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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

88.

Na temelju članka 130. stavak 3. Zakona o
zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13) i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13. –
pročišćeni tekst) Županijska skupština Brodskoposavske županije na 13. sjednici održanoj 28.
svibnja 2015. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Brodsko-posavske županije – Natura
Slavonica

Članak 1.
U Odluci o osnivanju Javne ustanove za

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 10/04, 1/05, 18/09 i
12/14) članka 3. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Sjedište Ustanove je u Slavonskom Brodu,
P. Krešimira IV br. 1.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/143
URBROJ: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2015.
Potpredsjednik
Županijske skupštine
Tomislav Vlajnić, dr.med., v.r.
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Broj: 8

89.

90.

Na temelju članka 6. Poslovnika Županijske
skupštine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 14/09, 19/10 i 8/13) i Izvješća
Mandatnog povjerenstva, Županijska skupština je
na 13. sjednici održanoj 28. svibnja 2015., donijela
je

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

ZAKLJUČAK
o prestanku mirovanja mandata i nastavku
obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine
Damira Japundžića i prestanku obnašanja
dužnosti zamjenice člana Dinke Matijević

o davanju prethodne suglasnosti na Statut
Županijske uprave za ceste
Brodsko-posavske županije

I.
I.
1.
Damir Japundžić, dr.med. izabran s
kandidacijske liste HDSSB-a Zeleni, nastavlja
obnašati dužnost člana Županijske skupštine na
temelju prestanka mirovanja mandata s nadnevkom
25. travanj 2015.
2.
Danom nastavka obnašanja dužnosti člana
Županijske skupštine Damira Japundžića, dr.med.,
prestaje obnašanje dužnosti zamjenice člana
Županijske skupštine Dinke Matijević.

II.

Županijska skupština daje prethodnu suglasnost na
Statut Županijske uprave za ceste Brodskoposavske županije uz sljedeće prijedloge za izmjenu
i dopunu:
u članku 12. iza prve alineje dodati novu
koja glasi: "- donosi Poslovnik o radu, kao i
druge opće akte sukladno članku 22.
Statuta",
u članku 12. u alineji 4. iza teksta "imenuje i
razrješava ravnatelja" dodati novi tekst koji
glasi " i s izabranim ravnateljem potpisuje
Ugovor o radu",
u članku 16. dodati novi stavak koji glasi:
"Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja
ustanove može trajati najduže do godinu
dana".

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
II.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/15-01/ 106
Urbroj: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2015.

Zadužuje se Upravno vijeće Županijske
uprave za ceste, da u konačni tekst Statuta ugradi
prijedloge iz točke I. ovog Zaključka.

III.
Potpredsjednik
Županijske skupštine
Tomislav Vlajnić, dr.med., v.r.

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

Broj: 8
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/15-01/141
URBROJ:2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2015.
Potpredsjednik
Županijske skupštine
Tomislav Vlajnić, dr.med., v.r.
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91.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu
(Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), i članka
34. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13 –
pročišćeni tekst) Županijska skupština Brodskoposavske županije na 13. sjednici održanoj 28.
svibnja 2015. godine, donijela je:
GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Brodsko-posavske županije
za 2014. godinu

Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna Brodsko-posavske
županije za 2014. godinu sastoji se od:

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 8

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

163 .125 .653,81
606 .123 ,83

RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

140 .684 .543,05
22.447 .713,30

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

599 .521 ,29

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK/ MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA)
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA

-12.497 .114 ,05

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

669 .712 ,82
1.180 .591 ,00
-510 .878 ,18

VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE /
FINANCIRANJE

-12.408 .470 ,94

Članak 2.

Članak 4.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
u iznosu od -12.497.114,05 kn cine manjak prihoda
nad rashodima prenesen iz prošle godine.

Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske
županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2014. godine bilo je, kako slijedi :
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od
164.401.490,46 kn što predstavlja 85,65%
godišnjeg planiranog iznosa.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti
od 164.312.847,35 kn , što predstavlja 91,56%
godišnjeg plana.
Razlika izmedu ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka Proracuna
Brodsko-posavske županije za 2014. godinu u
iznosu od 88.643,11 kn predstavlja pozitivan
financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad
rashodima.

Članak 3.
Proračun Brodsko-posavske županije za
2014. godinu donijela je Županijska skupština
Brodsko-posavske županije na 4. sjednici održanoj
17. prosinca 2013. godine u ukupnom iznosu od
204.170.109,72 kn.
Odlukom o 1. izmjenama i dopunama,
Proračun je planiran u ukupnom iznosu od
191.959.308,16 kn.

Broj: 8
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Članak 5.

Izvješce o ostvarenim prihodima i
primicima i izvršenim rashodima i izdacima
Proracuna Brodsko-posavske županije za razdoblje
od 1.sijecnja do 31. prosinca 2014. godine po
vrstama prihoda i primitaka, odnosno rashoda i
izdataka, te po ekonomskoj
i organizacijskoj
klasifikaciji sastavni je dio ovog obracuna
Proracuna.

Članak 6.
Ovaj
Godišnji obračun Proračuna
Brodsko-posavske županije za 2014. godinu stupa
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na snagu osam dana od dana objavljivanja u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 400-01/15-01/04
Urbroj: 2178/1-01-15-1
Slavonski Brod, 28. svibnja 2015.
Potpredsjednik
Županijske skupštine
Tomislav Vlajnic, dr.med., v.r.
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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

21.

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 Brodski Stupnik
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 08/09 i 3/13.), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na
11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
u povodu Izvješća o radu općinskog načelnika
u razdoblju srpanj-prosinac 2014. g.

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

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 023-01/15-01/33
Urbroj:2178/03-02-15-3
Brodski Stupnik, 15. svibnja 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Broj: 8
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22.

Na temelju clanka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Opcinsko vijece opcine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih
objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2014. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u vlasništvu
općine Brodski Stupnik za 2014. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u vlasništvu
općine Brodski Stupnik za 2014. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/15-01/33
Urbroj:2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 15. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.
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Broj: 8

Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj
08/09 i 3/13), općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2014. godinu

Članak 1.
Ovim Izvješćem o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanje građevinskih objekata u
vlasništvu općine Brodski Stupnik po aktivnostima ostvareno je: 118.702,92 kuna.
I. AKTIVNOST: TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU općine:
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.

Opis

Planirano

Ostvareno

Rashodi za utrošenu elektricnu energiju po
objektima (elektricna energija, plin)
Rashodi za utrošenu elektricnu energiju –
športski objekt NK Svacic
Rashodi za utrošenu električnu energiju –
športski objekt NK Slavonac
Rashodi za plin
Rashodi za opskrbu plinom – Dom Brodski
Stupnik i Stari Slatinik
Rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i
investicijsko održavanje (domovi).
Usluge tekućeg i invest. održavanja objekata u
vl. općine (domovi)
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
stanova u vlasništv u općine
Komunalne usluge (voda, dimnjčarske usluge
i pričuva za stanove i dr.)
Osiguranje objekata i opreme
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
(rashodi za slivnu vodnu naknadu)
Ukupno:

22.000,00

20.450,07

5.000,00

4.383,41

4.000,00

3.501,04

300,00
15.000,00

200,90
13.123,7 7

11.100,00

6.965,48

5.000,00

420,00

1.000,00

200,00

17.900,00

17.203,86

7.500,00
42.400 ,00

7.216,23
42.097,16

131.200,00

115.761,92

Broj: 8
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II. AKTIVNOST: DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA:
Red.
broj
1.

Opis

Planirano

Ostv a reno

Dom u Brodskom Stupniku
Ukupno:

72.000,00
72.000,00

2.941,00
2.941,00

Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa dostavlja se Općinskom vijeću, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/15-01/33
Urbroj:2178/03-01-15-1
Brodski Stupnik, 20. travnja 2015. godine
Načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

23.

Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma
na području općine Brodski Stupnik za 2014.g.
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma na području općine
Brodski Stupnik za 2014. godinu, koje je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma na području općine Brodski
Stupnik za 2014. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka.
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Broj: 8

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/15-01/38
Urbroj:2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 15. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj
08/09 i 3/13), općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma
općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
Članak 1.
Programom razvoja gospodarstva i ruralnog turizma na području općine Brodski Stupnik u 2014.g. po
aktivnostima utrošeno je: 52.613,97 kuna, kako slijedi:
I. PROGRAM GOSPODARSTVA - 39.153,35kuna
AKTIVNOST: Promidžba gospodarstva
Red.br.

Naziv

Planirano

Ostvareno

1.

Usluge promidžbe i
informiranja

4.400,00

4.355,00

2.

Troškovi reprezentacije

2.000,00

1.923,35

3.

Troškovi sponzorstva

1.900,00

1.875,00

Ukupno:

8.300,00

8.153,35

31.000,00

31.000,00

31.000,00

31.000,00

AKTIVNOST: Sufinanciranje lokalne akcijske grupe (LAG-a)
1.

Sufinanciranje LAG
Ukupno:

-a

Broj: 8
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II: PROGRAM RAZVOJA RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU općine
AKTIVNOST: Izgradnja biciklističkih staza stupničkih brda i vidikovaca
Red.br.
1.

Naziv

Planirano

Ostvareno

Izgradnja lovačke kuće u
St. Slatiniku

13.500,00

13.460,62

Ukupno:

13.500,00

13.460,62

Članak 2
.
Ove Izvješće o ostvarenju Programa dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje, a objavit će se u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/15-01/38
Urbroj:2178/03-01-15-1
Brodski Stupnik, 20. travnja 2015. godine
Načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

24.

Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području općine Brodski Stupnik za 2014. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Brodski
Stupnik za 2014. godinu, koju je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Brodski
Stupnik za 2014. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka.
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III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/15-01/34
Urbroj:2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 15. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 08/09 i 3/13), općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
Članak 1.
Ovim Izvješćem o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2014. godinu ostvareno je:
126.382,22 kuna
1. POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naziv programa
Pomoc obiteljima za novorodencad
Jednokratne pomoći
Pomoć u plaćanju komunalne naknade
Podmirenje troškova stanovanja
Podmirenje pogrebnih troškova
Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za uzdržavanje
Pomoć u plaćanju školske kuhinje
Ostale naknade građanima i kućanstvima
Ukupno:

Planirano

Ostvareno

40.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
2.0 00,00
25.000,00
3.000,00
5.000,00
105.000,00

39.000,00
16.500,00
1.761,00
0,00
0,00
18.920,00
2.920,00
4.900,00
84.001,00

Broj: 8
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2. SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA
Red.
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv programa
Crveni križ
Udruga slijepih
Ostale udruge
Ostale tekuće donacije
Ukupno:

Planirano

Ostvareno

11.100,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
15.100,00

11.099,66
1.000,00
0,00
0,00
12.099,66

3. TROŠKOVI ZA RAD AMBULANTE OPĆE MEDICINE U BRODSKOM STUPNIKU
Red.
broj
1.

Naziv programa
Za funkcioniranje rada ambulante opće medicine u
Brodskom Stupniku (materijal za čišćenje, energija,
telefon – usluge cišcenja)
Ukupno:

Planirano

Ostvareno

18 .850,00

17.881,22

18.850,00

17.881,22

Planirano

Ostvareno

23.500,00

23.250,00

1.250,00
24.750,00

1.250,00
23.250,00

4. ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI
Red.
broj
1.
2.

Naziv programa
Deratizacija i dezinsekcija na području općine Brodski
Stupnik provodi dva puta godišnje
Stručni nadzor
Ukupno:

Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa dostavlja se Općinskom vijeću, a objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/15-01/34
Urbroj:2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 20. travnja 2015. godine
Općinski načelnik
Petar Lovinčić, v.r.
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Broj: 8

25.
Na temelju clanka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Opcinsko vijece opcine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i
protugradne obrane općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine
Brodski Stupnik za 2014. godinu, koje je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski
Stupnik za 2014. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/15-01/37
Urbroj:2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 15. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1009

Na temelju članka 40. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 08/09 i 3/13), općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane
općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se da je po aktivnostima izvršeno u iznosu od 98.836,68 kuna.
I. AKTIVNOST: Vatrogastvo
Red.
broj
1.

Opis

Planirano

Ostvareno

Tekuće donacije
– Vatrogasna zajednica
općine Brodski Stupnik

87.200,00

75.000,00

Ukupno:

87.200,00

75.000,00

Planirano

Ostvareno

1.000,00

1.000,00

10.500,00

10.500,00

II. AKTIVNOST: Civilna zaštita i spašavanje
Red.
broj

Opis

1.

Tečajevi za članove Tima CZ

2.

Ostali rashodi poslovanja zaštite i
spaš avanja

3.

Ostali troškovi zaštite i spašavanja

1.600,00

1.579,47

4.

Gorska služba za spašavanje

5.000,00

5.000,00

18.100,00

18.079,47

Planirani

Ostvareno

3.750,00

3.733,38

3.750,00

3.733,38

Ukupno:
III. AKTIVNOST: Protugradna obrana
Red.
broj
1.

Opis
Tekuće p
proračunima

omoći županijskim
– za protugradnu obranu

Ukupno:
IV. AKTIVNOST: Elementarne nepogode – poplava
Red.
broj

Opis

Planirano

Ostvareno

1.

Ostale tekuće donacije u naravi
–
zbrinjavanje stanovništva s općine
Bebrina zbog poplave

2.100,00

2.023,83

Ukupno:

2.100,00

2.023,83
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Članak 2.
Ovo Izvješće dostavlja se Općinskom vijeću, a objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/15-01/37
Urbroj:2178/03-01-15-1
Brodski Stupnik, 20. travnja 2015. godine
Načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

26.
Na temelju clanka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Opcinsko vijece opcine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih
djelatnosti općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti općine
Brodski Stupnik za 2014. godinu, koju je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području općine
Brodski za 2014. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/15-01/32
Urbroj:2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 15. 5. 2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

Broj: 8
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Na temelju članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 08/09 i 3/13) općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti
na području općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utrošeno je 763.577,66 kuna u 2014.g. prema sljedećim rasporedu:
1.PROGRAM PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG ODGOJA: 31.623,50 kn
Red.br.
1.
2.
3.

Naziv
Program igraonice
Programa «male škole» putem Djecjih vrtica
Nabavku didaktičkog materijala za igraonicu
Ukupno:

Planirano
18.000,00
11.000,00
1.000,00
30.000,00

Ostvareno
13.911,39
11.000,00
962,50
25.873,89

3.000,00
3.000,00

2.081,50
2.081,50

4.000,00
4.000,00

3.668,11
3.668,11

AKTIVNOST: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
1.

Sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca
Ukupno

AKTIVNOST: Pomoć u nastavi - asistenti
1.

Intelek. usluge
Ukupno

-pomoć u nastavi -asistent

2.PROGRAM KULTURE: 536.082,77 kuna
AKTIVNOST: NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRODSKI STUPNIK
1.
2.
3.

Troškove uredskog materijala
Angažiranja djelatnika u knjižnici (putem
ugovora o djelu i studentskog servisa
Nabavka knjižnog fonda
Ukupno:

400,00
2.500,00
17.000,00
19.900,00

0,00
2.350,00
16.834,32
19.184,32

AKTIVNOST: OBNOVA POVIJESNIH GRAĐEVINA:
1.

Dodatno ulaganje na „Staroj školi“
Ukupno:

518.000,00
518.000,00

516.898,45
516.898,45
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3.PROGRAM POMOĆI UDRUGAMA U KULTURI, TEHIČKOJ KULTURI I
PROMICANJU RAZVOJA TURIZMA 50.000,00
1.
2.

KUD «ZRINSKI» BRODSKI STUPNIK
PUCKA PJEVACKA SKUPINA
«VESELI SLATINICANI»
3.
ZAVIČAJNO DRUŠTVO STARI SLATINIK
4.
UDRUGA «EKO
-ETNO» SELO LOVČIĆ
5.
ZLATOVEZILJE BRODSKI STUPN
IK
6.
UDRUGA SPRETNE RUKE
7.
UDRUGA KORISNIKA BEŽIČNIH
SUSTAVA BS WIRELESS»
8.
UDRUGA KLUB „JASNI VIDICI“
9.
OSTALE UDRUGE U KUL. I TEH.KUL.
Ukupno Udruge:

15.000,00
8.000,00

15.000,00
8.000,00

8.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00

8.000,00
8.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00

1.000,00
1.000,00
48.000 ,00

1.000,00
0,00
50.000,00

4. PROGRAM OBILJEŽAVANJA, DRŽAVNIH PRZNIKA I MANIFEST.:
AKTIVNOST: MANIFESTACIJE – OBILJE. ZNAČAJNIH DOGAĐANJA:
1.
Usluge promidžbe i informiranja
2.
Dan Svih svetih
3.
Stopa Svetog Martina - L ovčić
4.
„Stupnička berba grožđa“
5.
„Slatiničko ljeto“
6.
«Dan općine Brodski Stupnik»
7.
Memorijalni turnir «Neven i Mijo»
Ukupno za manifestacije:

500,00
4.000,00
875,00
10.000,00
3.000,00
13.700,00
5.000,00
37.075,00

500,00
3.930,00
875,00
10.000,00
3.000,00
13.332,52
5.000,00
36.637,52

5. PROGRAM: ŠPORT:
AKTIVNOST:ODRŽA. ŠPORT. OBJEKATA I POMOĆ ŠPOT. UDRUGMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mat. za tek. i inv. održ.– u Stupniku
Usl. za tek. i inv. održ. u Stupniku
–
Usl. za tek. i inv. održ.– u Slatiniku
Ostale inte.usluge
– projek.dok. za leg.obje.
Ostale pristojbe i naknade za leg.šport.obj.
NK «SVAČIĆ» Stari Slatinik
NK «SLAVONAC» Brodski Stupnik
Škola nogometa
– NK „Svačić“ St.Slatinik
Zabavna škola nogometa

10.
11.
12.

Košarkaški klub «
STUPNIK»
Šahovski klub «ZRINSKI» Stari Slatinik
L.J. «DUB» Brod. Stupnik i Stari Slatinik, Lovčić

1 3 . Kinološka udruga
1 4 . Tekuće donacije
- povremene
Ukupno Progra m održavanja i pomoci:

5.0 00,00
3.500,00
8.000,00
5.000,00
10. 000,00
28.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00

4.548,80
2.838,75
6.623,75
2.625,00
4.597,57
28.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00

3.000,00
3.000,00
6.000,00

3.000,00
3.000,00
0,00

2.000,00
1.000,00
101.500,00

0,00
0,00
82.233,87
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6. PROGRAM VJERSKE ZAJEDNICE:
AKTIVNOST: POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA:
1.
Župna zajednica «Sv. Ilije» B rod. Stupnik
2.
Župna zajed. -filijala St. Slatinik-Sv. Josip
3.
Župna zajednica Bučje – filijala Lovčić
4.
Župna zajednica Odvorci – filijala Krajačići
Ukupno vjerskim zajednicama

15.000,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
32.000,00

12.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00
27.000,00

Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa dostavlja se Općinskom vijeću, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/15-01/32
Urbroj:2178/03-01-15-1
Brodski Stupnik, 20. travnja 2015. godine
Općinski načelnik
Petar Lovinčić, v.r.

27.

Na temelju clanka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Opcinsko vijece opcine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa za
općinu Brodski Stupnik za 2014. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa šumskog doprinosa općine Brodski Stupnik za 2014. godinu,
koje je podnio općinski načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa za općinu Brodski Stupnik za 2014. godinu,
sastavni je dio ovog Zaključka.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1014

Broj: 8

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/15-01/36
Urbroj:2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 15. 5. 2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

28.

Na temelju članka 65. Zakona o šumama («N.N.» broj 104/05) i članka 42. Statuta općine Brodski
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 3/13), općinski načelnik općine Brodski
Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2014. godinu

Članak 1.
Sredstva šumskog doprinosa za 2014. godinu ostvarena su u iznosu od 48.401,79 kuna, a utrošena su
za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Brodski Stupnik za 2014. godinu.

Članak 2.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/15-01/ 36
Urbroj:2178/03-01-15-1
Brodski Stupnik, 20. travnja 2015. godine
Načelnik
Petar Lovinčič, v.r.

Broj: 8
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29.
Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine,
donosi
IZMJENE I DOPUNE
Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Brodski Stupnik za 2015. godinu
Članak 1.
Programa građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 28/14) mijenja u točki 5. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA kako slijedi:
„5. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:
OPIS
-

250.000,00

+Povećanje
- Smanjenje
+250.000,00

500.000,00

30.000,00
280.000,00

0,00
250.000,00

30.000,00
530.000,00

Plan za 201 5.

Prijenos sredstava KP „Vodovod“ Sl.
Brod za izgradnja odvodnje otpadnih
voda na podrucju opcine Brodski Stupnik
- Prijenos sredstava KP“Vodovod“ Sl.
Brod za izgradnju prečistača
UKUPNO:

Novi plan

Članak 2.
Ovim izmjenama i dopunama Programa graðenja objekata i ureðaja komunalne infrastrukture
povećavaju se sredstva za 250.000,00 kuna tako da ukupna sredstva za realizaciju Programa iznose 9.088.250,00
kuna, te se raspoređuju i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:400-06/15-01/02
Urbroj:2178/03-02-15-4
Brodski Stupnik, 15. 5.2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.
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30.
Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 08/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 11. sjednici održanoj 15. svibanj 2015.
godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2015. godinu
Članak 1.
Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2015. godinu ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 28/14), mijenja se u točki 1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG ODGOJA,
AKTIVNOST: Predškolski odgoj i igraonica i glasi:
1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG ODGOJA:
AKTIVNOST: Predškolski odgoj i igraonica
Red.br.
1.
2.
3.

Naziv

Plan za 2014.

Program igraonice
Programa «male škole» putem Djecjih vrtica
Nabavku didaktičkog materijala za igraonicu
Ukupno:

18.000,00
30.000,00
1.000,00
49.000,00

Povecanje
Smanjenje
0,00
+20.000,00
0,00
20.000,00

Novi plan
18.000,00
50.000,00
1.000,00
69.000,00

3.000,00
3.000,00

0,00
0,00

3.000,00
3.000,00

6.000,00
6.000,00

0,00
0,00

6.000,00
6.000,00

30.000,00
30.000,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00

AKTIVNOST: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
1.

Sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca
Ukupno

AKTIVNOST: Pomoć u nastavi - asistenti
1.

Troškovi financiranja pomoćnika u nastavi
Ukupno

AKTIVNOST: Osnovno školstvo
1.

Kupnja građevinskog zemljišta do škole
Ukupno

Članak 2.
Ukupno potrebna sredstva po rebalansu za realizaciju Programa javnih potreba u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2015. godinu iznose
983.400,00 kuna.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1017

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/15-01/02
Urbroj:2178/03-02-15-5
Brodski Stupnik, 15. 5. 2015. godine
Predsjednika
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

31.
Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015.
g. donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2015. godini
Članak 1.
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 28/14) u točki II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i
održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta i poljskih putova, mijenja se glasi:
II. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanja javnih
površina, nerazvrstanih cesta i poljskih putova
Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ukupno:

Naziv
Materijal za tekuće održavanje
nerazvrstanih cesta
Materijal za tekuće odražavanje poljskih
putova
Materijal za tek. održavanje javnih površina
Usluge održavanja nerazvrstanih cesta kao i
u zimskom uvjetima
Usluge tekućeg održavanja kanala uz cestu
Usluge tekućeg održavanja poljskih putova
Usluge tekućeg održavanja javnih površina
Usluge tekućeg održavanja kanala u polju,
brdu

Plan za 201 5.

Povećanje
Smanjenje

Novi plan

12.000,00

0,00

12.000,00

10.000,00

+10.000,00

20.000,00

40.000,00
35.000,00

0,00
0,00

40.000,00
35.000,00

10.000,00
15.000,00
30.000,00
5.000,00

0,00
+15.000,00
0,00
0,00

10.000,00
15.000,00
30.000,00
5.000,00

157.000,00

25.000,00

182.000,00
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Članak 2.
Ukupna sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini po rebalansu
iznose 482.000,00 kune se i troše u skladu s dinamikom ostvarenja.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:400-06/15-01/02
Urbroj:2178/03-02-15-6
Brodski Stupnik, 15. svibnja 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

32.
Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015.godine,
donosi
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluku o etažiranju zgrade Društvenog doma u Brodskom Stupniku
Članak 1.
Stavlja se izvan snage Odluka o etažiranju zgrade Društvenog doma u Brodskom Stupniku (KLASA:
940-01/11-01/10 URBROJ: 2178/03-02-11-1 od 7. ožujka 2011.g.) iz razloga odustajanja od prijenosa prostora
ambulante u vlasništvo Doma zdravlja Slavonski Brod.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 940-01/15-01/ 08
URBROJ: 2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 15. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.

Broj: 8
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33.
Na temelju Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu općine Brodski Stupnik
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/11 i 1/15) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na
svojoj 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015.godine, donosi
ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora za rad ambulante opće medicine primarne zdravstvene zaštite u
Društvenom domu Brodski Stupnik i Društvenom domu Stari Slatinik
Članak 1.
Prostor koji se koristi za rad ambulante opće medicine primarne zdravstvene zaštite u Društvenom domu u
Brodskom Stupniku i Društvenom domu u Starom Slatiniku daje se u zakup putem javnog natječaja uz početnu
cijenu od 1kn /m2.
Članak 2.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o prijenosu prostora ambulante u vlasništvo Doma zdravlja
Slavonski Brod (KLASA: 940-01/11-01/11 URBROJ: 2178/03-02-11-1 od 7. ožujka 2011.g.).

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 372-01/15-01/04
URBROJ: 2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 15. 5. 2015.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nikola Medved, v.r.
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34.
Na temelju clanka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Opcinsko vijece opcine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine,
donosi
ZAKLJUCAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje
izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i koncesije na području općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije na području općine Brodski Stupnik za 2014. godinu , koje je podnio općinski načelnik.
II.
Tekst Izvješća za 2014. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa:402-01/15-01/35
Urbroj:2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 15. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.

Broj: 8
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Na temelju članka 44. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 39/13) i Pravilnika o uvjetima
i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake («N.N.» broj 45/09) i članka 42. Statuta općine Brodski
Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 8/09 i 3/13), općinski načelnik općine Brodski
Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i
davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije na području općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
I.
Sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez
javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području općine Brodski
Stupnik za 2014. godinu u iznosu od
1. sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta 48.723,48 kuna,
2. sredstva od koncesije poljoprivrednog zemljišta 71.500,00 kuna,
3. sredstva od prodaje poljoprivrednog zemljišta 16.002,14 kuna,
a utrošena su za financiranje programa uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne
infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i akvakulture, te poboljšanje komunikacijskih veza
sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže na području općine Brodski Stupnik.
II.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/15-01/35
Urbroj:2178/03-01-15-1
Brodski Stupnik, 20. travnja 2015.g.
NAČELNIK
Petar Lovinčić, v.r.
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35.
Na temelju 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («N.N.»broj
27/05, 127/07 i 124/14) i članka 30.Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije broj 08/09), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 11. sjednici održanoj 15. svibnja
2015.godine, donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna općine Brodski Stupnik za 2014. godinu
Članak 1.
Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2014.godine iznosi 414.278,41 kuna.
Višak primitaka od financijske imovine na dan 31.12.2014.godine iznosi 1.282.000,00 kuna.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2014.godine iznosi 2.194.838,99 kuna.
Višak prihoda poslovanja raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.
Nakon preraspodjele u evidencijama knjigovodstva, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosit će
1.780.560,58 kuna.
Tako će ukupni manjak prihoda i primitaka iznositi 498.560,58 kuna.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:400-05/15-01/02
Urbroj:2178/03-02-15-4
Brodski Stupnik, 15. svibnja 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Broj: 8
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36.

Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2014. godini

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2014. godini općine Brodski Stupnik za 2014. godinu, koje je podnio općinski
načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2014. godini sastavni je dio ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa:402-01/15-01/39
Urbroj:2178/03-02-15-2
Brodski Stupnik, 15. 5. 2015. godine
PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r.
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12), te
članka 42. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13)
općinski načelnik općine Brodski Stupnik, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2014.godini

Članak 1.
Sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2014. godini
ostvarena su u iznosu od 140.509,53 kuna, a utrošena su za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih
naselja sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Članak 2.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 402-01/15-01/ 39
Urbroj:2178/03-01-15-1
Brodski Stupnik, 20. travnja 2015. godine
Načelnik
Petar Lovinčič, v.r.

Broj: 8
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37.

Na temelju članak 110. Zakona o proračunu (“N.N.” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (NN 24/13) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 03/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 11.
sjednici održanoj 15. svibnja 2015. godine, donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik
za razdoblje 1. 1.-31.12.2014. godine
OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna općine Brodski Stupnik za 2014. godinu sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
UKUPNI PRIHODI :
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
UKUPNI RASHODI :
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

3.851 .179 ,74
29 .758 ,44
3. 880 .938 ,18
2. 294 .475 ,73
2.49 0.628 ,51
4.785 .104 ,24
-904 .166 ,06

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJ MOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINACIRANJE

1.282.000 ,00
0,00
1.282.00 0,00

C. REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE
MANJAK PRIHODA

-876 .394 ,52

VIŠAK/MANJAK + REZULTAT IZ PRETHODNE
GODINE + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

-498 .56 0,58
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Članak 2.
Godišnjim obračunom Proračuna općine Brodski Stupnik za razdoblje 1. siječanj 2014. do 31. prosinac
2014. utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 5.162.938,18 kuna a rashodi i izdaci utvrđeni po
pozicijama u iznosu od 4.785.104,24 kune

Članak 3.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2014. godinu iznosi 377.833,94 kune što predstavlja pozitivan financijski rezultat, odnosno
višak prihoda nad rashodima.
Preneseni manjak iz prethodnih godina uvećan za povrat namjenskih sredstava tijekom 2014.godine u
iznosu od 319.338,72 kune čini ukupni manjak raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od
876.394,52 kune, što zajedno s viškom prihoda tekuće godine čini ukupan manjak prihoda u iznosu od
498.560,58 kuna.

Članak 4.
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 1. 1.2014. godine bilo je 6.397,60 kuna a na dan
31.12.2014. godine iznosi 192.742,67 kuna.
Stanje blagajne na dan 1. 1. 2014. godine bilo je 0,00, a stanje 31.12. 2014. godine je 0,00kuna.

Članak 5.
Na dan 31.12.2014. godine vrijednost udjela u glavnici trgovačkih društava iznosi 1.408.068,00 kuna.

Članak 6.
Ukupna potraživanja na dan 31.prosinca 2014.godine iznose 618.975,63 kune a stanje nepodmirenih
obveza 31. prosinca 2014. godine iznose 2.058.132,99 kuna a dio obveza odnosi se na obvezu isplate naknade
štete od poplave u iznosu od 186.125,00 kuna.

Članak 7.
Općina Brodski Stupnik unutar 2014. godine kratkoročno se zadužila u iznosu od 1.282.000,00 kuna za
izgradnju cesta iz IPARD programa i u obvezi povrata je u 2015.godini sukladno Odluci o dodjeli sredstava.

Članak 8.
Općina Brodski Stupnik u 2014. godini nije koristila proračunsku zalihu.

Broj: 8
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Članak 9.
Općina Brodski Stupnik u 2014.godini nije davala jamstva.

Članak 10.
Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim izdacima Proračuna općine Brodski Stupnik za razdoblje
siječanj-prosinac 2014. godine po vrstama prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka s usporednim
pregledom planirano i ostvareno u opcem dijelu vidljivo je iz priloženih podataka rekapitulacije.

POSEBNI DIO
Članak 11.
Rashodi i izdaci Proračuna izvršeni po nositeljima, korisnicima, potanjim namjenama i pozicijama su
sastavni dio Posebnog dijela Proračuna.

Članak 12.
Godišnji izvještaj s izvještajima o izvršenju Općeg i Posebnog dijela Proračuna općine Brodski Stupnik
za 2014. godinu s usporednim pregledom planirano i ostvareno objavit ce se u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-05/15-01/02
Urbroj:2178/03-02-15-3
Brodski Stupnik, 15. svibnja 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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Članak 4.
Ove izmjene i dopune Proračuna općine Brodski Stupnik za 2015.godinu stupaju na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine i bit će objavljen u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 400-06/15-01/02
Urboj: 2178/03-02-15-3
Brodski Stupnik, 15. svibnja 2015
Predsjednik
Općinskog Vijeća
Nikola Medved, v.r.

Broj: 8
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OPĆINA BUKOVLJE

32.

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o
pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,
broj 25/13) i članka 2. do članka 5. Kriterija za
određivanje visine naknade stvarnih materijalnih
troškova i troškova dostave informacije (»Narodne
novine«, broj 12/14), općinski načelnik općine
Bukovlje donosi
ODLUKU
o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih
troškova

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

I.
Visina naknade stvarnih materijalnih
troškova u postupcima ostvarivanja prava na pristup
informacijama, određena je u sljedećem iznosu:

Troškovi dostave informacija obračunavaju
se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih
usluga.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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II.

V.

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

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a objavit će se i na službenoj
web stranici općine i dostupna je javnosti u skladu s
odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama.
KLASA: 008-01/15-01/01
URBROJ: 2178/25-01-15-1
Bukovlje, 11. svibnja 2015. g.
Općinski načelnik
Davor Petrik, v.r.

III.
Općina Bukovlje dostavit će korisniku
informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.
Općina Bukovlje zatražit će od korisnika da
unaprijed položi sredstva u korist Proračuna općine
Bukovlje IBAN: HR2823400091856700005
očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova,
odnosno troškova dostave u roku od 8 (osam) dana,
ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da
korisnik prava na pristup informaciji u roku ne
položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik
prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

IV.
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te
ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i
javnog interesa, općina Bukovlje može odlučiti da
korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove
koji nastaju pružanjem i dostavom informacije
ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.
Općina Bukovlje donosi Odluku o ne
zaračunavanju troškova iz prethodnog stavka za
stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem
i dostavom informacije koji ne prelaze iznos od
50,00 kuna, kao i iznimno troškova koji prelaze
iznos od 50,00 kuna, koji se uplaćuju u korist
Proračuna općine Bukovlje
IBAN: HR2823400091856700005 , a prije
preuzimanja ili dostave informacija u traženom
obliku.

33.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama
("Narodne novine" broj 84/11) i članka 25. Statuta
općine Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i
08/13), Općinsko vijeće općine Bukovlje, na 4.
sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine,
donijelo je
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području općine
Bukovlje

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

Broj: 8
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Članak 2.

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

-
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ceste koje povezuju naselja
ceste koje povezuju područja unutar općine,
terminali i okretišta vozila javnog prijevoza,
pristupne ceste do stambenih, poslovnih,
gospodarskih i drugih građevina,
druge ceste na području općine.

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

Članak 4.
Kada je trajno prestala potreba korištenja
nerazvrstane ceste na području općine ili njezinog
dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj
upotrebi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje
u vlasništvu općine.
Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi
Općinsko vijeće općine Bukovlje.

Nerazvrstanu cestu čine: cestovna
građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav
za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane
ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak,
nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i
obložni zid, pothodnik, nathodnik i
slično),
nogostup, biciklističke staze, te sve prometne i
druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene
površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta
javnog prijevoza i slično),
građevna čestica, odnosno cestovno
zemljište u površini koju čine površina
zemljišta na kojoj prema projektu treba
izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina,
površina zemljišnog pojasa, te površina
zemljišta na kojima su prema projektu ceste
izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine
za potrebe održavanja ceste i pružanja
usluga vozačima i putnicima (objekti za
održavanje cesta, upravljanje i nadzor
prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),
zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban
za nesmetano održavanje ceste širine prema
projektu ceste,
prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i
nadzor prometa,
javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i
oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde,
uređaji za zaštitu od buke, uređaji za naplatu
parkiranja i slično).
Članak 7.

Članak 5.
Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove
Odluke, razumijevaju se naročito:

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

-

II. UPRAVLJANJE , GRAĐENJE I
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 8.
Općina Bukovlje upravlja nerazvrstanim
cestama.
Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje (
u daljem tekstu „Upravni odjel“) vodi jedinstvenu
bazu podataka o nerazvrstanim cestama.
Upravni odjel obavlja poslove knjigovodstvenog evidentiranja nerazvrstanih cesta kao
imovine općine, te obavlja poslove u svezi stjecanja
stvarnih prava na nerazvrstanim cestama (prava
služnosti i prava građenja).
Nadležni ured za katastar i geodetske
poslove provodi evidentiranje nerazvrstanih cesta u
katastru zemljišta, a Upravni odjel podnosi prijedlog
za upis nerazvrstane ceste u zemljišne knjige.

-

-
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ustupanje usluga projektiranja s istražnim
radovima,
ustupanje usluga projektiranja opreme,
pratećih objekata i prometne signalizacije,
ishođenje lokacijskih, građevinskih i
uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na
temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba
građevine sukladno propisima,
ustupanje radova izmještanja komunalne i
druge infrastrukture,
ustupanje geodetskih radova,
ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
ustupanje usluga stručnog nadzora
građenja,
organizaciju tehničkog pregleda i
primopredaju nerazvrstane ceste, te dijelova
nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i
održavanje,
investitorski nadzor nad provođenjem
projekata,
ustupanje revizije projekata u odnosu na
osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta
mora udovoljiti u pogledu sigurnosti
prometa.
Članak 11.

1.

Građenje i rekonstrukcija
nerazvrstanih cesta
Članak 9.

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

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

2. Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 12.

Članak 10.
Poslovi građenja i rekonstrukcije
nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:
pripremu, izradu i ustupanje izrade
potrebnih studija, te njihovu stručnu ocjenu,

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta
na području općine Bukovlje obavljaju se u skladu
sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području
općine Bukovlje.

Broj: 8
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Revizijska okna
okana svih komunalnih
uređaja ugrađenih u
nerazvrstane ceste dužan
instalacija i uređaja.

i poklopce revizijskih
ili drugih instalacija i
cestovnu građevinu
je održavati vlasnik tih

6.

7.
Članak 13.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta
razumijevaju naročito:
planiranje održavanja i mjere za zaštitu
nerazvrstanih cesta i prometa na njima,
redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,
ustupanje radova redovitog i izvanrednog
održavanja nerazvrstanih cesta,
stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih
materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta,
ustupanje usluga stručnog nadzora i
kontrole kakvoće ugrađenih materijala i
izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Članak 14.
Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih
cesta, u smislu ove Odluke, su poslovi koji
obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju
tijekom većeg dijela godine ili cijele godine na
nerazvrstanim cestama, uključujući i sve objekte i
instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i
tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti
prometa na njima.
Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih
cesta razumijevaju naročito:
1.
ophodnju i redovito praćenje stanja
nerazvrstanih cesta,
2.
ravnanje i nasipavanje cesta kamenim ili
čvrstim materijalom,
3.
održavanje, čišćenje i uređivanje odvodnih
jaraka ili druge odvodnje ceste,
4.
čišćenje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa
od korova, živica, granja, stabala i drugih
nasada koji onemogućavaju prozračivanje
i sušenje ceste
5.
uređenje bankina,
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mjestimične popravke završnog sloja
kolničke konstrukcije izgrađenog od
asfalta, betona,
betonskih elemenata,
kamena, te nosivog sloja kolničke
konstrukcije i posteljice,
mjestimične popravke dijelova cestovne
građevine (most, vijadukt, podvožnjak,
nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i
obložni zid),
čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih
materijala s nerazvrstane ceste,
čišćenje, zamjena i manji popravci
otvorenog sustava za oborinsku odvodnju
na nerazvrstanoj cesti,
zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
popravak, zamjena i obnova vertikalne i
horizontalne signalizacije i opreme,
hitni popravci i intervencije u svrhu
uspostavljanja prometa i privremene
regulacije
prometa nastalih uslijed
nepredvidljivih okolnosti,
osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima
(u daljnjem tekstu: zimska služba)
ostali slični radovi sukladno posebnim
propisima.

Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih
cesta povjeravaju se temeljem Ugovora, pravnoj ili
fizičkoj osobi koja je izabrana u postupku javnog
natječaja.
Članak 15.
Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih
izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti
moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom
materijala koji kvalitetom odgovara prometnotehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.
Ako popravak nerazvrstane ceste nje
moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1.
ovog članka, nerazvrstana cesta mora se privremeno
popraviti drugim prikladnim materijalom, dok se ne
steknu uvjeti za izvođenje radova iz stavka 1. ovog
članka.
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Zimska služba obuhvaća radove neophodne
za održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste, te
sigurnog odvijanja prometa u zimskim klimatskim
uvjetima.
Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke,
smatra se prohodnom kada je radovima na
uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila
uz upotrebu zimske opreme.

-

Članak 17.
Radi provedbe zimske službe, načelnik na
prijedlog Upravnog odjela, donosi „Plan rada
zimske službe“, a radi održavanja nerazvrstanih
cesta u zimskom razdoblju, od 15. studenog tekuće
godine do 15. ožujka naredne godine.

Članak 18.
Plan rada zimske službe iz članka 17. ove
Odluke naročito sadrži:
mjesto pripravnosti zimske službe,
stupnjeve pripravnosti usklađene sa
stupnjevima pripravnosti utvrđenim za
javne ceste,
potreban broj ljudstva, mehanizacije i
materijala za posipavanje i njihov
razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja
radova,
dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
nadzor i kontrolu provođenja zimske
službe,
uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti
ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste
vozila,
procjenu troškova zimske službe,
obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.

Članak 19.
Pod radovima održavanja nerazvrstane ceste u
zimskim uvjetima razumijevaju se naročito:

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

Članak 20.
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta
su povremeni radovi koji se obavljaju radi
mjestimičnog poboljšanja
pojedinih dijelova
nerazvrstane ceste bez izmjene tehničkih elemenata
ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti
ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti
prometa.
Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih
cesta razumijevaju naročito:
1.
obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg
stroja kolnika i kolničke konstrukcije
većeg opsega,
2.
ojačanje nerazvrstane ceste u svrhu
obnove i povećanja nosivosti ceste i
povećanja kvalitete vožnje
3.
obnavljanje i zamjenu završnog sloja
kolničke konstrukcije većeg opsega,
4.
sanaciju odrona, potpornih i obložnih
zidova i klizišta,
5.
zamjenu i veći popravak dijelova cestovne
građevine (most, vijadukt, podvožnjak,
nadvožnjak, propust, pothodnik,
nadhodnik, galerija, pasaž, tunel),
6.
poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,
7.
ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove
na zaštiti kosina od erozije,
8.
korekciju prometno-tehničkih elemenata
većeg opsega sa svrhom poboljšanja
sigurnosti prometa i povećanja propusne
moći,
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dopunu prometne signalizacije, uređaja i
opreme kojima se mijenja osnova postojeće
regulacije prometa
ostali slični radovi sukladno posebnim
propisima.

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

III. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH
CESTA
Članak 21.
Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo
za promet vozilima, a u druge svrhe samo u
slučajevima, na način i pod uvjetima propisanim
zakonom kojim se uređuju ceste, zakonom kojim se
uređuje sigurnost prometa na cestama i ovom
Odlukom.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti
prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti je
zabranjeno naročito:
oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na
bilo koji drugi način izmijeniti postojeće
stanje prometne signalizacije, prometnu
opremu, te cestovne uređaje,
trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi
način smetati posjed nerazvrstane ceste ili
njezinog dijela,
dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i
ostale tekućine,
sprečavati otjecanja voda s nerazvrstane
ceste,
vući stabla i dijelove stabla, te drugi
materijal ili predmete,
postavljati ograde, saditi živice, drveće i
druge nasade,
odlagati drvnu masu, ostale materijale ili
druge predmete,
postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen
obilježja,
postavljati transparente, plakate i druge
oblike obavještavanja, odnosno oglašavanja
bez odobrenja Upravnog odjela,
rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili

-
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na drugi način onečišćavati nerazvrstanu
cestu,
odlagati snijeg ili led,
obavljati druge radnje koje mogu oštetiti
nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno
odvijanje prometa na njoj.
Članak 22.

Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti
prometa na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane
ceste zabranjeno je naročito:
postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne
uređaje koji mogu ugroziti sigurnost
prometa,
namjerno paliti vatru i korov,
puštati domaće životinje bez nadzora,
ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti
na nerazvrstanu cestu,
postavljati ograde, saditi živice, drveće i
druge nasade koji onemogućavaju
preglednost ,
ostavljati drveće i druge predmete i stvari
koje mogu pasti na nerazvrstanu cestu,
obavljati druge radnje koje mogu oštetiti
nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno
odvijanje prometa na njoj.
Zaštitnim pojasom smatra se zemljište uz
nerazvrstanu cestu na kojem se primjenjuju
ograničenja propisana zakonom o cestama i ovom
Odlukom.
Širina zaštitnog pojasa kao i gradnja ograda
uz nerazvrstane ceste, određuje se dokumentima
prostornog uređenja.

Članak 23.
Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je
poduzimati bilo kakve radove ili radnje, bez
prethodnoga pisanog odobrenja Upravnog odjela.
Upravni odjel u smislu stavka 1. ovog članka
rješenjem odobrava:
zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja
gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih
radova, odlaganja materijala radi gradnje i
slično,
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prekopavanje nerazvrstane ceste radi
popravka, polaganja ili ugradnje
komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te
radi priključenja na te instalacije i uređaje.
izvanredni prijevoz, odnosno prekomjernu
uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste

Odobrenje sadrži ime investitora i izvođača
radova, mjesto i vrijeme izvođenja radnji, uvjete
izvođenja radnji, način i rok za sanaciju u skladu s
pravilima struke, način izvješćivanja o početku i
završetku radnji, mjere zaštite sudionika u prometu i
potrebnu regulaciju prometa, način održavanja
javnih površina, odgovornost izvođača radova i
investitora i sl.
Odobrenje se izdaje na temelju pisanog
zahtjeva pravne ili fizičke osobe uz prethodno
pribavljena potrebna mišljenja i suglasnosti.
Iznimno, hitne intervencije radi popravka kvara
komunalnih instalacija i uređaja mogu se započeti
bez odobrenja, uz dojavu Upravnom odjelu
najkasnije 24 sata od početka radova na hitnoj
intervenciji. Sanacija prekopanih dijelova javne
površine mora se izvršiti odmah po završetku
radova. Osobe koje vrše hitne intervencije će
poduzeti sve potrebne radnje radi osiguranja
odvijanja prometa za vrijeme izvođenja radova, te
do sanacije nerazvrstane ceste.
Kod prekopavanja nerazvrstane ceste, kao i dijelova
zaštitnog ili cestovnog zemljišta, a nakon izvođenja
sanacije, ostaje odgovornost i obaveza izvođača
radova da u roku od dvije godine izvrši sanaciju
oštećenja na trasi prekopa, a koja su nastala uslijed
nekvalitetnog izvođenja radova i sanacije.

Članak 24.
Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije
gospodarske djelatnosti dolazi do prekomjerne
uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim
vozilima, dužna je platiti naknadu za prekomjernu
uporabu nerazvrstane ceste.
Prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste je
privremeno ili trajno povećanje prometa teških i
srednje teških vozila na cesti ili njezinom dijelu koje
nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih
sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje,
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izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti,
Visinu naknade za prekomjernu uporabu
nerazvrstane ceste utvrđuje načelnik primjenom
kriterija za prekomjernu uporabu javnih cesta.
Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste
donosi Upravni odjel.
Upravni odjel očevidom na licu mjesta
utvrđuje oštećenja izazvana prekomjernom
uporabom nerazvrstane ceste, o čemu se sastavlja
zapisnik.
Članak 25.
Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj
cesti investitor, odnosno izvođač radova, je dužan
osigurati pješački promet i promet vozila, uz
poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija,
fizičke
prepreke i privremeno prekrivanje
građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično)
u suglasju s propisima.
Investitor, odnosno izvođač radova, je
odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim
osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim
cestama i njihovog zauzimanja.
Članak 26.
Građenje ili rekonstrukcija priključka ili
prilaza na nerazvrstanu cestu obavlja se na temelju
tehničke dokumentacije sukladno pozitivnim
propisima, te uz suglasnost Upravnog odjela.
Priključkom i prilazom na nerazvrstanu
cestu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj
nerazvrstane ceste i izgrađenih prilaza s kojih se
vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu
cestu.
Raskrižje nerazvrstanih cesta međusobno, te
nerazvrstane i javne ceste ne smatra se priključkom i
prilazom na nerazvrstanu cestu.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti
izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da
ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje cestu
i postojeći režim odvodnje.
Troškove izgradnje priključka i prilaza na
nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje
potrebnih prometnih znakova, signalizacije i
opreme snosi vlasnik ili posjednik nekretnine koja
se spaja na nerazvrstanu cestu.
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Članak 27.

Priključke i prilaz na nerazvrstanu cestu
dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili
posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom
cestom na način propisan ovom Odlukom.
Priključak i prilaz u području cestovnog
zemljišta nerazvrstane ceste s pripadajućim
prometnim znakovima, signalizacijom i opremom
sastavni su dio nerazvrstane ceste.
Članak 28.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u
razini, križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom
ili u unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne
smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske
kulture, postavljati naprave, ograde ili druge
predmete koji onemogućavaju preglednost na
nerazvrstanoj cesti, te ulaze u slobodni profil
nerazvrstane ceste.
Vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik
zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je na zahtjev
Upravnog odjela ukloniti drveće, grmlje, naprave,
ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz
slobodnog profila nerazvrstane ceste.

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

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

Članak 31.
Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni
prijevoz na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole,
odnosno ako se utvrdi da osovinsko opterećenje,
ukupna masa i dimenzije vozila
premašuju
dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz
može se nastaviti tek nakon
pribavljanja
odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade za
izvanredni prijevoz, odnosno nakon odgovarajućeg
usklađenja s propisanim osovinskim opterećenjem,
ukupnom masom i dimenzijom vozila.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka,
prijevoznik je dužan uz troškove kontrole platiti i
naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do
mjesta kontrole, odnosno do mjesta usklađenja
osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija
vozila, kao i nadoknaditi svu time prouzročenu
štetu na nerazvrstanoj cesti.
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IV. NADZOR
Članak 32.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ove
Odluke obavljaju komunalni redari.
U obavljanju nadzora komunalni redar
ovlašten je:
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B)
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Pregledati:
Nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske
i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa,
Uslove održavanja nerazvrstanih cesta
Radove koji se obavljaju uz nerazvrstane
ceste,
Radove na nerazvrstanim cestama koji se ne
smatraju poslovima održavanja,
Tehničku dokumentaciju za izvanredno
održavanje,
Poduzimanje mjera za zaštitu nerazvrstanih
cesta.
Narediti:
Uklanjanje uočenih nedostataka na
nerazvrstanim cestama zbog kojih je
ugrožena ili bi mogla biti ugrožena
sigurnost prometa ili stabilnost ceste
Uklanjanje uočenih nedostataka na
cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena
stabilnost ili vijek trajanja objekta,
Privremenu obustavu radova ili radnji što
se izvode suprotno odredbama ove Odluke,
suprotno uvjetima iz rješenja, odnosno
suglasnosti za radove ili radnje na
nerazvrstanoj cesti, te suprotno tehničkim
propisima, standardima i nomativima
cestovne infrastrukture,
Uklanjanja zapreka i drugih predmeta koji
sprečavaju odvijanje prometa na
nerazvrstanoj cesti,
Vraćanje zaposjednutog dijela nerazvrstane
ceste u prijašnje stanje,
Prestanka u uklanjanje drugog ometanja
slobodnog korištenja nerazvrstane ceste
Poduzimanje mjera za žurno sprečavanje
nastanka ili uklanjanja posljedica nastale
štete uzrokovanje djelovanje više sile ili
zbog drugih opasnosti

Broj: 8

C)
Izdati rješenje, pokrenuti prekršajni
postupak, izdati obavezni prekršajni nalog i izreći
novčanu kaznu

Članak 33.
Pravne i fizičke osobe dužne su
komunalnom redaru omogućiti nesmetano
obavljanje nadzora i na njegov zahtjev u
ostavljenom roku dostaviti podatke, očitovanja i
dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje
nadzora i provođenje odgovarajućeg postupka.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 34.
Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 –
10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako postupa protivno odredbama ove Odluke.

Članak 35.
Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba,
obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost
koji je počinila u vezi obavljanja obrta ili druge
samostalne djelatnosti ako postupa protivno
odredbama ove Odluke.
Članak 36.
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 –
2.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja
fizička osoba, odnosno odgovorna osoba u pravnoj
osobi, ako postupa protivno odredbama ove Odluke.
Članak 37.
Za prekršaje za koje je ovom Odlukom
propisana novčana kazna, komunalni redar u skladu
s Prekršajnim zakonom izdaje obavezni prekršajni
nalog, a može i naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde, u iznosu
od:

Broj: 8
–
–

–
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2.000,00 kuna za pravnu osobu,
1.000,00 kuna za fizičku osobu obrtnika i
osobu koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost,
200,00 kuna za fizičku osobu

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 38.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županija".
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KLASA:021-05/13-01/39
URBROJ: 2178/25-01-13-1
U Bukovlju, 16. prosinca 2013. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević inž.građ., v.r.
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Broj: 8

OPĆINA GARČIN

22.

će se uplaćivati u Proračun općine Garčin svaka 4
(četiri) mjeseca, i to do 15-tog u mjesecu.“

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko–posavske županije“, br.
9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 14. sjednici održanoj 27. travnja 2015. godine
donosi
ZAKLJUČAK

2.
U članku 7. Ugovora o koncesiji pod „10%
od ostvarenih prihoda“ podrazumijeva se 10% od
naplaćenih sredstava od korisnika usluga.
Nenaplaćeni iznosi ne predstavljaju dio
osnovice za obračun naknade za koncesiju.

o tumačenju članka 7. Ugovora o koncesiji
3.
1.
Na zahtjev tvrtke „RUNOLIST“ d. o. o. za
promet, komunalno gospodarstvo i pogrebne
poslove iz Vrpolja, J. J. Strossmayera 34, Općinsko
vijeće donosi Zaključak o tumačenju članka 7.
Ugovora o koncesiji.
Općina Garčin i RUNOLIST d. o. o.
zaključili su Ugovor o koncesiji za obavljanje
komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada, KLASA: 021-05/0501/, URBROJ: 2178/06/05-01-01 dana 7. travnja
2005. godine.
Članak 7. navedenog Ugovora glasi:
„Naknada za koncesiju iznosi 10% od
ostvarenih prihoda na području općine Garčin koji

Ovaj Zaključak bit će objavljen u
„Službenom vjesniku Brodsko–posavske županije“
i na službenoj Internet stranici općine: www.opcinagarcin.hr.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01/114
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 27. travnja 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

Broj: 8
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slijedi:
-

Na temelju članka 7. St.2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (N.N. br. 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i
članka 32. Statuta općine Garčin ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 9/09), Općinsko
vijeće općine Garčin na 15. sjednici održanoj
18.5.2015.godine donijelo je

-

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
16.000,00 kuna
Hrvatska seljačka stranka – HSS
2.000,00 kuna
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP
2.000,00 kuna
Hrvatski demokratski savez Slavonije i
Baranje – HDSSB
4.000,00 kuna
Nezavisna lista
4.000,00 kuna

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću općine Garčin za 2015.godinu.

Članak 6.
Sredstva iz članka 5. ove Odluke doznačuju
se na žiro račun političke stranke.

Članak 1.
Članak 7.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Garčin za 2015.godinu
koja se osiguravaju u Proračunu općine Garčin za
2015.godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a primjenjuje se za 2015.godinu. Ova
Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

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

Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje
se iznos sredstava od 2 000,00 kuna.

Članak 5.
Političkim strankama zastupljenim u
Općinskom vijeću raspoređuje se sredstva osigurana
u Proračunu općine Garčin za 2014.godinu na način
utvrđen u članku 2. ove Odluke u iznosima kako

Klasa: 021-01/15-01/116
Urbroj: 2178/06-01-15-1
Oriovac, 18.5.2015.godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1078
24.

Broj: 8
II

Na temelju članka 32. Statuta općine
Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 9/09.), Općinsko vijeće općine
Garčin, na svojoj 15. sjednici održanoj dana 18.
svibnja 2015. godine, donosi

Za sve aktivnosti oko zaključenja
kupoprodajnog ugovora sukladno uvjetima iz
natječaja, i prijenosa nekretnine na ime kupca,
zadužuje se načelnik općine Garčin, Mato Grgić,
dipl iur.

ODLUKU

III

o odabiru najpovoljnije ponude po provedenom
natječaju za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni
Zadubravlje

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

I

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Na temelju provedenog natječaja za prodaju
građevinske čestice broj 5 u Poslovnoj zoni
Zadubravlje, pod oznakom dio kčbr. 56/4 i dio
k.č.br. 57 – Poslovni objekt i građevinsko zemljište,
Mirogojska ulica s površinom od 3.035 m2, izvršen
je izbor jedinog i najpovoljnijeg ponuditelja –
kupca, u pravnoj osobi A.RUBINIA. ĐAKOVIĆ
d.o.o. iz Trnjana, Sv.Marka 105, (OIB:
29506790216), sa ponudbenom kupovinom u
iznosu od 223.900,00 kn. (slovima: dvjesto/
dvadeset/tri/tisuće/i/devetsto/kuna), i s otplatom u
24 (dvadesetčetiri) mjesečna obroka.

Klasa:021-05/15-02/115
Urbroj:2178/06-15-01-2
Garčin, 18. svibnja 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

Broj: 8
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OPĆINA
GORNJA VRBA

16.

Na temelju članka 26 Statuta općine Gornja
Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije » br. 09/09, 09/11, 03/13), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 10. sjednici održanoj
10.3.2015.god. donijelo je:
ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa općine
Gornja Vrba za razdoblje
od 2015. do 2020. godine

prema održivom socio-ekonomskom razvoju općine
Gornja Vrba, te definirati razvojni prioriteti, mjere i
projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva
Strategije.

Članak 3.
Općinski načelnik utvrdit će konačni prijedlog
Strateškog razvojnog programa općine Gornja Vrba
za razdoblje od 2015. do 2020. godine, te ga uputiti
Općinskom vijeću na donošenje.

Članak 4.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba daje
suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta
- Strateškog razvojnog programa općine Gornja
Vrba za razdoblje od 2015. do 2020. godine.
Članak 2.
Strategijom razvoja općine Gornja Vrba do
2020. godine utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni

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, koja će se provoditi u
okviru Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
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Članak 5.

Broj: 8

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 021-04/15-01/3
URBROJ: 2178/28-02-15/1
U Gornjoj Vrbi, 11.3.2015. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Članak 2.
(1) Izmjena i dopuna Plana izrađuje se u skladu s
odredbama članka 76. i 113. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.), i
Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova („Narodne
novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04 – ispravak i
163/04.).
Kako Vlada RH nije donijela uredbu iz članka 64.
stavak 6. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine“, broj 80/13) za izradu Izmjena i dopuna
Plana nije obvezna provedba postupka ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
(mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode,
klasa: 351-03/13-04/306, ur.broj: 517-06-2-1-2-142 od 13. siječnja 2014. godine).

17.
RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA
Temeljem članka 86.. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka
26 Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije » br. 09/09, 09/11,
03/13), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
svojoj 11. sjednici održanoj 10.6.2015.god. donijelo
je:
ODLUKU
o izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Gornja Vrba

Članak 3.
(1) Osnovni razlog za donošenje izmjena i dopuna
PPU općine Gornja Vrba je prenamjena kč.br. 41/1
k.o. Vrba iz poljoprivrednog zemljišta u sportsko –
rekreacijsku namjenu ili izdvojeno građevinsko
područje izvan naselja sportsko – rekreacijske
namjene.
Navededene izmjene i dopune na odgovarajući
način će se ugraditi u Plan, sukladno pribavljenim
posebnim zahtjevima i analizi prostora i zakonske
regualative.

Članak 1.
OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA
(1) Ovom Odlukom o izradi 2. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba ( u
daljnjem tekstu: Odluka) započinje postupak izrade
2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" 08/2003. i 3/2009), u daljnjem
tekstu: Izmjena i dopuna Plana.

Članak 4.
(1) Izmjene i dopune izrađuju se u tekstualnom
dijelu Plana, odredbama za provođenje i
kartografskim prikazima, u obuhvatu koji proizlazi
iz izmjena navedenih u članku 3 ove Odluke.

Broj: 8
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nedostajuće podloge pribavit će općina Gornja Vrba.

Članak 5.
(1) Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba je
donesen 2003. godine (''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" 08/2003.), a Izmjene i dopune
2009. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br.3/09.).
(2) Ukupan prostorni razvoj područja općine Gornja
Vrba pretežito je u skladu s PPUO Gornja Vrba, a
donošenjem izmjena i dopuna stvorit će se
preduvjeti za realizaciju planiranih sportsko –
rekreacijskih sadržaja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 6.
(1) Osnovni cilj i programsko polazište je stvaranje
prostornih uvjeta za realizaciju planiranih sportsko
– rekreacijskih sadržaja.
(2) Izmjene i dopune izradit će se u skladu s
Prostornim planom Brodsko – posavske županije
(usklađivanje u onim dijelovima koji se odnose na
navedene izmjene, sukladno Uputi Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja od 5. travnja
2012.).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 7.
(1) Ne procjenjuje se potrebnim izrada stručnih
podloga za izradu ovih Izmjena i dopuna Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KATASTARSKIH PLANOVA I
GEODETSKIH PODLOGA
Članak 8.
(1) Izmjene i dopune izrađuju se na kartografskim
prikazima PPUO Gornja Vrba, a eventualne

TIJELA I OSOBE KOJA DAJU ZAHTJEVE
ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA
Članak 9.
(1) U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana
zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske
smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih
javnopravnih tijela:
1.
MINISTARSTVO ZAŠTITE PRIRODE I
OKOLIŠA, Uprava za zaštitu prirode, Radnička
cesta 80, Zagreb, 10000 ZAGREB
2.
MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za
zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u
Slavonskom Brodu, A. Starčevića 43, 35000
SLAVONSKI BROD
3.
MINISTARSTVO OBRANE, Služba za
nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg
kralja Petra Krešimira IV, 10 000 ZAGREB
4.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ul.
Grada Vukovara 78, 10 000 ZAGREB,
5.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije,
Planinska 2a, 10000 ZAGREB
6.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 ZAGREB,
7.
MUP- POLICIJSKA UPRAVA
BRODSKO-POSAVSKA,
Služba zajedničkih i upravnih poslova, Ivana
Mažuranića 9, 35000 SLAVONSKI BROD
8.
JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE, Trg pobjede bb, 35000
SLAVONSKI BROD
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9.
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel graditeljstvo i prostorno uređenje
Petra Krešimira IV, br. 1, 35000 SLAVONSKI
BROD
10.
PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE SLAVONSKI BROD
Ulica Nikole Zrinskog 65a, 35000
SLAVONSKI BROD
11.
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne
djelatnosti, R.F. Mihanovića 9,, 10110 ZAGREB
12.
HRVATSKE CESTE d.o.o., Za upravljanje,
građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3
10000 ZAGREB
13.
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Ulica Ivana Gorana Kovačića 58, 35000
SLAVONSKI BROD
14.
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA,
URED DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKOPOSAVSKOJ ŽUPANIJI, Služba za gospodarstvo,
Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo, Petra Krešimira IV 1, 35000
SLAVONSKI BROD
15.
HRVATSKE VODE , VGO za srednju i
donju Savu, VGI za Mali sliv, Brodska Posavina
Šetalište Braće Radić 22, 35000 SLAVONSKI
BROD
16.
SUSJEDNE JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE:
·
GRAD SLAVONSKI BROD
·
OPĆINA BUKOVLJE
·
OPĆINA GARČIN
·
OPĆINA KLAKAR
(2) Sukladno Uputi Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja od 05.04.2012. (Klasa: 35002/12-01/1 Urbr.: 531-05-12-1) zahtjevi se mogu
dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat
Izmjene i dopune Prostornog plana, a ne u obuhvatu
predmetnog Prostornog plana u cijelosti.

Broj: 8
Članak 10.

(1) Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i
dopuna Plana je najviše 20 dana od dana dostave ove
Odluke. U slučaju da tijela i osobe iz članka 9. ove
Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom
u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju. U
tom slučaju u izradi i donošenju Prostornog plana
uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na plan
prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili
dokumentu.

Članak 11.
(1) U skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“, broj 153/13),
javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke u svojim
zahtjevima moraju navesti odredbe propisa,
sektorskih strategija, planova, studija i drugih
dokumenata propisanih posebnim zakonima na
kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno,
nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u
obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 12.
(1) Javnopravna tijela iz članka 9. ove Odluke dužni
su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez
naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju
iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu
Izmjena i dopuna Plana.

ROKOVI VEZANI UZ IZRADU IZMJENA I
DOPUNA PLANA
Članak 13.
(1) Dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna
Plana (podaci, planske smjernice i propisani
dokumenti) - u roku od najviše 20 dana.
(2) Nacrt prijedloga Plana - u roku od najviše 45
dana od primitka eventualno nedostajućih podloga i
zahtjeva tijela i osoba određenih posebnim
propisima, sukladno članku 90. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“, broj
153/13.) uz pretpostavku da se zbog navedenih

Broj: 8
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zahtjeva neće u većoj mjeri povećati količina
predviđenih radova.

dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA
I DOPUNA PLANA
Članak 14.
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KLASA: 350-02/15-01/1
URBROJ: 2178/28-01-15/1
U Gornjoj Vrbi, 11.6.2015. god.

Izvor financiranja Izmjena i dopuna je
Općinski proračun općine Gornja Vrba.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
(1)
U vrijeme izrade Izmjena i dopuna Plana
nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju
zahvati u prostoru, odnosno građenje.

Članak 16.
(1)
Sukladno članku 86. Zakona o prostornom
uređenju ova Odluka dostavlja se:
Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj
tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke
zajedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 90.
Zakona o prostornom uređenju .

18.

Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13) i čl. 85. i 86. Statuta općine Gornja Vrba
(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«
broj 09/09), te njegove izmjene i dopune objavljene
u ("Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije", broj 09/11 i 3/13), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na 11.sjednici održanoj 10.6. 2015.
godine donijelo je
PRAVILNIK

Članak 17.
(1)
Nositelj izrade, po objavi odluke o izradi
Izmjena i dopuna Plana, obavještava javnost o izradi
Prostornog plana na:
mrežnoj stranici jedinice lokalne
samouprave
mrežnoj stranici područne (regionalne)
samouprave
kroz informacijski sustav putem Hrvatskog
zavoda za prostorni razvoj.

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od

o ostvarivanju prava na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija
općine Gornja Vrba

I.

Opće odredbe
Članak 1.

U postupku ostvarivanja prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija
primjenjuju se odredbe Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).
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Broj: 8

Članak 2.

Članak 4.

Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava
na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija općine Gornja Vrba (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 Gornja Vrba kao
tijelo javne vlasti, pravila postupka u kojem
ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje
pravo na pristup informacijama, a općina Gornja
Vrba ispunjava svoju obvezu omogućavanja
pristupa zatraženoj informaciji, te ograničenja prava
na pristup informacijama.

Općina Gornja Vrba 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. 85. i 86. Statuta općine Gornja
Vrba.
II.

Službenik za informiranje
Članak 5.

Općina Gornja Vrba 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 3.
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13):
(1)
»Informacija« je svaki podatak koji
posjeduje općina Gornja Vrba 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 Gornja Vrba 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 Gornja Vrba 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.

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

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

Članak 8.
Službenik za informiranje obavlja poslove
redovitog objavljivanja informacija, sukladno
unutarnjem ustroju općine Gornja Vrba, kao i
rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup
informacijama i ponovne uporabe informacija.

Članak 9.
Službenik za informiranje unapređuje način
obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja
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informacija po redoslijedu zaprimljenih
zahtjeva.

Članak 11.
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)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

zaprima usmeni i pisani zahtjev
podnositelja zahtjeva,
postupa po zaprimljenom usmenom i
pisanom zahtjevu podnositelja zahtjeva,
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 traženu informaciju, na drugi način
koji je prikladan za ostvarivanje prava na
pristup informaciji),
obavještava podnositelja zahtjeva o tome
gdje je, kada i kako tražena informacija
objavljena,
obavještava podnositelja zahtjeva o
produženju roka za dostavu informacije,
u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog
zahtjeva bez odgode poziva podnositelja
zahtjeva da ga ispravi,
ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi
zahtjev na odgovarajući način zadržava
pravo da nepotpun ili nerazumljiv zahtjev
odbaci po rješenju općine Gornja Vrba u
skladu sa Zakonom o pravu na pristup
informacijama,
upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu
stvarnih materijalnih troškova nastalih u
svezi s pružanjem i dostavom tražene
informacije,
zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni
Upisnik o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu

Službenik za informiranje obavlja i druge
poslove određene ovim Pravilnikom i drugim
aktima.
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.

Članak 13.
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.
IV.

Ograničenja prava na pristup
informaciji
Članak 14.

Općina Gornja Vrba ograničit će pristup
informacijama u skladu sa čl. 15. Zakona o pravu na
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13).

Članak 15.
Općina Gornja Vrba ograničit će pristup
informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode
nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama
za vrijeme trajanja tih postupaka.
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Članak 16.

Općina Gornja Vrba može ograničiti pristup
informaciji:
1)
ako je informacija klasificirana stupnjem
tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje
tajnost podataka,
2)
ako je informacija poslovna ili
profesionalna tajna, sukladno zakonu,
3)
ako je informacija porezna tajna, sukladno
zakonu,
4)
ako je informacija zaštićena zakonom kojim
se uređuje područje zaštite osobnih
podataka,
5)
ako je informacija u postupku izrade unutar
tijela općine Gornja Vrba, a njeno bi
objavljivanje prije dovršetka izrade
cjelovite i konačne informacije moglo
ozbiljno narušiti proces donošenja odluke,
6)
ako je pristup informaciji ograničen
sukladno međunarodnim ugovorima,
7)
u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Broj: 8

šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je
informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim
propisom nije određen duži rok.

Članak 19.
Ako tražena informacija sadrži i podatak
koji podliježe ograničenju iz čl. 16. i 17. ovog
Pravilnika, preostali dijelovi informacije učinit će se
dostupnim.

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

V.
Načini ostvarivanja prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija

Članak 17.

Članak 21.

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

Općina Gornja Vrba omogućuje pristup
informacijama:
(1)

1)

2)

3)

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

(2)
1)
2)
3)

Članak 18.
4)
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

5)

pravodobnim objavljivanjem informacija o
svome radu na primjeren i dostupan način,
odnosno davanjem priopćenja, objavom na
službenoj internet stranici, objavom u
javnom glasilu i objavom na oglasnoj ploči
općine Gornja Vrba 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.

Broj: 8
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Članak 22.

Članak 27.

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.

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.

Članak 23.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu
uporabu informacija u komercijalne ili
nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona
o pravu na pristup informacijama.

Članak 24.
U svrhu ponovne uporabe informacija
općina Gornja Vrba će učiniti svoje informacije
dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to
moguće i primjereno. općina Gornja Vrba 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.

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 28.
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
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
u p o t r i j e b i t i informacije, vlastoručni potpis
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podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.

Broj: 8

primjenjuje Zakon o pravu na pristup
informacijama.

Članak 29.
Članak 34.
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji
općina Gornja Vrba odlučit će najkasnije u roku od
15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Članak 30.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog
zahtjeva općina Gornja Vrba 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 Gornja Vrba odbacit će
zahtjev rješenjem.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od
dana objave u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«, a objavit će se na službenoj web
stranici općine Gornja Vrba radi dostupnosti
javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama.
Klasa: 011-01/15-01/3
Urbroj: 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 10.6.2015
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.

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

19.

Na temelju članka 39. Zakona o prostornom
uređenju („NN” br. 153/13) i članka 26 Statuta
općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije » br. 09/09, 09/11, 03/13),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 11.
sjednici održanoj 10.6.2015.god. donijelo je:

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

o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru općine
Gornja Vrba za razdoblje 2015.-2019. godine

I.
VII.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 33.

U dijelu prava na pristup informacijama koji
nije uređen ovim Pravilnikom, neposredno se

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba
razmatralo je i usvaja Izvješće o stanju u prostoru
općine Gornja Vrba za razdoblje od 2015.-2019.
godine.

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1089

II.

IV.

Izvješće o stanju u prostoru općine Gornja
Vrba za razdoblje od 2015.-2019. godine sastavni je
dio ovog Zaključka.

Ovaj Zaključak s Izvješćem o stanju u
prostoru objavljuje se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

III.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Izvješće o stanju u prostoru općine Gornja
Vrba za razdoblje od 2015.-2019. godine dostavlja
se nadležnom Ministarstvu i Hrvatskom zavodu za
prostorni razvoj.

KLASA: 350-01/14-01/1
URBROJ: 2178/28-02-15/31
U Gornjoj Vrbi, 11.6.2015. god.
Predsjednik Vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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Ciljevi izrade Izvješća
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Ciljevi izrade Izvješća o stanju u prostoru općine Gornja Vrba definirani su Pravilnikom o sadržaju i obveznim
prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru(„Narodne novine“ broj 117/12.).
Izvješće je osnovni dokument praćenja stanja u prostoru općine Gornja Vrba za razdoblje 2015. do 2019. godine.
Osnovna svrha izrade Izvješća je ocjena stanja u prostoru, analiza prostornog razvoja i planiranje prostornog
razvoja u narednom razdoblju za koje se izrađuje, te analiza provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih
dokumenata koji imaju utjecaja na stanje u prostoru.
Pri izradi Izvješća o stanju u prostoru općine Gornja Vrba, u najvećem dijelu korišteni su podaci iz Prostornog
plana uređenja općine Gornja Vrba, zatim podaci Ministarstava definiranih navedenim Pravilnikom, podaci
Državnog zavoda za statistiku (Popis stanovništva 2011.), te ostali podaci nadležnih tijela i osoba, kao i projekcije
izrađene temeljem dostupnih podataka.

2.

Zakonodavno-institucionalni okvir

Sadržaj i obvezni prostorni pokazatelji izvješća o stanju u prostoru, te drugi zahtjevi u vezi s praćenjem stanja u
području prostornoga uređenja definirani su Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima
izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 117/12.).
Izvješće za područje općine Gornja Vrba se izrađuje u odnosu na županijski prostorni plan, druge strateške,
razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje županijske razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u
prostoru općine, prethodno izvješće o stanju u prostoru i dokumente prostornoga uređenja općine.
Izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja, provedbe i trendova razvoja u prostoru, analizu provedbe
dokumenata prostornoga uređenja i drugih dokumenata i prijedloge za unapređenje razvoja s osnovnim
preporukama za naredno razdoblje.
Polazišta obuhvaćaju pregled osnova i ciljeva izrade Izvješća unutar zakonodavnog, institucionalnog i
međunarodnog okvira za razdoblje za koje se Izvješće izrađuje, te osnovna prostorna uređenja općine.
Analiza i ocjena stanja obuhvaća prikaz ostvarenja osnovnih prostorno-planskih ciljeva, usmjerenja i određenja
koja su sadržana u Strategiji i Programu prostornoga uređenja Republike Hrvatske, dokumentima prostornoga
uređenja Županije i općine, te ukazuje na trendove i usklađenost, odnosno nesklad u provedbi.
Analiza provedbe dokumenata prostornoga uređenja i drugih dokumenata obuhvaća prikaz pokrivenosti područja
dokumentima prostornoga uređenja, daje podatke o važećim dokumentima prostornoga uređenja i drugim
strateškim, programskim i razvojnim dokumentima od važnosti za održiv razvoj u prostoru, ukazuje na osnove
njihove provedbe, potrebu i učestalost njihove promjene, te daje osvrt na provođenje zaključaka, smjernica i
preporuka iz prethodno usvojenog izvješća o stanju u prostoru.
Prijedlozi za unapređenje razvoja u prostoru s osnovnim preporukama za naredno razdoblje razrađuju se u cilju
odlučivanja o daljnjem statusu strateških, programskih i planskih smjernica iz važećih dokumenata, odnosno o
njihovom zadržavanju, ukidanju ili promjeni. Preporuke obuhvaćaju prijedlog potrebnih i prioritetnih aktivnosti u
narednom razdoblju.
U razdoblju od donošenja zadnjeg Izvješća i Programa mjera došlo je do znatnih promjena Zakona i
podzakonskih akata, a koji bitno utječu na formiranje uvjeta za prostorni razvoj i načine korištenja prostora.

Broj: 8
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Osnovna prostorna obilježja jedinice lokalne samouprave

U odnosu na teritorijalno ustrojstvo lokalne samouprave općina Gornja Vrba pripada prostoru Brosdsko-posavske
županije.
Prostor općine Gornja Vrba smješten je u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije na prometno-gospodarskoj
okosnici razvoja Županije. Ona se nalazi neposredno uz grad Slavonski Brod s kojim je snažno povezana. Prostor
općine se nalazi u nizinskom predjelu Županije, u kojem je smješteno niz značajnih prometnih koridora.
Sjevernim rubom općine prolazi trasa postojeće autoceste Zagreb-Lipovac, a južnije od nje položena je i trasa
dvokolosječne željezničke pruge od značaja za međunarodni promet Novska-Tovarnik. Ove prometnice položene
su u okviru X paneuropskog koridora, značajnog za povezivanje srednje i jugoistočne Europe.
Na zapadu općina graniči s gradom Slavonski Brod. Na sjeveru je okružena prostorom općine Bukovlje i Garčin, a
na jugu graniči s općinom Klakar.
Jednim svojim manjim dijelom na jugu, ona je udaljena od rijeke Save samo oko 200 m.
Čitavi prostor općine spada u kontinentalno granično područje Županije i Države.
Općina Gornja Vrba je najmanja jedinica lokalne samouprave na području Županije. Ima površinu 20,16 km2 i
udio od 1,0% u županijskom prostoru.
U općini Gornja Vrba nalaze se dva naselja: Gornja Vrba i Donja Vrba. Sjedište općine je u naselju Gornja Vrba.
U oba naselja po tipologiji izgradnje prevladavaju građevine niske stambene izgradnje s gospodarskim
građevinama po dubini građevne čestice. Građevne čestice su u pravilu dosta uske i duboke (čak i preko tri stotine
metara), te su većim dijelom u funkciji poljoprivredne proizvodnje.
Tablica broj 1 BROJ STANOVNIKA
Redni
broj
1.
2.

NASELJE
Donja Vrba
Gornja Vrba
Ukupno općina:

BROJ STANOVNIKA PO POPISNIM GODINAMA
1981.(x
1991.(x
2001.
2011.
788
727
745
599
1.148
1.264
1.814
1.913
1.936
1.991
2.559
2.512

Izvor podataka: DZS-Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001., 2011.
(*
1981. i 1991. naselja u sastavu općine Klakar

Tablica broj 2 INDEKS KRETANJA BROJA STANOVNIKA
Redni
broj
1.
2.

NASELJE
Donja Vrba
Gornja Vrba
Ukupno općina:

1991./1981.
92,3
110,1
102,8

Izvor podataka: DZS-Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001., 2011.

INDEKSI
2001./1991.
102,5
143,5
128,5

2011./2001.
80,4
105,5
98,2
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Stanovništvo na području općine Gornja Vrba brojilo je 2011. godine 2.512 stanovnika, na području 2 naselja
(Donja i Gornja Vrba), od kojih je općinsko središte Gornja Vrba imalo 1.913 stanovnika, što čini 76,2% ukupnog
stanovništva općine.
U razdoblju od 1981. do 2001. godine, oba naselja općine Gornja Vrba nisu činila zasebnu općinu, nego su
pripadali općini Klakar, a podaci o broju stanovnika 1981. i 1991. godine prikazani su pojedinačno (izdvojeno) iz
općine Klakar.
Ukupno stanovništvo općine Gornja Vrba je do 2001. godine u kontinuiranom porastu, dok se između dva
posljednja popisa stanovništva, stanovništvo smanjilo za ukupno 47 stanovnika, što čini 1,8% u odnosu na 2001.
godinu.
Kretanje ukupnog broja stanovnika u općinskom središtu Gornja Vrba je u kontinuiranom porastu od 1981. , s tim
da je najveći porast zabilježen u razdoblju od 1991. do 2001. godine, kada se stanovništvo povećalo za 550
stanovnika, što čini 30,3% stanovništva 2001. godine, a takav porast zabilježen je u ovom razdoblju i na nivou
općine, kada se ukupno stanovništvo povećalo za 568 stanovnika, odnosno 22,2%
Tablica broj 3 PRIRODNI PRIRAST STANOVNIŠTVA
GODINA
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

PRIRODNI PRIRAST STANOVNIŠTVA općine
GORNJA VRBA
7
11
13
4
5
10
18
-2
3
12
13
-5

Izvor podataka: DZS-Priopćenja 7.1.1.
Prirodno kretanje stanovništva općine u razdoblju od 2000. do 2011. godine obilježeno je pozitivnim kretanjima
prirodnog priraštaja (osim 2007. i 2011. godine kada je zabilježen negativan prirodni priraštaj -2 i -5).
Takva kretanja prirodnog priraštaja, odnosno njegove pozitivne vrijednosti utjecale su i na pozitivna kretanja
ukupnog stanovništva.

1.

Jedinica lokalne samouprave u okviru prostornoga uređenja Županije

Brodsko-posavska županija smještena je u južnom dijelu slavonske nizine, na prostoru između planina Psunja,
Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga, koja je dio državne granice prema Bosni i Hercegovini u
dužini od 163 km. Smještena je na sjevernoj zemljopisnoj širini od 45° 0,2' - 45° 23' i istočnoj zemljopisnoj dužini
od17° 0,4' - 18° 35'. Obuhvaća prostor od 2.034 km2 što čini 3,61 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske
(56.542 km2) i po veličini je na 14. mjestu medu hrvatskim županijama. Jedna je od najužih (7 km) i najdužih
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županija (117 km zračne dužine), na istoku graniči s Vukovarsko-srijemskom, na sjeveroistoku s Osječkobaranjskom, na sjeveru s Požeško-slavonskom i na zapadu sa Sisačko-moslavačkom županijom.
Općina Gornja Vrba pripada dijelu kontinentalnog područja Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske.
Općina Gornja Vrba je najmanja jedinica lokalne samouprave na području Županije. Ima površinu 20,16 km2 i
udio od 1,0% u županijskom prostoru.
Prema indeksu razvijenosti Brodsko-posavska županija razvrstana je u I. skupinu jedinica područne (regionalne)
samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske, a općina Gornja
Vrba kao jedinica lokalne samouprave u III. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa
razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske.

II.
1.

ANALIZA I OCJENA STANJA I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA
Prostorna struktura korištenja i namjene površina jedinice lokalne samouprave

Prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj općina Gornja Vrba je dio Brodskoposavske županije.
Općina Gornja Vrba zauzima površinu od 20,16 km2, odnosno 2016,00 ha.
Sukladno Prostornom planu uređenja općine Gornja Vrba, poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene
različitih karakteristika zauzimaju najveći dio 1.074,00 ha, odnosno 53,3% prostora općine.
Na području općine Gornja Vrba šume zauzimaju 408,4 ha ili 20,3 % ukupne površine općine.
Na području općine Gornja Vrba kategorija «ostala tla», učestvuju sa 621,57 ha, odnosno 0,60%.
Ukupna površina građevinskih područja općine Gornja Vrba iznosi 429,60ha ili 21,3 % ukupne površine općine
Tablica broj 4 POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
Ukupna
površina
(ha)
Poljoprivredno
zemljište

1.074,00

Udio površine poljoprivrednog
zemljišta u odnosu na površinu općine
Gornja Vrba
(%)
53,7

Površina
poljoprivrednog
zemljišta po
stanovniku
(ha/stanovniku)
0,43

Izvor podataka: PPUO Gornja Vrba i Državni zavod za statistiku-Popis stanovništva 2011 godine
Napomena: Podaci katastra se razlikuju od prikazanih u tablici
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Tablica broj 5 ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Udio površine šumskog zemljišta u
odnosu na površinu
Općine Gornja Vrba

Ukupna
površina

Površina šumskog
zemljišta po
stanovniku

(ha)

(ha/stanovniku)

(%)
Šumsko
zemljište

408,4

20,2

0,16

Izvor podataka: PPUO Gornja Vrba i Državni zavod za statistiku-Popis stanovništva 2011 godine
Napomena: Podaci katastra se razlikuju od prikazanih u tablici

Tablica broj 6 POVRŠINE POVRŠINSKIH VODA PREMA VRSTI

Površina

Vrsta voda

Udio površine površinskih voda u
odnosu na površinu općine

Dužina
vodotoka

(%)

(km)

(ha)

Vodne površine

*

Vodotoci

*

19.39

Izvor podataka: PPUO Gornja Vrba
Napomena: Podaci katastra se razlikuju od prikazanih u tablici
* Nema podatka
Tablica broj 7 UDIO GP U ODNOSU NA UKUPNU POVRŠINU JLS
POVRŠINA
GRAÐ.
PODRUCJA
(ha)

NASELJE

Udio GP u odnosu
na ukupnu
površinu JLS

Donja Vrba

74,02

5,58

Gornja Vrba

172,60

25,04

246,62

12,23

UKUPNO
Izvor podataka : PPUO
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Tablica broj 8 UDIO IZGRAĐENOG I NEIZGRAĐENOG GP
U ODNOSU NA UKUPNU POVRŠINU JLS I UKUPNO GP
POVRŠINA
IZGRAÐ.
PODRUCJA
(ha)

NASELJE

Udio
POVRŠINA
IZGRAĐENOG
NEIZGRAĐENOG
GP u odnosu na
DIJELA GP
ukupnu površinu
(ha)
JLS

Udio
neizgrađenog
GP u odnosu na
ukupno GP
(%)

Donja Vrba

39,45

2,97

34,57

46,70

Gornja Vrba

66,00

9,58

106,60

61,76

105,45

5,23

141,17

57,24

UKUPNO
Izvor podataka : PPUO

Tablica broj 9 BROJ STANOVNIKA/UKUPNA POVRŠINA GP NASELJA (stanovnika/ha)

NASELJE
Donja Vrba
Gornja Vrba
UKUPNO

POVRŠINA
GRAÐEVINSKIH
PODRUCJA
(ha)
599
74,02

BROJ
STANOVNIKA
- Popis 2011

Broj stanovnika/ukupna
površina GP naselja (broj
stanovnika / ha)
8,09

1913

172,60

11,08

2512

246,62

10,19

Izvor podataka : DZS, PPUO

Tablica broj 10 BROJ STANOVNIKA/IZGRAĐENA POVRŠINA GP NASELJA (stanovnika/ha)

Donja Vrba

599

POVRŠINA
IZGRAĐENOG
DIJELA GP
(ha)
39,45

Gornja Vrba

1913

66,00

28,98

2512

105,45

23,82

NASELJE

UKUPNO
Izvor podataka : PPUO, DZS

BROJ
STANOVNIKA
- Popis 2011

GUSTOĆA NASELJENOSTI
IZGRAĐENOG DIJELA GP
(broj stanovnika / ha)
15,18
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Tablica broj 11 POVRŠINA I UDIO POVRŠINE IGP POJEDINE NAMJENE
U ODNOSU NA UKUPNU POVRŠINU IGP

NAMJENA IZDVOJENIH
POVRŠINA ZA RAZVOJ
IZVAN NASELJA

SJEVERNA GOSPODARSKA
ZONA

POVRŠINA
IZDVOJENIH
POVRŠINA ZA
RAZVOJ IZVAN
NASELJA
(ha)

ha/st

UDIO U UKUPNIM
POVRŠINAMA
IZDVOJENIH
POVRŠINA ZA
RAZVOJ IZVAN
NASELJA
(%)

146,00

0,06

79,78

GOSPODARSKA ZONA
BJELIŠ

20,00

0,01

10,93

GOSPODARSKA ZONA –
LUCKO PODRUCJE

17,00

0,01

9,29

183,00

0,07

100,00

UKUPNO
Izvor podataka : PPUO
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U narednoj tablici koja je izvod iz PPUO Gornja Vrba, vidljiv je iskaz površina prema planiranim namjenama
na području općine:
Tablica broj 12 ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA – izvod iz PPUO
RED
. BR.
1.0.
1.1.

1.2.

NAZIVopcine
ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA
NAMJENU POVRŠINA
Građevinska područj
a
ukupno
Izgrađeni dioGP
ukupno
- obalni
- ostalo
Izgrađene strukture van građevinskog
područja
ukupno

1.3.

Poljoprivredne površine
- obradive

1.4.

Šumske površine
ukupno
- gospodarske
- zaštitne
- posebne namjene
Ostale poljoprivrednešumske
i
površine
ukupno
Vodne površine
ukupno
- vodotoci
- jezera
- akumulacije
- retencije
- ribnjaci
Ostale površine
ukupno

1.5.
1.6.

1.7.

OPĆINA
UKUPNO

ukupno

OZNAK
A

UKUPNO
ha

% OD
POVRŠINA
općine

stan/ha
ha/stan*

GP
IGP
I
E
H
K
T
R

429,60
124,8
2,2

21,3
6,2
0,1

10,67
36,06
2.045,45

P
P1
P2
P3
Š
Š1
Š2
Š3
PŠ

1.074,00
263,7
500,0
310,3
408,4
270,5
137,9
101,6

53,7
13,0
24,8
15,4
20,2
13,4
6,8
5,0

0,24*
0,06
0,11
0,07
0,09*
0,06
0,03
0,02*

V

-

-

*

N
IS
G

2,4
2.016

0
100,00

0*
0,45*
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Sustav naselja

Općina Gornja Vrba sastoji se od 2 naselja : Gornja Vrba i Donja Vrba, (definiranih Zakonom o područjima
županija, gradova i općina s naseljem Gornja Vrba kao općinskim središtem.
Najveće naselje po broju stanovnika je naselja Gornja Vrba (1913 stanovnika 2011. godine).
S obzirom na ukupni broj od 2512 stanovnika općine 2011. godine, prosječna veličina naselja općine, mjerena
brojem stanovnika, iznosi 1256 stanovnika.
Kretanja ukupnog broja kućanstava od 1981. do 2011. godine obilježila su pozitivna kretanja kućanstava, dok se
prosječna veličina kućanstva kretala od 4,1 člana (1981. god.) do 3,3 člana (2011. god.).
Tablica broj 13 BROJ KUĆANSTAVA
KUCANSTVA PO POPIS IMA
1981.
1991.
2001.
Donja Vrba
185
197
224
Gornja Vrba
289
351
496
UKUPNO
474
548
720
Izvor podataka: DZS-Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001., 2011.- prvi rezultati
Redni
broj
1.
2.

NASELJE

2011.
199
552
751

Tablica broj 14 INDEKS RASTA BROJA KUĆANSTAVA
INDEKSI KRETANJA KUĆANSTAVA
1991./1981.
2001./1991.
2011./2001.
Donja Vrba
106,5
113,7
104,3
Gornja Vrba
121,5
141,3
111,3
UKUPNO
115,6
131,4
104,3
Izvor podataka: DZS-Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001., 2011- prvi rezultati
Redni
broj
1.
2.

NASELJE

3. PROSJEČNA VELIČINA KUĆANSTVA
Tablica broj 15 PROSJEČNA VELIČINA KUĆANSTVA
PROSJEČNA VELIČINA KUĆANSTVA
1981.
1991.
2001.
2011.
Donja Vrba
4,3
3,7
3,3
3,0
Gornja Vrba
4,0
3,6
3,7
3,5
UKUPNO
4,1
3,6
3,6
3,3
Izvor podataka: DZS-Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001., 2011 – prvi rezultati
Redni
broj
1.
2.

NASELJE

Sustav središnjih naselja prema veličini i funkciji definiran je Prostornim planom Brodsko - posavska županije, u
skladu s usmjerenjima i ciljevima razvoja naselja iz Strategije prostornog razvoja Hrvatske.
U županijskom sustavu središnjih naselja, naselja općine svrstana su: Gornja Vrba u veće lokalno središte, a Donja
Vrba u manje lokalno središte.

Broj: 8
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Tablica broj 16 BROJ NASELJA, GUSTOĆA NASELJA
POVRŠINA
(km²)

BROJ NASELJA
2
Izvor podataka: DZS, PPUO

GUSTOĆA N ASELJA
(broj naselja/1000 km2)

20,16

99,2

Tablica 17 STRUKTURA NASELJA – GUSTOĆA NASELJENOSTI

NASELJE

1.

BROJ
STANOVNIKA
Popis 2011

Donja Vrba

599

Gornja Vrba

1913

POVRŠINA
(ha)

POVRŠINA
(km2)

GUSTOĆA
NASELJENOSTI
(broj stanovnika /
km2)

1327,67

13,28

45,11

689,28
UKUPNO
2512
2016,95
Izvor podataka: DZS (Popis stanovništva 2011.), PPUO

6,89
20,17

277,65
124,54

Gospodarske djelatnosti

Gospodarstvo općine Gornja Vrba manjim dijelom je vezano za poljoprivredno zemljište, koje zauzima 74,5%
površine općine, na što je utjecala blizina grada Slavonskog Broda, sa svojim gospodarskim kapacitetima i
mogućnošću zapošljavanja stanovništva. Međutim, blizina grada Slavonskog Broda utjecala je na razvoj
privatnog poduzetništva, na području općine Gornja Vrba, kroz izgradnju poduzetničkih kapaciteta, bilo u okviru
naselja ili u okviru izdvojenih područja gospodarske namjene (zone).
Prema podacima Registra poslovnih subjekata1), na području općine je registrirano ukupno 37 tvrtki (obuhvaćene
sve tvrtke), od kojih je 31 aktivna, što čini oko 84% od ukupnog broja tvrtki, dok je 23 tvrtke predalo godišnje
financijsko izvješće za 2012. godinu, a što čini 74% od ukupnog broja tvrtki.
Među gospodarskim subjektima koji zapošljavaju veći broj zaposlenika je tvrtka ''Projektgradnja'' d.o.o. iz Gornje
Vrbe, sa 320 zaposlenih u građevinskoj industriji, a prema podacima Registra poslovnih subjekata RH.
Ostale tvrtke prema navedenom izvoru imaju znatno manje zaposlenih, koji se kreće od 10-23 zaposlenika
(''Jakob Becker'' d.o.o. sa 23 zaposlenih; ''Čelebija-ing'' d.o.o. sa 13 zaposlenih; ''Vrba nekretnine'' d.o.o. sa 11
zaposlenih; ''Građenje Rašić'' d.o.o., ''Asfalter'' d.o.o., ''Detonator'' d.o.o. sa po 10 zaposlenih), dok ostale tvrtke
imaju znatno manji broj zaposlenih.
Sukladno prikupljenim podacim općine, u narednim tablicama prikazani su gospodarski subjekti u naselju,
gospodarske (poduzetničke) zone i gospodarski subjekti u gospodarskoj zoni.
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Tablica broj 18 GOSPODARSKI SUBJEKTI U NASELJU
Naziv tvrtke

Veličina
(m2)

Lokacija-adresa

Pekara Kajtazi
Trgovina Boso
Trgovina Skoko
Vulkanizer Lubina
Privatna ordinacija dentalne
medicine Zrinka Krajin P elcl
Ljekarna Vaše zdravlje
Caffe bar Chicago
Caffe bar Dream
Frizerski salon Mirjana
Pekara Tolić
KLS granit
Građenje Rašić d.o.o.
SB gradnja d.o.o.
Caffe bar Harley
Trgovina NTL D. Vrba
Lim-kocka d.o.o.
Lačić d.o.o.
Auto servis Donja Vrba
Agrodom Rašić
Štefancic – proizvodnja vina
od malina
Eurouniversal pakirnica
Trg. obrt Tolić

V. žrtava 139
V. žrtava 149
V. žrtava
V. žrtava
V. žrtava 10

Djelatnost
po NKD
1071
47.19
47.19

V. žrtava 125
V. Žrtava
V. Žrtava 148
V. Žrtava 163a, Gornja Vrba
Sv. Nikole 13
Ž. Agatića 23
I. Kučinića 4
Matije Gupca 8
Sv. Filipa i Jakova 144, D. Vrba
Sv. Filipa i Jakova 11
Ž. Kožulja 27, D. Vrba
D. Vrba, Domobranska 1
D. Vrba, Sv. Filipa i Jakova 108
V. žrtava 185, Gornja Vrba
V. žrtava 83, Gornja Vrba

56.30
56.30
96.02
1071
23.70
42.11
41.20
56.30
47.19
43.39
49.41
45.20

Savska 3, Gornja Vrba
V. žrtava 133, Gornja Vrba

Tablica broj 19 GOSPODARSKE (PODUZETNIČKE) ZONE

Sjeverna
gospodarska zona

Više njih

Veličina
površina
(ha)
146

Južna gospodarska
zona

Više njih

37

Naziv

Lokacija
k.č.br.

Vrste djelatnosti
Industrije i druge proizvodne djelatnost i,
servisne i uslužne djelatnosti, skladišta,
prodajni prostori, uredski i drugi poslovni
prostori, ugostiteljstvo i drugi sadržaji.
Industrije i druge proizvodne djelatnosti,
servisne i uslužne djelatnosti, skladišta,
prodajni prostori, uredski i drugi poslovni
prostori, ugostiteljstvo i drugi sadržaji.

Broj: 8
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Tablica broj 20 GOSPODARSKI SUBJEKTI U GOSPODARSKOJ ZONI
Naziv
Cestar d.o.o.
Krešimir d.o.o.
Projektgradnja d.d.
Euroherc osiguranje
Centar za vozila
hrvatske
Auto Zubak d.o.o.

Veličina
površina
(ha/m2)
8900
5778
41785
730
730
5704

Automobili Škojo d.o.o.
Velpro d.d.
Interijer Marko
Marsonia salon
namještaja
TGB Beton d.o.o.
Kamen plehan
Interpetrol d.o.o.
FIS
Soling d.o.o.

7892
53649
5715
3255

Emezetta
Jakob Becker d.o.o.
Croatia osiguranje d.d.
Tehnički pregled vozila
Čelebija ING d. o.o.
Carpe diem sala za
svatove
Agronom d.o.o.

20000
7121
3621
3621
5660

5171
15546
4677
18842
4382

Vrsta djelatnosti

Broj
zaposlenih

Izvođenje radova u nis kogradnji
Izgradnja objekata niskogradnje
Izvođenje i projektiranje građevinskih
objekata
Ostala osiguranja
Tehnički pregled vozila

95
30
520

Održavanje, popravak i trgovina
automobilima
Trgovina i usluge
Trgovina na veliko
Trgovina i usluge
Trgovina na veliko i
malo namještaja,
tepiha…
Proizvodnja betonskih proizvoda
Obrada i ugradnja kamena
Ugostiteljstvo, prijevoz i trgovina
Trgovina na malo namještajem
Projektiranje, nadzor i izvođenje građ.
radova
Trgovina na malo namještajem
Skupljanje i prijevoz otpada
Ostala osiguranja
Tehnički pregled vozila
Visokogradnja
Sala za svatove

15

32
15

10
70
15
11
10
5
13
8
10
20
23
3
8
4

Skladištenje poljop. proizvoda

Prema podacima popisa stanovništva 2011. godine od ukupno 1.999 stanovnika općine starijih od 15 godina, njih
641 je bilo zaposlenih, što čini 32%, odnosno tek jedna trećina radno sposobnog stanovništva, dok je 1.113
stanovnika bilo ekonomski neaktivno, što čini 55,7% navedene populacije.
Jedan od pokazatelja gospodarske razvijenosti određenog područja je indeks razvijenosti.
Prema rangiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti, koje je 2010.
godine izvršilo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, općina Gornja Vrba s
indeksom razvijenosti od 77,91%, pripada III. skupini jedinica lokalne samouprave, kojoj pripadaju općine i
gradovi s indeksom razvijenosti 75-100% prosjeka RH, dok je indeks razvijenosti Brodsko-posavske županije
33,36% prosjeka RH, te Županija pripada I. skupini JLS, gdje je indeks razvijenosti <75% prosjeka RH.
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Tablica broj 21 INDEKS RAZVIJENOSTI
INDEKS RAZVIJENOSTI
Indeks razvijenosti
Skupine
Brodsko-posavska
33,36%
<75%
Gornja Vrba
77,91%
75-100%
Izvor podataka: MRRŠVG-UIRR, Izračun JLS 15.07.2010.
Županija/Grad/Općina

I.
III.

Ostali pokazatelji stupnja razvijenosti i vrijednosti pokazatelja u odnosu na nacionalni prosjek za općinu Gornja
Vrba su sljedeći:
Tablica broj 22 STUPANJ RAZVIJENOSTI

Osnovni pokazatelji

Vrijednosti
pokazatelja za
Općinu Gornja Vrba

Prosječni dohodak per capita 2006.-2008.
Prosječni izvorni prihodi per capita 2006.-2008.
Prosječna stopa nezaposlenosti 2006.-2008.
Kretanje stanovništva 2001.-1991.
Udio obra zovnog stanovništva u stanovništvu 16 -65
god. 2001. god.
Izvor podataka: MRRŠVG-UIRR, Izračun JLS 15.07.2010.

14.370
2.263
21,9%
129,6

Vrijednosti pokazatelja
u odnosu na nacionalni
prosjek
(%)
37,4
67,1
85,4
142,3

55,3%

76,9

U budućem gospodarskom razvitku na području općine Gornja Vrba značajnu polaznu osnovu činit će postojeći
kapaciteti poduzetništva i obrta u okviru postojećih gospodarskih zona, koji će zahvaljujući blizini Slavonskog
Broda imati povoljne uvjete i za budući razvoj. Bazirajući se na optimalnom korištenju komparativnih prednosti
prostora i uz razvoj neophodne infrastrukture bit će moguće razvijati heterogene gospodarske strukture, što će
omogućiti razvoj poduzetništva svih oblika.
U skladu s prostornim uvjetima, potrebno je stvarati preduvjete za jači razvoj poljoprivrede, a određeni prostorni
uvjeti pogodni su i za razvoj turizma (lovni, ribolovni, rekreacijski).

Istraživanje i vođenje mineralnih sirovina
Na području općine nema eksploatacijskih polja mineralnih sirovina.

4.

Opremljenost prostora infrastrukturom
4.1.Cestovna infrastruktura

Područjem općine Gornja Vrba prolaze trase autoceste A3 ( Bregana-Zagreb-Lipovac ) i državne ceste D514 (Sl.
Brod (D53)-čvor Sl. Brod istok (A3)).

Broj: 8
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Osim njih mrežu javnih cesta na području općine čine i trase županijske ceste Ž4210, Ž4212, i Ž4213. Ostale ceste
na području općine su u kategoriji nerazvrstanih cesta.
Mrežu nerazvrstanih cesta na području općine čine ceste u građevinskim područjima, te poljski i šumski putovi, a
koje nisu svrstane u neku od javnih cesta.
Trase županijskih cesta na području općine su sljedeće
Županijske ceste:
Ž 4210 A.G. Slavonski Brod-Trnjanski Kuti-Oprisavci-Svilaj-Jaruge-D7
Ž 4212 A.G. Slavonski Brod-Donja Vrba-Zadubravlje(Ž4188)
Ž 4213 Bukovlje(Ž4202)-Slavonski Brod(D514)
Duljine, udio i gustoća mreže javnih cesta na području općine Gornja Vrba prikazane su u sljedećim tablicama:
Tablica broj 23 DULJINA CESTA PREMA SKUPINAMA RAZVRSTANIH CESTA
Kategorija javne ceste
Autoceste
Državne ceste
Županijske ceste

Duljina cesta
/km/
4,5
0,4
8,833

Izvor podataka : Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb,Hrv. ceste d.o.o Zagreb i
Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Tablica broj 24 UDIO POJEDINIH VRSTA CESTE
Udio pojedinih vrsta cesta u ukupnoj dužini na području
općine
/%/
Autoceste
33
Državne ceste
3
Županijske ceste
64
Izvor podataka : Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb,Hrv. ceste d.o.o Zagreb i
Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Kategorija javne ceste
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Tablica broj 25 CESTOVNA GUSTOĆA
Kategorija javne ceste
Autoceste
Državne ceste
Županijske ceste

Cestovna gustoća (duljina cesta / površina općine )
/km/km2/
0,223
0,020
0,437

Izvor podataka : Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb,Hrv. ceste d.o.o Zagreb i
Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije

Duljina javnih cesta na području općine je 13,733 km. Od toga je 4,5 km duljina autoceste, 0,4 km duljina
državnih cesta, 8,833 km duljina županijskih cesta.
Udio autocesta u mreži javnih cesta je 33 %, državnih cesta 3 %, županijskih cesta 64 %.
Cestovna gustoća javnih cesta na području jedinice lokalne samouprave je za autoceste 0,223, za državne ceste
0,020, a za županijske ceste 0,437.
4.2.

Željeznički promet

Prostorom općine Gornja Vrba položena je trasa željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M104
(Novska-Vinkovci-Tovarnik-Državna granica-(Šid)). Ukupna dužina željezničke pruge na području općine je
6,255 km.
Duljina, udio i gustoća željezničke pruge na području općine prikazane su u sljedećim tablicama:
Tablica broj 26 DULJINA PRUGE PREMA VRSTI
Vrsta pruga
Ostale željezničke pruge za međunarodni promet M104

Duljina pruge
/km/
6,255

Izvor podataka : HŽ

Tablica broj 27 UDIO POJEDINIH VRSTA ŽELJEZNIČKIH PRUGA
Vrsta pruga

Ostale željezničke pruge za međunarodni promet M104
Izvor podataka : HŽ

Udio pojedinih vrsta
željezničke pruge
/%/
100

Broj: 8
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Tablica broj 28 GUSTOĆA ŽELJEZNIČKIH PRUGA
Vrsta pruga

Ostale željezničke pruge za međunarodni promet M104

Gustoća željezničke pruge
(duljina/veličina područja)
/km/km2/
0,307

Izvor podataka : HŽ
4.3.

Telekomunikacijska infrastruktura
(elektroničke komunikacije)

Za potrebe izrade ovog Izvješća poslan je upit Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
temeljem upute iz Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN
48/14).
U odgovoru na upit HAKOM je naveo da se na području općine imamo 2 bazne postaje, koje se nalaze na dvije
lokacije i to jedan antenski stup u vlasništvu operatora javnih komunikacijskih mreža pokretnih komunikacija i
antenski prihvat na postojećem objektu.

Tablica broj 29 BROJ BAZNIH STANICA NA 100 STANOVNIKA
Općina

Broj baznih stanica na 100
stanovnika*
Broj BS/100 stanovnika

Bazne postaje

0,080

* broj stanovnika prema rezultatima popisa 2011. godine

4.4.

Energetska infrastruktura

4.4.1. Cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba
Na području općine nalaze se magistralni naftovodi:
MOS Đeletovci-Rušćica DN 300 mm (od ukupno 83,8 km duljine na području općine Gornja Vrba je
4.180 m)
US Rušćica-lokacija Slobodnica DN 300 mm (od ukupno 3.915 m, na području općine Gornja Vrba je
2.716 m) i
US Beničanci-US Rušćica DN 300 mm (od ukupno 69,3 km na području općine Gornja Vrba je 4.233
m)
Od međunarodnih naftovoda na području općine su dionice naftovoda:
Sisak-Slavonski Brod u duljini od 5,4 km i
Slavonski Brod-granica s BiH u duljini od 2,8 km.
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Od objekata i vodova u sustavu transporta zemnog plina, na području općine je dio magistralnog plinovoda
Slavonski Brod-Vinkovci DN 400/50 ukupne dužine 59.925 m od čega je na području općine 4.470 m.
U sustavu distribucije zemnog plina na području općine je izgrađena srednjetlačna polietilenska mreža u dužini od
cca 10,4 km, promjera cjevovoda O 63 mm, O90 mm i O 160 mm.

4.4.2. Opskrba električnom energijom
Na području općine Gornja Vrba nema vodova i objekata iz sustava prijenosa električne energije (vodovi
nazivnog napona 110, 220 i 400 kV).
Distribucijski sustav na području općine obuhvaća vodove na naponskim nivoima 0,4 kV i 10 kV.
U tablici je dan prikaz elektroenergetskih objekata na području općine:
Tablica broj 30 PRIKAZ ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA
Vrsta mreže
ZDV 35 kV
KDV 35 kV
ZDV 10 kV
KDV 10 kV
ZM 0,4 kV (GOLA)
ZM 0,4 kV (IZOLIRANA)
KM 0,4 kV
KUĆNI PRIKLJUČCI ZRAČNI
KUĆNI PRIKLJUČNI PODZEMNI
UKUPNO
Izvor podataka: HEP ODS Elektra Slavonski Brod

4.5.

Količina
(m)
0
0
7.580
19.589
7.550
17.971
4.151
3.9 32
4.142
64.915

Postotak
(%)
0
0
11,68
30,18
11,63
27,68
6,39
6,06
8,38
100,00

Opskrba vodom i odvodnja otpadnih voda

Vodoopskrba stanovnika i ostalih korisnika vode na prostoru općine Gornja Vrba riješena je iz javnog
vodoopskrbnog sustava kojim su obuhvaćena oba naselja općine.
Naselje Gornja Vrba, naslanja se na istočnu granicu grada Slavonski Brod, pa je vodoopskrbni sustav vezan na
grupni vodoopskrbni sustav Slavonski Brod.
Vodom opskrbljeni broj stanovnika iz javnog vodoopskrbnog sustava, prema procjeni, je iznad prosjeka Županije.
Stanovnici koji nisu priključeni na postojeći vodoopskrbni sustav vodom se opskrbljuju uglavnom iz vlastitih
izvorišta što uz neriješeno odvođenje sanitarnih i otpadnih voda predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje.
Na području općine su prisutni cjevovodi vodoopskrbnog sustava magistralnog i distribucijskog tipa.
Magistralnim priključkom mjesne mreže iz sastava općine Gornja Vrba priključene su na sustav grupnog
vodovoda te međusobno. Distribucijska mreža izgrađena je u naseljima .
Duljina javne vodoopskrbne mreže u općini Gornja Vrba iznosi 24.810 (m).

Broj: 8
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Potrošnja pitke vode u općini Gornja Vrba iznosi 26 (l/stanovniku).
Tablica broj 31 OPSKRBA PITKOM VODOM
Duljina javne vodoopskrbne mreže (km)
24,81
Potrošnja pitke vode l/stan/dan
26,0
Izvor podataka: Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Slavonski Brod
4.6.

Odvodnja otpadnih voda

Stanovnici općine Gornja Vrba otpadne, sanitarne i oborinske vode rješavaju pomoću septičkih, sabirnih ili crnih
jama iako je dio odvodnog sustava izgrađen. Stoga, postojeći način zbrinjavanja otpadnih voda naselja općine
pruža velike mogućnosti zagađenja podzemnih vodonosnih horizonata i manjih tekućica. Zagađivanje
podzemnih vodonosnika, u dugom vremenskom razdoblju može utjecati na kvalitetu zahvaćene vode ne
priključenih stanovnika na sustav vodoopskrbe a time i na njihovo zdravlje.
Oborinske vode prihvaćaju se otvorenim kanalima uz prometnice i odvode do najbližeg vodotoka, lateralnog
kanala ili melioracijskog kanala, te njima do osnovnog odvodnika-kanala Biđ ili rijeke Save.
Tablica broj 32 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Duljina kanalizacijske mreže (km)
8,36
Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda (broj, broj ES)
0; 0.000
Izvor podataka: Vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Slavonski Brod

5.
Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja
5.1.Prirodna baština
Na području općine Gornja Vrba nema područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode.
Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži (Narodne novine br. 124/2013), te
predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000 u Republici Hrvatskoj.
Na području općine Gornja Vrba nalazi se Područje očuvanja značajna za ptice -POP (Područja posebne
zaštite-SPA) - Jelas polje - HR1000005.
Tablica 33 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI – BROJ I POVRŠINA
EKOLOŠKI ZNAČAJNIH PODRUČJA (NACIONALNA EKOLOŠKA MREŽA)
PODRUCJA EKOLOŠKE MREŽE RH (EU EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000
R.br.
Naziv područja
Oznaka
Područja očuvanja značajna za ptice-POP
Jelas polje
HR1000005
1.
(Područja posebne zaštite-SPA
Ukupno:
1 područje; 261,98 ha
Izvor podataka: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
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Broj: 8

Kulturna dobra

Sukladno podacima Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu, na području općine Gornja Vrba registrirana
su četiri (4) nepokretna kulturna dobra, dok je preventivno zaštićeno jedno (1) kako slijedi:
-

Gornja Vrba, Arheološko nalazište ''Vrbsko polje'', Z-1707,
Gornja Vrba, Arheološko nalazište ''Vrbsko polje-Bukovlje'', Z-4952,
Gornja Vrba, Arheološko nalazište ''Gornja Vrba-Savsko polje'', P-4697,
Donja Vrba, Arheološko nalazište ''Bukovi'', Z-1706,
Donja Vrba, Arheološko nalazište ''Saloš, Pašnik, Berca'', Z-4909.

S obzirom da na području općine nema zaštićene graditeljske kulturne baštine, na zaštićenoj kulturnoj baštini do
sada nisu izvođeni radovi obnove.
Što se tiče broja ugroženih kulturnih dobara, možemo konstatirati da su sva navedena zaštićena kulturna dobra, s
obzirom da se radi o arheološkim lokalitetima, kontinuirano izložena ugrozama u vidu oštećivanja uslijed
intenzivne izgradnje prometnica i druge infrastrukture, kao i ostale intenzivne izgradnje, te obrade zemlje.
Osim registriranih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara, ugrozama je izložena i sva preostala nepokretna
kulturna baština na području općine Gornja Vrba, koju čini i najveći dio nepokretne graditeljske baštine općine.
Najugroženiji segment nepokretne kulturne baštine na području općine Gornja Vrba predstavlja tradicijska
graditeljska baština, koja je izložena naglom nestajanju uslijed različitih nepovoljnih okolnosti, zbog čega se
ukazuje potreba za snažnijim angažmanom na uspostavi novih i redefiniranju starih mjera zaštite tradicijskog
graditeljstva u okviru prostorno-planske dokumentacije.
Za potrebe izmjena i dopuna postojeće prostorno-planske dokumentacije, bit će potrebna i izrada evidencije
tradicijske graditeljske baštine, uz izradu novih provedbenih mjera u okviru konzervatorske stručne podloge. Do
sada je izrađen katalog s evidencijom tradicijske graditeljske baštine mjesta Donja Vrba, s prikazom graditeljske
baštine mjesta različite razine očuvanosti.
Za potrebe utvrđivanja stanja cjelokupne graditeljske baštine, osobito tradicijskog graditeljstva, i uspostavu
učinkovitijeg sustava mjera zaštite, potrebno je provesti evidentiranje nepokretne kulturne baštine na području
obuhvata plana, uz izradu konzervatorskog elaborata zaštite kulturne baštine.
Tablica 34 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – BROJ I UDIO
ZAŠTIĆENIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

R. BROJ

1

ZAŠTICENA NEPOKRETNA
KULTURNA DOBRA
Zaštićena kulturna dobra, upisana u Registar
kulturnih dobara
UKUPNO općina

Izvor podataka: MK, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu

BROJ
ZAŠTIĆENIH
NEPOKRETNI
H KULTURNIH
DOBARA

UDIO
ZAŠTIĆENIH
NEPOKRETNI
H KULTURNIH
DOBARA

4
4

100,0
100,00

Broj: 8
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Tablica 35 BROJ OBNOVLJENIH I UGROŽENIH KULTURNIH DOBARA
BROJ OBNOVLJENIH
KULTURNIH DOBARA

BROJ UGROŽENIH
KULTURNIH DOBARA

0
4
Izvor podataka: MK, Konzervatorski odjel u u Slavonskom Brodu

5.3.

Područja posebnih karakteristika

Na području općine Gornja Vrba nema područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode.
Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži (Narodne novine br. 124/2013), te
predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000 u Republici Hrvatskoj.
Na području općine Gornja Vrba nalazi se Područje očuvanja značajna za ptice -POP (Područja posebne zaštiteSPA) - Jelas polje - HR1000005.
Planirani zahvati u područje ekološke mreže koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i
cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno članku
24. Zakona o zaštiti prirode.
Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi
objekti za zaštitu (Narodne novine 2/91) razvrstava naselja prema stupnju ugroženosti u 4 stupnja ugroženosti,
ovisno o broju stanovnika naselja, određenim funkcijama, te geopolitičkom položaju.
Prema navedenom pravilniku, naselja općine Gornja Vrba ne pripadaju niti jednoj kategoriji ugroženost (niti
jedno naselje općine ne prelazi minimalni broj od 2000 stanovnika), te nije obvezna izvedba skloništa za
sklanjanje stanovništva.
Kod građevina u kojima se okuplja veći broj korisnika (javne, društvene i sl.), u smislu sklanjanja stanovništva,
potrebno je pridržavati se posebnih propisa.
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Broj: 8

6. Obvezni prostorni pokazatelji
Tablica broj 36 OBVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI
Osnovna tematska
cjelina
1.

1.1.

1.2.
2.
2.1.

2.2.

Skupina
pokazatelja

Pokazatelj

OPĆI POKAZATELJI RAZVOJNIH KRETANJA
Broj stanovnika
A.
Indeks kretanja broja
Razmještaj i
stanovnika 2001struktura
2011
stanovništva
Prirodni prirast
stanovništva 2011
DEMOGRAFSKA
STRUKTURA
Broj kućanstava
B.
Indeks rasta broja
Razmještaj i
kućanstava 2001struktura
2011
kućanstava
Prosječna veličina
kućanstva
SOCIJALNOIndeks razvijenosti
Ekonomski
GOSPODARSKA
razvoj
STRUKTURA
Stupanj razvijenosti

Način prikaza

Izvor
podataka

2.512

98,2

DZS

-5
751

104,3
3,3
77,91%

DZS

MRRFEU

III.

STRUKTURA NASELJA I PODRUČJA ZA RAZVOJ IZVAN NASELJA
Razmještaj,
Broj naselja
2
OBILJEŽJA
gustoća
Gustoća naselja
99,2
SUSTAVA
naselja i
NASELJA
naseljenosti
Gustoća naseljenosti 124,54 st./km²
Površina naselja
2016,95 ha
KORIŠTENJE
A. Površina
ZEMLJIŠTA U
Donja Vrba
1327,67 ha
naselja
NASELJIMA
Gornja Vrba
689,28 ha
Površina GP naselja
– ukupno planirana
246,62 ha
Udio GP u odnosu
na ukupnu površinu
JLS
0,1223
Udio izgrađenog GP
u odnosu na ukupnu
površinu JLS
0,0523
Udio neizgrađenog
GP u odnosu na
B.
ukupno GP
0,5724
Građevinska
Udio neuređenog GP
područja
u odnosu na ukupno
(GP)
GP
Broj
stanovnika/ukupna
površina GP
10,19st./ha
Broj
stanovnika/izgrađena
površina GP
23,82st./ha
Broj
stanovnika/uređena
površina GP
-

DZS

PPUO

PPUO

Broj: 8
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IZDVOJENA
GRAĐEVINSKA
PODRUČJA (IZVAN
NASELJA)

Izdvojena
građevinska
područja
(IGP)

Površina
izdvojenog
građevinskog
područja izvan
naselja – ukupno
planirana
Površina i udio
površine IGP
pojedine namjene
u odnosu na
ukupnu površinu
IGP :
Ugostiteljskoturistička namjena
Gospodarska
namjena – ukupna
(proizvodna,
poslovna,
infrastrukturna,
OIE i dr.)
Sport i rekreacija
Područja posebne
namjene
Površina groblja
Ukupni planirani
smještajni
kapacitet u TRP
Broj turističkih
postelja po km’
obalne crte
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PPUO
183,00 ha
0,07ha/st.

ha, %
0 ha, 0 %
183,00 ha 100%

0 ha, 0 %
0 ha, 0 %
0 ha, 0 %

0 ha, 0 %

0
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POSTOJECA INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST
Duljina cesta po
vrstama
- Autoceste
- Državne ceste
- Županijske ceste
Udio pojedinih
vrsta cesta
- Autoceste
A. Cestovni
- Državne ceste
promet
- Županijske ceste
Cestovna gustoća
(duljina
cesta/površina
područja)
- Autoceste
- Državne ceste
. - Županijske ceste
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
Duljina pruge
prema vrsti
- Ostale
željezničke pruge
Udio pojedinih
vrsta željezničkih
pruga
B.
- Ostale
Željeznički
željezničke pruge
promet
za
Gustoća
željezničkih pruga
(duljina/površina
područja)
- Ostale
željezničke pruge
za
C. Zračni
Broj zračnih luka
promet
prema vrstama
Površina zračnih
luka
D. Pomorski
Broj luka prema
promet
vrsti
Površina
kopnenog dijela
luke
Luke nautičkog
turizma prema
broju vezova
Broj riječnih luka
E. Riječni
prema veličini i
promet
rijeci
Klasa i duljina
plovnih putova

Broj: 8

4,5 km
0,4 km
8,833 km

33%
3%
64%

0,223 km/km2
0,020 km/km2
0,437 km/km2

HAC,
HC,ŽUC

HAC,
HC,ŽUC

HAC,
HC,ŽUC

6,255 km

HŽ
100%

0,307 km/km2
MPPI

0
0

MPPI

0

0

0
MPPI
0
-,

0

Broj: 8
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Duljina
elektroopskrbnih
vodova
110, 220, 400 kV
prijenosni
35 kV
distribucijski
10 kV
distribucijski
0,4 kV
distribucijski

A. Opskrba
električnom
energijom

3.2.

Udio i duljina
elektroopskrbnih
vodova prema
vrsti
110, 220, 400 kV
prijenosni
35 kV
distribucijski
10 kV
distribucijski
0,4 kV
distribucijski

ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA
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64,92 km

0
0
27,169 km
37,146 km

HEP
%, km
0,0
0,0
41,86%, 27,169
km
58,14%, 37,146
km

.
Duljina plinovoda
B. Opskrba
plinom

C. Opskrba
naftom

3.3.

OPSKRBA VODOM
I ODVODNJA
OTPADNIH VODA

A. Opskrba
pitkom i
tehnološkom
vodom

B.
Pročišćavanje
otpadnih
voda

14,87 km

Udio prema vrsti
plinovoda
magistralni
lokalni
Duljina naftovoda

30,06%, 4,47 km
69,94%, 10,40
km
19,33 km

Duljina javne
vodoopskrbne
mreže

24,81 km

Potrošnja pitke
vode

26 l/stanovniku

Duljina
kanalizacijske
mreže

8,36 km

PLINACRO
PLINACRO
BRODPLIN
JANAF,
INA
Vodovod
d.o.o. za
vodoopskrbu
i odvodnju
Slavonski
Brod
Vodovod
d.o.o. za
vodoopskrbu
i odvodnju
Slavonski
Brod
Vodovod
d.o.o. za
vodoopskrbu
i odvodnju
Slavonski
Brod
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4.

4.1.

4.2.

4.3.
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Broj i površina
odlagališta prema
vrsti
GOSPODARENJE
Odlagališta
OTPADOM
otpada
Sanacija neuređenih
odlagališta (broj,
površina)
KORIŠTENJE I ZAŠTITA ZNAČAJNIH PROSTORA
Ukupna površina
poljoprivrednog
zemljišta
Udio
A.
poljoprivrednog
Poljoprivreda
zemljišta
Površina
poljoprivrednog
zemljišta po
stanovniku
Ukupna površina
šumskog zemljišta
Udio šumskog
B. Šumarstvo
zemljišta
Površina šumskog
zemljišta po
KORIŠTENJE
stanovniku
PRIRODNIH
Površine
RESURSA
površinskih voda
prema vrsti (jezero,
ribnjak, umjetni
bazeni, more ...)
C. Vode
Udio površina
površinskih voda u
odnosu na površinu
JLS/županije/države
Duljina vodotoka
D. Morska
Morska obala –
obala
dužina obalne crte
Broj i površina
E. Mineralne
eksploatacijskih
sirovine
polja po vrstama
mineralnih sirovina
Broj i površina
zaštićenih
ZAŠTIĆENE
Zaštićena
zaštićenih područja
PRIRODNE
područja
VRIJEDNOSTI
prirode
Područja ekološke
mreže, prema vrsti
Broj zaštićenih
nepokretnih
kulturnih dobara
Struktura
Broj ili udio
registriranih
KULTURNA DOBRA
obnovljenih
kulturnih
kulturnih dobara
dobara
Broj ili udio
. ugroženih kulturnih

Broj: 8

broj, ha
0,0

AZO

broj, ha
0,0

1.074,00 ha

53,7 %

PPUO

0,24ha/stanovniku
408,4 ha
20,2 %

PPUO

0,09
ha/stanovniku

nema podataka
nema podataka

PPUO

nema podataka
0 km

0,0
MZOIP
0
1,
261,98 ha

DZZP

4
MK
0
4

Broj: 8

4.4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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Područja
** opisati u
potencijalnih
tekstualnom
PODRUČJAPOSEBNIH
prirodnih i
dijelu Izvješća
KARAKTERISTIKA
drugih
nesreća
DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA
Broj donesenih
PPUO
Pokrivenost
Broj donesenih
POKRIVENOST
PP prema
UPU
PROSTORNIM
razini
Broj donesenih
PLANOVIMA
planova i
izmjena i dopuna
izvješća
PP
Broj PP u izradi
Broj izdanih
pojedinačnih
akata prostornog
uređenja po
PROVEDBA
vrstama
PROSTORNIH
- broj
PLANOVA
građevinskih
dozvola u
prethodne 4.
godine
Broj PP ili
pojedinačnih
URBANA
zahvata
PREOBRAZBA
Površina
Broj izdanih
rješenja o
ozakonjenju
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1
2

1
0

Općina Gornja
Vrba

180

0
0
193

URBANA SANACIJA

NADZOR

ZPU

Planovi sanacije,
izmjene i dopune
PP
0
Nadzor nad
planovima (broj
rješenja)
0
Nadzor
građevinske
inspekcije (broj
rješenja)
10

ZPU
UO za prostorno
uređenje,Općina,
Agencija za
ozakonjenje
nezakonito
izgrađenih
zagrada, Zagreb
AZONIZ,ZPU

MGIPU
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Broj: 8

ANALIZA I PROVEDBA PROSTORNIH PLANOVA I DRUGIH DOKUMENATA

1.Izrada prostornih planova
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju (''Narodne novine'' 153/13), Prostorni plan uređenja općine određuje:
1.
građevinsko područje naselja, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja i izdvojeni dio građevinskog
područja naselja,
2.
neizgrađeni dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i
izdvojenog dijela građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan, te neuređeni dio
tih područja,
3.
dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela
građevinskog područja naselja, za koje se ne donosi generalni urbanistički plan, planiran za urbanu preobrazbu i
urbanu sanaciju,
4.

obuhvat generalnog urbanističkog plana,

5.
obuhvat urbanističkih planova uređenja koji se donose u građevinskom području naselja i izdvojenom
građevinskom području izvan naselja koje određuje grad, odnosno općina, a za koje se prema ovom Zakonu ne
donosi generalni urbanistički plan,
6.

koridore infrastrukture značajne za grad, odnosno općinu.

Na području općine Gornja Vrba na snazi je Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba , Urbanistički plan
uređenja ''Lučko područje luke Slavonski Brod'' (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.21/09) i
Urbanistički plan uređenja naselja Gornja Vrba (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 21/06).
Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba je donesen 2003. godine (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 08/2003.), a Izmjene i dopune 2009. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.3/09.).
Urbanistički plan uređenja ''Lučko područje luke Slavonski Brod'' (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br.21/09),donesen je 2009. godine, a prostorno se nastavlja na Urbanistički plan uređenja Radne zoneluke Bjeliš na području općine Klakar.
Urbanistički plan uređenja naselja Gornja Vrba (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br. 21/06)
donesen je 2006 i obuhvaća naselje Gornja Vrba.
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Izvod iz UPU-a ''Lučko područje luke Slavonski Brod''

1. Broj donesenih PP (broj) ZPU
Tablica broj 37 POKRIVENOST PROSTORNIM PLANOVIMA
BROJ DONESENIH PP

BROJ DONESENIH
IZMJENA I DOPUNA PP

BROJ PP U IZRADI

3

1

0

Tablica broj 38 PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE
BROJ DONESENIH PPUO -A
1

BROJ DONESENIH IZMJENA I DOPUNA
PPUO -A
1
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2. Broj donesenih izmjena i dopuna PP (broj) ZPU
Tablica 39 BROJ DONESENIH IZMJENA I DOPUNA PP
PROSTORNI PLANOVI

BROJ DONESENIH IZ MJENA I DOPUNA PP

PPUO, UPU

1

Prostornim planom uređenja općine Gornja Vrba (Točka 171.), definirana je obveza izrade i sljedećeg plana nižeg
reda:
1. UPU južne gospodarske zone
Granice obuhvata urbanističkih planova uređenja označene su na kartografskom prikazu broj 3.D.
“Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite”.
Izvod iz PPUO Gornja vrba – kartografski prikaz 3.D.

Broj: 8
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Provedba prostornih planova

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s prostornim planom,
odnosno u skladu s aktom za provedbu prostornog plana i posebnim propisima.
Prostorni planovi se provode izdavanjem lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine,
rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata, te građevinske dozvole na temelju
posebnog zakona.
Izdavanje akata za provedbu prostornih planova za prostor općine Gornja Vrba u nadležnosti je Upravnog odjela
za prostorno uređenje i graditeljstvo Brodsko - posavske županije.
Sukladno podacima općine Gornja Vrba, broj izdanih građevinskih dozvola u prethodne 4. godine iznosi 180.
Sukladno podacima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U predmetima urbanističke inspekcije za
razdoblje od 2010. do kraja 2013. godine, urbanistička inspekcija nije donosila rješenja propisana člankom 292.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).
Građevinska inspekcija za razdoblje od 2010. godine do 4. rujna 2014. godine donijela je ukupno deset rješenja.

3.

Provedba drugih dokumenata koji utječu na prostor

Za prostor općine Gornja Vrba izrađena su sljedeća Izvješća o stanju u prostoru i Programi mjera za unapređenje
stanja u prostoru:
1.
Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (''Službeni glasnik'' općine
Gornja Vrba, broj 2/08) za razdoblje od 2007 do 2011 godine.
Općina Gornja Vrba je izradila i:
Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća
za područje općine Gornja Vrba, 2009. godine,
Plan zaštite i spašavanja za područje općine Gornja Vrba, 2010 godine,
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2011-2019 godine, 2011 godine.
4.
Provođenje zaključaka, smjernica, prijedloga za unapređenje, preporuka, aktivnosti odnosno mjera iz
prethodnog izvješća o stanju u prostoru
Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za području općine Gornja Vrba temeljen na Izvješću o stanju u
prostoru općine Gornja Vrba donesen je 2008 godine za četverogodišnje razdoblje ("Službeni glasnik" Brodsko –
posavske županije 2/08.).
Izrađen Program mjera za unapređenje stanja u prostoru se, osim na Zakonu o prostornom uređenju i
Izvješću, temelji na potrebama razvitka općine Gornja Vrba kao i drugim spoznajama o razvitku i zaštiti prostora.
U nastavku se prilaže popis planiranih aktivnosti prema tematskim područjima, te komentar izvršenih, odnosno
neizvršenih planiranih radova.
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4.1. Izrada dokumenata prostornog uređenja
Prethodnim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru planirane su sljedeće aktivnosti:
1.
Izmjena Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba je prioritetna zbog pripremnih radova za uređenje
i izgradnju lučkog područja Luke Slavonski Brod.
2.
Izrada i donošenje UPU-a ''Lučko područje Luke Slavonski Brod'' određena je kao obveza iz Izmjena
PPUO Gornja Vrba (u osnovnom planu kao DPU).
3.
Urbanistički plan uređenja (UPU) južne gosp. zone za dio izvan Lučkog područja Luke Slavonski Brod
Izrađene su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba i UPU ''Lučko područje Luke
Slavonski Brod''.
4.2. Groblja
Prethodnim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru planirana je izrada tehničke dokumentacije za
formiranje novog groblja kod Gornje Vrbe, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, te izgradnja mrtvačnica,
staza i ograde.
Mrtvačnica je izgrađena (roh-bau), parcela za groblje predviđena, a u narednom periodu u planu je formiranje
groblja za naselje Gornju Vrbu.
4.3. Uređenje zelenih površina
Prethodnim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru planirane su sljedeće aktivnosti:
1.
Uređenje novih zelenih površina u Gornjoj Vrbi vršit će se sukladno Urbanističkom planu uređenja
naselja.
2.
Kontinuirano će se vršiti sadnja drvoreda u ulicama naselja, na nogometnim igralištima, oko škola i
drugih javnih objekata.
Planirane aktivnosti djelomično su i izrađene, a nastavak se planira u narednom razdoblju.
4.4. Objekti društvenih djelatnosti i sporta
Osnovno obrazovanje
Prethodnim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru planirana je izgradnja nove osmogodišnje škole
sa sportskom dvoranom i otvorenim pratećim sadržajima u naselju Gornja Vrba.
Od navedene aktivnosti se odustalo, s obzirom da je izgrađena škola u Ruščici.
Vjerski objekti
Prethodnim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru planirane su sljedeće aktivnosti:
1.
Planira se proširenje i dogradnja crkve u Gornjoj Vrbi s pratećim objektima (pastoralni centar i dr.).
2.
U dijelu Gornje Vrbe pod nazivom Klis planira se izgradnja nove crkve s pratećim sadržajima.
Planirano proširenje i dogradnja crkve u Gornjoj Vrbi je završena.

Broj: 8
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Lokalna samouprava
Prethodnim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru planirane su sljedeće aktivnosti:
1.
Prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji u prethodnom razdoblju, realizirat će se dogradnja općinske
zgrade i mjesnog doma u Gornjoj Vrbi.
2.
Dovršit će se projektna dokumentacija za izgradnju okoliša, te izgradnja okoliša mjesnog doma u Donjoj
Vrbi.
Sve planirane aktivnosti su i završene.
Sportski objekti
Prethodnim Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru planirane su sljedeće aktivnosti:
1.
Na nogometnim igralištima u Gornjoj i Donjoj Vrbi će se izgraditi pomoćna igrališta i po mogućnosti
manje tribine.
2.
Izgradit će se i opremiti tri kompleksa igrališta sa sportskim sadržajima i spravama za potrebe odraslih i
djece.
Planirane aktivnosti nisu izrađene, te se planiraju u narednom razdoblju.

4.5. Promet
U zadnjem Izvješću o stanju u prostoru i programu mjera za unapređenje stanja u prostoru od 2007-2011 godine
planirani su sljedeći zahvati :
Izgradnja deniveliranog prijelaza ceste preko željezničke pruge M105 (Novska-Vinkovci-Tovarnik).
Navedeni zahvat prelazi okvire općinskog značaja i njegova realizacija stvar je dogovora Hrvatskih željeznica i
ostalih sudionika (nositelj razvoja javnih cesta).
Za područje prometnog sustava koji je u nadležnosti općine i u narednom razdoblju planira se izgradnja
novih cesta na području Gornje i Donje Vrbe. Pri tome je važna i izgradnja obilaznih cesta koje će promet prema
planiranoj luci na rijeci Savi, kao i promet u gospodarske zone voditi zaobilazno u odnosu na stambene zone
naselja.
Planirani denivelirani prijelaz ceste preko željezničke pruge još nije realiziran.
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U sljedećoj tablici prikazani su planirani radovi na prometnom sustavu općine i stupanj njihove realizacije u
proteklom razdoblju:

Naselje

Gornja
Vrba

Donja
Vrba

Naziv
ulice/ulice
ili dionice
Sjeverna
gospodarsk
a zona
Ulice na
području
naselja
Ulice na
području
naselja
Obilaznica
D. Vrbe
Uređenje
prometnih
površina
oko
mjesnog
doma

Vrsta
radova

Duljina
(m)

Širina
(m)

Cijena
radova
(kn)

izgradnja

4.000,0

5,5-6,0

4.500.000,00

izgradnja

4.000,0

5,0-5,5

4.000.000,00

izgradnja

2.000,0

5,0-5,5

2.000.000,00

ne

izgradnja

1.700,0

5,5-6,0

1.700.000,00

ne

izgradnja

-

-

200.000,00

da

UKUPNO:

Realizirano
Da/ne/djelomično
djelomično
(utrošeno
1.886.396,66 kn)
djelomično
(utrošeno
157.915,00kn)

12.400.000,00

U proteklom razdoblju realizirano je planiranih radova u vrijednosti 2.244.311,66 kn, ili oko 19 % od vrijednosti
planiranih zahvata.
4.6. Elektroničke komunikacije
Izgrađeni kapaciteti komutacijskih čvorova i pristupne mreže kao i sustav pokretnih komunikacija zadovoljavaju
potrebe promatranog prostora za elektroničkim komunikacijama.
4.7. Elektroenergetika
Distribucija električne energije
Od planiranih aktivnosti u prethodnom razdoblju, započeta je izgradnja TS 10(20)/0,4 kV Klis.
Javna rasvjeta
U proteklom planskom razdoblju izgrađena je javna rasvjeta u naseljima Donja Vrba i Gornja Vrba (osim u dijelu
naselja ''Klis''), a većim dijelom je izgrađena javna rasvjeta u Sjevernoj gospodarskoj zoni.
Javna rasvjeta na području Luke Slavonski Brod nije izvedena.
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4.8. Plinoopskrba
U prethodnom razdoblju dovršena je izgradnja plinoopskrbne mreže u naseljima tj. izgradnja plinovoda i u
novoformiranim ulicama, te dovršena plinofikacija sjeverne industrijske zone.

4.9. Vodoopskrba
Prethodnim izvješćem planirana je:
gradnja priključaka na vodoopskrbni sustav u naselju Donja Vrba,
izrada dokumentacije i gradnja preostalih magistralnih vodovoda i ostale mreže,
izrada projektne dokumentacije i gradnja vodoopskrbne mreže u Firovoj ulici, Brkićevoj ulici i Ulici J.J.
Strossmayera, te novim ulicama koje će se formirati na neizgrađenom dijelu građevinskog područja,
izrada projektne dokumentacije i gradnja vodoopskrbnog sustava za obje gospodarske zone.
Realizirano je:
magistralni vodovod uz auto-cestu je završen,
proširena je mreža vodoopskrbe u Savskoj ulici,
izrađena je projektna dokumentacija i izgrađena vodoopskrbna mreža u Firovoj ulici, Brkićevoj ulici i
Ulici J.J. Strossmayera.
Procjena je da su planirane aktivnosti uglavnom i realizirane, vodoopskrba je prošla, vrše se priključenja na istu.

4.10. Odvodnja otpadnih voda
Općina je u proteklom razdoblju bila u fazi rješavanja pitanja kvalitetnog zbrinjavanja otpadnih, sanitarnih i
oborinskih voda koja neposredno utječe na kvalitetu življenja pa su planirane sljedeće aktivnosti:
-

izrada glavnog projekta za naselje Donja Vrba, te dijela naselja Gornja Vrba (''Klis''),
gradnja sustava odvodnje u naseljima općine,
izrada dokumentacije za sustav odvodnje gospodarskih zona, te djelomična realizacija istog.

Realizirano je:
izrađen je glavni projekt za naselje Donja Vrba, te dijela naselja Gornja Vrba (''Klis''),
izgrađen je sustav odvodnje otpadnih voda u naseljima općine (Donja Vrba, te Klis kao i u dijelu naselja
Gornja Vrba) koji uključuje kolektore s revizijskim oknima i to gravitacijske mreže, ukupne dužine 7,80 km i 0,56
km tlačne mreže.
izgrađena je crpna stanica - CS Klis.
Napomena:
Najveći dio izvedene mreže odvodnje izgrađen je u naselju Gornja Vrba, a samo manji dio u naselju Klis.
Za središnje dijelove Gornje Vrbe izgrađena je mreža mješovitog sustava, kojima se uz otpadne vode, odvode i
oborinske.
Kanalizacija mreža nije prošla tehnički pregled, nema uporabnu dozvolu, te priključenje na istu nije dozvoljeno.
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IV.
PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM
PRIORITETNIH AKTIVNOSTI
1.
Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru jedinice lokalne samouprave
obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove
Demografska analiza pokazuje da je s obzirom na 2001. došlo do pada broja stanovnika i da stanovništvo stari, što
u skorijoj budućnosti možemo smatrati jednom od najvećih prepreka ekonomskom prosperitetu općine.
Međutim, unatoč navedenim negativnim kretanjima i očekivanim negativnim trendovima u buduće, ipak se za
buduće demografske tokove i oporavak stanovništva moraju predvidjeti mjere, kojima se planira demografska
konsolidacija ruralnih područja, u cilju zadržavanja mlađeg, radno-aktivnog stanovništva u takvim područjima,
kroz stvaranje uvjeta za bolje gospodarske, društvene i životne uvjete i zadržavanje mladog stanovništva u takvim
područjima, a što je sadržano i u strateškim dokumentima na nivou Države, Županije i općine.
U prostoru općine Gornja Vrba dominira poljoprivredno zemljište sa 53,7 % površine općine.
Poljoprivredno i šumsko zemljište kao prirodni resurs potrebno ga je sačuvati i poboljšati njegovo korištenje.
Poljoprivredno zemljište treba agrotehničkim mjerama kao što je navodnjavanje i odvodnja unaprijediti radi što
kvalitetnije proizvodnje poljoprivrednih kultura. Radi postizanja racionalnije proizvodnje potrebno je
okrupnjavati seljačke posjede. Gospodarenje šumama treba provoditi sukladno Šumskogospodarskom osnovom,
te razvijati prateću prerađivačku industriju.
Prostorno-planskom dokumentacijom određene su gospodarske zone uz općinsko središte- naselje Gornja
Vrba,kaoi i gospodarska zona lučkog područja luke Slavosnski Brod, a specifičnost prostoru općine predstavlja i
neposredna blizina županijskog središta - grada Slavonskog broda,
Da bi se omogućio razvoj malog i srednjeg poduzetništva potrebno je urediti i komunalno opremiti gospodarske
zone, te na taj način stvoriti prostorne uvjete za smještaj prerađivačkih, poljoprivrednih i drugih gospodarksih
djelatnosti.
Područja ekološke mreže sukladno EU ekološkoj mreži NATURA 2000 podijeljena su na područja važna za
divlje svojte i stanišne tipove (potencijalna „SAC“ područja – Special Areas of Conservation) te međunarodno
važna područja za ptice (potencijalna „SPA“ područja – Special Protection Areas). Unutar ekološke mreže
njezini dijelovi povezuju se prirodnim ili umjetnim koridorima. Ekološki koridor je ekološka sastavnica ili niz
takvih sastavnica koje omogućuju kretanje populacijama živih organizama od jednog lokaliteta do drugog.
Sukladno mehanizmu EU Direktive o staništima, Zakon o zaštiti prirode propisuje da se dijelovi ekološke mreže
mogu štititi kao posebno zaštićena područja ili provedbom planova upravljanja, kao i kroz postupak ocjene
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu svakog ugrožavajućeg zahvata. Negativno ocijenjen zahvat se može
odobriti samo u slučajevima prevladavajućeg javnog interesa i uz Zakonom utvrđene kompenzacijske
uvjete. Važan mehanizam je i mogućnost sklapanja ugovora s vlasnicima i ovlaštenicima prava na područjima
ekološke mreže, uz osiguranje poticaja za one djelatnosti koje doprinose očuvanju biološke raznolikosti.

Na području općine Gornja Vrba nalazi se Područje očuvanja značajna za ptice -POP (Područja posebne
zaštite-SPA) - Jelas polje - HR1000005.
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2.
Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih prostornih planova na razini jedinice
lokalne samouprave
Osnovni temelj prostornog razvoja općine je izrada prostorno – planske dokumentacije, kao podloga uređenja
građevinskih područja naselja i površina izvan naselja.
Na području općine Gornja Vrba na snazi je Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba, Urbanistički plan
uređenja ''Lučko područje luke Slavonski Brod'' ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.21/09) i
Urbanistički plan uređenja naselja Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.21/06).
Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba je donesen 2003. godine (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" 08/2003.), a Izmjene i dopune 2009. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.3/09.).
Urbanistički plan uređenja ''Lučko područje luke Slavonski Brod'' ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br.21/09),donesen je 2009. godine, a prostorno se nastavlja na Urbanistički plan uređenja Radne zoneluke Bjeliš na području općine Klakar.
Urbanistički plan uređenja naselja Gornja Vrba je donesen 2006. godine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br.21/06).
Osim navedenih planova, Prostornim planom uređenja općine Gornja Vrba (TOČKA 171.), definirana je obveza
izrade i sljedećeg plana nižeg reda:
1.

UPU južne gospodarske zone

Granice obuhvata urbanističkih planova uređenja označene su na kartografskom prikazu broj 3.D.
“Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite ”.
Početkom 2014. godine stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13).
Sukladno članku 201 predmetnog Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su dopuniti prostorne planove
uređenja velikih gradova, gradova ili općina, odnosno Prostorni plan grada Zagreba na način da u njima odrede
neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u
skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (s obzirom da je na području općine Agencija za ozakonjenje
nezakonito izgrađenih zagrada izdano 193 rješenja o izvedenom stanju), u roku od dvanaest mjeseci od dana
stupanja na snagu Pravilnika kojime se definira pobliži sadržaj prostornih planova, zahvate u prostoru za koje se
prostornim planovima lokalne razine obvezno propisuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru, način propisivanja
uvjeta provedbe zahvata u prostoru, sadržaj namjena pojedinih zona i koridora koje se planiraju u prostornim
planovima i namjena građevina koje se u njima mogu graditi, obvezne prostorne pokazatelje, prostorne standarde,
pojmovnik prostornog uređenja, mjerila kartografskih prikaza prostornih planova, standard elaborata prostornih
planova i elektronički standard prostornih planova. (predmetni pravilnik još nije stupio na snagu).

3.

Prijedlog aktivnosti za unapređenje prostornog razvoja

Osnovni uvjet za razvoj naselja na području općine je ostvariti planirani gospodarski razvoj koji će omogućiti
povećanje životnog standarda, odnosno podići kvalitetu života stanovnika. Planirani gospodarski razvoj utjecati
će i na poboljšanje razine komunalne opremljenosti.
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Postojeće poljoprivredne površine treba koristiti što ekonomičnije, sukladno modernim tržišnim kretanjima.
Šumske površine koliko je moguće zadržati u postojećim površinama. Zaštita prirode, krajobraza i graditeljske
baštine valorizirati će se prema smjernicama nadležnih tijela i osoba. Zaštita okoliša provoditi će se prema
planskim dokumentima.
U razdoblju 2015 – 2019. godine na području općine Gornja Vrba planiraju se sljedeće aktivnosti:
1. IZRADA I IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO – PLANSKE DOKUMENTACIJE
1.
Izrada izmjena i dopuna PPUO Gornja Vrba – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN
153/13)
Početkom 2014. godine stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13).
Sukladno članku 201 predmetnog Zakona, jedinice lokalne samouprave dužne su dopuniti prostorne
planove uređenja velikih gradova, gradova ili općina, odnosno Prostorni plan grada Zagreba na način da u njima
odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu
preobrazbu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, člankom (s obzirom da je na području općine Agencija
za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zagrada izdano 193 rješenja o izvedenom stanju), u roku od dvanaest
mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika kojime se definira pobliži sadržaj prostornih planova, zahvate u
prostoru za koje se prostornim planovima lokalne razine obvezno propisuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru,
način propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru, sadržaj namjena pojedinih zona i koridora koje se
planiraju u prostornim planovima i namjena građevina koje se u njima mogu graditi, obvezne prostorne
pokazatelje, prostorne standarde, pojmovnik prostornog uređenja, mjerila kartografskih prikaza prostornih
planova, standard elaborata prostornih planova i elektronički standard prostornih planova. (predmetni pravilnik
još nije stupio na snagu).
Za neuređene dijelove građevinskog područja i za izgrađene dijelove tih područja planiranih za urbanu
preobrazbu ili urbanu sanaciju definirane izradu Izmjena i dopuna PPUO Gornja Vrba potrebno je izraditi
Urbanističke planove uređenja sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju.
Do donošenja urbanističkog plana uređenja na područjima neuređenih dijelova građevinskog područja, te
izgrađenih dijelova tih područja planiranih za urbanu preobrazbu ili urbanu sanaciju, ne može se izdati akt za
građenje nove građevine (akt za građenje može se izdati za rekonstrukciju postojeće građevine i za građenje nove
građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste
građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine).
Iznimno, donošenje urbanističkog plana uređenja nije obvezno ukoliko se Izmjenama i dopunama PPUO
Gornja Vrba propišu uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.

2. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, SPORTSKO REKREACIJSKIH I ZELENIH
POVRŠINA
2.1. Groblja
1.

U narednom razdoblju u planu je formiranje groblja za naselje Gornju Vrbu.

2.2. Uređenje zelenih površina
1.
U narednom razdoblju u planu je uređenje novih zelenih površina u Gornjoj Vrbi, sukladno
Urbanističkom planu uređenja naselja.
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2.
U narednom razdoblju planira se sadnja drvoreda u ulicama naselja, na nogometnim igralištima, oko
škola i drugih javnih objekata.
2.3. Sportski objekti
1.
Na nogometnim igralištima u Gornjoj i Donjoj Vrbi će se izgraditi pomoćna igrališta i po mogućnosti
manje tribine.
2.
Izgradit će se i opremiti tri kompleksa igrališta sa sportskim sadržajima i spravama za potrebe odraslih i
djece.

3. PROMET
I u narednom razdoblju planiraju se aktivnosti na uređenju postojeće i izgradnji nove prometne infrastrukture, što
uključuje rekonstrukciju i izgradnju pješačkih staza, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na području
općine, kao i uređenje drugih prometnih površina u nadležnosti jedinice lokalne samouprave (parkirališta, bic.
staze, autobusnih stajališta i sl.).
Uređenje prometne infrastrukture podrazumijeva prvenstveno uređenje kolnika i izgradnju pješačkih staza i
površina. Pri tome se mora odgovarajuće riješiti i odvodnja oborinskih voda u uličnom koridoru, te urediti druge
prometne površine koje pridonose povećanju komunalnog standarda stanovnika općine. Zadnji element uređenja
uličnog profila je hortikulturno uređenje zelenih površina i opremanje urbanom opremom.
U narednom razdoblju posebnu pozornost treba posvetiti uređenju i izgradnji infrastrukture tzv. zelenog prometa,
a koji obuhvaća mrežu pješačkih i biciklističkih staza.
U narednom razdoblju planiraju se sljedeći zahvati na prometnom sustavu općine :
Naselje

Gornja
Vrba

Donja
Vrba

Naziv ulice/ulice
Vrsta
ili dionice
radova
Sjeverna
izgradnja
gospod arska
zona
Ulice na
izgradnja
području naselja
Ulice na
izgradnja
području naselja
Obilaznica D.
izgradnja
Vrbe
Ukupno

Duljina
(m)
4.000,0

Širina
(m)
5,5 6,0

4.000,0

5,0 5,5
5,0 5,5
5,5 6,0

2.000,0
1.700,0

Cijena radova
(kn)
2.613.603,34

3.842.085,00
2.000.000,00
1.700.000,00
10.155.688,34

Realizacija planiranih zahvata ovisit će prvenstveno o prilivu sredstava u Proračun, te rješavanja imovinskopravnih odnosa.
4. ENERGETIKA
4.1. Cijevni transport nafte
Razvojni planovi Jadranskog naftovoda na području općine Gornja Vrba obuhvaćaju:
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u okviru trase Sisak-Slavonski Brod:
izgradnju međunarodnog naftovoda PEOP (Pan European Oil Pipeline)
izgradnju višenamjenskih međunarodnih produktovoda za naftne derivate

u koridoru trase Slavonski Brod-granica s BiH na rijeci Savi
izgradnju višenamjenskih međunarodnih produktovoda za naftne derivate
za koje je ishođena građevinska dozvola
4.2. Cijevni transport plina
U koridoru plinovoda Slavonski Brod-Vinkovci DN 400/50 planirana je izgradnja još jednog visokotlačnog
magistralnog plinovoda Slobodnica-Sotin DN 800/75 i izgradnja visokotlačnog, odvojenog plinovoda za MRS
Slavonski Brod i MRS Slavonski Brod istok (mjerno-redukcijske stanice).
4.3. Plinoopskrbni distribucijski sustav
U narednom razdoblju se planiraju radovi na održavanju postojećeg sustava, te širenje na neurbanizirana područja
(gospodarska zona, produžeci ulica).
4.4. Elektroopskrba
Planirana je gradnja kabelske trafostanice Klis (10/0,4 kV) s priključnim dalekovodom i NN raspletom.
4.5. Javna rasvjeta
Planirana je izgradnja na području ''Klis'' u naselju Gornja Vrba, dovršetak izgradnje na području Sjeverne
gospodarske zone te izgradnja javne rasvjete na području Luke Slavonski Brod. Planira se i zamjena i postavljanje
LED rasvjetnih tijela na postojećoj mreži.

5. VODOOPSKRBA
Planira se:
Izgradnja vodoopskrbne mreže na području sjeverne gospodarske zone Gornja Vrba
Napomena:
Ukupna dužina projektirane vodovodne mreže iznosi oko L=2.900 m, uz procijenjenu vrijednost radova od oko
2.900.000,00 kn.

6. ODVODNJA OTPADNIH VODA
Planira se:
Izgradnja javne odvodnje općine Gornja Vrba, za naselja Klis i Donja Vrba.
Napomena:
Na području sliva naselja Klis općine Gornja Vrba koji gravitira gradu Slavonski Brod započeta je izgradnja
odvodnog sustava koji je vezan na odvodni sustav grada Slavonskog Broda.
Ukupna duljina projektiranih gravitacijskih kanala iznosi oko L=10.500 m. Predviđena je i izgradnja dvije
precrpne stanice, a duljina pripadnih tlačnih cjevovoda iznosi oko L=3.000 m.
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Ukupna procijenjena vrijednost navedenih radova iznosila bi 7.800.000 kn.
Izgradnja rasterećenja ''P1'' i ''P2'' i mjerno regulacijskog okna - MR01 na odvodnom sustavu naselja
Gornja Vrba, te crpne stanice - CS.
Napomena:
Za periferne dijelove naselja, gdje je većim dijelom osigurana odvodnja oborisnkih voda cestovnim jarcima
neposredno u vodotok, predviđena je izgradnja polurazdjelnog sustava odvodnje, kojim se odvode kućanskopotrošne vode od stanovništva, industrijski efluenti i tzv. ''tuđe'' vode, te najzagađeniji prvi dotoci oborinskih
voda, minimalnih profila O 300 mm.
Kolektor ''3.11'' od revizijskog okna - RO1 do crpne stanice - CS3, promjera O300 mm, ukupne dužine oko L=245
m, projektiran je u produžetku Savske ulice, po sredini makadamskog puta.
Za učinkovito funkcioniranje odvodnog sustava na području naselja Gornja Vrba planira se izvesti:
preljevno rasterećenje P1
preljevno rasterećenje P2
Mjerno regulacijsko okno MRO1
Crpna stanica CS3
Ukupna procijenjena vrijednost navedenih radova iznosila bi 1.500.000,00 kn.
Izgradnja sanitarno-fekalne odvodnje na području sjeverne gospodarske zone Gornja Vrba
Napomena:
Odvodni sustav Gospodarske zone predviđen je kao razdjelni, te je povezan na odvodni sustav grada Slavonskog
Broda. Ukupna dužina projektirane mreže iznosi oko L=6.000,00 m. Od toga je 5.500 m gravitacijske odvodnje te
500 m tlačne odvodnje. Također je predviđena izgradnja dvije crpne stanice.
Ukupna procijenjena vrijednost navedenih radova iznosila bi 6.650.000,00 kn.
Izgradnja oborinske odvodnje na području naselja Gornja Vrba
Napomena:
Planira se izgradnja oborinske odvodnje na području naselja Gornja Vrba u dužini L=4.147,65 m. Za navedenu
izgradnju oborinske odvodnje postoji potvrda glavnog projekta.
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20.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,) i
članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje
se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
24/10), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 11.
sjednici održanoj 10.6.2015., donijelo je sljedeću:
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području općine
Gornja Vrba

1. Općinsko vijeće Gornja Vrba na temelju
provedenog postupka prikupljanja ponuda za
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova
održavanja javne rasvjete, za razdoblje od četri
godine (2015.-2019.) izabire ponudu ponuditelja
ORIELEKTRO – Instalacije i održavanje, vl.
Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 35250 Oriovac
.
2. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova s
izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke sklapa načelnik
općine Gornja Vrba.
3. Cijena za obavljanje predmetnih komunalnih
poslova utvrđuje se ponudbenim troškovnikom koji
je sastavni dio ugovora i iznosi 14.196,25 kn s
uračunatim PDV-om.
4. Plaćanje izvršene usluge, odnosno radova vrši se
na račun izvoditelja najkasnije u roku 30 dana od
dana dostave obračuna od strane izvoditelja.
5. Obveze izvoditelja utvrdit će se ugovorom o
povjeravanju komunalnih poslova.

O b r a z l o ž e nj e :
Načelnik općine Gornja Vrba 30.04.2015. godine
donio je Odluku o prikupljanju ponuda za obavljanje
poslova komunalne djelatnosti održavanja javne
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rasvjete na području općine Gornja Vrba, te
imenovao Povjerenstvo za provedbu postupka
prikupljanja ponuda.
Pozivi za dostavu ponuda upućeni su dana
30.4.2015. god.
Rok za predaju ponuda bio je 10 dana od dana
primitka ponuda.
Pozivi su upućeni sljedećim poslovnim subjektima:
1. ELTERM ELEKTRO-TERMIČKI SUSTAVI
d.o.o., Ul. Baruna Trenka 221, Nova Gradiška
2. HEP ODS d.o.o., Elektra Slavonski Brod, P.
Krešimira IV br. 11, Slavonski Brod
3. ORIELEKTRO – Instalacije i održavanje, vl.
Leonardo Orešković, A. Cesarca 9,
35250 Oriovac
Člankom 9. Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
24/10), propisano je da odluku o odabiru
najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih
djelatnosti donosi Općinsko vijeće na temelju
sljedećih elemenata:
Najpovoljnijom ponudom smatrat ce se prihvatljiva
ponuda sposobnog ponuditelja prema traženim
uvjetima s ponuđenom najnižom cijenom za
cjelokupni predmet nabave.
Prihvatljiva je ponuda ona koja potpuno udovoljava
svim uvjetima i zahtjevima traženim pozivom za
dostavu ponuda.
Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja uz
udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ima i najnižu
ponuđenu cijenu.
Nakon isteka roka za dostavu ponuda Povjerenstvo
je utvrdilo da je pristigla jedna ponuda sa sljedećim
vrijednostima:
1. ORIELEKTRO – Instalacije i održavanje, vl.
Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 35250 Oriovac
14.196,25 kn
U cijene je uračunat PDV.
Analizom i pregledom dokumentacije priložene
ponudama utvrđeno je da je ponuda navedenog
ponuditelja prema sadržaju i sposobnosti
prihvatljiva.
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Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću da
se radovi za održavanje javne rasvjete, na području
općine Gornja Vrba za razdoblje od 4 godine ustupe
ORIELEKTRO – Instalacije i održavanje, vl.
Leonardo Orešković, A. Cesarca 9, 35250 Oriovac,
kao prihvatljivu s ponuđenom najnižom cijenom.
Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci ove
Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od dana dostave Odluke sukladno čl. 77.a
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09).
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu
Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno.
KLASA: 363-02/15-01/7
URBROJ: 2178/28-02-15-6
Gornja Vrba, 11.6.2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zdravko Jurić, v.r.
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ODLUKU

o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 3/09, 9/11 i
11/11.), članak 8. mijenja se i glasi:
1.
KOEFICIJENTI NAMJENE (Kn) ZA
STAMBENI, POSLOVNI PROSTOR I ZA
GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE KOJE SLUŽI U
S V R H U O B AV L J A N J A P O S L O V N E
DJELATNOSTI
„Koeficijenti namjene (Kn) ovisno o vrsti
nekretnine utvrđuje se kako slijedi:
·
stambeni prostor i prostor koji koriste
neprofitne organizacije – koeficijent 1,00
·
garažni prostor – koeficijent 1,00
·
neizgrađeno građevno zemljište –
koeficijent 0,07
·
za poslovni prostor koji služi za proizvodne
djelatnosti – koeficijent 1,40
·
za poslovni prostor koji služi za ostale
djelatnosti – koeficijent 4,20
·
za građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti – koeficijent 0,17.
·
za poslovni prostor koji služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti u slučaju kad se
poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u
kalendarskoj godini – koeficijent 1,75

21.
Članak 2.
Na temelju članka 23. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br.
26/93-pročišćeni tekst, 82/04.,110/04. i 178/04.i dr.)
i članka 26 Statuta općine Gornja Vrba («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 09/09,
09/11, 03/13), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba
na svojoj 11. sjednici održanoj 10.6.2015.god.
donijelo je:

U Odluci o komunalnoj naknadi (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije”, br. 3/09, 9/11 i 11/11.),
članak 9. mijenja se i glasi:
„ Komunalna naknada obračunava se mjesečno, a
plaća se četveromjesečno.
U slučaju neplaćanja komunalne naknade provodi se
postupak prisilne naplate određen Općim poreznim
zakonom.
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Članak 3.

Iza čl. 13., dodaje se članak 13. a koji glasi:
“Zbog poticanja poduzetničke aktivnosti u
Sjevernoj gospodarskoj zoni, novi poduzetnici koji
obavljaju proizvodnu djelatnost, u prvih pet godina
poslovanja oslobađaju se plaćanja komunalne
naknade u potpunosti;
Izvor sredstava za namirenje iznosa komunalne
naknade za slučajeve potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz
prethodnog stavka ovoga članka su porezni prihodi.
Rješenje o oslobađanju odnosno djelomičnom
oslobođenju od plaćanja komunalne naknade donosi
se za svaku kalendarsku godinu. Rješenje iz
prethodnog stavka donosi se na pismeni zahtjev
obveznika plaćanja komunalne naknade i
dokumentacije kojom dokazuje da ima pravo na
potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja
komunalne naknade.
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22.

Na temelju članka 26 Statuta općine Gornja
Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije » br. 09/09, 09/11, 03/13), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 11. sjednici održanoj
dana 10. lipnja 2015. godine, donosi:
ODLUKU
o osnivanju destinacijskog „PPS kluba“

Članak 1.
Naziv PPS destinacje je „Moja lijepa
Slavonija kraj Save“ (u daljnjem tekstu PPS
destinacija).

Članak 2.
Članak 4.
Odredbe čl. 1. alineja 6. primjenjuju se od
1.1.2016.godine.
Odredbe čl. 3. ove Odluke primjenjuju se na
sve obveznike komunalne naknade koji su u
poslovanje u Sjevernoj gospodarskoj zoni započeli u
2015.godini i dalje.

Područje PPS destinacije obuhvaća grad
Slavonski Brod, grad Novu Gradišku, grad Županju,
općinu Babina Greda, općinu Bebrina, općinu
Bošnjaci, općinu Cerna, općinu Davor, općinu
Drenovci, općinu Gornja Vrba, općinu Gradište,
općinu Gunja, općinu Klakar, općinu Oprisavci,
općinu Oriovac, općinu Sikirevci, općinu Slavonski
Šamac, općinu Stara Gradiška, općinu Štitar i
općinu Vrbje.

Članak 5
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 363-03/15-01/2
URBROJ: 2178/28-02-15-01
Gornja Vrba, 11.6.2015.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.

Članak 3.
Turističke zajednice koje djeluju na PPS destinaciji
su:
-

Turistička zajednica grada Nove Gradiške
Turistička zajednica grada Slavonskog
Broda
Turistička zajednica grada Županje
Turistička zajednica općine Oprisavci
Turistička zajednica općine Oriovac

Broj: 8

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Sjedište PPS kluba nalazi se u Turističkom
uredu Turističke zajednice grada Slavonskog Broda,
Trg pobjede 28/1, 35000 Slavonski Brod.

Članak 5.
Administrativne poslove PPS kluba obavlja
Turistički ured Turističke zajednica grada
Slavonskog Broda.
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23.

Na temelju članka 26. Statuta općine Gornja
Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“br. 09/09, 09/11 i 3/13) Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na svojoj 11. sjednici održanoj
dana 10. lipnja 2015. godine donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova boravka djece s
područja općine Gornja Vrba u dječjim
vrtićima

Članak 6.
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba
izjavljuje kako ovim putem prihvaća Pravila za
osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS
KLUBA“

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje postupak
sufinanciranja troškova smještaja djece s područja
općine Gornja Vrba u dječje vrtiće.

Članak 7.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske Županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 023-01/15-01/16
URBROJ: 2178/28-01-15/3
U Gornjoj Vrbi, 10.6.2015. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.

Pravo na sufinanciranje troškova boravka
djece s područja općine Gornja Vrba u dječjim
vrtićima mogu ostvariti roditelji, odnosno skrbnici
(korisnici usluga dječjih vrtića) pod sljedećim
uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to
kako slijedi:
dijete mora imati prebivalište na području
općine Gornja Vrba;
oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj
moraju imati prebivalište na području općine Gornja
Vrba najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja
zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke;
oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj
moraju biti zaposleni;
sve obveze prema općini Gornja Vrba po
bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene.
zbroj plaća oba roditelja, odnosno skrbnika
ne smije prelaziti 9.000,00 kn, odnosno plaća
samohranog roditelja ne smije biti veća od 5.000,00
kn.
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Broj: 8

Članak 3.

Članak 6.

Općina Gornja Vrba sufinancira troškove
smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 500,00 kn
mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene
smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik,
odnosno samohrani roditelj.

Općina Gornja Vrba i dječji vrtići zaključit
će ugovor o sufinanciranju boravka djece u dječjim
vrtićima kojim će se urediti međusobna prava i
obveze.

Članak 7.
Članak 4.
Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gornja Vrba
u svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti
pisani zahtjev uz prilaganje sljedećih isprava:

Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz
članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu
općine Gornja Vrba.

Članak 8.
uvjerenje prebivališta za dijete koje se
upisuje u dječji vrtić;
preslika osobne iskaznice za oba roditelja
(skrbnika), odnosno samohranog roditelja;
potvrdu poslodavca o zaposlenju za oba
roditelja, skrbnika, odnosno samohranog roditelja;
potvrdu o visini plaće za oba roditelja,
skrbnika, odnosno samohranog roditelja;
rodni list djeteta;
ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete
upisano u isti;
potvrda općine Gornja Vrba o ispunjenim
obvezama prema općini Gornja Vrba.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 601-01/15-01/1
URBROJ: 2178/28-02-15-4
U Gornjoj Vrbi, 11.6.2015. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.

Članak 5.
Roditelji, skrbnici, odnosno samohrani
roditelji dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Gornja Vrba, u roku od 15 (petnaest) dana od
nastanka, prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su
utjecale na odobrenje sufinanciranja, a koje bi mogle
utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja.
U slučaju da roditelji, skrbnici, odnosno
samohrani roditelji u roku iz stavka 1. ovog članka
ne prijave promjenu okolnosti koje su utjecale na
sufinanciranje isti su dužni sami snositi sve troškove
boravka djece u dječjim vrtićima, odnosno općini
Gornja Vrba nadoknaditi nastalu štetu.

24.

Na temelju čl. 26. Statuta općine Gornja
Vrba
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09, 09/11 i 3/13), te čl. 19. Odluke o
javnim priznanjima općine Gornja Vrba («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. ) Općinsko
vijeće Gornja Vrba na svojoj 10.sjednici održanoj
10.3.2015.g. donijelo je:

Broj: 8
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25.

o izboru članova Odbora za dodjelu javnih
priznanja općine Gornja Vrba

Članak 1.
U Odbor za dodjelu javnih priznanja općine
Gornja Vrba biraju se:
1. Ivo Krajinović, član Općinskog vijeća, za
predsjednika Odbora
2.Damir Emanović, član Općinskog vijeća;
3. Kazimir Vuleta, član Općinskog vijeća;
4. Stjepan Odobašić;
5. Mijo Stojanac

Na temelju članka 11. i 19. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN
br. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i članka 8. Statuta općine
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na 10. sjednici održanoj
10.3.2015. godine, donijelo je:
PRIJEDLOG
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o javnim priznanjima općine Gornja Vrba

Članak 1.
Članak 2.
Izabrani članovi Odbora razmatraju sve
pristigle inicijative, po potrebi traže mišljenje od
nadležnih stručnih tijela i institucija, radi
utvrđivanja istinitosti inicijativa, odnosno
dostavljanih obrazloženja i dokumentacije, kojom
se potkrepljuje određena inicijativa.
Nakon razmatranja inicijativa Odbor utvrđuje
Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja kojeg
upućuje Općinskom vijeću.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije»
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 061-01/15-01/2
Urbroj: 2178/28-02-15-2
Gornja Vrba, 11.3.2015.
Predsjednik vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

U Odluci o javnim priznanjima općine Gornja
Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ 03/14.), iza članka 2. dodaje se članak 2.
a. koji glasi:
„ IZGLED POVELJA, JAVNIH PRIZNANJA
OPĆINE GORNJA VRBA“

Članak 2 a
I. Priznanje o imenovanju počasnim građaninom
općine Gornja Vrba sastoji se :
na vrhu u sredini od natpisa REPUBLIKA
H RVAT S K A , B R O D S K O - P O S AV S K A
ŽUPANIJA, OPĆINA GORNJA VRBA te grba
općine Gornja Vrba. Na sredini povelje je natpis :
POČASNI GRAĐANIN općine GORNJA VRBA,
ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje , a u pozadini
se nalazi slika stare škole u Gornjoj Vrbi. Na dnu u
lijevom uglu je potpis općinskog načelnika/ce
općine Gornja Vrba, u sredini pečat općine Gornja
Vrba, a u desnom uglu potpis predsjednika/ce
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba, te u sredini
ispod toga oznaka datuma dodjeljivanja. Povelja je
cijela obrubljena pleterom a na dnu s lijeve i desne
strane vrbovom grančicom.
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II. Nagrada za životno djelo općine Gornja Vrba
sastoji se :
na vrhu u sredini od natpisa REPUBLIKA
H RVAT S K A , B R O D S K O - P O S AV S K A
ŽUPANIJA, OPĆINA GORNJA VRBA te grba
općine Gornja Vrba. Na sredini povelje je natpis:
NAGRADA općine GORNJA VRBA ZA
ŽIVOTNO DJELO, ime i prezime osobe kojoj se
dodjeljuje , a u pozadini se nalazi slika stare škole u
Gornjoj Vrbi. Na dnu u lijevom uglu je potpis
općinskog načelnika/ce općine Gornja Vrba, u
sredini pečat općine Gornja Vrba , a u desnom uglu
potpis predsjednika/ce Općinskog vijeća općine
Gornja Vrba, te u sredini ispod toga oznaka datuma
dodjeljivanja. Povelja je cijela obrubljena pleterom
a na dnu s lijeve i desne strane vrbovom grančicom.
III. Plaketa Grb općine Gornja Vrba sastoji se :
na vrhu u sredini od natpisa REPUBLIKA
H RVAT S K A , B R O D S K O - P O S AV S K A
ŽUPANIJA, OPĆINA GORNJA VRBA. Na sredini
povelje je natpis: GRB općine GORNJA VRBA,
ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje , a u pozadini
se nalazi lik općinskog grba. Na dnu u lijevom uglu
je potpis općinskog načelnika/ce općine Gornja
Vrba, u sredini pečat općine Gornja Vrba , a u
desnom uglu potpis predsjednika/ce Općinskog
vijeća općine Gornja Vrba, te u sredini ispod toga
oznaka datuma dodjeljivanja. Povelja je cijela
obrubljena pleterom a na dnu s lijeve i desne strane
vrbovom grančicom.
IV. Povelja općine Gornja Vrba sastoji se :
na vrhu u sredini od natpisa REPUBLIKA
H RVAT S K A , B R O D S K O - P O S AV S K A
ŽUPANIJA, OPĆINA GORNJA VRBA te grba
općine Gornja Vrba. Na sredini povelje je natpis :
POVELJA općine GORNJA VRBA, ime i prezime
osobe kojoj se dodjeljuje , a u pozadini se nalazi slika
stare škole u Gornjoj Vrbi. Na dnu u lijevom uglu je
potpis općinskog načelnika/ce općine Gornja Vrba,
u sredini pečat općine Gornja Vrba , a u desnom uglu
potpis predsjednika/ce Općinskog vijeća općine
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Gornja Vrba, te u sredini ispod toga oznaka datuma
dodjeljivanja. Povelja je cijela obrubljena pleterom
a na dnu s lijeve i desne strane vrbovom grančicom.
V. Zahvalnica općine Gornja Vrba sastoji se :
na vrhu u sredini od natpisa REPUBLIKA
H RVAT S K A , B R O D S K O - P O S AV S K A
ŽUPANIJA, OPĆINA GORNJA VRBA te grba
općine Gornja Vrba. Na sredini povelje je natpis :
ZAHVALNICA općine GORNJA VRBA, ime i
prezime osobe kojoj se dodjeljuje , a u pozadini se
nalazi slika stare škole u Gornjoj Vrbi. Na dnu u
lijevom uglu je potpis općinskog načelnika/ce
općine Gornja Vrba, u sredini pečat općine Gornja
Vrba , a u desnom uglu potpis predsjednika/ce
Općinskog vijeća općine Gornja Vrba te u sredini
ispod toga oznaka datuma dodjeljivanja. Povelja je
cijela obrubljena pleterom a na dnu s lijeve i desne
strane vrbovom grančicom.
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o
javnim
priznanjima općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, 03/14.) ostaju
nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa: 061-01/15-01/2
Urbroj: 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 11.3.2015.
Predsjednik vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 8
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OPĆINA KLAKAR

10.

Sastavni dio ove Odluke čini Popis
nerazvrstanih cesta na području općine Klakar.

Na temelju članka 109. stavka 1. i 2.
Zakona o cestama (“Narodne novine” br. 84/11 i
22/13) i članka 29. Statuta općine Klakar
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar na
17. sjednici održanoj 13.svibnja 2015.godine,
donijelo je
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području
općine Klakar

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje korištenje,
upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija,
zaštita i financiranje nerazvrstanih cesta na
području općine Klakar, te poslovi nadzora na tim
cestama.

Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj
upotrebi i vlasništvu općine Klakar.
Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz
vlasništva općine Klakar niti se na njoj mogu
stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava
građenja građevina u svrhu prometa na cesti, pod
uvjetom da ne ometa odvijanje prometa i
održavanje ceste.
Nerazvrstana cesta je prometna površina
koja se koristi za promet vozilima i koju svatko
može slobodno koristiti na način i pod uvjetima
određenim Zakonom o cestama i drugim
propisima, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu
Zakona o cestama.
Mrežu nerazvrstanih cesta na području
općine Klakar čine: nerazvrstane ceste, seoski,
poljski i šumski putovi, te druge nerazvrstane javne
prometne površine na kojima se odvija promet.
Nerazvrstane ceste se koriste na način koji
omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava
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sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu, a
sukladno odredbama Zakona o cestama.
-
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satovi za parkiranje, telekomunikacijski
uređaji i sl.),
zračni prostor iznad kolnika u visini od 7
m.

Članak 3.
Nerazvrstanom cestom, u smislu ove
Odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u
naselju, koja nije razvrstana u javnu cestu.
Seoskim putom, u smislu ove Odluke,
smatra se izgrađena površina što prolazi kroz selo
ili povezuje dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim
cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.
Poljski i šumski putovi su površine koje se
koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom
zemljištu i pristupačne su većem broju raznih
korisnika po bilo kojoj osnovi.
Drugim nerazvrstanim javnim prometnim
površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se
površine za promet u mirovanju - parkirališta,
pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta,
pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata
što se koriste i za javni promet i slično.

II. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM
CESTAMA
Članak 5.
Nerazvrstanim cestama na području
općine Klakar upravlja općina putem Jedinstvenog
upravnog odjela.
Jedinstveni upravni odjel vodi jedinstvenu bazu
podatka o nerazvrstanim cestama na području
općine, sukladno pod zakonskim propisima kojima
se uređuje sadržaj i način vođenje jedinstvene baze
podataka o nerazvrstanim cestama.
Poslove knjigovodstvenog evidentiranja
nerazvrstanih cesta kao imovine općine, te poslove
u svezi stjecanja stvarnih prava na nerazvrstanim
cestama kao i poslove evidentiranja nerazvrstanih
cesta kod nadležnog ureda za katastar i upis
nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, obavlja
Jedinstveni upravni odjel.

Članak 4.
Nerazvrstanu cestu čine:
donji i gornji stroj (trup),
cestovni objekti (mostovi, propusti,
podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici,
nathodnici, pješački prolazi, potporni i
obložni zidovi),
pješačke, biciklističke staze i nogostupi,
zemljišni pojas s obiju strana ceste
potreban za nesmetano održavanje ceste
širine prema projektu ceste, a najmanje
jedan metar (1 m) računajući od crte koja
spaja krajnje točke poprečnog presjeka
ceste,
priključci i sve prometne i druge površine
na pripadajućem cestovnom zemljištu,
sustav za odvodnju oborinske vode,
prometna signalizacija (vertikalna,
horizontalna i svjetlosna),
odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.,
oprema (odbojnici, zaštitne ograde,
uređaji za zaštitu od buke, detektori,

Članak 6.
Poslovi upravljanja nerazvrstanim
cestama u smislu ove Odluke, razumijevaju se:
1.
održavanje nerazvrstanih cesta,
2.
građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta,
3.
financiranje.

1. Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 7.
Nerazvrstane se ceste održavaju na temelju
godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće
općine Klakar.
Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u
smislu ove Odluke, su radovi redovnog
održavanja, koji obuhvaćaju skup mjera i
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aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na
nerazvrstanim cestama i javno-prometnim
površinama, uključujući sve objekte i instalacije,
sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke
ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na
njima.
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Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke,
smatra se prohodnom kada je radovima na
uklanjanju snijega omogućeno prometovanje
vozila uz upotrebu zimske opreme.
Radovi pojačanog održavanja na
nerazvrstanim cestama izvode se na temelju
tehničke dokumentacije.

Članak 8.
Članak 9.
Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta su:
ophodnja i redovno praćenje stanja
nerazvrstanih cesta,
mjestimični popravci završnog sloja
kolničke konstrukcije izgrađenog od
asfalta, betona, betonskih elemenata,
kamena, te nosivog sloja kolničke
konstrukcije i posteljice;
izrada asfaltnog tepiha;
mjestimični popravci dijelova cestovne
građevine;
čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih
materijala s prometnih površina, bankina,
rigola i jaraka;
manji popravci elemenata cestovnih
objekata;
zamjena, obnavljanje, popravljanje
vertikalne i horizontalne signalizacije;
čišćenje, zamjena i manji popravci
otvorenog sustava za oborinsku odvodnju;
zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka;
uništenje nepoželjne vegetacije (košenja
trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj
nerazvrstanoj javnoj površini, te
uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja
iz profila ceste);
održavanje prohodnosti u zimskim
uvjetima (zimska služba);
uklanjanje snijega i leda;
drugi slični radovi.
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim
uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba),
obuhvaća radove neophodne za održavanje
prohodnosti nerazvrstanih cesta, te sigurnosti
odvijanja prometa.

Održavanje nerazvrstanih cesta obavljaju
pravne, odnosno fizičke osobe kojima je to
povjereno u skladu s posebnim zakonom.

2. Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta
Članak 10.
Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće, a na
temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji
i prostornih planova.
Pored radova utvrđenih Programom
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, može se organizirati i obavljanje
radova na održavanju i izgradnji nerazvrstani cesta
na svom području:
-

ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih
cesta ( izvršenje radova u naravi, osobni
rad, materijal, prijevozničke usluge),
dobrovoljnim radom građana putem
mjesnih odbora,
na drugi način u skladu sa zakonskim
propisima.
Ako pravna ili fizička osoba za vlastite
potrebe samostalno ili putem drugog izvoditelja
vrši radove na održavanju, priključivanju,
rekonstrukciji ili građenju nerazvrstanih cesta,
dužna je prethodno ishoditi suglasnost
Jedinstvenog upravnog odjela općine Klakar.
Po završetku radova iz stavka 3. ovog
članka pravna, odnosno fizička osoba dužna je
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obavijestiti Jedinstveni upravni odjel općine
Klakar.

Broj: 8

III. MJERE ZAŠTITE
Članak 14.

Članak 11.
Poslovi građenja i rekonstrukcije
nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke
obuhvaćaju:
građevinsko i drugo projektiranje,
projektiranje opreme, pratećih objekata,
prometne signalizacije i drugo projektiranje,
stručnu ocjenu studija i projekata,
otkup zemljišta i objekata,
izmještanje komunalne i druge
infrastrukture,
ustupanje radova građenja,
organizaciju stručnog nadzora i kontrole
ugrađenih materijala i izvedenih radova,
organizaciju tehničkog pregleda i
primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i
održavanje.

Prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti
izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da
ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje
cestu i postojeći režim odvodnje.

Članak 15.
Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste
dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili
posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom
cestom na način propisan ovom Odlukom.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili
posjednik zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne
održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu
na način propisan ovom Odlukom, priključak ili
prilaz na nerazvrstanu cestu popravit će se od
strane osobe koja održava nerazvrstane ceste, a o
trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 12.
Članak 16.
Nerazvrstana se cesta mora projektirati,
graditi ili rekonstruirati u skladu s odrednicama
Prostornog plana uređenja općine Klakar.

3. Financiranje

Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog
radova koji se ne smatraju održavanjem ili
građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i
pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima o
komunalnom redu.

Članak 13.
Članak 17.
Građenje, rekonstrukcija i održavanje
nerazvrstane ceste financira se iz Proračuna općine
Klakar, komunalne naknade i komunalnog
doprinosa prema propisima koji uređuju
komunalno gospodarstvo, naknada za osnivanje
prava služnosti, prava građenja i prava zakupa na
nerazvrstanoj cesti i iz drugih izvora.

Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove
ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti
Jedinstvenog upravnog odjela općine Klakar.
Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti
mora se postaviti odgovarajuća prometna
signalizacija i zaštita mjesta rada.
U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj
cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.

Broj: 8
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Članak 18.

Članak 21.

Iznimno od članka 17. stavka 1. ove
Odluke, hitne intervencije radi popravka kvara
komunalnih instalacija i uređaja mogu se započeti
bez suglasnosti, uz dojavu u Jedinstveni upravni
odjel općine Klakar.
Pravna osoba koja održava nerazvrstane
ceste u slučaju iz stavka 1. ovoga članka poduzet će
sve potrebne radnje od osiguranja odvijanja
prometa do sanacije javnoprometne površine.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je
zabranjeno:

Članak 19.
Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom
stanju da uopće nije prohodna ili nije prohodna za
pojedine vrste vozila ili ako se na njoj izvode radovi
koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa
ili ako njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i
drugih razloga ugrožava sigurnost prometa,
privremeno će se zabraniti sav promet
nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama
vozila, te o tome obavijestiti nadležnu Policijsku
upravu.

Članak 20.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta
u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog
zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke
poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili
drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na
cesti (trokut preglednosti).
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici
zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje, visoke
poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete
iz trokuta preglednosti.
Ako vlasnik, odnosno korisnik ili
posjednik zemljišta, iz stavka 2. ovoga članka ne
ukloni raslinje, naprave i ograde iz trokuta
preglednosti, učinit će to osoba koja održava
nerazvrstane ceste na teret vlasnika, odnosno
korisnika ili posjednika zemljišta.

-

privremeno ili stalno zauzimati cestu ili
cestovno zemljište bez suglasnosti
Jedinstvenog upravnog odjela općine
Klakar;
izvoditi bilo kakove radove koji se ne
obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije;
izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti
Jedinstvenog upravnog odjela općine
Klakar;
uklanjati, premještati, zaklanjati ili
oštećivati prometne znakove na
nerazvrstanim cestama;
dovoditi na cestovno zemljište oborinske
vode, otpadne vode ili druge tekućine –
osim oborinskih voda koje se mogu
dovoditi u cestovni jarak,
vući po cesti trupce, granje ili druge
predmete kojima se oštećuje cesta,
izlijevati na cestu motorno ulje i druge
masne tvari,
nanositi na cestu blato,
dolaziti ili silaziti sa ceste izvan
izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,
paliti travu, korov, građu ili drugi materijal
u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u
njegovoj neposrednoj blizini,
neovlašteno postavljati zapreke, odnosno
priječiti odvijanje prometa na
nerazvrstanoj cesti,
graditi objekte unutar zaštitnog pojasa
nerazvrstane ceste,
izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili
zgradama pored ceste koji bi mogli
oštećivati cestu ili ugroziti sigurnost
prometa,
parkirati vozilo izvan za to određenih
površina,
svako drugo interveniranje u površinu
nerazvrstane ceste.
Ako netko radnjom zabranjenom u stavku
1. ovog članka učini bilo kakovu štetu na
nerazvrstanoj cesti dužan je istu sanirati o
vlastitom trošku, a ukoliko to odbije učiniti,
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komunalni redar utvrdit će rješenjem rokove i
način sanacije.
Ukoliko počinitelj štete ne postupi po
rješenju iz stavka 2. sanaciju nerazvrstane ceste
izvršit će se po drugom izvršitelju, a na teret
počinitelja štete.
Počinitelj štete dužan je podmiriti troškove
sanacije nerazvrstane ceste iz stavka 2. i 3. u roku
15 dana od dana ispostave računa.

Broj: 8
Članak 24.

Ako vlasnici, odnosno korisnici ne postupe
sukladno članku 22. i 23.ove Odluke, komunalni
redar će narediti rješenjem izvršenje ove obveze, a
ako ne postupe po rješenju isto će biti izvršeno na
trošak vlasnika, odnosno korisnika zemljišta.

Članak 25.
Članak 22.
Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici
zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama
dužni su čistiti i održavati odvodne jarke i pješačke
staze pokraj zemljišta, te prilaze s nerazvrstanih
cesta na to zemljište.
Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih
jaraka podrazumijeva se:
-

-

održavanje u ispravnom i protočnom
stanju,
produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i
drugih sastojaka koji onemogućuju
normalno otjecanje vode),
košenje trave i korova s pokosa i dna jarka,
čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza,
izrada i zamjena cijevnih kolnih prilaza
min. profila O 40 cm,
odvoz mulja, otpadaka i trave na za to
određena mjesta.

Na nerazvrstanim cestama koje su kao
dobro u općoj uporabi upisane prema zemljišnoknjižnim, odnosno katastarskim podacima, ne
mogu se stjecati imovinska prava.
Nerazvrstanim cestama koje su prostornim
planom predviđene za drugu namjenu u skladu s
propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne
koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo
javnog dobra u općoj uporabi.
Prijedlog za ukidanje svojstva javnog
dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog
stavka donosi općinski načelnik.
O prijedlogu odlučuje mjesno nadležni
općinski sud.
Općina je dužna putem nadležnih tijela
pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi
pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprečavanja
samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta,
ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama
kao javnim dobrom.

Članak 26.
Članak 23.
Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz
nerazvrstane ceste dužni su također:
uklanjati nanose zemlje i šljunka s
nerazvrstane ceste,
uređivati, održavati i po potrebi uklanjati
živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje
sprečava preglednost, prozračivanje i
sušenje ceste,
kositi travu i uređivati, održavati i čistiti
zelene i pješačke površine uz nerazvrstane
ceste.

Evidenciju o nerazvrstanim cestama,
zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i
opremi vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Klakar.
Evidencija se vodi na osnovi odredaba
propisa o javnim cestama.

IV. NADZOR
Članak 27.
Nadzor nad provedbom odredaba ove

Broj: 8
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Odluke provode pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela i komunalni redar, svaki u okviru svog
djelokruga.

-

Članak 28.
U obavljanju nadzora ovlašteni
službenici su ovlašteni i dužni:
a) Pročelnik je ovlašten i dužan pregledati:
-

nerazvrstanu cestu sa stajališta
građevinske i prometne ispravnosti i
sigurnosti prometa;
radove održavanja nerazvrstanih cesta;
radove koji se obavljaju uz nerazvrstane
ceste;
radove na nerazvrstanim cestama koji se
ne smatraju radovima održavanja
(ugradnja komunalnih instalacija u trup
ceste);
tehničku dokumentaciju (projekte) za
rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih
cesta;
obavljanje poslova zaštite i čuvanja
nerazvrstanih cesta, u suradnji s
komunalnim redarom.
b) Komunalni redar je ovlašten i dužan narediti:
uklanjanje uočenih nedostataka na
nerazvrstanim cestama zbog kojih je
ugrožena ili bi mogla biti ugrožena
sigurnost prometa ili stabilnost ceste;
uklanjanje uočenih nedostataka na
cestovnim objektima zbog kojih je
ugrožena stabilnost ili vijek trajanja
objekta;
privremenu obustavu radova što se
izvode suprotno odredbama ove Odluke,
suprotno uvjetima iz suglasnosti za
radove na nerazvrstanoj cesti, te suprotno
tehničkim propisima, standardima i
normativima s područja cestovne
infrastrukture;
privremenu zabranu prometa kada
ustanovi da se po nerazvrstanoj cesti ne
može odvijati promet za koji je
namijenjena;
uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji
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zaprečavaju odvijanje prometa po
nerazvrstanoj cesti;
vraćanje zauzetog dijela nerazvrstane
ceste u prijašnje stanje;
prestanak i uklanjanje drugoga ometanja
slobodnog korištenja nerazvrstane ceste.

Članak 29.
Pravne osobe i građani, poslovi kojih su
podvrgnuti nadzoru ovlaštenog službenika
Jedinstvenog upravnog odjela dužni su, na njegov
zahtjev i u zadanom roku, dostaviti podatke i
dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje
nadzora.

Članak 30.
Pravne i fizičke osobe dužne su
ovlaštenom službeniku Jedinstvenog upravnog
odjela omogućiti nesmetano obavljanje nadzora,
dati osobne podatke i pružiti druge potrebne
obavijesti o predmetu uredovanja.

Članak 31.
Komunalni redar može usmeno narediti
uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu
opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 32.
Novčanom kaznom, u iznosu od 2.000,00
do 5.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna
osoba ako:
-

-

ne održava priključak i prilaz na
nerazvrstanu cestu (članak 15. stavak 1.
Odluke);
obavlja bilo kakve radove na
nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti (čl.17.
stavak 1. Odluke);
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ne postupi u skladu sa člankom 20.
Odluke;
se ne pridržava bilo koje zabrane iz
članka 21. Odluke;
postupa protivno članku 22. stavku
1.Odluke;
postupa protivno članku 23. Odluke.
Za prekršaje iz st. 1. ovog članka kaznit će
se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom
kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00
do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik
koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom, u iznosu od 500,00 do
2.000,00 kuna, kaznit će se fizička osoba koja
počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Broj: 8

11.

Na temeleju članka 79. stavak 6., a u vezi
sa člankom 81. stavak 2. Zakona o lokalnim
izborima ("Narodne novine" broj 144/12) i
članka 29. Statuta općine Klakar ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 12/09 i
6/13), Općinsko vijeće na 17. sjednici održanoj
13. svibnja 2015. godine, na prijedlog
mandatnog povjerenstva donosi
ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata vijećniku Josipu
Lioviću i početku obnašanja dužnosti
zamjenika člana Maria Martića

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
I
Članak 33.
Ako neka pitanja nisu uređena ovom Odlukom,
adekvatno će se primjenjivati drugi akti općine
Klakar kojima je uređen komunalni red.

Josipu Lioviću miruje mandat člana
Općinskog vijeća iz osobnih razloga, a
mirovanje počinje teći danom podnošenja
pisanog zahtjeva predsjeniku Općinskog vijeća
(27. ožujka 2015. godine).

Članak 34.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/15-02/41
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 13.svibnja 2015. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.

Za zamjenika člana Općinskog vijeća
politička stranka HDSSB je odredila Maria
martića iz Ruščice.
Potvrđuje se mandat zamjeniku člana
Općinskog vijeća Mariu Martiću.
Mario Martić počinje obnašati dužnost
zamjenika člana Općinskog vijeća 13. svibnja
2015. godine.

III
Ovaj Zaključak će biti objavljen u
"Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije".

Broj: 8
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iznosu od 56.902,24 kn, i kao takav bit će
evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.

KLASA: 021-05/15-02/39
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 13.svibnaj 2015. god.

Članak 2.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 400-05/15-01/2
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 13.svibnaj 2015. god.

12.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.

Temeljem Zakona o proračunu ("NN"
br. 87/08, 136/12 i 15/15), Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 17. sjednici održanoj
13. svibnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
13.
o raspodjeli rezultata poslovanja na dan
31. 12. 2014. godine

Članak 1.
Primitak od financijske imovine u
iznosu od 2.721.892,64 kn je vraćen i time je
u cijelosti pokriven identičan manjak primitaka
od financijske imovine u iznosu od
2.721.892,64 kn.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od
2.070.320,04 kn koristit će se djelomično za
pokriće manjka prihoda od nefinancijske
imovine.
Manjak prihoda od
imovine iznosi 2.013.417,80 kn.

nefinancijske

Nakon pokrića manjka prihoda od
nefinancijske imovine u iznosu od 2.013.417,80
kn ostaje nam višak prihoda poslovanja u

Na temelju članka 29. Statuta općine
Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 12/09. i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 17. sjednici
održanoj 13. svibnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća načelnika o radu
za razdoblje od 1.1. do 31.12.2014.

I
Općinsko vijeće općine Klakar usvaja
Izvješće načelnika o radu za razdoblje od 1. 1. do
31.12. 2014. godine.
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II

Članak 2.

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

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KLAKAR

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 021-05/15-02/40
Ur.br: 2178/07-02-15-1
Klakar,13. svibnja 2015.god.

KLASA: 320-02/15-01/2
URBROJ: 2178/07-01-15-1
Klakar, 31.ožujka 2015.god.
OPĆINSKI NAČELNIK,
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.

15.
14.

Na temelju članka 65. Zakona o šumama
(NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12,
68/12, 148/13, 94/14) i članka 41. Statuta općine
Klakar i članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i
dopuni Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 12/09. i 6/13.),
općinski načelnik općine Klakar, donosi:
IZVJEŠĆE

Na temelju članka 29. Statuta općine
Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 12/09. i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 17. sjednici
održanoj 13.svibnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava
šumskog doprinosa za općinu Klakar
za 2014. godinu

o utrošku sredstava šumskog doprinosa za
2014.godinu
I
Članak 1.
Sredstva šumskog doprinosa za
2014.godinu ostvarena su u iznosu od 72.488,53
kuna i utrošena su za izgradnju komunalne
infrastrukture sukladno Programu građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Klakar za 2014.godinu.

Usvaja se Izvješće o utrošku sredstava
šumskog doprinosa za općinu Klakar za
2014.godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II
Tekst Izvješća o utrošku sredstava
šumskog doprinosa za 2014.godinu, sastavni je dio
ove Odluke.

Broj: 8
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III

II

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije“.

Tekst Izvješća za 2014.godinu sastavni je
dio ove Odluke.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

III

KLASA: 021-05/15-02/42
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 13. svibnja 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić,ing.str., v.r.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/15-02/43
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 13.svibnja 2015.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić,ing.str., v.r.

16.

Na temelju članka 29. Statuta općine
Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni
Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 12/09. i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na svojoj 17. sjednici
održanoj 13. svibnja 2015. godine, donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava
ostvarenih od zakupa, prodaje
i davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine
Klakar za 2014.godinu

I
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava
ostvarenih od zakupa, prodaje i davanja na
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Klakar za 2014. godinu, koje je
podnio općinski načelnik.

17.

Na temelju članka 44. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13), članka 41.
Statuta općine Klakar i članka 9. Statutarne odluke
o izmjeni i dopuni Statuta općine Klakar
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 12/09. i 6/13.), općinski načelnik općine
Klakar, donosi:
IZVJEŠĆE
o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa,
prodaje i davanja na korištenje bez javnog
poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine
Klakar za 2014.godinu

I
Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje i
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davanja na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Klakar za
2014.godinu u iznosu od 113.581,69 kn utrošena su
za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture
vezanih za poljoprivredu, odnosno nerazvrstanih
cesta i poljskih putova.

Broj: 8

1. 1. – 31.12.2014. godine ostvareno je
7.402.989,35 kn prihoda.
Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna
u navedenom razdoblju iznosili su 7.374.800,84
kn.

II
II
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 320-02/15-01/1
URBROJ: 2178/07-01-15-1
Klakar, 31.ožujka 2015.god.
OPĆINSKI NAČELNIK,
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.

Razlika između ukupno ostvarenih
prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka
daje višak prihoda i primitaka :
Ostvareni prihodi i primici
7.402.989,35 kn
Izvršeni rashodi i izdaci
7.374.800,84 kn
Višak prihoda i primitaka
28.188,51 kn

III
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu
na dan 1.1.2014. godine bilo je 116.063,82 kn, a na
dan 31.12.2014. iznosilo je 270.873,44 kn.
IV
Tekuća pričuva planirana Proračunom za
2014.god. u iznosu od 10.000,00 kn nije se
koristila.
V

18.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o
proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika
o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (NN
24/13), Općinsko vijeće općine Klakar na 17.
sjednici održanoj 13. svibnja 2015. godine donijelo
je:

Kratkoročni kredit u iznosu od
2.721.892,64 kn općina Klakar je u cijelosti vratila
28.2.2014.god.
Općina Klakar nije davala zajmove.

VI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Klakar za
razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca
2014. godine

I
U Proračunu općine Klakar u razdoblju od

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.
prosinca 2014. godine iznose:
Potraživanja koja se refumdiraju
(grijanje)
10.637,37
Potraživanja za zakup i iznajmljivanje
imovine
33.104,00
Potraživanja od prodaje
uredske opreme
1.875,00
Potraživanja za poreze 124.604,71

Broj: 8
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Potraživanja za koncesije
7.868,59
Potraživanja za zakup polj.
zemljišta u vlasništvu države
52.622,53
Potraživanja za zakup polj. zemljišta
u vlasništvu općine
50.642,86
Potraživanja od zakupa i iznajm.
domova i stolova
4.880,00
Potraživanja za nezakonito
izgrađene građevine
43.984,63
Potraživanja za grobnu naknadu 52.840,00
Potraživanja za priključak
na vodu
18.020,00
Potraživanja za šumski doprinos 263.458,31
Potraživanja za komunalni
doprinos
15.827,36
Potraživanja za sufinanc.
za izgradnju ceste
4.490,00
Potraživanja za više uplaćene
doprinose
8,68
Potraživanja za prodano
poljop. zemljište

108.290,43
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Posebni dio godišnjeg izvještaja općine
Klakar 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.

IX
Godišnji obračun Proračuna općine Klakar
zajedno s Usporednim pregledom planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka
bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 400-05/15-01/1
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 13. svibnja 2015.god.

UKUPNO POTRAŽIVANJA = 793.154,47 kn

VII
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2014. god.:
Obveze za zaposlene (plaća 12/14) 40.472,65
Obveze za jamčevine 47.977,96
Ostale nespomenute obveze (ogrjev 2014.)
860,00
Obveze za naknade šteta pravnim i fizičkim
osobama 170.266,15
Obveze prema dobavljačima 5.513,14
UKUPNO OBVEZE 265.089,90 kn

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić,ing.str., v.r.
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Broj: 8

Pozicija 35 - Naknade građanima i kućanstvima
u novcu: 441.000,00 kn povećava se za
2.000,00 kn i sada iznosi 443.000,00 kn.

Na temelju članka 5. Odluke o
izvršavanju Proračuna općine Klakar za 2014.
godinu, općinski načelnik donosi
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava između
proračunskuh pozicija Proračuna općine
Klakar za 2014. godinu

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.
godine.
Klasa : 400-08/14-01/4
Urbroj: 2178/07-01-14-1
Klakar, 31. 12. 2014. g.

Članak 1.
Ovom odlukom sredstva proračunskih
stavki Proračuna općine Klakar za 2014.
godinu preraspodjeljuju se na sljedeći način:
Rashodi Proračuna po pozicijama:
Pozicija 38 - Tekuće donacije udrugama
građana: 70.000,00 kn umanjuje s e za 2.000,00
kn i sada iznosi: 68.000,00 kn

Općinski načelnik
Josip Stanić, dipl.ing.geod., v.r.

Broj: 8
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OPĆINA PODCRKAVLJE

9.

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'' br. 86/08. i 61/11.) i članka 47. Statuta
općine Podcrkavlje (''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br.4/13), općinski načelnik
općine Podcrkavlje dana 18. svibnja 2015. godine
donosi sljedeće
I. IZMJENE I DOPUNE
PLANA
prijema u službu u općinu Podcrkavlje u
razdoblju 2014. – 2016. godine
(srednjoročni plan)

Članak 1.
U Planu prijema u službu u općinu
Podcrkavlje u razdoblju 2014. – 2016. godine
(srednjoročni plan) („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 11/14), članak 2. mijenja se i
glasi:
„Članak 2.
Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti
radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 1.
svibnja 2015. godine, te planira potreban broj
službenika i namještenika za prijem u službu na
neodređeno vrijeme kao i potreban broj vježbenika

za prijem u službu na određeno vrijeme u razdoblju
2014.-2016., te potreban broj osoba na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Tabelarni prikaz stvarnog stanja popunjenosti na
neodređeno vrijeme na dan 1. svinja 2015. godine,
planirani potrebni broj službenika i namještenika za
prijem u službu na neodređeno vrijeme te potreban
broj vježbenika za prijem u službu na određeno
vrijeme za razdoblje 2014. – 2016. godine i potreban
broj osoba na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa, nalazi se u privitku ovog
Plana prijema koji čini njegov sastavni dio.“

Članak 2.
Ove izmjene i dopune Plana prijema stupaju
na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i na internetskoj stranici općine
Podcrkavlje.
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 080-01/14-01/6
URBROJ: 2178/13-02-15-2
Podcrkavlje, 18.5. 2015.
NAČELNIK OPĆINE
Tomislav Trtanj, v.r.

1
1

Referent za uredsko poslovanje

Referent za računovodstvo i
financije

Planiran broj zapošljavanja
vježbenika na određeno vrijeme
0

6

1

Komunalni radnik

Ukupno Jedinstveni upravni odjel

1

Komunalni redar

ODSJEK ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO,
INFRASTRUKTURU, ZAŠTITU
OKOLIŠA I ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1

ODSJEK ZA ADMINISTRATIVNO
TEHNIČKE POSLOVE

2.

1

Voditelj odsjeka za administrativno
tehničke poslove

PROČELNIK JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA

3.

(PUR)

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

0

2

0

1

0

1

0

0

na dan
1.5. 2015.

Stvarno stanje
popunjenosti na
neodredeno vrijeme

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINEPODCRKAVLJE

Naziv radnog mjesta

1.

broj

Redni

0

4

0

1

0

1

1

1

2014.

0

4

1

0

1

0

1

1

2015.

(2015 . – 2016.)

Broj planiranih prijma

u službu

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PODCRKAVLJE
U RAZDOBLJU 2014. – 2016. GODINA

0

4

1

0

1

0

1

1

2016.
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10.

Temeljem članka 4. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br.
86/08. i 61/11.), članka 32. Uredbe o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'' br.74/10 i 125/14),
članka 47. Statuta općine Podcrkavlje (''Službeni
vjesnik Brodsko- posavske županije" br.4/13), i
članka 7. Odluke o ustrojstvu Općinske uprave
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
11/10), dana 18. svibnja 2015. godine, općinski
načelnik, donosi
II. Izmjene i dopune
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela općine Podcrkavlje
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela općine Podcrkavlje (KLASA: 08001/10-01/22 URBROJ: 2178/13-02-10-1 od 23.9.
2010., i KLASA: 080-01/14-01/5 URBROJ:
2178/13-02-14-1 od 30.5. 2014. „Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 11/14) članak 4.
mijenja se na način da se mijenjaju točke 1. i 2. iza
podnaslova „Standardna mjerila za prijem u službu
i imenovanje na radno mjesto“:, koje sada glase:
„1. Stručno znanje: magistar struke ili stručni
specijalist pravnog, upravnog, ekonomskog ili
drugog odgovarajućeg društvenog ili humanističkog
smjera, odnosno osoba koja je po ranijim propisima
stekla visoku stručnu spremu.
Iznimno, na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni
prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik
struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva
na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale
uvjete za imenovanje ili osoba koja je po ranijim
propisima stekla višu stručnu spremu.
Osoba iz stavka 2. ove točke može se imenovati na
radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela ako se na javni natječaj ne javi osoba koja
ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.
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Mogućnost prijave kandidata iz stavka 2. ove točke
navodi se u tekstu javnog natječaja.
2. Radno iskustvo: jedna (1) godina radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima.“.

Članak 2.
U članku 4. iza podnaslova koji glasi: „ODSJEK ZA
ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE POSLOVE“
iza točke „ 3. REFERENT ZA UREDSKO
POSLOVANJE“ dodaje se nova točka koja glasi:
„ 4. REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I
FINANCIJE
Broj službenika: jedan (1).
Naziv kategorije, potkategorije i razine
potkategorije radnog mjesta:

Radno mjesto III. kategorije,

Potkategorija: Referent

Razina: c) treća razina III. kategorije

Klasifikacijski rang: 11.
Standardna mjerila za prijam u službu i
raspoređivanje na radno mjesto:
1. Stručno znanje: srednja stručna sprema
ekonomskog smjera
2. Radno iskustvo: najmanje jedna (1) godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
3. Stupanj složenosti posla: jednostavni i
uglavnom rutinski poslovi koji zahtijevaju primjenu
precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i
stručnih tehnika;
4. Stupanj samostalnosti: uključuje stalni nadzor i
upute nadređenog službenika
5. Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za
materijalne resurse s kojima službenik radi, te
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka,
metoda rada i stručnih tehnika

Strana: 1168

»SLUŽBENI VJESNIK«

6. Komunikacijske vještine: stupanj učestalosti
stručnih komunikacija koji uključuje kontakte
unutar i izvan upravnog tijela u okviru nadležnosti
radnog mjesta, u svrhu prikupljanja ili razmjene
informacija
Ostali obvezatni uvjeti za prijam u službu i
raspoređivanje na radno mjesto:
 punoljetnost,
 hrvatsko državljanstvo,
 zdravstvena sposobnost za obavljanje
poslova radnog mjesta,
 položen državni stručni ispit, a ako nema,
dužan ga je položiti u roku od jedne (1) godine od
dana raspoređivanja na radno mjesto,
 poznavanje rada na računalu i
 položen vozački ispit za upravljanje
osobnim automobilom.
Opis poslova:
 obavlja računovodstvene poslove
kontiranja,
 knjiži financijsko-računovodstvenu
dokumentaciju,
 izrađuje izvještaje o financijskom stanju,
bilance i prateće porezne evidencije,
 vodi knjigovodstvo imovine općine,
 obračunava plaće i naknade za službenike
i namještenike,

Broj: 8

 obavlja računovodstvene poslove
likvidature,
 ispostavlja fakture,
 vodi poslove blagajne te financijskomaterijalno knjigovodstvo i dokumentaciju,
 obavlja poslove zaduženja i naplate
prihoda općine,
 obavlja i druge srodne poslove po nalogu
pročelnika, odnosno načelnika.

Članak 3.
Ove izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Podcrkavlje
stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 080-01/14-01/5
URBROJ: 2178/13-02-15-2
Podcrkavlje, 18. svibnja 2015.
NAČELNIK OPĆINE
Tomislav Trtanj, v.r.

Broj: 8
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

8.

Na temelju članka 4. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine" br.86/08 i 61/11.), članka 46. Statuta
općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 9/09 i 5/13.), te
članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine" br. 74/10 i 125/14 -uredba)
općinska načelnica općine Velika Kopanica dana
2.ožujka 2015. godine donosi
PRAVILNIK
o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih
mjesta Jedinstvenog upravnog odjela općine
Velika Kopanica

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela općine Velika Kopanica (u
daljnjem tekstu: Pravilnik ) uređuje se unutarnje
ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i

opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za
raspored na radna mjesta, način i postupak prijema
u službu, radno vrijeme i raspored radnog vremena,
prava i obveze službenika i namještenika u radnom
odnosu, postupak utvrđivanja odgovornosti,
ocjenjivanje, plaće i druga materijalna prava iz
radnog odnosa, način prestanka radnog odnosa, te
druga pitanja važna za rad Jedinstvenog upravnog
odjela u skladu sa zakonom, Statutom i općim
aktima općine Velika Kopanica.

Članak 2.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje
korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na
muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu. Kod donošenja rješenja
o rasporedu, odnosno imenovanju, koristi se naziv
radnog mjesta u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.
Službenici i namještenici su obavezni savjesno i
marljivo obavljati poslove radnog mjesta,
usavršavati svoje znanje i radne vještine, štititi
interese Republike Hrvatske, građana i općine
Velika Kopanica i pridržavati se strukovnih i
stegovnih pravila, koja proizlaze iz organizacije
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posla i pravila struke, a za to će dobivati plaću i
imati mogućnost ostvarivanja drugih prava
utvrđenih ovim Pravilnikom.

Broj: 8
Članak 7.

Članak 5.

Pročelnik Upravnog odjela izrađuje do konca
mjeseca prosinca godišnji program rada, koji
sadrži prikaz poslova i zadaća iz djelokruga
Upravnog odjela za predstojeću proračunsku
godinu, te Izvješće o ostvarenju godišnjeg
programa rada do konca mjeseca ožujka, koji
sadrži prikaz ostvarenja poslova i zadaća iz
djelokruga Upravnog odjela za proteklu godinu.
Službenici i namještenici Upravnog odjela dužni su
sudjelovati u izradi godišnjeg programa i izvješća
iz stavka 1. ovog članka u okviru poslova i radnih
zadaća koje obavljaju.
Pročelnik Upravnog odjela donosi Godišnji
program i izvješće iz stavka 1. ovog članaka po
dobivenoj suglasnosti općinskog načelnika.

Djelokrug rada Upravnog odjela utvrđen je
Zakonom o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u
daljnjem tekstu: Zakon), Statutom općine Velika
Kopanica i Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Velika
Kopanica.

Članak 8.
Službenici i namještenici su u okviru obavljanja
poslova svojeg radnog mjesta dužni međusobno
surađivati, te čuvati službenu i drugu poslovnu
tajnu na način utvrđen ovim Pravilnikom i
zakonom.

Članak 4.
Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog
odjela ustrojavaju su sljedeće unutarnje
ustrojstvene jedinice:
1.
Odsjek za komunalno gospodarstvo i
gospodarenje prostorom;
2.
Odsjek za poslove opće uprave i opće
poslove.

III. UNUTRAŠNJE USTROJSTVO
II.

RUKOVOĐENJE
Članak 9.
Članak 6.

Pročelnik upravlja radom Jedinstvenog upravnog
odjela, a za svoj rad odgovara općinskom
načelniku.
Voditelj odsjeka upravlja radom odsjeka, a za svoj
rad odgovara pročelniku i općinskom načelniku.
Do izbora pročelnika radom Jedinstvenog
upravnog odjela upravlja općinski načelnik.
Općinski načelnik može imenovati privremenog
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, iz reda
zaposlenih službenika u općini Velika Kopanica.
Do izbora pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela, općinski načelnik može pisanim
ovlaštenjem ovlastiti određenog službenika da u
okviru svojih poslova samostalno rješava i
potpisuje akte.

U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se
sljedeća radna mjesta službenika i namještenika s
opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima, te
brojem izvršitelja kako slijedi:

Broj: 8
Red.
broj

1
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Osnovni podaci o
radnom
mjestu/kategorije
radnog mjesta
PROČELNIK
JEDINSTVENOG
UPRAVNOG
ODJELA
Kategorija: I.
Potkategorija:
Glavni
rukovoditelj
Klasifikacijski
rang: 1

Broj
izvršitel
ja
1
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Opis poslova i zadaća

Stručni uvjeti

Rukovodi Jedinstvenim upravnim
odjelom u skladu sa zakonom i
drugim propisima; O rganizira,
brine o izvršavanju i nadzire
obavljanje poslova, daje upute za
rad zaposlenima i koordinira rad
Jedinstvenog upravnog odjela;
Obavlja poslove u svezi
pripreman ja sjednica Općinskog
vijeća; Brine o zakonitom radu
Općinskog vijeća; Provodi
neposredan nadzor nad radom u
Jedinstvenom upravnom odjelu;
Poduzima mjere za osiguranje
učinkovitosti u radu, brine o
stručnom osposobljavanju i
usavršavanju djelatnika i o
urednom i pravilnom korištenju
imovine i sredstava za rad;
Prati propise iz nadležnosti
Jedinstvenog upravnog odjela;
Upravlja postupkom javne nabave;
Poduzima mjere za utvrđivanje
odgovornosti za povrede službene
dužnosti; Osigurava suradnju

- magistar struk e ili
stručni specijalist
pravnog ili ekonomskog
smjera,
- najmanje pet godina
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima ,
- položen državni stručni
ispit,
- organizacijske
sposobnosti ,
- komunikacijske
vještine .

Jedinstvenog upravnog odjela s
tijelima državne uprave,tijelima
lokalne i regionalne (podrucne)
samouprave i drugim
institucijama; Izraduje prijedloge
opcih akata , priprema podatke,
dokumentaciju i podneske u svezi
sudskih sporova i postupaka i
kojima vodi evidenciju; I zrad uje
pojedinacne akte i rješenja; Po
punomoci opcinskog na čelnika
zastupa opcinu pr ed upravnim
tijelima i sudovima; Pomaže u
naplati prihoda; O rganizira
vodenje kadrovskih poslova.
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VODITELJ 1
ODSJEKA ZA
KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I
GOSPODARENJE
PROSTOROM
Kategorija: I
Potkategorija:
Rukovoditelj
Razina:III
Klasifikacijski
rang: 10

»SLUŽBENI VJESNIK«
1

Obavlja stručne poslove iz
područja uređenja naselja i
stanovanja, prostornog i
urbanističkog planiranja,
komunalnih djelatnosti,
postupanja s komunalnim
otpadom, te zaštite okoliša;
Obavlja stručne poslove iz
područja malog poduzetništva,
obrta i zadrugarstva; Sudjeluje u
provođenju programa
raspolaganja i korištenja
poljoprivrednog zemljišta, te
programima razvitka i obnove
poljoprivrede; Obavlja poslove u
svezi zaštite od elementarnih
nepogoda; Obavlja stručne
poslove iz područja šumarstva,
lova, ribolova i vodoprivrede;
Vodi evidencije obveznika
plaćanja komunalne naknade i
komunalnih usluga, vrši obračun
istih, vodi upravne i druge
postupke u svezi naplate
komunalne naknade i komunalnih
usluga, podnosi izvješća u vezi
dinamike naplate, potraživanja i
nemogućnosti naplate te
supotpisuje rješenja u vezi s time;
Vodi i nadzire poslove te surađuje
s izvođačima radova oko
obavljanja komunalnih
djelatnosti: odvodnja atmosferskih
voda, održavanje i čišćenje javnih
površina, skupljanje i odlaganje
komunalnog otpada, održavanje
javne rasvjete, održavanje groblja
i ovjerava situacije, te sastavlja
primopredajne zapisnike po
izvršenim radovima; Radi poslove
komunalnog redara i poslove
voditelja Vlastitog pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti
do zapošljavanja istih, te su mu
isti odgovorni za svoj rad;
Supotpisuje rješenja o
komunalnom doprinosu;
Priprema i supotpisuje
prvostupanjska rješenja o dodjeli
grobnog mjesta na korištenje, te
vodi evidenciju uplata naknada
kod dodjele grobnog mjesta i
godišnje grobne naknade za
korištenje grobnog mjesta;
Zaprima zahtjeve, izrađuje i
supotpisuje rješenja za produžetak
radnog vremena za ugostiteljske
objekte na području općine Velika
Kopanica; Izrađuje i supotpisuje

Broj: 8
- SSS tehničkog
(građevinskog) ili
drugog odgovarajućeg
usmjerenja,
- najmanje četiri godine
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima,
- položen državni stručni
ispit,
- vozačka dozvola B
kategorije,
- poznavanje rada na
računalu.

Broj: 8
3.

VODITELJ ODSJEKA
ZA POSLOVE
OPĆE UPRAVE
I OPĆE
POSLOVE
Kategorija: I
Potkategorija:
Rukovoditelj
Razina:III
Klasifikacijski rang: 10
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Obavlja stručne poslove iz
područja prosvjete, kulture i
zaštite kulturne baštine, tjelesne
kulture i športa, tehničke kulture,
brig e o djeci, zaštite i spašavanja ;
Obavlja stručne poslove u
djelatnosti ra da, zdravstva i
socijalne skrbi; Izrađuje
prijedloge općih i pojedinačnih
akata iz svog područja;
Sudjeluje u izradi analiza i
izvješća iz svoje nadležnosti;
Obavlja tehničke i administrativne
poslove za potrebe odjela,
pročelnika i načelnika; Vodi
protokol odjela, vrši prijem i
otpremu pošte (uključujući i
elektronsku poštu), obavlja
daktilografske poslove, vodi
evidenciju dolaska na posao
djelatnika odjela i Vlastitog
pogona za komunalnu dj elatnost
općine Velik a Kopanica; O bavlja
druge pomoćno - tehničke poslove
kao što su priprema i održavanje
sjednica p redstavničkog i izvršnog
tijela; Vodi zapisnike sa sjednica
istih; O bavlja i druge poslov e po
potrebi koji mu se povjere;Vrši
izradu rješenja o komunalnom
doprinosu i vodi evidenciju
naplate komunalnog doprinosa;
Obavlja poslove uredskog
poslovanja, vodi urudžbeni
zapisnik i poslove evidencija ;
Zaprima zahtjeve za odlazak na
godišnji odmor djelatnika
Jedinstvenog upravnog odjela kao
i djelatnika Vlastitog po gona, te
izrađuje rješenja za iste; Vodi
evidenciju o zauzeću i korištenju
prostora i dvorana u vlasništvu
općine Velika Kopanica.
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- SSS društvenog
smjera ,
- najmanje četiri godine
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima ,
- položen državni stručni
ispit ,
- poznavanje rada na
računalu .
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Broj: 8

4.

REFERENT KOMUNALNI
REDAR
Kategorija: III.
Potkategorija:
Referent
Klasifikacijski
rang: 11

1

Nadzire provedbu i obavlja
poslove provedbe opći nske odluke
o komunalnom redu; Donosi
rješenja u svrhu provođenja
komunalnog reda i s upotpisuje ih;
Uklanja pro tupravno postavljene
predmete; Predlaže i priprema
odobrenja u skladu s odlukom;
Predlaže i priprema izdavanj e
obveznih prekršajnih naloga;
Naplaćuje kazne na mjestu
počinjenja prekršaja, te nadzire
uređenje naselja u smis lu
provo đenja komunalnog reda;
Vrši nadzor i obavlja poslove
provedbe općinske odluke o
priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom
vodom i odvodnju otpadnih voda;
Vrši nadzor i obavlja poslove oko
provedbe ostalih općinski h odluka
za što je tim odlukama posebno
ovlašten ; Prati stanje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture,
komunalne opreme (vertikalna i
horizontalna signalizacija,
rasvjeta, udarne rupe,
asfaltiranje, čišćenje, odvodnja,
bankine, iskop jara ka i sl.) na
području općine i predlaže
poduziman je odgovarajućih
radnji; Surađuje s mjesnim
odborima i po potrebi prisustvuje
njihovim sastancima ; Koordinira
rad komunalnih radnika .

- SSS ekonomskog,
tehničkog ili
poljoprivrednog smjera,
- najmanje jedna godina
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima ,
- položen državni stručni
ispit,
- vozačka dozvola B
kategorije ,
- poznavanje rada na
računalu .

5.

KOMUNALNI
RADNIK
Namještenik II.
potkategorije
Klasifikacijski
rang: 13

1

Obavlja poslove čišćenja i
održavanja javnih površina na
području općine , Čisti i održava
površine oko groblja i na groblju;
Po potrebi obavlja poslove
dostavljača, kao i postavljanje
obavijesti za mještane na za to
predviđena mjesta; Po potrebi
obavlja poslove kopiranja i druge
poslove po nalogu općinskog
načelnika ili pročelnika.

- niža školska sprema ili
osnovna škola,
- vozačka dozvola B
kategorije,
- probni rad 3 mjeseca.

Broj: 8
IV.
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PRIJEM U SLUŽBU
Članak 10.

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

V.
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subote i nedjelje) u 8:00 sati, a završava u 16:00 sati.
Službenici i namještenici su dužni u propisanu
evidenciju upisati dolazak, izlazak (privatno,
službeno), te odlazak s radnog mjesta.

Članak 14.
Službenici i namještenici koji rade puno radno
vrijeme imaju pravo svakog radnog dana na odmor
(stanku) od 10:00 do 10:30h.

RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI
Članak 11.

Članak 15.

Radno vrijeme je vremensko razdoblje u kojem je
službenik ili namještenik obvezan obavljati poslove,
odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati
poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje
se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje
odredi poslodavac.
Puno radno vrijeme je 40 sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na 5 radnih
dana, od ponedjeljka do petka.
U slučaju da službenik ili namještenik zbog
neodgodive potrebe posla radi duže od utvrđenog
radnog vremena, ostvaruje pravo na prekovremeni
rad u skladu sa Zakonom o radu.

Tjedni odmor službenici i namještenici koriste
subotom i nedjeljom. Ako je prijeko potrebno da se
rad obavi subotom i/ili nedjeljom, dan
neiskorištenog tjednog odmora omogućit će se
službeniku ili namješteniku koji je radio subotom
i/ili nedjeljom, tijekom narednog tjedna.

Članak 16.
Prema Zakonu o radu svi službenici i namještenici
imaju za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni
godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna.

Članak 17.

Prekovremeni rad
Članak 12.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku
i namješteniku se isplaćuje naknada plaće najmanje
u visini njegove prosječne mjesečne plaće ostvarene
u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja
u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

Rad duži od punog radnog vremena može se uvesti u
slučajevima više sile i drugih izvanrednih okolnosti
koje zahtijevaju neodložno djelovanje službenika i
namještenika, kao i u drugim slučajevima kada se
samo na taj način može izvršiti posao u određenom
danu, odnosno određenom roku.
Prekovremeni rad pojedinog službenika i
namještenika ne smije trajati duže od 32 sata
mjesečno, niti duže od 180 sati godišnje.

Blagdani i neradni dani određeni zakonom ne
uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora.

Članak 13.

Članak 19.

Radno vrijeme započinje svakog radnog dana (osim

Ništavan je sporazum o odricanju od prava na

Članak 18.
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godišnji odmor, odnosno o isplati naknade umjesto
korištenja godišnjeg odmora.

Članak 20.
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je
utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje
godišnjeg odmora.

Članak 21.
Službenik i namještenik koji se prvi put zaposli ili
koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži
od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon
šest mjeseci neprekidnog rada.

Članak 22.
Službenik ili namještenik ima pravo na jednu
dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni
mjesec dana rada:
ako u kalendarskoj godini u kojoj je
zasnovao radni odnos nije ostvario pravo na
puni godišnji odmor jer nije proteklo šest
mjeseci neprekidnog rada,
ako radni odnos prestaje prije nego navrši
šest mjeseci neprekidnog rada.
Službenik koji odlazi u mirovinu prije 1.7.
tekuće godine ima pravo na puni godišnji odmor.

Članak 23.
Godišnji odmor od u trajanju od najmanje četiri
tjedna uvećava se prema pojedinačno određenim
kriterijima:
za složenost poslova radnog mjesta,
za dužinu radnog staža,
posebni socijalni uvjeti.

Broj: 8

djelatnicima VSS
djelatnicima VŠS
djelatnicima SSS
Temeljem dužine radnog staža službenik ili
namještenik ostvaruje pravo na sljedeći broj dana
godišnjeg odmora:
od navršenih 5 do navršenih 9 godina
radnog staža
1 dan
od navršenih 10 do navršenih 14 godina
radnog staža
2 dana
od navršenih 15 do navršenih 19 godina
radnog staža
3 dana
od navršenih 20 do navršenih 24 godina
radnog staža
4 dana
od navršenih 25 do navršenih 29 godina
radnog staža
5 dana
od navršenih 30 do navršenih 34 godina
radnog staža
6 dana
od navršenih 35 i više godina radnog staža7
dana
S obzirom na posebne socijalne uvjete:
roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim
malodobnim djetetom 2 dana
roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako
daljnje malodobno dijete još po 1 dan
samohranom roditelju, posvojitelju ili
skrbniku s jednim malodobnim djetetom 3
dana
roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s
invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu
3 dana
osobi s invaliditetom
3 dana
osobi s tjelesnim oštećenjem najmanje
50% 2 dana
S obzirom na ostvarene rezultate rada:
službeniku ocijenjenom ocjenom
"odličan"
3 dana
službeniku ocijenjenom ocjenom "vrlo
dobar" 2 dana
službeniku ocijenjenom ocjenom "dobar"1
dan

Članak 24.

Članak 25.

Temeljem složenosti poslova i zadataka radnog
mjesta ostvaruje pravo na sljedeći broj dana
godišnjeg odmora:

Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na
način da se 20 radnih dana uvećava za zbroj svih
dodatnih dana utvrđenih točkama 1. do 4. stavka

Broj: 8
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ovog članka. Ukupno trajanje godišnjeg odmora, po
svim navedenim kriterijima iznosi najviše 30 radnih
dana.

Strana: 1177

ako se s općinskim načelnikom drugačije ne
dogovori.

Članak 31.
Članak 26.
Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se
planom korištenja godišnjeg odmora.
Plan korištenja godišnjeg odmora donosi općinski
načelnik ili osoba koju on ovlasti, a nakon prethodno
pribavljenog mišljenja pročelnika vodeći računa o
želji svakog službenika i namještenika.
Plan godišnjeg odmora donosi se najkasnije do 30.
lipnja tekuće godine.

Članak 27.
Plan korištenja godišnjeg odmora sadrži:
ime i prezime službenika,
radno mjesto,
ukupno trajanje godišnjeg odmora,
vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Članak 28.
Na osnovi Plana korištenja godišnjeg odmora
općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti donosi za
svakog službenika i namještenika posebno rješenje
kojim se utvrđuje trajanje godišnjeg odmora prema
mjerilima iz ovog Pravilnika, utvrđuje se ukupno
trajanje godišnjeg odmora, te vrijeme korištenja
godišnjeg odmora.

Članak 29.
Protiv rješenja o korištenju godišnjeg odmora
djelatnici mogu uložiti prigovor općinskom
načelniku.

Članak 30.
Službenik i namještenik ima pravo godišnji odmor
koristiti u neprekidnom trajanju ili u dva dijela, osim

Ako službenik i namještenik koristi godišnji odmor
u dva dijela, prvi dio mora biti u trajanju od najmanje
dva tjedna neprekidno i mora se koristiti tijekom
kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na
godišnji odmor.

Članak 32.
Godišnji odmor, odnosno prvi dio godišnjeg
odmora, koji je prekinut ili nije korišten u
kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili
porodnog dopusta, odnosno vojne vježbe ili drugog
opravdanog razloga, službenik ili namještenik ima
ga pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine.

Članak 33.
Općinski načelnik može službeniku i namješteniku
odobriti neplaćeni dopust do 30 dana u jednoj
kalendarskoj godini ako ocjeni da je takav dopust
opravdan i da neće izazvati teškoće u redovnom
funkcioniranju Jedinstvenog upravnog odjela i to:
radi njege užeg člana obitelji,
radi gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili
stana,
radi liječenja na vlastiti trošak,
radi vlastitog obrazovanja i edukacije,
stručnog usavršavanja i osposobljavanja,
radi sudjelovanja u kulturno-umjetničkim i
športskim priredbama
radi drugih opravdanih razloga.

Članak 34.
Tijekom kalendarske godine službenici i
namještenici imaju pravo na dopust uz naknadu
plaće (plaćeni dopust) u sljedećim slučajevima:
- za sklapanje braka
5 dana
za rođenje djeteta
3 dana
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u slučaju smrti člana uže obitelji 5 dana
selidbe u drugo mjesto 2 dana
teške bolesti člana uže obitelji 5 dana
za polaganje stručnog ispita (samo jednom)
5 dana
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radu u obliku obavijesti, naputaka naročito ako se
uvodi nova tehnologija ili nova oprema.
Osposobljavanje se obavlja u radno vrijeme i na
teret sredstava općine Velika Kopanica.
VII.
PRAVA I OBVEZE SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA

Članak 35.
Dužnost zakonitog postupanja
Službenici i namještenici imaju pravo na izostanak s
posla najviše do 8 sati tijekom kalendarske godine, i
to u slučaju ako mora posjetiti liječnika, ako je
pozvan od suda ili organa vlasti. Odobrenje za
izostanak djelatnik mora zatražiti od općinskog
načelnika.

VI.

Članak 39.
Službenik i namještenik mora povjerene poslove
obavljati u skladu s Ustavom RH, zakonom i drugim
propisima, savjesno i u skladu s pravilima struke.

ZAŠTITA ŽIVOTA I ZDRAVLJA

Članak 40.

Članak 36.

Službenik i namještenik obavezan i dužan je:
raditi s nužnom pozornošću i na način kojim
ne ugrožava život i zdravlje svoje i drugih
djelatnika, te sigurnost opreme i uređaja,
upozoriti općinskog načelnika na sve
kvarove i nedostatke na uređajima i opremi
na postupke drugih osoba koje mogu
oštetiti, uništiti određenu opremu ili
ugroziti život i zdravlje djelatnika,
voditi evidenciju o svom radu svakog
radnog dana,
djelatnik koji je zaprimio predmet dužan je
o njemu voditi brigu do okončanja
postupka, te na kraju upisati datum i vrijeme
završetka predmeta,
na zahtjev općinskog načelnika podvrći se
provjeri da li je pod utjecajem alkohola ili
bolestan,
pristupiti zdravstvenim pregledima na koje
je upućen i od strane općinskog načelnika.

Općinski načelnik savjetovat će se sa službenicima i
namještenicima, odnosno, njihovim interesnim
predstavnicima, o mjerama koje negativno utječu na
život i zdravlje službenika i namještenika, o
imenovanju odgovorne osobe za poslove zaštite i
prevencije, te o planiranju i organiziranju izobrazbe
iz područja zaštite.
Službenici i namještenici imaju pravo tražiti od
općinskog načelnika primjenu odgovarajućih mjera
i predlagati mu mjere, koje će ublažiti opasnosti za
službenike i namještenike i ukloniti izvor opasnosti.

Članak 37.
Na prijedlog interesnih predstavnika službenika i
namještenika ukoliko su opravdani, općinski
načelnik dužan je poduzeti, narediti mjere, te
organizirati rad na način koji osigurava zaštitu
života i zdravlja službenika i namještenika.

Dužnost izvršenja ili odbijanja izvršenja naloga
Članak 38.

Članak 41.

Općinski načelnik ima obvezu osigurati svakom
službeniku i namješteniku odgovarajuće
osposobljavanje za zaštitu zdravlja i sigurnosti na

Službenik i namještenik je dužan izvršavati naloge
općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela.
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Službenik je dužan odbiti izvršenje naloga koji je
nezakonit, protivan pravilima struke, čije bi
izvršenje moglo izazvati veću štetu ili čije bi
izvršenje predstavljalo kazneno djelo, te o tome
obavijestiti nadređenog službenika ili pročelnika
upravnog tijela koji je nalog izdao, uz upozorenje o
obilježjima naloga.
Ponovljeni pisani nalog službenik je dužan izvršiti.
U slučaju izvršenja ponovljenoga pisanog
naloga službenik je oslobođen odgovornosti za
posljedice izvršenja.
Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ponovljeni
pisani nalog, čije bi izvršenje predstavljalo
kazneno djelo, službenik ne smije izvršiti, jer u
protivnom odgovara zajedno s nadređenim
službenikom ili pročelnikom upravnog tijela koji je
nalog izdao.
Za izvršenje pisanog naloga čije izvršenje
predstavlja kazneno djelo službenik odgovara
zajedno s nadređenim službenikom ili pročelnikom
upravnog tijela koji je nalog izdao.
Službenik ne smije biti pozvan na odgovornost zbog
neizvršenja naloga ako je postupio sukladno
odredbama stavaka 1. i 3. ovoga članka.
Službenik može odbiti izvršenje naloga ili
provođenje odluka koje bi:
- uključivale nanošenje štete njegovim legitimnim
pravima i interesima,
- predstavljale opasnost za njegovo zdravlje (osim u
poslovima koji podrazumijevaju izlaganje opasnosti
za zdravlje i za koje su zakonom utvrđeni posebni
uvjeti rada),
- tražile viši stupanj stručnog znanja od onog kojeg
državni službenik ima.
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tajne od nadređenog rukovoditelja, odnosno,
općinskog načelnika, u sudskom ili upravnom
postupku, ako se radi o podacima bez kojih u tom
postupku nije moguće utvrditi činjenično stanje i
donijeti zakonitu odluku.

Članak 43.
Službenik i namještenik može davati objašnjenja za
javnost u svezi s poslovima koje obavlja, a koji ne
predstavljaju službenu tajnu, ali samo nakon
prethodnog odobrenja općinskog načelnika,
odnosno, od njega ovlaštene osobe.

Dužnost prisutnosti na radnom mjestu
Članak 44.
Službenik i namještenik obavlja poslove na koje je
raspoređen, prema rasporedu radnog vremena
utvrđenog ovim Pravilnikom.
Službenik i namještenik za vrijeme radnog vremena
ne smije se bez odobrenja nadređenog službenika
udaljavati iz radnih prostorija, osim za vrijeme
korištenja dnevnog odmora, a u slučaju hitnog
razloga svog udaljavanja mora odsutnost opravdati
odmah po povratku.
U slučaju spriječenosti dolaska na rad službenik i
namještenik je dužan obavijestiti nadređenog
službenika o razlozima spriječenosti najkasnije u
roku od 24 sata od njezinog nastanka, osim ako je to
nemoguće učiniti iz objektivnih razloga ili više sile,
u kojem slučaju je obavješćivanje dužan izvršiti
odmah po prestanku razloga koji su to onemogućili.

Dužnost čuvanja tajnosti podatka s utvrđenim
stupnjem tajnosti
Pravo na zaštitu od prijetnji
Članak 42.
Članak 45.
Službenik i namještenik je obvezan čuvati službenu
tajnu utvrđenu zakonom ili drugim propisom.
Obveza čuvanja službene tajne traje i po prestanku
radnog odnosa, a najduže 5 godina od prestanka
radnog odnosa, ako posebnim zakonom nije
određeno drugačije.
Službenik može biti oslobođen čuvanja poslovne

Službenici i namještenici imaju pravo na zaštitu u
slučaju prijetnji, napada ili drugih oblika
ugrožavanja u obavljanju službe i u vezi sa službom.
Mjere radi zaštite službenika i namještenika
poduzima pročelnik upravnog tijela po prijavi
službenika i namještenika ili po neposrednom
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saznanju o tim okolnostima, a mjere zaštite
pročelnika poduzima općinski načelnik.
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prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim
osobama samo službenik koji prema opisu poslova
obavlja kadrovske poslove ili poslove obračuna
plaća i drugih naknada iz radnog odnosa.

Pravo na zaštitu službenika i namještenika koji
prijavi sumnju na korupciju
Članak 48.
Članak 46.
Obraćanje službenika i namještenika zbog
opravdane sumnje na korupciju ili podnošenje
prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili
nadležnim državnim tijelima ne predstavlja
opravdan razlog za prestanak službe.
Službeniku i namješteniku koji zbog opravdane
sumnje na korupciju podnese prijavu o toj sumnji
odgovornim osobama ili nadležnim državnim
tijelima jamči se zaštita anonimnosti ako nadležno
državno tijelo ocijeni da se radi o težem obliku
korupcije, zaštita od uskraćivanja ili ograničavanja
prava utvrđenih ovom Zakonom, te zaštita od bilo
kojeg oblika zlostavljanja.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je
pokrenuti postupak zbog teške povrede službene
dužnosti protiv rukovodećeg službenika, odnosno
namještenika koji postupa protivno stavku 2. ovoga
članka.
Općinski načelnik, dužan je pokrenuti postupak
zbog teške povrede službene dužnosti protiv
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela koji
postupa protivno stavku 2. ovoga članka.
Zlouporaba obveze službenika i namještenika na
prijavljivanje opravdane sumnje na korupciju
predstavlja tešku povredu službene dužnosti.

Zaštita privatnosti i dostojanstva službenika i
namještenika
Članak 47.
Osobni podaci službenika i namještenika smiju se
prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim
osobama samo u slučajevima predviđenim zakonom
i ovim Pravilnikom ili ako je to potrebno radi
ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa,
odnosno, u vezi s radnim odnosom.
Osobne podatke službenika i namještenika smije

Službenik i namještenik štiti se od uznemiravanja ili
spolnog uznemiravanja od strane nadređenih osoba
ili drugih službenika i namještenika.
Pod uznemiravanjem se podrazumijeva ponižavanje
službenika, privatno ili u vezi s njegovim radom,
iznošenje neistina o njegovoj privatnosti ili
njegovom radu, njegovoj sposobnosti i rezultatima
koje postiže u radu, a koji štete ugledu i narušava
dostojanstvo službenika i namještenika.
Pod spolnim uznemiravanjem podrazumijeva se
podcjenjivanje službenika i namještenika zbog
njegovog spola kako bi se osjećao manje vrijednim i
manje sposobnim za obavljanje radnih zadaća, bilo
kakve seksualne aluzije ili klasično seksualno
uznemiravanje (verbalno i fizičko).
Za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za
narušavanje dostojanstva službenika i namještenika
ovlašten je općinski načelnik, a po njegovom
ovlaštenju to može biti i službenik kojeg načelnik
ovlasti.
Pritužbe na povrede vezane uz dostojanstvo
službenika i namještenika potrebno je ispitati i
utvrditi da li iste stvarno postoje, te ukoliko se utvrdi
da postoje, poduzeti potrebne mjere primjerene
pojedinom slučaju, najkasnije u roku od 8 dana od
dana dostave pritužbe.
Ako ovlaštene osobe ne poduzmu mjere za zaštitu
od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja, ili ako
su mjere neprimjerene, službenik i namještenik koji
je uznemiravan ili spolno uznemiravan ima pravo
prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod
uvjetom da je u daljnjem roku od 8 dana zatražio
zaštitu pred nadležnim sudom.
Ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano
očekivati da će poslodavac zaštititi dostojanstvo
službenika i namještenika, on nije dužan dostaviti
pritužbu poslodavcu i ima pravo prekinuti rad pod
uvjetom da je zaštitu zatražio pred nadležnim sudom
i o tome obavijestio poslodavca u roku od osam dana
od dana prekida rada.
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Za vrijeme prekida rada iz prethodnih stavaka ovog
članka službenik i namještenik ima pravo na
naknadu plaće u visini kao da je radio.
Svi podaci u postupku zaštite dostojanstva
službenika i namještenika su tajna.
Protivljenje službenika i namještenika ponašanju
koje predstavlja uznemiravanje ili spolno
uznemiravanje ne smije biti razlog za diskriminaciju
službenika i namještenika.

Mogućnost obavljanja dodatnog posla

Članak 49.
Službenik može izvan redovitog radnog vremena,
po prethodno pisanom odobrenju pročelnika
Jedinstvenog upravnog odbora, samostalno
obavljati poslove ili raditi kod drugoga, ako to nije u
suprotnosti sa službom, odnosno ako posebnim
zakonom nije drukčije propisano, te ne predstavlja
sukob interesa ili prepreku za uredno obavljanje
redovitih zadataka niti šteti ugledu službe.
Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela odobrenje
iz stavka 1. ovoga članka daje općinski načelnik.
Službenik može objavljivati stručne članke i druge
autorske tekstove, odnosno povremeno predavati na
seminarima i savjetovanjima bez odobrenja iz
stavka 1. i 2. ovoga članka.
O zahtjevu službenika za davanje odobrenja iz
stavka 1. i 2. ovoga članka odlučuje se rješenjem.

Zabrana otvaranja obrta ili osnivanja pravne
osobe
Članak 50.
Službeniku nije dozvoljeno otvaranje obrta ili
osnivanje trgovačkog društva ili druge pravne osobe
u području djelatnosti na kojem je zaposlen kao
službenik, odnosno u području djelatnosti koje je
povezano s poslovima iz djelokruga upravnog tijela
u kojem je zaposlen.
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Dužnost prijavljivanja mogućeg sukoba interesa
Članak 51.
Službenik je dužan pisanim putem obavijestiti
pročelnika upravnog tijela o financijskom ili
drugom interesu koji on, njegov bračni ili
izvanbračni drug, dijete ili roditelj može imati u
odlukama upravnog tijela u kojem radi.
Službenik je dužan pisanim putem obavijestiti
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o fizičkim
i pravnim osobama s kojima je bio u poslovnom
odnosu u razdoblju od dvije godine prije prijema u
službu, a prema kojima upravno tijelo u kojem radi
obavlja upravne poslove.
Službenik je dužan pisanim putem obavijestiti
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela o
vlasništvu dionica i obveznica ili financijskim i
drugim interesima u trgovačkim društvima prema
kojima tijelo u kojem radi obavlja upravne poslove,
a što bi moglo predstavljati uzrok sukobu interesa.
Službenik je dužan pisanim putem obavijestiti
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela je li
njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj
obavlja najviše dužnosti u političkoj stranci, udruzi,
trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi koja je
u poslovnom odnosu s upravnim tijelom u kojem
službenik radi.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ispitat će
okolnosti navedene u pisanoj obavijesti iz stavka 1.
– 4. ovoga članka, pa ako te okolnosti dovode ili
mogu dovesti do sukoba interesa, donijet će odluku
o izuzimanju službenika od rada na određenim
poslovima.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je dužan o
okolnostima iz stavka 1. – 4. ovoga članka pisanim
putem obavijestiti općinskog načelnika.
Općinski načelnik ispitat će okolnosti navedene u
pisanoj obavijesti iz stavka 6. ovoga članka, pa ako
te okolnosti dovode ili mogu dovesti do sukoba
interesa, donijet će odluku o izuzimanju pročelnika
Jedinstvenog upravnog odjela od rada na određenim
poslovima.
Podaci o mogućem sukobu interesa, te odluka o
izuzimanju službenika od rada na određenim
poslovima zbog mogućeg sukoba interesa unose se u
osobni očevidnik službenika.
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Zabrana donošenja pojedinih odluka

IX.

Broj: 8

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Članak 52.

Članak 55.

Službenik ne smije donositi odluke, odnosno
sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na
financijski ili drugi interes:
a) njegovoga bračnog ili izvanbračnog druga,
djeteta ili roditelja,
b) fizičkih, odnosno pravnih osoba s kojima
ostvaruje ili je ostvarivao službene ili poslovne
kontakte u posljednje dvije godine,
c) fizičkih, odnosno pravnih osoba koje su u
posljednjih pet godina financirale njegovu izbornu
kampanju,
d) udruge ili pravne osobe u kojoj je na mjestu
predsjednika, upravitelja ili člana upravnog odbora,
e) fizičke ili pravne osobe čiji je predstavnik,
zakonski zastupnik ili stečajni upravitelj,
f) fizičke ili pravne osobe s kojima je službenik,
njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj u
sporu ili je njihov dužnik.

Službenici i namještenici moraju imati propisanu
školsku spremu i položen državni stručni ispit.
Službenici ovlašteni za donošenje rješenja u
upravnom postupku moraju imati najmanje IV
stupanj stručne spreme.
Službenik koji je primljen u službu s radnim
iskustvom na odgovarajućim poslovima u trajanju
dužem od vremena određenog za vježbenički staž, a
nema položen državni stručni ispit, dužan je ispit
položiti u roku od godine dana od prijema u službu.
Službenik koji ima položen pravosudni ispit nije
dužan polagati državni stručni ispit.
Službeniku koji ne položi državni stručni ispit u
roku iz stavka 3. ovoga članka prestaje služba
istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.
U slučaju privremene spriječenosti za rad zbog
bolovanja, rodiljnog dopusta, odnosno drugoga
opravdanog razloga, rok iz stavka 1. ovoga članka
može se produžiti za onoliko vremena koliko je
trajala privremena spriječenost za rad, odnosno
drugi opravdani razlozi.

Zaštita majčinstva
Članak 53.

Članak 56.
Na zaštitu majčinstva primjenjuju se odredbe
Zakona o radu.

VIII.

PROBNI RAD
Članak 54.

Općinski načelnik prilikom odlučivanja o prijemu
na rad odlučuje i o probnom radu.
U službu se u pravilu prima na neodređeno vrijeme i
to uz obvezni probni rad.
Probni rad traje tri mjeseca.
Službeniku koji na probnom radu nije zadovoljio
otkazuje se služba, o čemu se donosi rješenje u roku
od osam dana od isteka probnog rada.
Ukoliko se rješenje o prestanku službe otkazom ne
donese u roku iz stavka 3. ovoga članka, smatra se da
je službenik zadovoljio na probnom radu.

Općinski načelnik omogućit će službeniku i
namješteniku u skladu s mogućnostima i potrebama
rada, školovanje, osposobljavanje i usavršavanje.
Službenik i namještenik je dužan u skladu sa svojim
sposobnostima i potrebama na svojem radnom
mjestu školovati se, osposobljavati i usavršavati za
rad.
Službenik i namještenik ima pravo i obvezu u radu
koristiti nova saznanja, usvajati i primjenjivati
stručna dostignuća u svojoj struci, te se trajno
usavršavati.
Tijekom obrazovanja za potrebe rada u općini Velika
Kopanica službeniku i namješteniku pripadaju sva
prava kao da je radio.
Prava i obaveze između općine Velika Kopanica i
službenika i namještenika koji je upućen na
obrazovanje uređuju se posebnim ugovorom u
skladu s ovim Pravilnikom.
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Članak 57.

Osoba koja se prvi put zapošljava u općini u
zanimanju za koje se školovala zaposlit će se kao
vježbenik.
Vježbenici se primaju u službu putem natječaja, a
radni odnos se zasniva, u pravilu, na određeno
vrijeme.
S vježbenicima se može zasnovati radni odnos na
neodređeno vrijeme ako su za to ispunjeni uvjeti
(ako ima upražnjeno radno mjesto za koje se traži
struka koju posjeduje vježbenik).
Vježbenici se za vrijeme vježbeničkog staža,
praktičnim radom i pod nadzorom, osposobljavaju
za obavljanje poslova određene struke.
Sredstva za provođenje vježbeničkog staža kao i za
polaganje državnih stručnih ispita osiguravaju se u
Općinskom proračunu.

Članak 58.
Vježbenički staž traje:
za poslove do zaključno V stupnja
obrazovanja najviše šest mjeseci,
za poslove od VI do VII stupnja stručnog
obrazovanja najviše godinu dana vježbenički staž se
obavlja po programu propisanom zakonom ili
drugim propisom, a ako toga nema onda program
određuje općinski načelnik prema potrebi
određenog radnog mjesta.
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propisanoga vježbeničkog staža i dužan je ispit
položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža.
Vježbeniku koji iz opravdanih razloga ne položi
državni stručni ispit može se produžiti vježbenički
staž za najviše tri mjeseca.
O produženju službe i vježbeničkog staža iz stavka
2. ovoga članka donosi se posebno rješenje.
Državni stručni ispit polaže se pred državnom
ispitnom komisijom koja se ustrojava pri središnjem
tijelu državne uprave nadležnom za službeničke
odnose.
Na program državnog stručnog ispita, te postupak i
način polaganja ispita primjenjuju se propisi o
državnim službenicima.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa
Članak 61.
Radi stjecanja uvjeta radnog iskustva za polaganje
državnoga stručnog ispita sukladno odredbama
ovoga Zakona, kojima se propisuju prava i obveze
vježbenika, u Jedinstveni upravni odjel općine
Velika Kopanica mogu se primiti osobe na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka nemaju status
službenika.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa obavlja se na temelju pisanog
ugovora s pročelnikom Jedinstvenog upravnog
odjela ili općinskim načelnikom.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa primjenjuju se opći propisi o radu.

Članak 59.
Trajanje vježbeničkog staža produljuje se za vrijeme
bolesti, rodiljnog dopusta i služenja vojne službe, te
u drugim slučajevima opravdane odsutnosti o čemu
odlučuje općinski načelnik. Vježbenički staž može
se i skratiti najviše na polovinu vremena
predviđenog trajanja o čemu odlučuje općinski
načelnik na zamolbu vježbenika.

Članak 60.
Vježbenik može pristupiti polaganju državnoga
stručnog ispita najranije dva mjeseca prije isteka

X. OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA
Članak 62.
Rad službenika i namještenika može se ocijeniti za
svaku proteklu godinu najkasnije do 31. ožujka
tekuće godine.
Službenike i namještenike ocjenjuje općinski
načelnik, odnosno, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela uz njegovu suglasnost.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ocjenjuje
općinski načelnik.
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Ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju,
učinkovitosti na radu, poštivanju radne dužnosti i
radne discipline, učestalosti pogrešaka na radu,
pritužbama stranaka i dr.
Ocjene su: "odličan", "vrlo dobar", "dobar ",
"zadovoljava" i "ne zadovoljava".
O ocjeni se donosi rješenje na koje službenik ili
namještenik ima pravo prigovora Općinskom
vijeću.
Ocjena mora biti obrazložena.
O prigovoru se odlučuje u roku od 15 dana od
njegovog primitka.
Odluka Općinskog vijeća o prigovoru je konačna i
protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Plaću službenika, odnosno, namještenika u
upravnim odjelima i službama jedinice lokalne
samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti
radnog mjesta na koje je službenik, odnosno,
namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža, a najviše 20 %.

Članak 63.

Članak 67.

Službenika koji je ocijenjen ocjenom "ne
zadovoljava", upućuje se na dodatno stručno
osposobljavanje ili se premješta na drugo radno
mjesto.
Službeniku i namješteniku koji je dva puta
uzastopno ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava"
prestaje radni odnos po sili zakona danom
konačnosti rješenja o ocjenjivanju.

Osnovicu za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim odjelima i službama
općine Velika Kopanica utvrđuje općinski načelnik.

XII. PLAĆE
Članak 64.
Plaće službenika i namještenika osiguravaju se u
Proračunu općine Velika Kopanica.

Plaća općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika
Članak 65.
Plaću općinskog načelnika i njegovog zamjenika
čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun
plaće, uvećan za svaku navršenu godinu radnog
staža 0,5% ukupno najviše za 20%.
Osnovicu i koeficijente za obračun plaće općinskog
načelnika i njegovog zamjenika određuje odlukom
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne

samouprave u kojoj obnaša dužnost općinskog
načelnika, odnosno zamjenika općinskog načelnika.
Plaće službenika i namještenika
Članak 66.

Članak 68.
Koeficijente za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim odjelima i službama
općine Velika Kopanica određuje odlukom
predstavničko tijelo (Općinsko vijeće ) na prijedlog
općinskog načelnika na temelju Uredbe o
klasifikaciji radnih mjesta službenika i
namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj )
samoupravi, i to najkasnije u roku od 3 mjeseca od
njezinog stupanja na snagu.

Članak 69.
Plaća se obračunava za kalendarski mjesec, a
isplaćuje se bajkasnije do 15-og u tekućem mjesecu
za prethodni mjesec.

Članak 70.
Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik
ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta
najniže složenosti njegove stručne spreme.
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Dodatak za uspješnost u radu
Članak 71.
Za natprosječne rezultate u radu službenici i
namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost u
radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće
službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i
ne može se ostvarivati kao stalni dodatak na plaću.
Kriterije za utvrđivanje natprosječnih rezultata,
način isplate dodataka za uspješnost na radu i masu
sredstava za dodatke za uspješnost u radu
pravilnikom donosi općinski načelnik općine Velika
Kopanica sukladno osiguranim proračunskim
sredstvima, najkasnije u roku od 6 mjeseci od
stupanja na snagu Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Kao obavezan kriterij iz prethodnog stavka mora se
uzeti u obzir ocjena kojom je službenik, odnosno,
namještenik ocijenjen.
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Službeniku i namješteniku pripada dnevnica u
punom iznosu za svaka 24 sata provedena na
službenom putu i za ostanak vremena preko 24 sata,
a duže od 12 sati. Pola dnevnice priznaje se, ako je
službeno putovanje trajalo 8-12 sati.
Službeniku i namješteniku se priznaju putni troškovi
u iznosu stvarnih troškova prijevoza najpogodnijim
sredstvima javnog prijevoza.
Službenik i namještenik ima pravo na naknadu
punog iznosa hotelskog računa za spavanje u hotelu
skromnije kategorije (maksimalno 3 zvijezdice).

Članak 75.
Službenik i namještenik ima pravo na naknadu
troškova prijevoza na posao i s posla u visini
stvarnih troškova sredstvima javnog prijevoza
prema cijeni mjesečne ili pojedinačne karte, i to za
sredstva javnog prijevoza, koje je najpogodnije za
općinu Velika Kopanica.

Članak 72.
Članak 76.
Službenik i namještenik ima pravo na naknadu plaće
za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u visini
prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca.
Službenik i namještenik ima pravo na naknadu plaće
za vrijeme plaćenog dopusta, neradnih dana i
državnih blagdana, te odobrenih izostanaka, u visini
prosječne plaće ostvarene u prethodna tri mjeseca.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu
troškova za korištenje privatnog automobila u
službene svrhe.
U tom slučaju službeniku i namješteniku će se
nadoknaditi troškovi u visini 2,00 kune po
prijeđenom kilometru.

Članak 73.

Članak 77.

U slučaju odsutnosti s posla radi bolovanja
službeniku i namješteniku pripada naknada plaće
prema posebnim propisima.

Učenicima i studentima na obaveznoj praksi pripada
za vrijeme prakse nagrada koju utvrđuje općinski
načelnik.

XII. MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA

Članak 78.

Članak 74.
Službeniku i namješteniku, koji je upućen na
službeno putovanje pripada dnevnica u visini
dnevnice određene važećim propisima.

Kad službenik i namještenik stekne uvjete i ostvari
pravo na mirovinu pripada mu pravo na otpremninu
u visini neoporezivog iznosa koju utvrđuje općinski
načelnik.
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Službenik i namještenik ili njegova obitelj ima
pravo na solidarnu pomoć u visini porezno priznatog
izdatka, u slučajevima:
a)
smrti službenika i namještenika,
b)
smrti člana uže obitelji,
c)
nastanak teže invalidnosti službenika i
namještenika,
d)
bolovanja dužeg od 90 dana,
e)
radi nabave medicinskih pomagala i pokrića
participacije pri kupnji lijekova,
f)
otklanjanja posljedica elementarne
nepogode na objektu za stanovanje službenika i
namještenika u visini utvrđenoj prema važećim
propisima, odnosno prema odluci općinskog
načelnika.
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XIV. ODGOVORNOST SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA ZA POVREDU RADNE
DUŽNOSTI
Članak 83.
Službenici i namještenici odgovaraju za povrede
radne dužnosti, ako povjerene im poslove ne
obavljaju savjesno i u predviđenim rokovima, ako se
ne pridržavaju zakona i drugih propisa ili pravila o
ponašanju na radu i u svezi s radom.
Kaznena odgovornost ne isključuje odgovornost za
povredu radne dužnosti, ako djelo koje je predmet
kaznenog postupka ujedno predstavlja i povredu
radne dužnosti.

Povrede radne dužnosti

Članak 80.

Članak 84.

Službenici i namještenici imaju pravo na nagrade za
godine navršenog radnog staža u visini
neoporezivog iznosa sukladno važećem zakonu.

Povrede radne dužnosti mogu biti lake i teške.
Teške povrede radne dužnosti propisuje zakon, a
lake povrede su propisane ovim Pravilnikom.
Članak 85.

Članak 81.
Za Božićne blagdane djetetu službenika i
namještenika starosti do 15 godina osigurat će se dar
u vrijednosti neoporezivog iznosa za tu namjenu
prema važećem zakonu.

XIII.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU
Članak 82.

Službenik i namještenik je dužan nadoknaditi štetu
koju namjerno ili iz krajnje nepažnje učini općini
Velika Kopanica.
Nastanak štete, visinu štete i okolnosti pod kojima je
nastala utvrđuje općinski načelnik.

Lake povrede radne dužnosti su:
učestalo zakašnjenje na posao ili raniji
odlazak s posla,
neopravdano zakašnjenje na posao preko
sat vremena dnevno,
učestalo prekoračenje vremena propisanog
za odmor (pauzu) ili korištenje prava na
odmor (pauzu) izvan propisanog vremena
bez opravdanog razloga,
napuštanje radnih prostorija tijekom radnog
vremena bez odobrenja nadređene osobe,,
neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge
povjerene dokumentacije,
neopravdan izostanak s rada jedan dan,
neobavješćivanje nadređene osobe o
spriječenosti dolaska na posao u roku od 24
sata bez opravdanih razloga,
izbjegavanje suradnje s ostalim
službenicima i namještenicima i nemarno
proslijeđivanje dokumentacije predmeta i
pošte,
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uznemiravanje ili spolno uznemiravanje
službenika i namještenika,
drugi lakši oblici neurednog obavljanja
radne dužnosti (smetanje drugih službenika
u poslu, neprimjeren odnos prema drugim
službenicima i namještenicima, nepristojan
odnos prema strankama i dr.)

Članak 86.

-

-

Teške povrede radne dužnosti su:
-

-

-

-

-

-

neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno
ili/ i nemarno izvršavanje radne dužnosti,
nezakoniti rad kao i propuštanje
poduzimanja mjera ili radnji na koje je
službenik ovlašten radi sprečavanja
nezakonitosti,
davanje netočnih podataka općinskom
načelniku i općinskim tijelima kojima se
utječe na donošenje odluka nadležnih tijela
ili time nastupe druge štetne posljedice,
zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti
u službi,
odbijanje izvršavanja naloga, ako za to ne
postoje opravdani razlozi,
neovlaštena posluga ili neodgovorno
korištenje sredstava povjerenih za rad ili u
vezi s radom,
odavanje službene tajne,
zlouporaba obveze na prijavljivanje
opravdane sumnje na korupciju,
povreda prava na zaštitu anonimnosti
državnog službenika koji prijavi opravdanu
sumnju na korupciju,
uporaba krivotvorene isprave u cilju
ostvarivanja prava u službi,
neopravdano izostajanje s posla u trajanju
od dva do četiri dana uzastopno,
obavljanje djelatnosti koje su u suprotnosti s
poslovima radnog mjesta ili se obavljaju
bez prethodnog dopuštenja općinskog
načelnika,
nedolično ponašanje koje šteti ugledu
službe i samoj službi,
onemogućavanje građanima i pravnim
osobama ostvarivanje njihovih prava (

-

-

-
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rješavanje zahtjeva, žalbi, prigovora,
predstavki ) kao i drugih prava utemeljenih
na zakonu,
dolazak na posao pod utjecajem alkohola,
droga ili drugih sredstava ovisnosti ili
dovođenje pod utjecaj alkohola, droga ili
drugih sredstava ovisnosti za vrijeme
radnog vremena ili odbijanje testiranja na
alkohol ili droge,
tri puta izrečena kazna za lake povrede
službene dužnosti počinjene u razdoblju od
dvije godine,
neopravdano odugovlačenje obavljanja
službeničkih poslova,
uzrokovanje veće materijalne štete u službi
ili u vezi sa službom namjerno ili iz krajnje
nepažnje,
pravomoćna presuda za kazneno djelo koje
predstavlja zapreku za prijavu u službu, kao
i kazneno djelo učinjeno u službi ili u svezi
sa službom.
druge teške povrede službene dužnosti koje
su propisane zakonom.

Tijela za vođenje postupka i izvršenje izrečenih
kazni
Članak 87.
O lakim povredama radne dužnosti odlučuje
općinski načelnik ili nadređeni rukovoditelj
(pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ).
O teškim povredama radne dužnosti u prvom
stupnju odlučuje Službenički sud, a u drugom
stupnju Viši službenički sud.

Članak 88.
Kazne izrečene u postupku zbog povrede radne
dužnosti prati nadređeni rukovoditelj ili službenik
kojeg on za to ovlasti.
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Postupak zbog povrede radne dužnosti
Članak 89.
Postupak zbog povrede radne dužnosti vodi se
sukladno pravilima općeg upravnog postupka.
Postupak zbog povrede radne dužnosti je hitan.
U postupku zbog povrede radne dužnosti ne plaćaju
se upravne pristojbe.

Članak 90.
Službenik i namještenik u postupku zbog povrede
radne dužnosti ima pravo na branitelja, te na
sudjelovanje predstavnika sindikata čiji je član.
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Protiv rješenja donesenog u postupku zbog lake
povrede radne dužnosti službenik i namještenik
protiv kojega se vodi postupak ima pravo žalbe
nadležnom službeničkom sudu u roku od 8 dana od
dana dostave rješenja o izrečenoj kazni.
Protiv rješenja kojim je izrečena kazna zbog teške
povrede radne dužnosti službenik i namještenik ima
pravo žalbe Višem službeničkom sudu u roku od 8
dana od dana primitka rješenja.
Protiv drugostupanjske odluke u postupku zbog
povrede radne dužnosti može se pokrenuti upravni
spor.

Članak 94.
Članak 91.
Postupak zbog lake povrede radne dužnosti pokreće
općinski načelnik na temelju vlastitog saznanja ili
po prijavi, ili pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela.
Na sadržaj prijedloga kojim se pokreće postupak
zbog teže povrede radne dužnosti na odgovarajuči
način se primjenjuju odredbe Zakona o kaznenom
postupku o sadržaju optužnice.
Tijela koja vode postupak zbog povrede radne
dužnosti dužna su o pokretanju postupka kao i o
rezultatima postupka izvijestiti podnositelja
prijedloga.
O prijedlogu za pokretanje postupka mora biti
obavješten i sindikat čiji je službenik i namještenik
član.
Članak 92.
Službeniku i namješteniku protiv kojega je pokrenut
postupak zbog povrede radne dužnosti mora biti
dostavljen prijedlog za pokretanje postupka protiv
kojega može podnijeti prigovor u roku od 3 dana od
dana primitka prijedloga.
U odgovoru na prijedlog za pokretanje postupka
zbog povrede radne dužnosti službenik i
namještenik protiv kojega je pokrenut postupak ima
pravo predložiti izvođenje dokaza važnih za
donošenje odluke.

Postupak zbog lake povrede radne dužnosti može se
pokrenuti u roku od tri mjeseca od dana saznanja za
učinjenu povredu radne dužnosti, a najkasnije u
roku od šest mjeseci od dana izvršene povrede, a
postupak se mora završiti u roku od šest mjeseci od
pokretanja postupka.
Pokretanje postupka zbog teške povrede radne
dužnosti zastarijeva u roku godine dana od dana
saznanja za izvršenu povredu počinitelja a
najkasnije u roku od dvije godine od izvršenja
povrede, a postupak se mora završiti u roku od dvije
godine od dana pokretanja postupka. Rokovi iz
stavka 1. i stavka 2. ovog članka ne teku za vrijeme
privremene spriječenosti službenika za rad zbog
bolesti, rodiljnog ili roditeljskog dopusta, odnosno,
odsutnosti službenika s rada iz drugih opravdanih
razloga.
Izvršenje kazne izrečene za laku povredu radne
dužnosti zastarijeva u roku od jedne godine a za
tešku povredu u roku od dvije godine od konačnosti
odluke kojom je kazna izrečena.

Kazne za povrede radne dužnosti
Članak 95.
Za lake povrde radne dužnosti mogu se izreči kazne:
1.
opomena;
2.
javna opomena;
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3.
novačna kazna u visini do 10% mjesečne
plaće službenika isplaćene u mjesecu u kojem je
kazna izrečena.
Javna opomena se objavljuje na oglasnoj
ploči općine Velika Kopanica.
O lakim povredama službene dužosti
odlučuje općinski načelnik.

Članak 96.
Za teške povrede radne dužnosti mogu se izreći
kazne:
1.
novčana kazna na vrijeme od jednog do šest
mjeseci, u mjesečnom iznosu od 10 do 20% ukupne
plaće isplaćene službeniku u mjesecu u kojem je
kazna izrečena,,
2.
premještaj na drugo radno mjesto niže
složenosti poslova, za koje je kao uvjet propisana
ista stručna sprema,
3.
uvjetna kazna prestanka radnog odnosa,
4.
prestanak radnog odnosa.
Službeniku se obvezno izriče kazna
prestanka službe ako bude proglašen odgovornim za
tešku povredu službene dužnosti koja ima obilježje
korupcije.
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XV. RASPOLAGANJE
Članak 99.
U slučaju ukidanja pojedinih odsjeka ili pojedinih
radnih mjesta službenici i namještenici se
raspoređuju na druga slobodna radna mjesta u
okviru svoje stručne spreme, najkasnije u roku od tri
mjeseca od dana ukidanja radnog mjesta. Do
rasporeda na drugo odgovarajuće radno mjesto
službenik ili namještenik ostvaruje pravo na plaću i
ostala prava iz radnog odnosa prema rješenju kojeg
je imao prije ukidanja radnog mjesta.
Službenici koji ne budu raspoređeni na drugo radno
mjesto u roku iz stavka 1. ovog članka, iz razloga što
nema slobodnih radnih mjesta, stavljaju se na
raspolaganje Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Velika Kopanica uz otkazni rok sukladno
odredbama općih propisa o radu.
Za određivanje dužine otkaznog roka računa se
neprekidni staž u državnoj službi (državna uprava i
lokalna samouprava ).
Za vrijeme trajanja raspolaganja službenik ostvaruje
pravo na naknadu plaće u visini plaće isplaćene u
mjesecu koji je prethodio stavljanju na raspolaganje.

Članak 100.
Članak 97.
Zbroj novčanih kazni izrečenih u jednom mjesecu za
lakše i teže povrede službene dužnosti ne može
iznositi više od 30% ukupne plaće isplaćene
službeniku i namješteniku u tom mjesecu.
Uvjetna kazna prestanka službe službenika i
namještenika kojemu je izrečena kazna prestanka
službe izriče se uz rok kušnje od jedne godine, s tim
da se kazna neće izvršiti pod uvjetom da službenik ili
namještenik u tom roku ne počini novu tešku
povredu službene dužnosti.

Članak 98.
Postupak zbog lake povrede službene dužnosti
pokreće zaključkom općinski načelnik do
imenovanja pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela.

Službenik i namještenik kojem radni odnos prestaje
istekom roka u kojem je stavljen na raspolaganje
(istekom otkaznog roka) ima pravo na otpremninu
sukladno odredbama općih propisa o radu.

Članak 101.
Za vrijeme trajanja raspolaganja službenici se mogu
privremeno ili trajno premjestiti i rasporediti na
radno mjesto njegove vrste i struke u bilo koji
odsjek.
Ako službenik odbije premještaj i raspored iz st. 1.
ovog članka smatra se da je otkazao radni odnos s
danom kada je trebao početi raditi na radnom mjestu
na koje je raspoređen.
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XVI. PRESTANAK RADA SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA
Članak 102.
Rad službenika i namještenika prestaje:
1.
sporazumom (sporazumni prestanak
službe),
2.
istekom roka (prestanak službe na određeno
vrijeme)
3.
otkazom (otkaz službe),
4.
po sili zakona, ili
5.
na drugi način propisan zakonom.

-

-

Članak 103.
O prestanku službe donosi se rješenje.
Rješenje o prestanku službe mora se donijeti u roku
od osam dana od nastupa okolnosti koje su razlog za
prestanak službe.
Žalba protiv rješenja o prestanku službe ne odgađa
izvršenje rješenja u slučaju kada je dan prestanka
službe određen ovim Zakonom.

Članak 104.
Služba na određeno vrijeme prestaje istekom roka
na koji je službenik ili namještenik primljen,
ukoliko se o ranijem prestanku ne postigne pisani
sporazum.

-

-

-

-
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priznanju prava na invalidsku mirovinu
zbog opće nesposobnosti za rad,
kad navrši 65 godina života i najmanje 15
godina mirovinskog staža -posljednjeg
dana godine u kojoj su ostvareni ti uvjeti
(ako se poslodavac i radnik ne dogovore
drugačije),
kada je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora
u trajanju dužem od 6 mjeseci -danom
pravomoćne presude,
kada neopravdano izostane s rada više od
pet radnih dana uzastopce -danom
napuštanja službe, odnosno, prvog dana
odsutnosti s rada,
ako ne položi državni stručni ispit u
propisanom roku - istekom roka u kojem je
bio obvezan položiti državni stručni ispit,
ako se sazna da u vrijeme prijema u službu
nije ispunjavao uvjete za prijem propisane
zakonom ili da je u vrijeme prijema u službu
postojala zapreka za prijem u službu
propisana zakonom – danom saznanja za to,
kada mu je izrečena kazna prestanka radnog
odnosa zbog teške povrede radne dužnosti danom konačnosti odluke službeničkog
suda,
ako je dva puta uzastopce ocijenjen
ocjenom "ne zadovoljava" -danom
konačnosti posljednjeg rješenja o
ocjenjivanju,
u drugim slučajevima utvrđenim posebnim
zakonom.

Članak 105.
Članak 107.
Služba može prestati na temelju pisanog sporazuma
službenika i pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela, kojim se utvrđuje dan prestanka službe i
druga pitanja od značaja za prestanak službe o
kojima su službenik i pročelnik postigli sporazum.

U slučaju otkaza rada od strane službenika i
namještenika otkazni rok je mjesec dana.
XVII. ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA

Članak 106.
Članak 108.
Službeniku i namješteniku služba prestaje po sili
zakona:
smrću,
dostavom pravomoćnog rješenja o

Službenik i namještenik koji smatra da mu je
povrijeđeno neko pravo iz rada utvrđeno ovim
Pravilnikom može u roku 15 dana od dana dostave
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odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo ili od
dana saznanja za povredu prava, zahtijevati od
Općinskog vijeća ostvarenje tog prava.

Članak 109.
Ako Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dostave
pismenog zahtjeva službenika i namještenika za
ostvarenje povrijeđenog prava ne udovolji tom
zahtjevu službenik i namještenik može u daljnjem
roku od 15 dana zahtijevati zaštitu povrijeđenih
prava od suda nadležnog za radne sporove.

XX.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 113.

Službenici i namještenici zatečeni na radu u
Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na
snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim
dotadašnjim radnim mjestima, te zadržavaju plaće i
druga prava prema dotadašnjim rješenjima, do
donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta u
skladu s ovim Pravilnikom.
Rješenja o rasporedu službenika i namještenika u
skladu s ovim Pravilnikom donijet će se najkasnije u
roku 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

XVIII. OBVEZA ČUVANJA TAJNI
Članak 114.
Članak 110.

Obavješćivanje službenika i namještenika obavlja
se putem radnih sastanaka ili dostavom preslike
akata.

Neovisno o odredbama ovog Pravilnika, zatečeni
službenici i namještenici koji imaju za jedan stupanj
stručnu spremu nižu od stručne spreme koja je
propisana za radno mjesto na kojem su zatečeni na
dan stupanja na snagu Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, mogu i dalje obavljati poslove koji
odgovaraju poslovima radnog mjesta na kojem su
zatečeni ako su na dan stupanja na snagu Zakona
imali najmanje deset godina radnog staža.
Službenici i namještenici zatečeni na dan stupanja
na snagu Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u
daljnjem tekstu: Uredba) sa strukom različitom od
struke utvrđene ovim Pravilnikom, mogu biti
raspoređeni na radna mjesta koja odgovaraju
poslovima radnog mjesta na kojem su zatečeni ako
ispunjavaju ostale uvjete za raspored na radno
mjesto.

Članak 112.

Članak 115.

Sindikalni povjerenik ima pravo obavljati
sindikalne aktivnosti u toku radnog vremena uz
naknadu plaće, jedan sat tjedno.

Osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku
stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna
mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj
obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.
Osobe koje su po ranijim propisima stekle višu
stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna
mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj

Službenik i namještenik je obvezan čuvati službene
podatke i dokumentaciju na način da ih ne čini
dostupnim drugim osobama bez odobrenja
načelnika.
Službenik i namještenik je obvezan čuvati i tajne
podatke propisane kao tajna za lokalnu samoupravu
i upravu kao i podatke o prihodima i druge osobne
podatke suradnika.

XIX. OBAVJEŠĆIVANJE SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA
Članak 111.
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obrazovanja sveučilišni ili stručni prvostupnik
struke.

općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 03/08).

Članak 116.

Članak 120.

Osobama koje su stekle odgovarajući akademski ili
stručni naziv, odnosno akademski stupanj prije
stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim
nazivima i akademskom stupnju (»Narodne
novine«, broj 107/2007 i 118/2012), stečeni
akademski ili stručni naziv, odnosno akademski
stupanj izjednačava se s odgovarajućim
akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim
stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga
Zakona.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 023-01/15-01/30
URBROJ: 2178/12-01-15-01
Velika Kopanica, 2 ožujka 2015. godine
OPĆINSKA NAČELNICA:
Ružica Vukovac, dipl.iur., v.r.

Članak 117.
Za slučajeve koji nisu uređeni ovim Pravilnikom
neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i
kolektivnog ugovora, te propisa donijetih na temelju
zakona i akata općine Velika Kopanica.
Ako su pojedina prava i obaveze iz radnog odnosa
kolektivnim ugovorom uređena povoljnije za
službenike i namještenike, neposredno će se
primjenjivati odredbe kolektivnog ugovora.

Članak 118.
Ovaj Pravilnik odgovarajuće se primjenjuje i za
službenike i namještenike zaposlene u Vlastitom
pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti (u
daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) općine Velika
Kopanica.
Načelnik općine Velika Kopanica odlučuje o
prijemu u službu, odnosno na rad, rasporedu na
radno mjesto, kao i o drugim pravima i obvezama
djelatnika Vlastitog pogona sukladno odredbama
ovog Pravilnika.

Članak 119.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela

9.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka
27. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije" broj 09/09 i
5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na
16. sjednici održanoj 6. svibnja 2015. donijelo je
ODLUKU
o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Velika Kopanica

Članak 1.
Pristupa se izradi III. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja općine Velika Kopanica "Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije"
broj:
1/07,25/07 i 19/10 (u daljnjem tekstu: III. izmjene i
dopune Prostornog plana).
Pravna osnova za izradu III. izmjena i dopuna
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Prostornog plana je Zakon o prostornom uređenju
(„Narodne novine" broj 153/13) (u daljnjem tekstu:
Zakon).

Članak 2.
Postupak izrade i donošenja III. izmjena i dopuna
PPU-a pokreće se i provodi odgovarajućom
primjenom odredbi članaka 81. do 113., te članka
198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne
novine«, br. 153/13.). U skladu sa člankom 86.
Zakona o prostornom uređenju određena je obveza
da se prije donošenja odluke Općinskog vijeća o
izradi izmjena i dopuna PPU-a pribavi mišljenje
sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje
zaštita okoliša i prirode. Konstatira se da po
prethodnom mišljenju o potrebi provedbe strateške
procjene Ministarstva zaštite okoliša i prirode
(KLASA: 351-03/15-04/405 URBROJ: 517-06-21-2-15-2 od 5. 5.2014.) sukladno odredbama članka
64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne
novine“, brojevi 80/13 i 153/13) za III. Izmjenu i
dopunu Prostornog plana uređenja općina Velika
Kopanica je obvezna provesti postupak u kojem se
odlučuje o potrebi strateške procjene. Prema članku
26. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne
novine“, broj 80/13) općina Velika Kopanica ima
obvezu provedbe postupka ocjene prihvatljivosti III.
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Velika Kopanica za ekološku mrežu koji će se
provesti u okviru postupka ocjene o potrebi strateške
procjene.

-

-

-
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korekcije postojećih granica građevinskih
područja,
obnovljivi izvori energije,
prenamjena poljoprivrednog zemljišta u
stambeno-poslovno područje,
ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području
općine, ucrtavanje turističkih biciklističkih
staza,
usklađivanje sa Zakonom i Zakonom o
gradnji („Narodne novine“ broj 153/13),
usklađivanje sa Zakonom o održivim
gospodarenjem otpadom („Narodne
novine“ 94/13, te
ostali pristigli prijedlozi.

Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta III. izmjena i dopuna
Prostornog plana sukladni su:
1. Strategiji prostornog uređenja Republike
Hrvatske (Ministarstva prostornog uređenja,
graditeljstva i stanovanja, Zavoda za prostorno
planiranje, Zagreb 1997. i 2013. godine) i
2. Odluci o donošenju Programa prostornog
uređenja Republike Hrvatske („Narodne novine"
broj 50/99. i 84/13),
3. Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja
Brodsko posavske županije („Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije broj 4/01, 6/05, 11/07. i
14/8 – pročišćeni tekst, 5/10 i 9/12).

Članak 5.
Članak 3.
Razlozi izrade III. izmjena i dopuna Prostornog
plana su izmjene u dijelu koji se odnosi na:
postojeći Prostorni plan uređenja općine
Velika Kopanica uskladiti sa stvarnim
stanjem na terenu,
proširenje postojećih zona,
određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti
koje se mogu obavljati u poslovnim,
industrijskim i ostalih gospodarskim
zonama,
proširenje građevinskih područja naselja i

III. izmjene i dopune Prostornog plana radit će se na
postojećim topografskim podlogama
(M 1:25000), digitalnim ortofoto podlogama (M
1:5000) i vektoriziranim katastarskim podlogama
(M 1:5000) koje će pribaviti kod Državne geodetske
uprave.

Članak 6.
U postupku izrade III. izmjena i dopuna Prostornog
plana zatražit će se podaci javnopravnih tijela
određenih posebnim propisima:
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Zavod za prostorno uređenje Brodsko posavske županije, Trg Pobjede bb, 35000
Slavonski Brod,
Brodsko posavska županija, Upravni odjel
za graditeljstvo i prostorno uređenje
Brodsko posavske županije, P. Krešimira
IV br.1, Slavonski Brod,
Brodsko posavska županija, Upravni odjel
za komunalno gospodarstvo i zaštitu
okoliša, P. Krešimira Iv. br.1, Slavonski
Brod,
Ministarstvo gospodarstva, Uprava za
industrijsku politiku, energetiku i
rudarstvo, Sektor za rudarstvo, Ulica Grada
Vukovara 78, 10000 Zagreb,
Ministarstvo gospodarstva, Uprava za
industrijsku politiku, energetiku i
rudarstvo, Sektor za energetiku, Služba za
obnovljive izvore energije, energetsku
učinkovitost i nove tehnologije, Ulica grada
Vukovara 78, Zagreb,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
poljoprivrede i prehrambene industrije,
Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg
kralja Petra Krešimira IV br. 1, Zagreb,
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,
Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike
Austrije 20, Zagreb,
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Slavonskom Brodu, Starčevićeva 43,
Slavonski Brod,
MUP, Policijska uprava Brodsko posavska,
I. Brlić Mažuranića 9, Slavonski Brod,
HRVATSKE ŽELJEZNICE, Razvoj i
investicije, A, Mihanovića 12, Zagreb,
INA industrija nafte d.d., Zagreb, SD
istraživanja i proizvodnje nafte i plina,
Šubićeva 29, Zagreb,
PLINACRO d.o.o. Savska cesta 88 a,
Zagreb,
Hrvatske autoceste d.o.o. za upravljanje,
održavanje i građenje autocesta, Sektor za
planiranje i razvoj, Zagreb, Širolina 4, 10
000 Zagreb,
Hrvatske ceste – Ispostava Slavonski Brod,

-

-

-

-

-

-

-
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I.G.Kovačića 58, Slavonski Brod,
Županijska uprava za ceste Brodsko
posavske županije, I.G.Kovačića 58,
Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, VGI
Slavonski Brod, Šetalište braće Radića
22,Slavonski Brod,
VODOVOD, d.o.o. N. Zrinskog 25,
Slavonski Brod,
HEP Operator prijenosnog sustava
Prijenosno područje Osijek, Šetalište
kardinala F. Šepera 1A, Osijek,
HEP DP „Elektra“ P. Krešinira IV br. 11,
Slavonski Brod
Brod plin d.o.o., T. Skalice 4, Slavonski
Brod,
HZ Infrastruktura, Mihanovićeva 12,
Zagreb,
JANAF, Jadranski naftovod, Sektor
investicija i IT, Ulica grada Vukovara 14,
Zagreb,
Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica
Nova Gradiška, JJ Strossmayera 11,
Slavonski Brod,
Hrvatske Šume, Uprava šuma podružnica
Vinkovci, Trg Bana J. Šokčevića 20,
Vinkovci,
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području
Brodsko posavske županije, P. Krešimira
IV br. 1, Slavonski Brod,
Centar za gospodarenje otpadom BPŽ
d.o.o. Trg Pobjede 26A, Zagreb,
Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica
grada Vukovara 78, Zagreb,
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke
komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb.

Članak 7.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu III. izmjena i
dopuna Prostornog plana je 30 dana od dana dostave
ove Odluke.
U slučaju da javno pravna tijela iz članka 5. ove
Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom
u stavku l. ovoga članka smatrat će se da ih nemaju.

Broj: 8
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Članak 8.

Sukladno članku 90. Zakona javnopravna tijela iz
članka 5. ove Odluke moraju u svojim zahtjevima
navesti odredbe propisa, sektorskih strategija,
planova, studija i drugih dokumenata propisanih
posebnim zakonima na kojima temelje svoje
zahtjeve u izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog
plana.
Ako javnopravna tijela iz članka 5. ove Odluke u
svojim zahtjevima to ne učine, nositelj izrade nije
dužan takve zahtjeve uzeti u obzir, ali je to dužan
obrazložiti.

Članak 9.
Sukladno članku 101. Zakona, javnopravno tijelo
koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu
Prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluje
davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva,
odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili
dokumenta koji je od utjecaja na Prostorni plan. U
mišljenju iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se
postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su
dani u zahtjevima za izradu nacrta Prostornog plana.
Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka prema kojemu
određeni dio prijedloga Prostornog plana nije u
skladu sa zahtjevima javnopravnog tijela mora biti
obrazloženo.
U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo
mišljenje razmatrati.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje iz
stavka 1. ovoga članka u roku, smatra se da je
mišljenje dano i da je prijedlog Prostornog plana
izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s
posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od
utjecaja na Prostorni plan.
Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti
javnopravnih tijela koji se prema posebnim
propisima moraju pribaviti u postupku izrade i
donošenja Prostornog plana smatraju se u smislu
ovoga Zakona mišljenjem iz stavka l. ovoga članka.
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je 10 (deset) mjeseci od odabira izvođača.

Članak 11.
Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana dijeli
se u 9 (devet) faza:
prikupljanje zahtjeva za izradu III. izmjena i
dopuna Prostornog plana (30 dana)
izrada Nacrta prijedloga (30 dana)
utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu
(15 dana)
javna rasprava (30 dana),
izrada izvješća o javnoj raspravi i Nacrta
konačnog prijedloga (30 dana)
utvrđivanje konačnog prijedloga (15 dana),
usvajanje III. izmjena i dopuna Prostornog
plana od strane Općinskog vijeća općine
Velika Kopanica (15 dana),
objava III. izmjena i dopuna Prostornog
plana u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije" (30 dana),
objava pročišćenog teksta odredbi za
provođenje Prostornog plana i grafičkog
dijela Prostornog plana u elektroničkom
obliku i analognom obliku (30 dana).

Članak 12.
Tijekom izrade i donošenja III. izmjena i dopuna
Prostornog plana dozvoljava se izdavanje akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru na temelju
postojeće prostorno-planske dokumentacije.

Članak 13.
Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana
financirat će se iz Proračuna općine Velika
Kopanica.

Članak 14.
Članak 10.
Rok za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel
općine Velika Kopanica koji po objavi Odluke,
prema članku 88. Zakona, obavještava javnost o
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izradi Plana na mrežnoj stranici općine Velika
Kopanica i kroz informacijski sustav prostornog
uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uređenja, odnosno Hrvatskog zavoda za prostorni
razvoj.
Sukladno članku 90. Zakona ova Odluka dostavlja se
javnopravnim tijelima iz članka 5. ove Odluke
zajedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 90.
Zakona.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko posavske županije".

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica donosi
Odluku o izradi Strateškog razvojnog programa
općine Velika Kopanica za razdoblje od 2015. do
2020. godine.

Članak 2.
Općinska načelnica utvrdit će konačni prijedlog
Strateškog razvojnog programa općine Velika
Kopanica za razdoblje od 2015. do 2020. godine, te
ga uputiti Općinskom vijeću na donošenje.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA:350-01/15-01/2
URBROJ: 2178/1-03-15-01
Velika Kopanica, 6. svibnja 2015.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.

Broj: 8

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
VELIKA KOPANICA
KLASA: 021-01/15-01/6
URBROJ: 2178/12-03-15-01
Velika Kopanica, 6. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.

10.

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ broj: 9/09., 5/13.), Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na 16. sjednici održanoj 6. svibnja
2015. godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog programa općine
Velika Kopanica za razdoblje od
2015. do 2020. godine

11.

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije“ broj: 9/09., 5/13.) Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na 16. sjednici održanoj 6. svibnja
2015. godine donijelo je sljedeću

Broj: 8
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ODLUKU

o izradi Strateških planova razvoja pojedinih
gospodarskih sektora na području općine
Velika Kopanica za razdoblje od
2015. do 2020. godine

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica donosi
Odluku izradi Strateških planova razvoja pojedinih
gospodarskih sektora na području općine Velika
Kopanica za razdoblje od 2015. do 2020. godine
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12.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 9/09, 5/13), Općinsko
vijeće općine Velika Kopanica na 16. sjednici
održanoj 6. svibnja 2015. godine donijelo je
sljedeću
ODLUKU
o imenovanju predstavnika općine Velika
Kopanica u Lokalnoj akcijskoj grupi
Slavonska ravnica, Vrpolje

Članak 2.
Članak 1.
Općinska načelnica utvrdit će konačni prijedlog
Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih
sektora na području općine Velika Kopanica za
razdoblje od 2015. do 2020. godine, te ih uputiti
Općinskom vijeću na donošenje.

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica
donosi Odluku o imenovanju predstavnika
općine Velika Kopanica u Lokalnoj akcijskoj
grupi Slavonska ravnica, Vrpolje.
Članak 2.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“.

Za predstavnika općine Velika Kopanica
u Lokalnoj akcijskoj grupi Slavonska ravnica,
Vrpolje, imenuje se općinska načelnica gđa.
Ružica Vukovac, dipl.iur.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Članak 3.
KLASA: 350-01/15-01/5
URBROJ: 2178/12-03-15-1
Velika Kopanica, 6. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 021-01/15-01/7
URBROJ: 2178/12-03-15-1
Velika Kopanica, 6. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.
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Broj: 8

OPĆINA VRPOLJE

17.

Članak 1.

Na temelju članka 44. 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), članka 3. stavka 2. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 86/08. i 61/11.) i članka 46. Statuta
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.),
općinska načelnica općine Vrpolje dana 29. travnja
2015. godine donijela je

Ovom Odlukom uređuju se materijalna i
druga prava službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Vrpolje.

Članak 2.
Službeniku i namješteniku pripada pravo
na naknadu troškova za dolazak na posao i povratak
s posla u visini cijene mjesečne, odnosno
pojedinačne karte javnog prijevoza ako ima više od
2 km od adrese stanovanja do adrese rada.

ODLUKU

Članak 3.

o materijalnim pravima službenika i
namještenika općine Vrpolje

Kada je službenik i namještenik upućen na
službeno putovanje privatnim automobilom,
pripada mu pravo na naknadu za korištenje
privatnog automobila u službene svrhe u visini 2,00

Broj: 8
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kn po prijeđenom kilometru kao i troškovi parkirne
karte i cestarine.
Ako je službenik i namještenik upućen na
službeno putovanje javnim prijevozom, pripada
mu pravo na naknadu u visini cijene karte.

-

Članak 4.

-

Svakom službeniku i namješteniku
roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i koje je
navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se
isplaćuje dar, pripada pravo na dar u prigodi dana
Svetog Nikole u visini neoporezivog iznosa od
600,00 kuna.

-

Jubilarne nagrade isplaćuju se najranije prvog
narednog mjeseca od mjeseca u kojem je ostvareno
pravo na jubilarnu nagradu.

Članak 5.

Članak 8.

Službeniku i namješteniku pripada pravo
na prigodne nagrade (uskrsnica, regres, božićnica)
ukupno u visini neoporezivog iznosa od 2.500,00
kuna godišnje.

Financijska sredstva za ostvarenje
materijalnih i drugih prava određenih ovom
Odlukom osiguravaju se u Proračunu općine
Vrpolje.

Članak 6.

Članak 9.

Pravo na novčanu pomoć, odnosno potporu
ostvaruje službenik i namještenik povodom smrti
roditelja ili člana uže obitelji u visini 3.326,00 kuna
neto.
Novčana pomoć isplaćuje se u mjesecu u
kojem je nastupila smrt.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja „Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“.

Članak 7.
Službeniku i namješteniku pripada pravo
na isplatu jubilarne nagrade za neprekidni radni
staž ostvaren u općini Vrpolje kada navrše:
5 godina
- u visini od 1.800,00
kuna neto
10 godina
- u visini od 2.250,00
kuna neto
15 godina
- u visini od 2.700,00
kuna neto
20 godina
- u visini od 3.150,00
kuna neto

-
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-

25 godina
kuna neto
30 godina
kuna neto
35 godina
kuna neto
40 godina
kuna neto
45 godina
kuna neto

- u visini od 3.600,00
- u visini od 4.500,00
- u visini od 5.400,00
- u visini od 7.200,00
- u visini od 9.000,00

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA
Klasa: 023-01/15-02/13
Urbroj: 2178/11-01/15-1
Vrpolje, 29. travnja 2015.g.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA:
Ankica Zmaić, v.r.
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Broj: 8
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12. i 143/13.) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
18. sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine
donijelo je

Klasa: 021-05/15-02/03
Urbroj: 2178/11-01/15-8
Vrpolje, 28. travnja 2015.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

PROGRAM
korištenja prihoda od naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
na području općine Vrpolje za 2015. godinu

Članak 1.
U Proračunu općine Vrpolje za 2015.
godinu predviđen je prihod od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na
području općine Vrpolje u iznosu od 155.000,00
kuna.

Članak 2.
Ostvareni prihod od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada,
odnosno financijska sredstva koristit će se ili
utrošiti za poboljšanje komunalne infrastrukture
sukladno Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Vrpolje za 2015.
godinu, i to za:
- izgradnju pješačkih staza u naselju Vrpolje

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

19.

Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09., 5/13. I 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj 28.
travnja 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje
i razvoj poduzetničkih zona na području
Brodsko-posavske županije

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti
osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj
poduzetničkih zona na području Brodskoposavske županije u 2014. godini obavljene od
Državnog ureda za reviziju, Područni ured
Slavonski Brod.

Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Broj: 8
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/15-01/03
Urbroj: 2178/11-01/15-6
Vrpolje, 28. travnja 2015.g.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/15-01/03
Urbroj: 2178/11-01/15-5
Vrpolje, 28. travnja 2015.g.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Šimudnić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

20.
21.
Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09., 5/13., i 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj 28.
travnja 2015. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti gospodarenja otpadom
na području Brodsko-posavske županije

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (lokalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07., 125/08.,
36/09. 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09, 5/13. I 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 18.
sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine donijelo
je
ODLUKU

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti
gospodarenja otpadom na području Brodskoposavske županije u 2014. godini obavljene od
Državnog ureda za reviziju, Područni ured Osijek.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

o materijalnim pravima općinskog načelnika i
zamjenika načelnika općine Vrpolje

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se materijalna i
druga prava općinskog načelnika i zamjenika
načelnika općine Vrpolje koji dužnost obavljaju
profesionalno, a koja nisu uređena Statutom i
drugim općim aktima općine Vrpolje.

Članak 2.
Općinski načelnik i zamjenik imaju pravo
na naknadu troškova za dolazak na posao i povratak
s posla u visini cijene mjesečne, odnosno
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pojedinačne karte javnog prijevoza ako ima više od
2 km od adrese stanovanja do adrese rada.

Članak 3.
Općinski načelnik i zamjenik imaju pravo
na naknadu za korištenje privatnog automobila u
službene svrhe u visini 2,00 kn po prijeđenom
kilometru kao i troškove parkirne karte i cestarine.

Članak 4.
Prigodom dana svetog Nikole djeca
općinskog načelnika i zamjenika koja su mlada od
15 godina i koja su navršila 15 godina u tekućoj
godini pripada im pravo na dar u visini
neoporezivog iznosa od 600,00 kuna.

Broj: 8

- 25 godina – u visini od 3.600,00 kuna neto
Jubilarne nagrade isplaćuju se najranije
prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je
ostvareno pravo na jubilarnu nagradu.

Članak 8.
Pravo korištenja službenog mobilnog
uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu općine
Vrpolje imaju općinski načelnik i zamjenik.
Općinski načelnik može koristiti službeni
broj mobitela do iznosa 250,00 kuna mjesečno.
Zamjenik općinskog načelnika može
koristiti službeni broj mobitela do iznosa 150,00
kuna mjesečno.
Veće iznose od navedenih iznosa u stavku
2. i 3. ovog članka, korisnici će uplatiti u Proračun
općine Vrpolje.

Članak 5.
Članak 9.
Općinski načelnik i zamjenik imaju pravo
na prigodne nagrade (uskrsnica, regres, božićnica)
ukupno u visini neoporezivog iznosa od 2.500,00
kuna godišnje.

Financijska sredstva za ostvarivanje
materijalnih i drugih prava određenih ovom
Odlukom osiguravaju se u Proračunu općine
Vrpolje.

Članak 6.
Članak 10.
Pravo na novčanu pomoć, odnosno potporu
ostvaruju općinski načelnik i zamjenik povodom
smrti roditelja ili člana uže obitelji u visini 3.326,00
kuna neto.
Novčana pomoć se isplaćuje u mjesecu u
kojem je nastupila smrt.

Članak 7.
Općinski načelnik i zamjenik ostvaruju
pravo na isplatu jubilarne nagrade za neprekidan
radni staž ostvaren u općini Vrpolje kada navrše:
- 5 godina – u visini od 1.800,00 kuna neto
- 10 godina – u visini od 2.250,00 kuna neto
- 15 godina – u visini od 2.700,00 kuna neto
- 20 godina – u visini od 3.150,00 kuna neto

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/15-02/03
Urbroj: 2178/11-01/15-4
Vrpolje, 28. travnja 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnog) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćen tekst) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske“ br. 9/09., 5/13. I
14/14.,), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
18. sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine
donijelo je

Stvaranje podloge za pripremu i apliciranje
projekata prema EU i drugim fondovima kao npr.
Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. –
2020.g.
Stvaranje podloge za razvoj koordinirane,
sustavne i strateške suradnje na lokalnoj,
regionalnoj i državnoj razini s partnerima iz drugih
jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave iz Republike Hrvatske i inozemstva,
Stvaranje uvjeta za razvoj sustava
energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje
prirodnim resursima, te zaštitu okoliša.

ODLUKU

Članak 4.

o izradi Strategije razvoja općine Vrpolje za
razdoblje 2015. – 2020. godine

Za izradu Strategije razvoja osnovat će se
Radna skupina koja će sudjelovati u izradi
Strategije razvoja.
Ovlašćuje se općinska načelnica općine
Vrpolje za osnivanje i imenovanje članova Radne
skupine u skladu s ovom Odlukom.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje donosi
Odluku o izradi Strategije razvoja općine Vrpolje
za razdoblje od 2015. Do 2020. godine, odnosno
izradu temeljnog planskog dokumenta.
Članak 2.
Strategijom razvoja općine Vrpolje za
razdoblje 2015.- 2020. Godine (u daljnjem tekstu:
Strategija razvoja) utvrdit će se razvojni ciljevi
usmjereni prema održivom društvenogospodarskom razvoju općine Vrpolje, te definirati
razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će
doprinjeti ostvarenju ciljeva Strategije razvoja.
Članak 3.
Ciljevi, prioriteti, mjere i projekti koji se
trebaju ostvariti Strategijom razvoja su:
Utvrđivanje lokalnih potreba, te
povezivanje s regionalnim i državnim prioritetima,
te Europskom strategijom za 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, a u cilju povećanja i
optimalnog korištenja razvojnog potencijala,

Članak 5.
Financijska sredstva za izradu Strategije
razvoja bit će osigurana u Proračunu općine
Vrpolje za 2015. godinu.
Članak 6.
Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se
općinska načelnica općine Vrpolje.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/15-01/03
Urbroj: 2178/11-01/15-3
Vrpolje, 28. travnja 2015.g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ br. 94/13) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-Posavske
županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj 28.
travnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom na području općine
Vrpolje za 2014. godinu

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području
općine Vrpolje za 2014. godinu koje je podnijela
općinska načelnica.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom na području općine Vrpolje za 2014.
godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“ i dostaviti
Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odjelu za
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/15-01/03
Ur.broj: 2178/11-01/15-2
Vrpolje, 28. travnja 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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