.
U slučaju da na kolniku ima vode, blata ili
otpadaka vozači motornih vozila su dužni smanjiti
brzinu i spriječiti prskanje vode, blata ili otpadaka
koje bi moglo zaprljati ili ozlijediti pješake. Pravne
ili fizičke osobe koje su nadležne za čišćenje i
održavanje cesta dužne su u što je kraće mogućem
roku otkloniti nečistoće sa cesta, te ih osposobiti za
normalni promet.
Pješački prijelazi moraju biti obilježeni vodoravnom i okomitom prometnom signalizacijom
sukladno važećem Pravilniku o prometnim
znakovima (»Narodne novine«, broj 33/05).
Radi nesmetanog kretanja invalida, prolaska
biciklista i dječjih kolica, na obilježenim pješačkim
prijelazima treba biti postavljen polegnuti rubnjak.
Ova mjera mora se poštivati kod svake novogradnje
i rekonstrukcije ulica.
Za provedbu mjera iz ovog članka zadužen je
Jedinstveni upravni odjel općine.

6. Parkirališne površine i načini parkiranja,
zabrane parkiranja i mjesta ograničenog
parkiranja
Članak 20.
Zaustavljanje i parkiranje osobnih vozila i
motocikala na području općine Klakar dozvoljeno je
na uređenim i obilježenim površinama koje su za to
namijenjene, kao i drugim površinama gdje to nije
protivno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama
(»Narodne novine«, broj 67/08.) članak 78. do
članak 88. ili drugim propisima.
Općinski načelnik posebnim aktom određuje po
potrebi, koje se površine na području općine mogu
koristiti kao parkirališni prostor i namjenu tih
parkirališta prema vrsti vozila, načinu uređenja i
naplati parkiranja.

Članak 21.
Kolnik ili dio kolnika može se urediti,
obilježiti i koristiti kao parkiralište samo pod
uvjetom da za dvosmjerni promet preostane
slobodna kolnička površina širine od min. 5,50 m, a
za jednosmjerni promet najmanje u širini od 3,00 m.
Nogostup ili dio nogostupa može se urediti,
obilježiti i koristiti za parkiranje vozila samo pod
uvjetom da se za kretanje pješaka ostavi najmanje
1,6 m širine pješake površine, s tim da ta pješaka
površina ne može biti uz rub kolnika.
Kolnici i nogostupi uz dionice kategoriziranih
javnih cesta kroz naselje ili druge površine uz te
dionice mogu se urediti, obilježiti i koristiti za
parkiranje vozila samo uz suglasnost nadležne
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uprave za ceste i u skladu s aktom općinskog
načelnika.

Članak 22.
Na uređenom i obilježenom parkiralištu
određeni broj parkirališnih mjesta mora biti
namijenjen vozilima kojima se koriste invalidne
osobe čija su vozila obilježena posebnim znakom.
Na parkirališnom mjestu obilježenom za invalidska
vozila zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje
drugih vozila.

Članak 23.
Odlukom općinskog načelnika na
pojedinim parkiralištima može se uvesti naplata
parkiranja.
Vrijeme trajanja, cijenu i način naplate parkiranja
određuje općinski načelnik posebnim aktom, a
provedbu ugovorom povjerava drugoj pravnoj
osobi.
Parkirališna mjesta na kojima će se vršiti parkiranje
uz naplatu, način povjeravanja istih na upravljanje i
organizaciju naplate, visinu naknade i način
korištenja sredstava ostvarenih naplatom parkiranja,
odredit će općinski načelnik posebnim aktom.
Od plaćanja naplate iz stavka 1. i 2. ovog članka
izuzeta su vozila invalidnih osoba.

Strana: 421
Članak 25.

Sva javna parkirališta moraju biti označena
sukladno Pravilniku o prometnim znakovima,
opremi i signalizaciji na cestama (»Narodne
novine«, broj 33/05.), prometnim znakom
»parkiralište« (C35). Na znaku C35 ili na dopunskoj
ploči može se odgovarajućim simbolima ili
natpisima označiti način parkiranja, smjer u kojem
se nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do
parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište
namijenjeno, a i moguće vremensko ograničenje.
Na parkiralištima s naplatom mora stajati vremenski
period i vrijeme naplate parkiranja, te cijena
parkiranja.
Za provedbu mjera iz stavka 1. zadužen je
Jedinstveni upravni odjel općine.

Članak 26.
U ovoj Odluci primjenjuju se odredbe o
zaustavljanju i parkiranju vozila prema odredbama
iz članka 78. do članak 88. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama (»Narodne novine«, broj
67/08).
Mjesta zabrane parkiranja moraju biti obilježena
propisanim prometnim znakom »zabrana
parkiranja« koji označuje stranu ceste na kojoj je
zabranjeno parkiranje vozila.

Članak 27.
Članak 24.
Autobusima, teretnim i priključnim
vozilima, radnim strojevima, traktorima i
poljoprivrednim strojevima zabranjeno je
parkiranje na svim javnim parkiralištima, javnim
prometnim površinama i autobusnim stajalištima na
području općine Klakar.
Izuzetno iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni
upravni odjel općine može odobriti vozilima iz
stavka 1. ovog članka privremeno parkiranje na
neuređenim javnim površinama na rok ne duži od 1.
godinu dana uz naplatu.

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

7. Zone smirenog prometa
Članak 28.
Jedinstveni upravni odjel općine uz
suglasnost općinskog načelnika i Policijske uprave
može po potrebi na područjima općine Klakar
odrediti zone smirenog prometa. Zona smirenog
prometa je područje u naselju obilježeno propisanim
prometnim znakom, u kojem se vozila ne smiju
kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka i u
kojemu je dječja igra svugdje dopuštena.
Zone smirenog prometa označavaju se standardnom
prometnom signalizacijom sukladno važećem
Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i
signalizaciji na cestama (»Narodne novine«, broj
33/05).
Zone smirenog prometa posebno se određuju
Pravilnikom o zonama smirenog prometa koje
donosi općinski načelnik.

8. Blokiranje autobusa, teretnih automobila,
priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima
koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta
vozila i način deblokade tih vozila
Članak 29.
Blokiranje autobusa, teretnih automobila,
priključnih vozila i radnih strojeva parkiranih na
mjestima koja nisu za to predviđena i njihovo
premještanje obavlja pravna ili fizička osoba koju za
to ovlasti općinski načelnik uz prisustvo
predstavnika Policijske uprave ili druge zakonom
ovlaštene osobe.

9. Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za
pješake na opasnim mjestima
Članak 30.
Na prometnim površinama mogu se
postavljati zaštitne ograde, stupići, betonske
polukugle ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite
pješaka ukoliko ne smanjuju propisanu minimalnu
širinu pješačkog nogostupa.
Postavljanje svih prepreka iz stava 1. ovog članka
vrši se prema Prometnom projektu, a prije
postavljanja potrebno je pribaviti prethodnu
suglasnost Policijske uprave koja se daje na cijeli
Prometni projekt.
O postavljanju i održavanju zaštitnih ograda ili
stupića brine Jedinstveni upravni odjel općine ili
pravna osoba kojoj te poslove općina povjeri
temeljem ugovora.

Članak 31.
Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog
ili poslovnog prostora Jedinstveni upravni odjel
općine može dati suglasnost za postavu zaštitnih
ograda, stupića ili drugih prepreka, a radi osiguranja
slobodnog pristupa u objekt.
Fizičke prepreke postavljaju se putem Jedinstvenog
upravnog odjela općine na trošak podnositelja
zahtjeva.
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10. Pješačke zone, posebne tehničke mjere za
sigurnost pješaka i biciklista i dr.
Članak 32.
U pješačkim zonama na području općine
zabranjeno je kretanje i parkiranje vozila. Iznimno
se može izdati odobrenje kretanja vozilima s
posebnim odobrenjem u pješačkim zonama.
Interventna i komunalna vozila prema potrebi imaju
stalan pristup u pješačke zone.

11. Javni promet putnika
Članak 33.
Javni promet putnika organizira se
autobusima.
Zaustavljanje vozila javnog prometa, te ukrcaj i
iskrcaj putnika vrši se na postojećim autobusnim
stajalištima. Na stajalištima javnog prometa nije
dozvoljeno zaustavljanje ni parkiranje turističkih
autobusa, kao ni drugih vozila.
Sva nova stajališta koja se budu izvodila trebaju biti
izgrađena s ugibalištem, sukladno Pravilniku o
autobusnim stajalištima (»Narodne novine« broj
119/07).
Odluka o utvrđivanju novih i ukidanju postojećih
lokacija autobusnih stajališta na državnim cestama,
sukladno odredbi Pravilnika o autobusnim
stajalištima (»Narodne novine«, broj 119/07.), u
nadležnosti je Hrvatskih cesta d.o.o.

Članak 34.
Postojeća autobusna stajališta su:
stajališta županijskih i međužupanijskih
autobusnih linija:
Na županijskoj cesti Ž4215:
U naselju Ruščica, Ulica Hrvatskih
branitelja:
o
Ulazna kod kućnog broja 37;
o
Silazne kod kućnog broja 60.
U naselju Gornja Bebrina:

o
o
o
o
o
o
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Ulazne kod kućnog broja 49 i 105;
Silazne kod kućnog broja 56 i 130.
U naselju Klakar:
Ulazne kod kućnog broja 39 i 109;
Silazna kod kućnog broja 12.
U naselju Donja Bebrina:
Ulazne kod kućnog broja 35, 85 i 129a;
Silazne kod kućnog broja 22 i 94.

Novo planirana autobusna stajališta su:
stajališta županijskih i međužupanijskih
autobusnih linija:
Na županijskoj cesti Ž4210:
u naselju Ruščica:
o
u ulici I.B. Mažuranić silazna na
katastarskoj čestici 70/5;
o
u ulici Ljudevita Gaja ulazna ispred
kućnog broja 1.
Na županijskoj cesti Ž4215:
u naselju Ruščica:
o
u ulicu Ruščičkih žrtava ulazna ispred
kućnog broja 7.
o
o

u naselju Gornja Bebrina:
ulazna ispred kućnog broja 1a;
silazna ispred kućnog broja 2c.

o

u naselju Klakar:
silazna ispred kućnog broja 44a.

12. Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i
napuštenih vozila
Članak 35.
Uklanjanje dotrajalih, oštećenih, i
napuštenih vozila regulirano je Odlukom o
komunalnom redu.
Dotrajala, oštećena i napuštena vozila (tehnički
neispravna i vozila bez registarskih oznaka) vlasnik
je dužan ukloniti s javnih prometnih i javnih zelenih
površina.
Ukoliko vlasnik ne izvrši radnju iz prethodnog
stavka, vozilo će se uklonit temeljem naloga
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komunalnog redara općine, a putem fizičke ili
pravne osobe ovlaštene za tu djelatnost, angažirane
od strane općinskog načelnika, a sve troškove
vezane za uklanjanje vozila snosit će vlasnik vozila.

13. Površine na kojima će se obavljati: test
vožnja, cross, off road, sportske i druge vožnje
Članak 36.
Na području općine Klakar nisu predviđene
površine za test vožnju (poligoni).
Na području općine Klakar nije dozvoljena cross,
off road, sportske, eduro i promidžbene vožnje.
Visinu troškova globe za nepoštivanje prethodnog
stavka određuje općinski načelnik, kazna se
naplaćuje putem zakonom ovlaštene osobe, a te
troškove snosi vlasnik vozila iz stavka 2. ovog
članka.

III. PRAĆENJE I NADZOR NAD
PROVEDBOM ODLUKE
Članak 37.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke
obavlja Jedinstveni upravni odjel općine putem
zakonom ovlaštene osobe, uz punu suradnju sa
službenim osobama Ministarstva unutarnjih
poslova PU Brodsko-posavske županije.
U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove
Odluke zakonom ovlaštene osobe imaju ovlasti
prema
Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne
novine«, broj 67/08).

IV. KAZNENE ODREDBE
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Ograničenja i obveze propisane odredbama
ove Odluke moraju se vidljivo označiti propisanom
prometnom signalizacijom, a sve u skladu s važećim
Pravilnikom o prometnim znakovima (»Narodne
novine«, broj 33/05.).
Vodoravna i okomita prometna signalizacija
postavljena do dana stupanja na snagu ove Odluke
važi do postavljenja nove vodoravne i okomite
prometne signalizacije sukladno ovoj Odluci i
Prometnom projektu.
Ukoliko se Prometnim projektom iz članka 12. ove
Odluke definiraju mjere kao: promjena prvenstva
prolaska, režima prometovanja, ograničenja u
prometovanju i sl., a koje nisu propisane u ovoj
Odluci, te se mjere provode kroz Izmjenu i dopunu
pojedinih članaka ove Odluke, a koje donosi
općinski načelnik.

Članak 40.
U slučaju izvanrednih potreba (interventni
građevinski zahvati održavanje javnih priredaba i
manifestacija i sl.) općinski načelnik može iznimno,
uz prethodnu suglasnost MUP-a, odrediti drugačije
odvijanje prometa i parkiranje vozila, nego što je
određeno odredbama ove Odluke.

Članak 41.
Na ostala pitanja o uređenju prometa koja su
u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a koja
nisu određena ovom Odlukom, primjenjuju se
odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama
(»Narodne novine«, broj 67/08.) i podzakonskih
propisa vezanih za ovo područje.

Članak 38.
Za prekršitelje odredbi ove Odluke
primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom
o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne
novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13,
92/14 ).

Članak 42.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«.

Broj: 4

»SLUŽBENI VJESNIK«
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/15-02/33
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 26. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

4.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07.,
38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), članka 188. Zakon o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13.), članka 29. Statuta općine Klakar i
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 12/09. i 6/13.) Općinsko vijeće općine
Klakar na 16. sjednici održanoj 26.ožujka 2015.
godine donijelo je
IZMJENU
Odluke o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna
PPUO KLAKAR

Članak 1.
Ovom Izmjenom Odluke (u daljnjem
tekstu: Odluka) vrše se izmjene Odluke o izradi II.
ciljanih Izmjena i dopuna PPUO KLAKAR
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
br.18/2012).

Članak 2.
U članku 2. Temeljne odluke, stavak 2
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zamjenjuje se i glasi:
1.
Izmjene građevinskih područja
1a - proširenje građevinskog područja u
naselju Ruščica -na istočnoj strani ulice
Tina Ujevića u površini cca 2 ha, te
proširenje građevinskog područja na kč.br.
367 k.o. Ruščica
1b - proširenje građevinskog područja u
naselju Ruščica-sjeveroistočno od ulice
I.B.Mažuranić u površini cca 1,5 ha
1c - proširenje građevinskog područja u
naselju Ruščica –uz Ulicu Hrvatskih
Branitelja u površini cca 7 ha i produžetku
ulice K.A.Stepinca u smjeru istoka u
površini cca 1.5 ha
1d - proširenje građevinskog područja u
naselju Donja Bebrina – na sjevernom
dijelu zapadnog područja naselja površine
cca 1,7 ha
1e –promjena namjene unutar građevinskog
područja naselja Klakar-definiranje
izgrađenog dijela građevinskog područja
istočno od nogometnog igrališta umjesto
planom definirane prometne površine
(površina prenamjene cca 0,2 ha)
1f - promjena namjene istočno od naselja
Klakar
iz „gospodarska namjena
(planirano) u namjenu „mješovita namjena“
2.
Definiranje nerazvrstane ceste na lokaciji
postojećeg puta koji dijelom prolazi
planiranom gospodarskom zonom, te
definiranje prometnih koridora između
Starčevićeve ulice i Hrvatskih branitelja
3.
Ugrađivanje odredbi za provođenje vezanih
za obnovljive izvore energije, sukladno
Izmjenama i dopunama Prostornog plana
Brodsko – posavske županije
4.
Izmjena Odredbi za provođenje vezanih za
sportsko – rekreacijsku namjenu
5.
Usklađenje uređenih i neuređenih dijelova
građevinskih područja sa Zakonom o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“ broj 153/13.).

Članak 3.
U članku 3. Temeljne odluke, stavak (2)
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Broj: 4

„Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“
broj 23/2014.

(2)
Izmjenama i dopunama potrebno je
uskladiti uređene i neuređene dijelove građevinskih
područja sa Zakonom o prostornom uređenju i
gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.).
Ukupan prostorni razvoj područja općine Klakar u
najvećem dijelu je u skladu s PPUO Klakar, a ovim
je Izmjenama i dopunama Plana obuhvaćeno jedino
omogućavanje izgradnje na građevnim česticama u
kontaktnom području naselja, odnosno promjena
namjene građevnih čestica unutar građevinskih
područja naselja i izmjene Odredbi za provođenje
vezanih za sportsko – rekreacijsku namjenu.
Također je ovim izmjenama i dopunama potrebno
omogućiti izgradnju obnovljivih izvora energije,
sukladno Izmjenama i dopunama Prostornog plana
Brodsko – posavske županije .

Članak 8.
(1)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
– posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA KLAKAR
KLASA: : 021-05/15-02/32
URBROJ : 2178/07-02-15-1
Klakar, 26. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić,ing.str., v.r.

Članak 4.
Drugi članci Temeljne Odluke ne mijenjaju
se i dalje ostaju na snazi.
5.
Članak 5.
(1)
Sukladno članku 79. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji ova Odluka dostavlja se:
urbanističkoj inspekciji,
tijelima i osobama iz članka 7. ove Odluke
zajedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 79.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar
i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 12/09. i 6/13), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 16. sjednici održanoj 26. ožujka
2015. godine, donijelo je
ODLUKU

Članak 6.
(1)
Provođenje ove Odluke povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar.

o izradi Strateškog razvojnog programa općine
Klakar

Članak 1.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se
izvan snage Odluka o izradi usklađenja prostornog
plana uređenja općine Klakar sa Zakonom o
prostornom uređenju (NN RH 153/13) objavljena u

Izradit će se Strateški razvojni program
općine Klakar za razdoblje 2015.-2020. godine.
Strateški razvojni program je temeljni strateški
dokument koji definira optimalne razvojne pravce
lokalnog područja uzimajući u obzir obilježja,

Broj: 4
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prednosti i ograničenja promatranog područja i
njegovog okruženja.
Strateški razvojni program općine omogućava
planiranje, provedbu, kontrolu i evaluaciju
gospodarskog razvoja, zaštitu i upravljanje područja
prirodnih vrijednosti, potencijalnim investitorima
daje uvid u strategiju zajednice u koju žele ulagati,
dok je za donatore (prvenstveno EU i nacionalne
fondove) osnovni dokument na temelju kojeg
odlučuju o dodjeli bespovratnih sredstava.
Strateški razvojni program daje odgovore u kojem
smjeru razvoj treba ići i na koji ga način ostvariti.
Kroz Strateški razvojni program analizira se
postojeće stanje, te donose ciljevi, prioriteti i mjere
budućeg održivog razvoja.

Članak 2.
U izradi Strateškog razvojnog programa uz
službenike općine i podršku vanjskih konzultanata,
aktivno će se uključiti i predstavnici gospodarskog i
društvenog sektora.

Članak 3.
U Proračunu općine Klakar za 2015. godinu
planirana su sredstva za potrebe izrade Strateškog
razvojnog programa.
Izvori se planiraju u stopostotnom iznosu iz Mjere 7,
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za
razdoblje 2014.-2020. (intenzitet javne potpore po
projektu iznosi 100% vrijednosti prihvatljivih
troškova).
Donošenje odluke o izradi Strateškog razvojnog
programa na Općinskom vijeću preduvjet je za
prijavu na natječaj za dodjelu sredstava za njegovu
izradu u okviru Mjere 7, te će se po njegovoj izradi
dokument usvojiti na Općinskom vijeću, što je
preduvjet za isplatu sredstava u okviru Mjere 7.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku

Strana: 427

Brodsko – posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/15-02/35
URBROJ:2178/07-02-15-1
Klakar, 26.ožujka 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Vinko Lucić,ing., v.r.

6.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar
i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 12/09. i 6/13), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 16. sjednici održanoj 26.ožujka
2015.godine, donijelo je
ODLUKU
o dodjeli stipendije redovitim studentima s
područja općine Klakar

Članak 1.
Predmet ove Odluke je utvrđivanje uvjeta i
postupka dodjele stipendije redovitim studentima
koji imaju prebivalište na području općine Klakar.

Članak 2.
Pravo na stipendiju imaju svi redoviti
studenti, koji su upisani i pohađaju visoko učilište
(sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u
njegovom sastavu, veleučilište ili visoku školu) koji
udovoljavaju sljedećim uvjetima:
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-

da su državljani Republike Hrvatske;
da kandidati i njihovi roditelji imaju
prebivalište na području općine Klakar;
da nisu stariji od 27 godina života;
da nisu ostvarili pravo na državnu,
županijsku ili neku drugu stipendiju.

-

-

Broj: 4

odredbu o mogućnosti povećanja ili
smanjenja iznosa stipendije tijekom njezina
korištenja, ovisno o mogućnostima
Proračuna općine Klakar, bez suglasnosti
korisnika i
ostala prava i obveze ugovornih strana.

Članak 3.

Članak 6.

Postupak ostvarivanja prava na stipendiju iz
članka 1. ove Odluke studenti ostvaruju dostavom
„Zahtjeva za dodjelu stipendije“, koji se može
preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili na
Internet stranicama općine, i sljedećih dokumenata:
Potvrde o prebivalištu izdanu od MUP-a;
Domovnicu (preslika);
Potvrdu visokog učilišta iz članka 2. ove
Odluke;
Izjavu o članovima zajedničkog
domaćinstva;
Broj žiro računa na koji će se vršiti uplata
stipendije.

Visina stipendije redovitim studentima
iznosi 500,00 kuna mjesečno, a isplaćuje se na žiro
račun studenta korisnika najkasnije do kraja mjeseca
za prethodni mjesec.

Članak 4.
Temeljem dostavljene dokumentacije i
zahtjeva iz članka 3. ove Odluke Jedinstveni upravni
odjel općine sačinjava spisak studenata koji
ostvaruju traženo Pravo, donosi odluku i
pojedinačno ih obavješćuje o tome.

Članak 5.
Nakon konačnosti odluke o dodjeli
stipendije općinski načelnik i korisnik potpore
zaključuju ugovor o stipendiji koji sadrži:
naznaku ugovorenih strana,
visinu odobrene stipendije,
naziv, vrstu i trajanje studijskog programa
koju student pohađa,
vrijeme i uvjete korištenja stipendije,
dinamiku isplate stipendije,
odredbe o prestanku stipendije, mirovanju i
vraćanju kao i druge odredbe bitne za
korištenje stipendije;

Članak 7.
Financijska potpora stipendija odobrava se
za vrijeme školovanja korisnika, odnosno koliko mu
traju redovita predavanja i šest mjeseci
apsolventskog staža.
Odobrena stipendija dodjeljuje se nakon
zaključenog ugovora o stipendiji, a isplaćuje se za
fiskalnu godinu u devet mjesečnih rata, od siječnja
do lipnja i od listopada do prosinca pod uvjetom da
je korisnik upisao višu (narednu) godinu studija.
Svake godine su svi studenti obvezni do
kraja listopada dostaviti potvrdu o upisu u sljedeću
godinu studija.
Korisnik stipendije ostvaruje pravo na
nastavaka godišnje isplate predajom potvrde o upisu
u višu narednu godinu studija.
Studeni su dužni dostaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu općine obavijest o bilo kakvoj
promjeni svoga statusa koja bi mogla utjecati na
promjenu prava iz ove Odluke.

Članak 8.

-

Korisnik gubi pravo na stipendiju ukoliko:
ne dostavi potvrdu o upisu, svake godine do
kraja listopada;
se utvrdi da je pravo na potporu ostvario na
temelju neistinitih i nepotpunih podataka;
započne primati potporu ili stipendiju od
drugih državnih, županijskih, gradskih i

Broj: 4

-
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općinskih fondova i tijela ili od javnih
poduzeća i javnih ustanova;
svojevoljno prekine školovanje ili promjeni
studij;
njegovo prebivalište više nije na području
općine Klakar.
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Jedinstvenog upravnog odjela općine, a student
bude stavljen na spisak korisnika iz članka 4. ove
Odluke.

Članak 13.

Korisnik koji izgubi pravo na stipendiju
zbog razloga navedenih u članku 8. ove Odluke,
dužan je vratiti cjelokupni iznos primljene potpore u
roku koji je jednak vremenu tijekom kojega je
primio potporu.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjuje se od početka
akademske godine 2014/2015.
Početkom primjene ove Odluke prestaje
važiti Pravilnik o korištenju sredstava Proračuna
općine Klakar za stipendiranje studenata („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/2006)

Članak 10.

OĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Članak 9.

Stipendija se vraća obročno ili odjednom u
cijelosti (na zahtjev korisnika). Visina mjesečne rate
ne može biti niža od mjesečnog iznosa potpore koju
je korisnik primao.
Korisnik stipendije dužan je petnaest (15) dana po
stjecanju diplome pismeno izvijestiti nadležna tijela
općine Klakar o tome. U suprotnom, općina Klakar
će pokrenuti postupak za vraćanje cijelog iznosa
primljene stipendije sudskim putem.
S korisnikom koji je dužan vratiti stipendiju, sklapa
se poseban sporazum.

KLASA: : 021-05/15-02/34
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 26. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Vinko Lucić, ing., v.r.

7.
Članak 11.
Korisnik čije se prebivalište, promijenilo
zbog promjene Zakona o područjima županija,
gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a upisao je
narednu godinu studija, oslobađa se obveze vraćanja
potpore.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar
i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 16. sjednici održanoj 26. ožujka
2016. godine, usvojilo je:

Članak 12.

IZVJEŠĆE

Pravo na stipendiju mogu ostvariti svi
studenti iz članka 2. ove Odluke koji se jave u roku
utvrđenim pozivom za dostavu zahtjeva za dodjelu
stipendije, dostave zahtjev i potrebnu
dokumentaciju i ona bude prihvaćena od

o izvršenju Programa i izmjena i dopuna
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Klakar za
2014. godinu
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Članak 1.

Programom i Izmjenama i dopunama
Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Klakar u
2014.godini planirana su sredstva za izgradnju staza
(nogostupa) u Gornjoj Bebrini, Klakaru i Ruščici u
iznosu 20.000,00 kuna; za izradu projektne
dokumentacije priključnih cesta u Gornjoj Bebrini,
Klakaru i Donjoj Bebrini u iznosu 100.000,00 kn; za
izgradnju javne rasvjete u Donjoj Bebrini, Gornjoj
Bebrini, Klakaru i Ruščici u iznosu 30.000,00 kn; za
proširenje i izgradnju vodovodne mreže na području
općine i izrada kućnih priključaka na općinske
objekte u iznosu 100.000,00 kn; za početak radova
izgradnje kanalizacije u Gornjoj Bebrini, Klakaru i
Donjoj Bebrini u iznosu 20.000,00 kn.
Iako su za navedene radove u 2014.godini
Programom i Izmjenama programa planirana
sredstva, nije se ništa realiziralo.

Broj: 4

8.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br.
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13) i članka 29. Statuta općine Klakar i
članka 5. Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta („Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ br. 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće na
svojoj 16. sjednici održanoj 26.ožujka 2015. godine,
usvojilo je:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa i izmjena i dopuna
Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2014. godini

Članak 1.
Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa i izmjena i
dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Klakar za
2014.godinu objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: : 021-05/15-02/38
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 26. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

Programom i izmjenama i dopunama
Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Klakar u 2014 godini utrošeno je
542.372,88 kuna kako slijedi:

Broj: 4
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Red.
Br.
1.
-

2.

3.

4.-

Naziv

Planirano

Održavanje cistoce u dijelu koji se odnosi na cišcenje
javnih površina:
Za čišćenje i odvoz komunalnog otpada s javnih površina
(kontejneri, kante),
Održavanje nerazvrstanih cesta:
Za nasipanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova,
parkinga kamenom; ugradnja cijevnih propusta; košenje i
malčiranje kanala i bankina
Održavanje groblja:
Za redovito košenje, odvoz smeća, čišćenje snijega na
groblju, te održavanje mrtvačnice u Donjoj Bebrini i
Ruščici,
Javna rasvjeta:
Za troškove zamjene rasvjetnih tijela i potrošnju
električne energije za javnu rasvjetu
UKUPNO

Članak 2.
Ovo Izviješće o izvršenju Programa i
izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2014.godini objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
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Ostvareno

10.000,00 kn

9.847,08 kn

350.000,00 kn

336.879,50 kn

50.000,00 kn

47.084,33 kn

165.000,00 kn

163.154,47 kn

575.000,00 kn

556.965,38 kn

9.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta
općine Klakar (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 16. sjednici održanoj 26.ožujka
2016.godine, donijelo je
ODLUKU

KLASA: : 021-05/15-02/37
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 26. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području općine
Klakar u 2014. godini

I
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće
načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
na području općine Klakar u 2014. godini.

II
Izvješće se prilaže uz ovu Odluku, a ista
će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Broj: 4

KLASA: : 021-05/15-02/36
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 26. ožujka 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

Broj: 4
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OPĆINA SIBINJ

1.

Članak 2.

Na temelju članka 14. Uredbe o
računovodstvu proračuna („NN“, br.96/94, 108/96,
119/01,74/02), te članka 15. i 16. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(„NN“ br.119/01, 74/02, 3/04) i članka 30. Statuta
općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj
na svojoj 11. sjednici, održanoj 2015. godine
donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća Inventurnog povjerenstva
o popisu imovine općine Sibinj sa stanjem na
dan 31.12.2014.godine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Inventurnog povjerenstva o izvršenom popisu imovine općine Sibinj sa
stanjem na dan 31.12.2014.godine.

Inventurno povjerenstvo izvršilo je popis
imovine, novčanih sredstava, potraživanja i obveza
općine Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2014. g., te
sastavilo Izvješće o izvršenom godišnjem popisu
imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava,
obveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2014.
godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-06/14-01/40
Urbroj: 2178/08-01-15-2
Sibinj, 20. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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Broj: 4

2.

3.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04,
38/09, 79/09, 49/11 i 144/12-pročišćeni tekst) i
članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 04/13), Općinsko
vijeće općine Sibinj na svojoj 11. sjednici održanoj
20.ožujka 2015. godine, donosi

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04,
38/09, 79/09, 49/11 i 144/12-pročišćeni tekst) i
članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 04/13), Općinsko
vijeće općine Sibinj na svojoj 11. sjednici održanoj
20. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Sibinj za 2014. godinu

o usvajanju Ivješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u općini
Sibinj za 2014. godinu

I.

I.

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

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u općini Sibinj
za 2014. godinu, koji je podnio općinski načelnik.
II.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Sibinj za 2014. godinu sastavni je
dio ove Odluke.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Sibinj za 2014. godinu sastavni je dio ove
Odluke.
III.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 400-01/15-01/11
Urbroj: 2178/08-01-15-4
Sibinj, 20. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 400-01/15-01/11
Urbroj: 2178/08-01-15-5
Sibinj, 20. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković , v.r.

Broj: 4

»SLUŽBENI VJESNIK«

4.

Strana: 435

Klasa: 400-01/15-01/11
Urbroj: 2178/08-01-15-6
Sibinj, 20. ožujka 2015.godine

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj
11. sjednici održanoj 20. ožujka 2015. godine,
donosi

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković, v.r.

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba i potrebnih sredstava u
područjima kulture i športa, te socijalne skrbi i
religiji za koje se sredstva izdvajaju iz
Proračuna općine Sibinj za 2014. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
gradnje javnih potreba i potrebnih sredstava u
područjima kulture i športa te socijalne skrbi i
religiji za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna
općine Sibinj za 2014. godinu, koje je podnio
općinski načelnik.

5.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta općine
Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine Sibinj
na 11. sjednici održanoj 20.ožujka 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
u povodu Izvješća o radu općinskog načelnika
u razdoblju srpanj-prosinac 2014. g.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa
gradnje javnih potreba i potrebnih sredstava u
područjima kulture i športa, te socijalne skrbi i
religiji za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna
općine Sibinj za 2014. godinu sastavni je dio ove
Odluke.

I.
Općinsko vijeće općine Sibinj prihvaća
Izvješće općinskog načelnika o provedenim
aktivnostima u razdoblju srpanj - prosinac 2014.
godine.
Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini
njegov sastavni dio.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 022-06/14-01/24
Urbroj: 2178/08-01-15-2
Sibinj, 20. ožujka 2015.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.

Broj: 4

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na
način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog
člana u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj
političkoj stranci/nezavisnom članu pripadaju
sredstva razmjerna broju njezinih članova u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog člana/cu utvrđuje se iznos od 100,00 kn.

Članak 3.
Raspoređena sredstva iz članka 3. ove
Odluke doznačit će se političkim strankama/
nezavisnim članovima na njihove račune,
tromjesečno u jednakim iznosima iz sredstava
Proračuna općine Sibinj za 2015.godinu:
Program javnih potreba, AKTIVNOST:Javne
potrebe - tekuće donacije političkim strankama.

6.

Na temelju članka 7.,stavka 2 Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (Narodne novine br.24/11 i 61/11) i
članka 30.Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije “ broj 4 /13), Općinsko
vijeće općine Sibinj na svojoj 11.sjednici održanoj
20.ožujka 2015.godine donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka/nezavisnih predstavnika
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Sibinj
u 2015 godini

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava
koje se u Proračunu općine Sibinj osiguravaju za
redovno godišnje financiranje političkih stranaka/
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom
vijeću u visini od 1.500,00 kn.

Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje
imaju političke stranke/nezavisni članovi koje imaju
vijećnika/cu u Općinskom vijeću općine Sibinj.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 021-05/15-01/1
Urbroj: 2178/08-01-15-3
Sibinj, 20. ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

Broj: 4

»SLUŽBENI VJESNIK«

7.

Strana: 437
III.

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima
(«N.N.» broj 54/88) i članka 30. Statuta općine
Sibinj
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 04/13), Općinsko vijeće općine
Sibinj na svojoj 11. sjednici održanoj 20. ožujka
2015. godine, donosi

Pločice s imenima ulica, pribavit će i
organizirati postavljanje Upravni odjel općine.

IV.

ODLUKU

Sve promjene u nazivima ulica izvršit će
Državna geodetska uprava u skladu sa člankom 14. i
17. stavak 1. alineja 1. Zakona o naseljima.

o imenovanju ulice u naseljima Slobodnica,
Sibinj i Gornji Andrijevci

V.

I.

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

U naseljima Slobodnica, Sibinj i Gornji
Andrijevci imenuje se ulica JELIK.

II.
Opis ulice za pojedina naselja je sljedeći :

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 023-01/14-01/123
Urbroj: 2178/08-01-15-3
Sibinj, 20. ožujka 2015. godine

SLOBODNICA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.

Početak ulice Jelik je od Posavske ulice u naselju
Slobodnica, k.č.br. 3774 i k.č.br. 3757, k.o.
Slobodnica, do početka s granicom k.o. Sibinj

SIBINJ
8.
Ulica Jelik nastavak je ulice iz naselja
Slobodnica od granice s k.o. Slobodnica, a obuhvaća
k.č.br. 4008, 4009 i 4010, k.o. Sibinj

GORNJI ANDRIJEVCI
Ulica Jelik nastavak je ulice iz naselja
Sibinj od granice s k.o. Sibinj, a obuhvaća k.č.br.
594/3, 595/3, dio k.č.br. 594/1, dio k.č.br. 595/1,
k.o. Gornji Andrijevci

Na temelju članka 14. st.1. Zakona o
predškolskom odgoju u naobrazbi („Narodne
novine“ br. 10/97 i 107/7) i članka 30. Statuta općine
Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj
na svojoj 11. sjednici, održanoj 20. ožujka 2015.
godine donijelo je
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PLAN

Broj: 4

Sibinj od 20.prosinca 2014.godine („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.27/2014).

mreže dječjih vrtića na području općine Sibinj
Članak 1.

Članak 7.

Na području općine Sibinj djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja provodi
Osnovna škola „Ivan Mažuranić“ - Sibinj, u dvije
grupe u Sibinju u prostoru Osnovne škole, te jednoj
grupi u Slobodnici u prostoru Područne škole.

Ovaj Plan će se objaviti u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 022-06/15-01/4
Urbroj: 2178/08-01-15-7
Sibinj, 20.ožujka 2015.godine

Općina Sibinj je do 2001. imala dječji vrtić
koji je prestao s radom jer je zgrada u kojoj se
odvijao rad vrtića postala neadekvatna za potrebe
vrtića

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

Članak 3.
Radi zadovoljavanja potreba žitelja općine
Sibinj za predškolskim obrazovanjem i odgojem
djece predškolske dobi, planira se izgradnja zgrade
dječjeg vrtića na istoj katastarskoj čestici na kojoj je
bio izgrađen dosadašnji dječji vrtić.

Članak 4.
Sredstva za provođenje programa
predškolskog odgoja i obrazovanja osigurat će se u
proračunu općine Sibinj.

9.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 30. Statuta općine Sibinj(„Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije“ br. 04/13) Općinsko
vijeće općine Sibinj na 11. sjednici održanoj 20.
ožujka 2015.g. donosi
ODLUKU

Članak 5.
Ovaj Plan će se dostaviti Brodskoposavskoj županiji, a u svrhu usklađivanja Plana
mreža dječjih vrtića na njenom području.

o izradi Strateškog razvojnog programa općine
Sibinj za razdoblje 2015. do 2020. godine

Članak 1.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ovog Plana, prestaje
važiti Plan mreže dječjih vrtića na području općine

Općinsko vijeće općine Sibinj daje
suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta
- Strateškograzvojnog programa općine Sibinj za
razdoblje 2015. do 2020. godine.

Broj: 4
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Članak 2.

Strateškim razvojnim programom općine
Sibinj do 2020. godine (u daljnjem tekstu:
Strategija) utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni
prema održivom socio-ekonomskom razvoju općine
Sibinj, te definirati razvojni prioriteti, mjere i
projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva
Strategije.
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posavske županije“.
Klasa: 021-05/15-01/1
Urbroj: 2178/08-01-15-4
Sibinj, 20.ožujka 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

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

Članak 4.
Sredstva za izradu Strategije osigurat će se
apliciranjem na mjeru 7. „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“; podmjera 7.1.
Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i
sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih
usluga, te planova zaštite i upravljanja koji se
odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja
visoke prirodne vrijednosti – operacija 7.1.1.
Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica
lokalne samouprave, koja se provodi u okviru
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014-2020.

Članak 5.
Ovlašćuje se načelnik općine Sibinj da
sukladno zakonskim propisima provede postupak
javne nabave i potpiše Ugovor o izradi Strategije
razvoja općine Sibinj.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko

10.

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu
(„NN“ 87/08)
i čl.16. st.3.
Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („NN“
24/13), Općinsko vijeće općine Sibinj je na 11.
sjednici održanoj 20.ožujka 2015.g. donijelo

GODIŠNjE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna općine Sibinj za
razdoblje 1.1.-31.12.2014.g.

OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom Proračuna općine
Sibinj za razdoblje
1.1.-31.12.2014. godine
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od
6.034.482,00 Kn.

II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
Proračuna za 1.1.-31.12.2014. godine izvršeni su u
ukupnom iznosu od 5.170.208,37 Kn.
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III

-

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

-

Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Višak prihoda u razdoblju
1.1.-31.12..2014.g.

6.034.482,00 Kn
5.170.208,37 Kn

-

864.273,63 Kn

Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi:
Manjak prihoda iz 2013.g.
Višak prihoda u razdoblju
1.1.- 31.12..2014.g.
Ukupni manjak prihoda

-

-

1.095.623,68 Kn

-

864.273,63 Kn
231.350,05 Kn

-

IV

-

Stanje žiro-računa na dan 1.1.2014. godine
bilo je 636.998,80 Kn, a na dan 31.12.2014. godine
642.312,78 Kn.

-

V
Stanje blagajne na dan 1.1.2014. godine bilo
je 0,00 Kn, a na dan 31.12.2014. godine bilo je 0,00
kn.

-

VI

-

Broj: 4

potraživanja za općinske poreze
204.673,30 Kn
potraživanja za šumski doprinos
1.260,68 Kn
potraživanja za stanove (Grad Slavonski
Brod)
503,03 Kn
potraživanja za komunalnu naknadu
826.920,84 Kn
potraživanja za komunalni doprinos
55.411,28 Kn
potraživanja za stanarine7.148,30 Kn
naknade za korištenje nefin. imovine
987,60 Kn
ostali prihodi od nefin. Imovine
16.065,54 Kn
prihod vodnog gospodarstva (Hrvatske
vode)
2.203,35 Kn
potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu
RH
209.347,99 Kn
potraživanje po osnovi prodaje poljop.
zemljišta
24.182,50 Kn
godišnja grobna naknada 26.503,09 Kn
potraživanja za najam poslovnog prostora
(prema izlaznim fakturama) a kojima je
sastavni dio i potraživanje od najmoprimaca
za grijanje i telefonske troškove
(specifikacija u KIF-u):
najam:
72.577,71 Kn
grijanje:
300,00 Kn
Ostala nenaplaćena potraživanja
(priključak vodovod) 11.440,00 Kn
Potraživanja Porezna uprava(više pl.porezi
i dopr.-ovrha)
31.217,60 Kn
Ostala potraživanja
8.504,89 Kn

Stanje udjela u glavnicama trgovačkih
društava na dan 31.12.2014.g. iznosi 1.592.299,95
Kn.

VIII

VII

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2014.
godine, u ukupnom iznosu 933.214,31 Kn, odnose
se na:

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan
31.12.2014.g. sastoji se od:
-

Potraž. za dane koncesije (groblje,
dimnjačar, smeće))
29.956,93 Kn

-

za jamčevine 50.885,49 Kn
za jamčevine 2010.
136.879,81 Kn
štete od elem. nepogode (dug21.612,16 Kn
naknade za ogrjev (2014.g.) 3.440,00 Kn
ostale nespomenute obveze 12.608,42 Kn

Broj: 4
-
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nepodmirene obveze prema dobavljačima
na dan 31.12.2014.godine iznosile su
707.788,43 Kn. (KUF). Sastoje se od
nepodmirenih obveza prema poslovnim
partnerima u iznosu od 556.173,43 kn i od
obveza za isplatu naknade štete od poplave
151.615,00 kn.

IX
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
Proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1. do
31.12.2014.g.

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

XI
Godišnji obračun Proračuna, zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će
objavljen u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/15-01/10
Ur.broj: 2178/08-01-15-1
Sibinj, 20. ožujka 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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Broj: 4

OPĆINA SIKIREVCI

4.

Na temelju članka 105. i 201. Zakona o
prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13)
i članka 47. Statuta općine Sikirevci("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 03/13.),
načelnik općine Sikirevci dana 11. ožujka 2015.,
donosi:
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju konačnog prijedloga
Prostornog plana uređenja općine Sikirevci
("Sl.vj.BPŽ" br. 12/06)
(usklađenje sa Zakonom o prostornom
uređenju NN br. 153/13)

članka 1. ovog zaključka sastoji se od tekstualnog
dijela (izmjene i dopune tekstualnog dijela i odredbi
za provođenje i obveznih priloga) i kartografskih
prikaza.

Članak 3.

Temeljem članka 109. stavka 4. Zakona o
prostornom uređenju (NN br. 153/13),upućuje se
konačni prijedlog Prostornog plana uređenja općine
Sikirevci ("Sl.vj.BPŽ" br. 12/06) (usklađenje sa
Zakonom o prostornom uređenju NN br. 153/13) i
Nacrt Odluke o usklađenju Prostornog plana
uređenja općine Sikirevci sa Zakonom o prostornom
uređenju (NN br. 153/13), Općinskom vijeću na
donošenje.

Članak 1.
Članak 4.
Na temelju Prijedloga plana i članka 107. stavak (4)
Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13),
utvrđuje se konačni prijedlog Prostornog plana
uređenja općine Sikirevci ("Sl.vj.BPŽ" br.
12/06)( usklađenje sa Zakonom o prostornom
uređenju NN br. 153/13)koji je izradio Zavod za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

Članak 2.
Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja općine
Sikirevci ("Sl.vj.BPŽ" br.12/06) (usklađenje sa
Zakonom o prostornom uređenju NN br. 153/13) iz

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 350-02/15-01/1
Ur. broj: 2178/26-15-01-1
Sikirevci, 11. ožujka 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Benaković, v.r.

Broj: 4
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5.

6.

Temeljem članka 11. st. 4. Zakona o otpadu
(Narodne novine br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07,
60/08 i 87/09) i članka 32. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 14.
sjednici održanoj dana 13.ožujka 2015. godine,
donosi:

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i
članka 32. Statuta općine Sikirevci („Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije“, broj 3/13)
Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 14.
sjednici održanoj 13. 3. 2015. god. donosi

ODLUKU
ODLUKU
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
o izradi Strateškog razvojnog programa općine
Sikirevci za razdoblje 2015. do 2019. godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine
Sikirevci za 2014. godinu.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 351-01/15-01/1
URBROJ: 2178/26-02-15-1
Sikirevci, 13.ožujka 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.

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

Članak 2.
Strategijom razvoja općine Sikirevci do
2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) utvrdit
će se razvojni ciljevi usmjereni prema održivom
socio-ekonomskom razvoju općine Sikirevci, te
definirati razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će
doprinijeti ostvarenju ciljeva Strategije.

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

Članak 4.
Sredstva za izradu Strategije osigurat će se
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apliciranjem na mjeru 7. „Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima“; podmjera 7.1.
Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i
sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih
usluga, te planova zaštite i upravljanja koji se
odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja
visoke prirodne vrijednost, koja će se provoditi u
okviru Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

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

Broj: 4

7.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakon o
predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne
novine« broj: 10/97, 107/07 i 94/13), članka 19.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13.- pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta općine
Sikirevci (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije« broj: 3/13.) Općinsko vijeće općine
Sikirevci na 14. sjednici održanoj dana 13.ožujka
2015. godine donijelo je
PLAN
mreže dječjih vrtića na području općine
Sikirevci

I.

UVODNE ODREDBE

Članak 6.

Članak 1.

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

Planom mreže dječjih vrtića na području općine
Sikirevci utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja
i obrazovanja koje obavljaju djelatnost
predškolskog odgoja kao javnu službu i provode
program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi za djecu rane i predškolske
dobi.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/15-01/3
URBROJ: 2178/26-15-02-1
Sikirevci, 13.ožujka 2015.

Članak 2.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivan Ivešić , v.r.

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

Broj: 4
II.
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III.
SUFINANCIRANJE PROGRAMA
DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.
Članak 6.
U Plan mreže dječjih vrtića na području općine
Sikirevci ulazi dječji vrtić "Zvrk" iz Đakova.
Dječji vrtić "Zvrk" iz Đakova obavlja svoju
djelatnost na 2 lokacije i to:

Općina Sikirevci sufinancira rad dječjeg vrtića iz
članka 3. ovog Plana.
Članak 7.

-

-

U objektu zgrade OŠ Sikirevci, Ul.
Ljudevita Gaja br.11. – naselje Sikirevci
U objektu zgrade Područne škole
I.Filipović, Vel.Kopanica, Jaruge –naselje
Jaruge

Članak 4.
Područja općine Sikirevci na kojima se mogu
osnivati ustanove predškolskog odgoja jesu sva
područja na kojima je prostorno-planskim
dokumentima općine Sikirevci predviđena gradnja
takvih objekata ili na kojima postoji mogućnost
prenamjene građevina u skladu sa zakonskim
propisima.

Općina Sikirevci, sukladno članku 48. st. 1. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju i članku 41.
Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osigurava
sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene
redovnog programa dječjeg vrtića sukladno
planiranim sredstvima u Proračunu općine
Sikirevci, za tekuću godinu.

IV.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.

Ovaj Plan dostavlja se Brodsko-posavskoj županiji
radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na
području Brodsko-posavske županije.

Članak 5.

Članak 9.

Mreža dječjih vrtića općine Sikirevci može se
proširivati otvaranjem novih područnih objekata,
izdvojenih lokacija u skladu s odredbama Državnog
pedagoškog standarda predškolskog odgoja i
naobrazbe („Narodne novine“ broj:63/08 i 90/10),
odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane
svih zakonom predviđenih osnivača.
Smještajni kapaciteti za djecu s područja općine
Sikirevci mogu se ostvarivati, u slučaju potrebe i u
ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u
drugim jedinicama lokalne samouprave , a prema
kriterijima utvrđenim posebnom Odlukom.
Odluku iz stavka 2. ovog članka donosi za svaku
predškolsku godinu općinski načelnik, ovisno o
potrebama građana, te o mogućnostima financiranja
iz Proračuna općine Sikirevci.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan
mreže dječjih vrtića na području općine Sikirevci
objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" br. 26/2014.god.
Plan mreže dječjih vrtića na području općine
Sikirevci stupa na snagu danom
objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 601-01/15-01/1
URBROJ: 2178/26-02-15-1
Sikirevci, 13.ožujka 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.
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Broj: 4
IV.

Na temelju članka 9. Zakona o savjetima
mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 32
Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 03/13), Općinsko
vijeće općine Sikirevci na svojoj 14. sjednici
održanoj 13.ožujka 2015. godine donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/5
Ur. broj: 2178/26-02-15-1
Sikirevci, 13. ožujka 2015.g.

ODLUKU
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Sikirevci:
Ivan Ivešić, v.r.

o pokretanju postupka izbora
Savjeta mladih općine Sikirevci

I.
Općinsko vijeće općine Sikirevci pokreće
postupak izbora članova Savjeta mladih općine
Sikirevci putem javnog poziva za predlaganje
kandidata za članove Savjeta mladih općine
Sikirevci.

II.
Javni poziv za predlaganje kandidata za
članove Savjeta mladih općine Sikirevci objavit će
se na web stranicama općine Sikirevci www.opcinasikirevci.hr i na oglasnoj ploči općine Sikirevci.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s
prebivalištem na području općine Sikirevci u dobi
od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina
života.

9.

Na temelju članka 201. stavka (1.) i članka
94. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju
(»Narodne novine« broj 153/13), članka 32. Statuta
općine Sikirevci (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije« broj 3/13.), Općinsko vijeće
općine Sikirevci na 14. sjednici održanoj dana
13.ožujka 2015. godine, donosi:
ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja općine
Sikirevci sa Zakonom o prostornom uređenju
(NN br.153/13.)

III.
Članak 1.
Ovlašćuje se predsjednik Općinskog vijeća
da utvrdi tekst Javnog poziva sukladno Zakonu o
savjetima mladih i odluci o osnivanju Savjeta
mladih općine Sikirevci.

Donosi se usklađenje Prostornog plana uređenja
općine Sikirevci (Službeni vjesnik BPŽ br. 12/06.)
sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br.
153/13).

Broj: 4
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Članak 2.

"Članak 28.

Usklađenje Prostornog plana uređenja
općine Sikirevci iz članka 1. ove Odluke (u
daljnjem tekstu:Plan), sadrži:

9.1.1. Obveza izrada urbanističkih planova
uređenja je definirana i označena na
kartografskom prikazu 4. UVJETI KORIŠTENJA
I ZAŠTITE PROSTORA.

0)
A)
1.

B)
4.

6.1.
6.2.
C)
1.
2.
3.
4.

OPĆI DIO
TEKSTUALNI DIO
Odluka o usklađenja PPUO sa
Zakonom o prostornom uređenju (NN
br.153/13.)
GRAFIČKI DIO
UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA MJ 1:25 000
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA MJ 1: 5 000
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA JARUGE
GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA SIKIREVCI
OBVEZNI PRILOZI
Obrazloženje usklađenja
Stručne podloge, na kojima se temelje
prostorno planska rješenja
Popis sektorskih dokumenata i propisa koje
je bilo potrebno poštivati u izradi
Evidencija postupka izrade i donošenja
usklađenja

Ostali tekst članka 28. se zadržava.
Ostali članci odredbi za provođenje se zadržavaju.
Zadržava se tekstualni dio, i sljedeći kartografski
prikazi Prostornog plana uređenja općine Sikirevci
(Službeni vjesnik BPŽ br. 12/06):
1.
KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
M 1:25 000
2.
VEZE I ENERGETSKI SUSTAV
M 1: 25 000
3.
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
M 1: 25 000
5.
PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH
MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE
M 1: 25 000
Za neizgrađene građevinske čestice koje nemaju
direktan pristup na prometnu površinu,a nisu na
kartografskim prikazima mjerila 1: 5000 označene
kao neuređene ostvaruju svoje pravo (status
uređenog) isključivo objedinjenjem s neposrednom
susjednom česticom koja posjeduje pravo
neposrednog pristupa na prometnu površinu.

Članak 5.
Članak 3.
Plan je izradio zavod za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a,
35000 Slavonski Brod.

Odluka o usklađenja Prostornog plana uređenja
općine Sikirevci sa Zakonom o prostornom uređenju
(NN br.153/13) objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 4.

Članak 6.

Donošenjem ovog Plana zamjenjuju se kartografski
prikazi Prostornog plana uređenja općine Sikirevci
(Službeni vjesnik BPŽ br.12/06.),navedeni u čl. 2
ove Odluke.
U odredbama za provođenje u postojećem tekstu
članaka 28., podstavak 9.1.1. mijenja se novim koji
glasi:

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

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu (8.) osmog dana po
objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa: 350-02/15-01/1
Ur. broj: 2178/26-02-15-01
SIKIREVCI, 13.ožujka 2015.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE SIKIREVCI:
IVAN IVEŠIĆ, v.r.

Broj: 4
ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću općine
Sikirevci za 2015. godinu

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom
vijeću općine Sikirevci (dalje u tekstu Općinsko
vijeće) iz Proračuna općine Sikirevci za 2015.
godinu.

Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu općine Sikirevci za
2015. godinu osigurana sredstva za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih
u Općinskom vijeću u iznosu od 22.000,00 kn.

Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna
općine Sikirevci za 2015. godinu imaju političke
stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u
Općinskom vijeću i nezavisni kandidati izabrani s
nezavisne liste.

10.
Članak 4.
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11 i
27/13) i članaka 32. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 03/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci, na
svojoj 14. sjednici održanoj 13.ožujka 2015. godine,
donijelo je

Sredstva za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika raspoređuju se na način da se
utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u
Općinskom vijeću, te da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova
u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.
Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i

Broj: 4
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politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju pravo na
naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po
svakom članu Općinskog vijeća određenog
temeljem članka 6. ove Odluke.

Članak 6.
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sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje.

Članak 7.
Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke
raspoređuju se političkim strankama Općinskog
vijeća kako slijedi:

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se

Redni
broj

Naziv politicke
stranke/nositelja
nezavisne liste

1.

Hrvatska demokratska
zajednica HDZ
Hrvatska seljacka stranka HSS
Hrvatski demokratski savez
Slavonije i Baranje HDSSB
Socijaldemokratska par
tija
Hrvatske SDP
Stranka umirovljenika SU
UKUPNO:

2.
3.
4.
5.

Broj
članova

Od toga
žena

Raspoređena
sredstava

5

0

10.000,00

2
2

0
0

4.000,00
4.000,00

1

0

2.000,00

1
11

0
0

2.000,00
22.000,00
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Članak 8.

Sredstva koja su osigurana za redovito
financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro
račun političke stranke.
Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje
Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci
tromjesečno u jednakim iznosima.»

Članak 9.
Financijska sredstva iz članka 7. ove
Odluke političke stranke, može koristiti isključivo
za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i
statutom političke stranke, odnosno programom i
godišnjim financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove
Odluke za osobne potrebe.

Broj: 4

11.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i
spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) i članka 32. Statuta općine Sikirevci
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
br.3/13.), a na prijedlog općinskog načelnika općine
Sikirevci, Općinsko vijeće na 14. sjednici
Općinskog vijeća održanoj dana 13. ožujka 2015.
donijelo je:
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja za općinu Sikirevci u 2015.g.

UVOD
Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web
stranicama općine Sikirevci www.opcinasikirevci.hr, a stupa na snagu danom objave s
primjenom od 1. siječnja 2015. god.
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/1
Ur. broj: 2178/26-15-02-1
Sikirevci, 13.ožujka 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Ivešić, v.r.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju,
organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i
spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave:
najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju
Proračuna, u cjelini razmatraju stanje
sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih
operativnih snaga zaštite i spašavanja, te
donose smjernice za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na svom
području,
u Proračunu osiguravaju sredstva
namijenjena za financiranje sustava zaštite i
spašavanja u narednoj godini,
donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i
spašavanja,
donose opće akte kojima propisuju mjere,
aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i
spašavanja,
obavljaju i druge poslove zaštite i
spašavanja utvrđene zakonom.

Broj: 4
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U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i
spašavanja, općinski načelnik jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave za svoje
područje:
izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima
nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno
pribavljenu suglasnost Uprave,
izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima
nacrte planova zaštite i spašavanja,
predlaže financiranje sustava zaštite i
spašavanja na svom području,
priprema prijedloge općih akata kojima
propisuju mjere, aktivnosti i poslove u
provođenju zaštite i spašavanja,
određuje operativne snage zaštite i
spašavanja i pravne osobe od interesa za
zaštitu i spašavanje, sukladno procjeni
ugroženosti,
osigurava uvjete za premještanje,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i
mjere u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i
okoliša, sukladno planovima zaštite i
spašavanja,
osigurava uvjete za poduzimanje i drugih
mjera važnih za otklanjanje posljedica
katastrofa i velikih nesreća, te obavlja i
druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene
zakonom.

ZAKONSKE ODREDBE
-

-

-

Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne
novine 174/04)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju (Narodne novine 79/07)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju (Narodne novine 38/09)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
zaštiti i spašavanju (Narodne novine
127/10)
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine 38/08)
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja (Narodne novine 118/12)

-

-

-
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Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja
(Narodne novine 40/08)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (Narodne novine 44/08)
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje (Narodne novine 111/07)

1.
CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i
spašavanja, timovi CZ)
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara za općinu Sikirevci,
srednjoročnom planu razvoja, osobnoj i materijalnoj
formaciji, te usklađeno s osiguranim financijskim
sredstvima u Proračunu, a sa ciljem razvoja vlastitih
sposobnosti djelovanja službi i pravnih osoba
kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih
dobara redovita djelatnost, u 2015.g. izvršiti:
Temeljem odredbi čl. 28. do 29.b. Zakona o
zaštiti i spašavanju (u daljnjem tekstu:
Zakon, NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10), propisuje se obveza izrade i
donošenja planskih dokumenata zaštite i
spašavanja (procjena ugroženosti od
katastrofa i velikih nesreća i planova zaštite
i spašavanja). Navedene planske
dokumente redovito ažurirati i usklađivati.
Temeljem odredbi Zakona, Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (NN br. 40/08. i 44/08.),
te Pravilnika o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i
postrojbi za uzbunjivanje (NN br. 111/07),
potrebno je provesti popunu postrojbi
civilne zaštite, njihovo opremanje,
osposobljavanje, a prema potrebi i
aktiviranje,
Temeljem Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o metodologiji za
izradu procjena ugroženosti i planova
zaštite i spašavanja (Narodne novine
118/12) uskladiti Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i
kulturnih
dobara, te Planova zaštite i spašavanja i
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-

-

-

-

-
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Plana civilne zaštite s odredbama
navedenog Pravilnika,
Sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN
92/10) izvršiti usklađivanje procjene
ugroženosti i Plana zaštite od požara
Izvršiti smotriranje Tima civilne zaštite
opće namjene,
Izvršiti smotriranje povjerenika civilne
zaštite,
Izvršiti smotriranje teklića,
Vršiti redovito ažuriranje planskih,
operativnih dokumenata,
najmanje jednom godišnje izvršiti
usklađenje Planova zaštite od požara s
novonastalim uvjetima,
izvršiti edukaciju povjerenika civilne
zaštite u cilju upoznavanja sa zadacima i
obvezama iz Plana zaštite i spašavanja i
Plana civilne zaštite,
Održati jednu vježbu stožera zaštite i
spašavanja, povjerenika civilne zaštite i
tima CZ,
Najmanje dva puta godišnje održati
sjednicu Stožera zaštite i spašavanja

VATROGASTVO

Nastaviti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara.
Proračunu osigurati sredstva za:
nabavku vatrogasne opreme planirane vježbe ;
sustav organizacije i djelovanja dežurstva, preseljenja i sl.).

3.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aeroklubovi, i dr.)
Za navedene udruge, sukladno njihovim razvojnim

Broj: 4

projektima i programima od značaja za zaštitu i
spašavanje, utvrditi aktivnosti koje će se financirati
iz Proračuna jedinice lokalne samouprave. Cilj je
kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje udruge u
jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja.

4.
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U
OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr.
hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba,
crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja,
zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture – vodovod,
kanalizacija, čistoća, groblja, te pravne osobe
koje se bave građevinski, prijevozničkim,
turističkim i drugim djelatnostima o interesa za
zaštitu i spašavanje)
Većina službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u
redovnoj djelatnosti, sve one su ustrojene i djeluju
na višim razinama, tako da zbog potrebe praćenja
stanja na ovom području treba ubuduće redovito
tražiti analize stanja bitnih za sustav zaštite i
spašavanja ovih službi.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu
zaštite i spašavanja, imaju obvezu uključivanja u
sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost,
posebno u slučajevima angažiranja prema Planu
djelovanja zaštite.
Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave
koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj
redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i
spašavanje na području općine kroz svoje
sudjelovanje u Stožeru zaštite i spašavanja
(djelatnici MUP-a i DUZS i dr.), kao savjetodavna
tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih
zakonom propisanih radnji kojima se bave i u svojoj
redovnoj djelatnosti (MUP - regulacija prometa,
sprečavanje nereda, državne inspekcijske službe i
sl.).

Broj: 4
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IZVOD IZ PRORAČUNA o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini

Red
broj

OPIS POZICIJE

REALIZIR
ANO
u 2014. god.
(kn)

PLANIRANO
u 2015. god. (kn)

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge
0
,00
aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
-Stožer zaštite i spašavanja
0
,00
-Postrojba – tim CZ opce namjene
0
15.000,00
1.
-Poslovi zaštite i spašavanja
0
6.000,00
- vježba
0
,00
-Smotriranje postrojbe opće namjene i
0
,00
vježba
UKUPNO:
0
21.000,00
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica Sikirevci
60000
60.000,00
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
15000
15.000,00
2.
-Naknada za intervencije u požaru
0
1.000,00
- Plan zaštite od požara -usklađenja
3.000,00
10.000,00
UKUPNO:
56.000,00
86.000,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
-Tekuće održavanje
3.
0
0
UKUPNO:
0
0
UDRUGE GRAĐANA
4.500,00
25.000,00
LD»Granicar»Sikirevci
2.000,00
2.000,00
4.
RD»Smuđ»Sikirevci
0
2.000,00
RD»Grgeč»Jaruge
UKUPNO:
6.500,00
29.000,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
5000
5.000,00
5.
HGSS -stanica Sl.Brod
UKUPNO:
5000
5.000,00
SVEUKUPNO
62.500,00
141.000,00
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja u 2015.g.
Smjernice stupaju na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:810-02/15-01/2
Urbroj: 2178/26-02-15-01
Sikirevci, 13. ožujka 2015. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
IVAN IVEŠIĆ, v.r.
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Broj: 4

12.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) i članka 32. Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/13.), a na
prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13.ožujka
2015. donijelo je:
ANALIZU
sustava zaštite i spašavanja za općinu Sikirevci u 2014. g.

UVOD
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i
zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i
pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih nesreća, te poduzimanje
potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je
događaj nastao, a ostvaruju se:
•
identifikacijom opasnosti, procjenom učinaka, ocjenjivanjem stanja operativnih snaga zaštite i
spašavanja te izradom procjene ugroženosti i planova djelovanja, mjera i postupaka,
•
vođenjem evidencije svih izvora rizika i opasnosti,
•
trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i usavršavanjem sudionika
zaštite i spašavanja,
•
uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede moguće „opasnosti“,
•
obavješćivanjem sudionika zaštite i spašavanja o prijetnjama te mogućnostima, načinima, mjerama i
aktivnostima zaštite i spašavanja,
•
aktiviranjem i djelovanjem operativnih snaga, ostvarivanjem zadaća zaštite i spašavanja u suradnji s
nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija, na temelju sklopljenih međunarodnih
ugovora,
•
organiziranjem djelotvornog praćenja aktivnosti opasnih izvora i potencijalno opasnih situacija,
•
informiranjem javnosti.

Operativne snage sastoje se od:
•
Stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,
•
službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti,
•
zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,
•
zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite,
•
službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne samouprave rukovodi i koordinira općinski
načelnik, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne samouprave.
U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i
spašavanja jedinica lokalne samouprave.

Broj: 4
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Operativne snage na razini jedinice lokalne samouprave djeluju na temelju odluke općinskog načelnika,
Dijelovi sustava zaštite i spašavanja, u slučajevima neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće,
aktiviraju se po nalogu općinskog načelnika, a u slučaju izostanka njihovog naloga na temelju odluke ravnatelja
Uprave.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave:
•
najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju Proračuna, u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i
spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, te donose smjernice za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području,
•
u Proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja u narednoj
godini,
•
donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja,
•
donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i spašavanja,
•
obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, općinski načelnik jedinice lokalne samouprave za
svoje područje:
•
izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno pribavljenu
suglasnost Uprave,
•
izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte planova zaštite i spašavanja,
•
predlaže financiranje sustava zaštite i spašavanja na svom području,
•
priprema prijedloge općih akata kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i
spašavanja,
•
određuje operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje, sukladno
procjeni ugroženosti,
•
osigurava uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
ljudi, imovine i okoliša, sukladno planovima zaštite i spašavanja,
•
osigurava uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih
nesreća te obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće općinski načelnik, ima pravo i obvezu
mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja, te jedinice lokalne samouprave,
sukladno planu zaštite i spašavanja.
Kada je općinski načelnik, uposlio sve kapacitete i mogućnosti s područja jedinice lokalne samouprave, upućuje
županu zahtjev za dopunsku pomoć s područja županije.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije
zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini
Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Pozivanje i aktiviranje stožera nalaže općinski načelnik.
Članovi stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnih županijskih centara 112 ili na način utvrđen planom
zaštite i spašavanja određene razine.
Plan pozivanja stožera donosi općinski načelnik i dio je plana zaštite i spašavanja općine.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe stožera zaštite i spašavanja obavlja Jedinstveni upravni odjeli
Općine Sikirevci.
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ZAKONSKE ODREDBE
•
Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04)
•
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 79/07)
•
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 38/09)
•
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 127/10)
•
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine
38/08)
•
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine 40/08)
•
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(Narodne novine 44/08)
•
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Narodne
novine 111/07)

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2013.g. i 2014.g. poduzeto je slijedeće:
•
Donesena je Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje,
•
Izvršeno je smotriranje Tima civilne zaštite općine Sikirevci, te izvršeno usklađivanje pripadnika s
evidencijom ureda za obranu
•
Izvršeno je smotriranje povjerenika civilne zaštite općine Sikirevci, te izvršeno usklađivanje pripadnika s
evidencijom ureda za obranu
•
Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju
•
Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni
•
Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u
2013.g.
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•
CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i spašavanja)
U Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:
FUNKCIJA
Nacelnik Stožera
Zamjenik
načelnika
Član Stožera za
protupožarnu
zaštitu
Član stožera za
komunalne
djelatnosti
Predstavnik
Policijske uprave
Predstavnik
Područnog ureda
za zaštitu i
spašavanje
Član Stožera za
medicinsko
zbrinjavanje
Član Stožera za
veterinarsko
zbrinjavanje i
asanaciju
Član Stožera za
zbrinjavanje
stanovništva i
evakuaciju

IME I
PREZIME
Danijel
Marinčić
Ivan Ivešić

ADRESA
Jaruge 124

TELEFON
POSAO
STAN
482-041

Jaruge 7

035/481063

TELEFON
24 SATA
099/596 5302
091/5387746

Mato Čivić

B. Kašića 7,
Sikirevci

031/813421

035/482119

091/1444520

Frano Tomas

Lj.Gaja 143,
Sikirevci

035/481215

035/481378

091/762 1674

Ilija Lučić

035/211713

035/481155

098/9117989

Ivan Škuljević

Lj.Gaja 130,
Sikirevci
Sibinjskih
žrtava 106,
Sibinj

035/416706

035/425237

098/1740919

Dr. Darko
Lacković

V. Nazora
1, Sikirevci

035/481471

035/481471

098/226526

Dr. vet. med.
Eugen Cvitan

Gajeva 66,
Kruševica

035/481092

035/473199

098/263406

Ivan Ivešić

Jaruge 7

035/481063

091/5387746
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•

Održano je 8 (osam) sjednica Stožera zaštite i spašavanja na kojoj se raspravljalo o stanju sustava zaštite i
spašavanja na području općine Sikirevci.

•

Tim civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim civilne zaštite opće
namjene koji broji 20 obveznika. Izvršeno je smotriranje tima i izvršeno je usklađivanje s evidencijom ureda za
obranu.

PREVENTIVA
Donesen je Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite koji su usvojeni na 29.sjednici Općinskog vijeća
održanoj dana 28.lipnja 2012.god.
•

Plan zaštite i spašavanja

Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja,
čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na
određenom području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja,
preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava,
te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planovi se sastoje od:
1.
Upozoravanja,
2.
Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3.
Mjera zaštite i spašavanja.
Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati katastrofu i
veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
1.
poplava i prolomi hidro-akumulacijskih brana,
2.
potres,
3.
opasnosti od prirodnih uzroka,
4.
tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i u
prometu,
5.
nuklearne i radiološke nesreće,
6.
epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada, te asanacija.

•

Plan civilne zaštite

Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja civilne zaštite,
popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i sljedeće mjere civilne zaštite:
a)
Mjera sklanjanja,
b)
Mjera evakuacije,
c)
Mjera zbrinjavanja.
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VATROGASTVO

Planom zaštite od požara utvrđuje se područje djelovanja DVD-a Sikirevci. Tijekom 2014. godine DVD Sikirevci
imao ukupnojrdnu požarnu,dvije ostale intervencije i intervencije tijekom poplava.
•
12. 1. 2014. godine požar gospodarskog objekta u Slav.Šamcu gdje je angažirano tri vatrogasca,utrošeno
05,93 radnih sati.

Ostale aktivnosti :
Dvije javne vježbe kojom prilikom je angažirano 15 vatrogasaca,utrošeno 40 radnih sati. Obilazak škole
prezentacija rada vatrogasaca i vatrogasne opreme, te upoznavanje sa opasnostima od izbijanja
požara,angažirano sedam članova,utrošeno 17,5 radnih sati. Jedno osiguravanje spaljivanja trave i smeća
angažirano tri vatrogasca, utrošeno 05,00 radnih sati. Pružanje pomoći djelatnicima HMP vrpolje prijevoz
bolesnika na ukazivanje liječničke pomoći, angažiran jedan član, utrošeno tri radna sata.Osim navedenog sav
raspoloživi sastav je tijekom poplava bio uključen u sve vidove pružanja pomoći od slaganja i punjenja vreća,
osvjetljivanja prostora gdje se pune vreće s pijeskom i slažu na nasip, zajedničkih ophodnji po nasipu kao i
dežurstva u općini i vatrogasnom domu gdje je utrošeno oko 1000 radnih sati o čemu vam je dostavljeno izvješće
nakon navedenog događaja,ukupno utrošeni radni sati na intervencijama su 1071,3 sata.

Materijalno-tehnička oprema DVD SIKIREVCI
Za DVD, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu u 2014.g. osigurana su
sredstva za:
•
planirane vježbe ;
•
sustav organizacije i djelovanja - dežurstva, preseljenja i sl..
•
SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANAJNJE
Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje

Redni
br.

TELEFON
Vlasnik

•

Franjo Mandura

•

Vlado Pavlović

•

Marko Peharda

•

Ivo Medvidović

•

Ivan Ivešić

ADRESA
A. Stepinca
96, Sikirevci
A. Stepinca
64, Sikirevci
Radićeva 10,
Sikirevci
Kašićeva 37,
Sikirevci
Jaruge 7

Stan

Mobitel

482 048
481 413
482 549
482 029
481 063

091/5387746

Površina

Godina
gradnje
objekta
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UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one segmente
sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju
utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva,
imaju iskustva u organizaciji i dr.
•
Od strane Lovačkog društva «Graničar» iz Sikirevaca u okviru svoje redovne djelatnosti tijekom 2014.
godine skrbi o divljači na području zajedničkog otvorenog lovišta br.XII7102"Sikirevci", a u
izvanrednim situacijama (dugotrajne suše, poplave, požari i sl.) pojačava svoju aktivnost prema vrsti
nepogode-u sušnom razdoblju iznosi veće količine vode na izgrađena pojilišta, za visokog snijega i veće
količine hrane, a kod visokog vodostaja i drugih padalina, kad se živorinje okupljaju na uzvišenim
mjestima i iznosom hrane i pojačanim nadzorom i zaštitom od krivolova.
•
tijekom 2014.god., naročito u vrijeme opasnosti od poplave, lovci nisu organizirali zajednički izlazak na
dežurstva, nego su, pojedinačno, kao građani, bili uključeni u aktivnosti koje su u obrani od poplava
organizirali krizni stožer, odnosno humanitarne organizanizacije.
•
Poduzete mjere povodom stanja izvanrednog stanja uzrokovanog prekomjernim padalinama i
prijetnjama od poplava u vremenskom razdoblju od 16.5.2014.-25.5.2014.god. Anžarinano je oko 300
mještana općine Sikirevci, 10 traktorskih prikolica , 2 kamiona, 1 utovarivač (autorijevoznika Mate Jarić
i firme Eurko iz Vinkovaca), 2 bagera (Brodska posavina, Schanija Vlajnić-Jaruge) i 1 utovarivač (tvrtke
Piramida -Vel.Kopanica). Poduzimane radnje:punjenje vreća, transport i postavljanje zečji nasipa,
gradnja prijelaza preko željezničke pruge, košenje nasipa nasipanje tucanika i dr.

RED.
BROJ

TELEFON
Sjedište
POSAO
STAN
LOVAČKO DRUŠTVO „GRANIČAR“ SIKIREVCI

IME I PREZIME

Predsjednik
Adam Vukovac
Tajnik Josip Matić

TELEFON
24 SATA

B. Kašića
091/5227068
33Sikirevci
Lj. Gaja 183,
091/2523823
Sikirevci
ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „SMUĐ“ SIKIREVCI
Predsjednik
A. Stepinca24,
091/5087858
Josip Samardžija
Sikirevci
Tajnik
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SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ,
veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture
– vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja, te pravne osobe koje se bave građevinski, prijevozničkim,
turističkim i drugim djelatnostima o interesa za zaštitu i spašavanje).
7.1. Popis subjekata koji raspolažu gotovim snagama za zaštitu i spašavanje na teritoriju općine

Subjekti
DVD Sikirevci

Odgovorna
osoba

Dom zdravlja
Slavonski Brod

Vet. ambulanta
Cvitan
Sikirevci,Lj. Gaja
20
Argus
veterinarska
stanica Slavonski
Brod

FAX

TELEFON

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
Zapovjednik
B. Kašića 26
Martin Živić
Zamjenik
A. Stepinca 132
zapovjednika
Ivica Nikolić
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Dr. Darko
Sikirevci, A.
Lacković
Stepinca 2

Ambulanta
primarne
zdravstvene
zaštite
Sikirevci, A.
Stepinca 2
LjekarnaSikirevci, Veronika
A. Stepinca 86
Galović
Opća bolnica
Dr. Josip
Benčević
Slavonski Brod

Adresa

A. Stepinca 86

446121
Josip
Gundulićeva 10,
446Samardžić
Slavonski Brod
121
Janiševac II 19,
444Ivica Tečer
Slavonski Brod
517
Spomenka
Fra Marijana Jaića,
448Junačko
Sl. Brod
243
VETERINARSKA ZAŠTITA
Eugen Cvitan Sikirevci,Lj. Gaja 20

091/1444521
098/262630

098/226526

035/482528
035/481475

099/2553408

201-105

099/219 0368

201-105

091/334 0415

441-926

091/441 9260

448-243

091/441 9264

035/481092
035/473199

098/263406

Aleja M. Krleže 41, 269269-444
Sl. Brod
991
Nikica
Berislavićeva 45,
269269-444
Stevanović
Slavonski Brod
991
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
HGSS- stanica Sl. Brod
K.
PROČELNIK
Adžićabb
tajnik

Branko Lužaić

TEL. 24h

091/439 8805
091/234 0416

098/611484
098/711777
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7.2. Popis vlasnika i operatera kritične infrastrukture
NAZIV I ADRESA

TELEFON

ODGOVORNA OSOBA

TELEFON

(IME, PREZIME)

24h

TELEFAKS

E-MAIL

VODOOPSKRBA
Vodovodd.o.o

405-730

445-960

STJEPAN AŠČIĆ

405-730

445-960

DANIJEL KOVAČEVIĆ

Brod Plin, Slavonski Brod,

405-700

405-707

Tome Skalice

405-705

405-707

Zoran Živić

099/225-6885

035/213-920

ŽeljkoFilipović

098/408-753

035/213-960

Mario Bošnjak

098/338-848

SlavonskiBrod,
Nikole Zrinskog

0800-333444

OPSKRBA PLINOM

035/213INA PJ UNP Terminala E.

911

Kumičića 151, Sl. Brod

035/213-

098/730-740

904
OPSKRBA NAFTOM
035/386DragutinJerković

091/497-1741

938
INA skladište Bjeliš, Sl. Brod
035/386Dragan Marinović
938
TELEKOMUNIKACIJE
HRVATSKE

031/233-

Dario Borovac

TELEKOMUNIKACIJE d.d.

233

Dir. regije 4-istok

098/373-464

Zagreb
Slavonski Brod
A. Starčevića 12
OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
HEP-ODS d.o.o.

215-100

444-717

BrankaBalaševićdipl.oec

091/215-0203

Elektra
SlavonskiBrod,PetraKrešimira
IV

215-200

dežurni

ŽELJEZNIČKI PROMET

HRVATSKE
ŽELJEZNICE
Nadzornosred. Sl.
Brod

444946
444946
444946

277-582

Vladimir Mušicki

098/226-788

277-582

NenoKladarić

098/431-701

277-582

AntunPospišil

098/431-703

CESTOVNI PROMET
HRVATSKE AUTOCESTE

213-010

213-030

Mario Soldan

099/3111-567

mario.soldan@hac.hr

TJO Sl. Brod

213-014

213-030

BojanVitez

099/3111-563

Bojan.vitez@hac.hr

443-949

443-964

Nenad Čer

098/263-011

Hrvatske ceste d. o. o.
Zagreb, Sektor za

nenad.cer@hrvatske-

održavanje, Ispostava

ceste.hr

Slavonski Brod,
443-949

443-964

223-000

447-284

223-005

447-284

Mato Vinarić

098/226-489

mato.vinaric@hrvatskeceste.hr

Ceste d.d. Slavonski Brod

Informacijski
098/487-216
centar

Cestar d.o.o. Slavonski Brod

638-167

269-061

Ilija Ključević

091/270-0167

638-100

269-061

Damir Samardžić

091/270-0248

damir.samardzic@cestarsb.hr

Poduzeće za ceste d.o.o.

447-400

447-400

Zdravko Drglin

098/487-216

Slavonski Brod

447-400

447-400

Đuro Aladrović

098/487-216

ilija.kljucevic@cestarsb.hr
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ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava zaštite i spašavanja
zadovoljavajuće.
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena su smotriranja i
popuna Tima civilne zaštite opće namjene, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati
su s planskim dokumentima, a Stožer zaštite i spašavanja aktivno je uključen u provođenje mjera zaštite i
spašavanja.
U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga zaštite i spašavanja kroz
provođenje vježbi i edukacija, te kroz Proračun osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju navedenih
zadaća.

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini

Red
broj

REALIZIRANO
PLANIRANO
u 2014. god. (kn)
u 2014. god. (kn)
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge
0
1.225,00
aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
-Stožer zaštite i spašavanja
0
0
-Postrojba – tim CZ opće namjene
1.848,84
5.000,00
1.
-Poslovi zaštite i spašavanja
0
6.000,00
- vježba
0
0
-Smotriranje postrojbe opće namjene i
0
0
vježba
UKUPNO:
3.073,84
11.000,00
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
52.800,00
52.800,00
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
30.000,00
30.000,00
2.
-Vatrogasna zapovjedništva
0
0
-Plan zaštite od požara-usklađenja
0
0
UKUPNO:
82.800,00
82.800,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
-Tekuće održavanje
0
3.
0
UKUPNO:
0
0
UDRUGE GRAĐANA
24.500,00
24.750,00
LD»Graničar»Sikirevci
2.000,00
2.000,00
4.
RD»Smuđ»Sikirevci
2.000,00
2.000,00
RD»Grgeč»Jaruge
UKUPNO:
28.500,00
28.750,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
5.000,00
5.
HGSS-stanica Sl.Brod
5.000,00
UKUPNO:
5.000,00
5.000,00
SVEUKUPNO
119.373,84
127.550,00
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPIS POZICIJE
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Ova Analiza stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:810-02/15-01/1
Urbroj:2178/26-02-15-01
Sikirevci , 13. 3. 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
IVAN IVEŠIĆ, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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