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OPĆINA
GORNJA VRBA

26.

Na temelju članka 83. stavak 2. Pravilnika
o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(«Narodne novine» br. 114/10., 31/11. - ispravak) i
članka 26. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/09,
09/11 i 03/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba
na svojoj 11. sjednici održanoj 10. lipnja 2015.
godine, donijelo je:

Vrba na dan 31.12.2014. godine utvrđen je višak
prihoda poslovanja u iznosu 938.855,32 kn i višak
prihoda od nefinancijske imovine u iznosu
58.155,02 kn i kao takvi bit će evidentirani u
financijskom knjigovodstvu.

Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja općine Gornja
Vrba na dan 31.12.2014. godine

Članak 1.
Godišnjim obračunom Proračuna općine Gornja

KLASA: 400-08/15-01/4
URBROJ: 2178/28-02-15-1
Gornja Vrba, 10. lipnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.
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27.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” br. 87/08, 136/12), i članka26.
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, donijelo je:
ODLUKU

Broj: 9

Preneseni višak prihoda
iz 2013. godine:
Višak prihoda 2014. godine:

651.486,60 kn
345.353,67 kn

Ukupno višak prihoda na
dan 31.12.2014.

997.010,34 kn

V.
Općina se tijekom 2014. godine nije
zaduživala. Kratkoročni kredit podignut 2013.
godine u cijelosti je isplaćen 31.7.2014. godine.

o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna
općine Gornja Vrba za 2014. godinu

VI.
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova izvršeni su u izvještajnom razdoblju u
ukupnom iznosu 159.090,92 kn.

OPĆI DIO
I.
Ovom Odlukom usvaja se Godišnji obračun
Proračuna općine Gornja Vrba za 2014. godinu.

VII.

II.

Razlika između ukupno ostvarenih primitaka
od financijske imovine i izdataka za otplatu glavnice
daje manjak primitaka od financijske imovine u
iznosu 159.090,92 kn.

Godišnjim obračunom Proračuna općine Gornja
Vrba za 2014. godinu utvrđeni su ostvareni prihodi
u iznosu 2.938.877,41 kn.

Ostvareni primici
od 1.1. – 31.12. 2014. godine:
0,00 kn
Izvršeni izdaci
od 1.1. – 31.12. 2014. godine: 159.090,92 kn

III.
Rashodi utvrđeni prema pozicijama Proračuna
za 2014. godini izvršeni su u izvještajnom razdoblju
u ukupnom iznosu 2.752.444,59 kn.

IV.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i
izvršenih rashoda daje višak prihoda:
Ostvareni prihodi od
1.1. – 31.12. 2014. godine:
2.938.877,41 kn
Izvršeni rashodi od
1.1. – 31.12. 2014. godine:
2.593.353,67 kn
Višak prihoda :
345.523,74 kn

Manjak primitaka od
financijske imovine:

- 159.090,92 kn

Manjak primitaka od financijske imovine u
skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja
na dan 31.12.2013. pokriven je viškom primitaka od
financijske imovine ostvarenog na dan 31.12.2013.
godine.
VIII.
Stanje žiro-računa Proračuna broj 24910051856900007 (CREDO BANKA d.d.) na dan
1.1.2013. godine je 684.488,28 kn.

Broj: 9

»SLUŽBENI VJESNIK«

Stanje žiro-računa Proračuna broj 24910051856900007 (CREDO BANKA d.d.) na dan
31.12.2013. godine je 684.488,28 kn.
Stanje žiro-računa Proračuna broj HR61
23400091856900007 na dan 1.1.2014. godine je
328.709,60 kn.
Stanje žiro-računa Proračuna broj
HR6123400091856900007 na dan 31.12.2014.
godine je 542.230,03 kn.

IX.
Stanje potraživanja na dan 31. 12. 2014. iznosi
2.316.754,00 kn a obuhvaćaju potraživanja za
prihode poslovanja u iznosu 1.926.052,00 kn i
potraživanja za prihode od nefinancijske imovine u
iznosu od 390.701,95 kn.
Potraživanja za prihode poslovanja čine kako
slijedi:
- potraživanja za poreze – 711.535,22 kn
- potraživanja za prihode od nefinancijske
imovine – 511.175,55 kn
- potraživanja za prihode po posebnim
propisima – 703.341,89 kn, te
Potraživanja za prihode od nefinancijske
imovine u iznosu od 390.701,95 kn u
cijelosti se odnose na dugovanja po ugovorima o
prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta.

X.
Na dan 31. 12. 2014. godine evidentirane su
dospjele kratkoročne obveze u iznosu 243.271,24
kn od čega se 165.388,00 kn odnosi na obvezu
isplate naknade za nastale štete od elementarnih
nepogoda.

XI.
Općina Gornja Vrba tijekom 2014. godine nije
davala zajmove i nema evidentirana dana jamstva.
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XII.

U Proračunu za 2014. godinu nisu planirana
sredstva za tekuću pričuvu.

XIII.
Izvršenje bilančnog dijela prihoda i rashoda
Proračuna općine Gornja Vrba za 2014. godinu daje
se u Usporednom tabličnom pregledu planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka
Proračuna za 2014. godinu i čini sastavni dio
Godišnjeg obračuna Proračuna općine Gornja Vrba
za 2014. godinu.

XIV.
Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru
bilance izvršenja Proračuna, sadrži rashode izvršene
po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj
klasifikaciji.

XV.
Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna
Proračuna općine Gornja Vrba za 2014. godinu
zajedno s Usporednim tabličnim pregledom
planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i
izdataka
Proračuna za 2014. godinu bit će
objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ: 2178/28-02-15-3
Gornja Vrba, 10. lipnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.
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Broj: 9

OPĆINA GUNDINCI

15.

Na temelju odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na 3. sjednici održanoj 29. svibnja 2015.
godine donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa izgradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Članak 1.
Godišnji program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojen je na
sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2013. godine.

Članak 2.
U nastavku slijedi pregled planiranih i izvedenih radova izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2014. godini:

Broj: 9
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Članak 3.
Ovo Izvješće Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom
donošenja a objavljuje se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine
Gundinci www.gundinci.hr .
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/15-01/6
Urbroj: 2178/05-02/15-2
Gundinci, 29. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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16.

Na temelju odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na 3. sjednici održanoj 29. svibnja 2015.
godine donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.
Godišnji program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojen je na
sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2013. godine.

Članak 2.
Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području općine Gundinci i to za komunalne djelatnosti kako slijedi:
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
održavanje javne rasvjete,
sanacija deponija,
izvođenje plinskog priključak.

Članak 3.
U nastavku slijedi kratak opis izvedenih radova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
utrošenih sredstava u 2014. godini:

Broj: 9
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Članak 3.
Ovo Izvješće Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom
donošenja, a objavljuje se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine
Gundinci www.gundinci.hr .
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/15-01/6
Urbroj: 2178/05-02/15-3
Gundinci, 29. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

Broj: 9
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17.

Na temelju odredbi članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 33/12), te članka 30.
Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 09/13) Općinsko vijeće općine
Gundinci na 3. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa socijalne skrbi i novčane pomoći općine Gundinci za 2014. godinu

Članak 1.
Programom socijalne skrbi i novčane pomoći na području općine Gundinci za 2014. godinu utvrđena su
prava korisnika na oblike socijalne pomoći koje osigurava općina Gundinci.

Članak 2.
Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe – samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od imovine ili
iz drugih izvora.

Članak 3.
Nadležna tijela po ovom Programu su načelnik općine Gundinci i Općinsko vijeće općine Gundinci koji o
utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći izdaju odluku odnosno rješenje, sukladno odredbama Zakona o
općem upravnom postupku.

Članak 4.
U nastavku slijedi pregled planiranih i utrošenih sredstava po gore navedenom programu u 2014. godini:
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Članak 5.
Ovo Izvješće Programa socijalne skrbi i novčane pomoći stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se
u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr .
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/15-01/6
Urbroj: 2178/05-02/15-4
Gundinci, 29. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

Broj: 9
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18.

Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97, 107/07,
94/13), članka 143. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), članka 74. Zakon o sportu (Narodne novine
broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
(Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te članka 30. Statuta općine Gundincii ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 09/13) Općinsko vijeće općine Gundinci na 3. sjednici održanoj 29. svibnja 2015.
godine donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu za 2014.
godinu na području općine Gundinci

Članak 1.
Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu općine Gundinci za
2014. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđene su aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u
predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za općinu Gundinci, kao i za njenu promociju
na svim razinama suradnje.
Programom se posebice utvrđuju potrebe u predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče kulturno
– umjetničko stvaralaštvo, programi iz područja kulture i sporta, opremanje i održavanje objekata prije svega
na kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose promicanju kulturnih i
sportskih aktivnosti.

Članak 2.
U nastavku slijedi pregled planiranih i utrošenih sredstava po gore navedenom programu u 2014.
godini:
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Članak 3.
Ovo Izvješće Programa javnih potreba u kulturi stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u
"Službenom vjesniku Brodsko posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr .
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/15-01/6
Urbroj: 2178/05-02/15-5
Gundinci, 29. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

Broj: 9
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19.
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o grobljima (''Narodne novine'' br.19/98. i 50/12.), članka 28.
Odluke o grobljima (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 16/09.) i članka 30. Statuta općine
Gundinci (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/13.), Općinsko vijeće općine Gundinci na 3.
sjednici održanoj dana 29. svibnja 2015. godine donijelo je
ODLUKU
o visini grobnih naknada

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)

Ovom Odlukom utvrđuje se za groblja na području općine Gundinci:
 visina godišnje grobne naknade,
 visina jednokratne naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta,
 visina naknade izvođaču radova za izgradnju grobnice i spomenika.

Članak 2.
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Naknade iz prethodnog članka ove Odluke uplaćuju se u korist Proračuna općine Gundinci.
Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje u cjelokupnom iznosu i to najkasnije do 31. prosinca
tekuće godine.
Općina Gundinci obvezna je korisniku grobnog mjesta dostaviti uplatnicu za plaćanje temeljem izdanog
rješenja koje se izdaje kao upravni akt s relevantnim podacima o korisniku, grobnom mjestu i visini
naknade. Protiv izdanog rješenja korisnik i zainteresirana osoba kojoj je izdano rješenje može izjaviti
žalbu upravnom tijelu općine Gundinci.
Jednokratna naknada za dodjelu na neodređeno razdoblje korištenja grobnog mjesta plaća se prilikom
dodjele grobnog mjesta na neodređeno razdoblje korištenja u roku određenom rješenjem.
Naknada izvođaču radova za izgradnju grobnice i spomenika plaćaju se temeljem ispostavljenog računa
od strane općine Gundinci u roku od 8 dana. Izvođač radova ne može pristupiti izvođenju radova dok ne
dokaže da je izvršena uplata temeljem ispostavljenog računa.

Članak 3.
(1)

Za groblje u Gundincima, utvrđuju se visine naknada iz članka 1. ove Odluke kako slijedi:
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godišnja grobna naknada za jednostruko grobno mjesto
godišnja grobna naknada za dvostruko grobno mjesto
godišnja grobna naknada za višestruko grobno mjesto

Broj: 9
8,00 kn/m²
8,00 kn/m2
8,00 kn/m2

godišnja grobna naknada za grobnicu

10,00 kn/m2

jednokratna naknada za dodje lu na korištenje grobnog mjesta
JEDNOSTRUKO
jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta DVOSTRUKO

50,00 kn/m2

jednokratna naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta VIŠESTRUKO

50,00 kn/m2

taksa izvodac a radova za izgradnju grobnice i spomenika:
postavljanje spomenika
postavljanje pokrovne ploče
graviranje slova na spomeniku
adaptacija gornjeg dijela grobnice
brušenje okvira
brušenje postojećeg okvira
ugradnja slike na spomenik
izrada betonske staze oko groba

50,00 kn/m2

100,00 kn
70,00 kn
30,00 kn
200,00 kn
100,00 kn
100,00 kn
15,00 kn
50,00 kn

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom vjesniku Brodsko- posavske
županije“.
OPĆINA GIUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/15-02/5
URBROJ: 2178/05-01/15-1
Gundinci, 29. svibnja 2015.g.
PREDSJEDNICA
Marija Kadić, v.r.

Broj: 9
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20.

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima ("Narodne novine" br. 54/88) i članka 30. Statuta općine
Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na
svojoj 3. sjednici održanoj 29. svibnja 2015.godine donosi
ODLUKU
o imenovanju ulica na području općine Gundinci

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuju se sljedeće ulice na području općine Gundinci:
a) "Ulica Matije Gupca" – obuhvaća katastarske čestice:1534, 1473, 1636, 1489, 1663/1,
2339, 2341, 2395/2 i 2413/2 u k.o. Gundinci,
b) "Ulica Stjepana Radića" – obuhvaća katastarske čestice: 2062, 1838 i 1534 u k.o.
Gundinci,
c) "Zagrebačka ulica " - obuhvaća katastarske čestice: 1524/1, 1332, 1319 i 1261 u k.o.
Gundinci,
d) "Ulica Đure Varzića" – obuhvaća katastarske čestice: 1756/1, 926/1, 927, 925 i 193
u k.o. Gundinci,
e) "Đakovačka ulica " - obuhvaća katastarske čestice: 900 i 710 u k.o. Gundinci,
f) "Sajmišna ulica" – obuhvaća katastarske čestice: 1681/3, 1685, 1636 i 1679 u k.o. Gundinci.

Članak 2.
Nazive ulica iz članka 1. ove Odluke izvršit će Državna geodetska uprava u skladu sa Zakonom o
naseljima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 021-01/15-01/4
URBROJ: 2178/05-01/15-3
Gundinci, 29. svibnja 2015.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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21.

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12,
15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine broj
24/13) i članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 09/13),
Općinsko vijeće općine Gundinci na 3. sjednici održanoj 29. svibnja 2015. godine donosi
Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2014. godinu
I.OPĆI DIO
Čanka 1.
Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade i
podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 1. lipnja tekuće
godine za prethodnu godinu.
Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem
izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine broj 24/13). U članku 4. navedenog Pravilnika utvrđeno je da
godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna jedinice lokalne i područne samouprave sadrži:
1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske
klasifikacije,
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji ne razini odjeljka ekonomske
klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Čanka 2.
Prema odredbama članka 112. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12) i članka 17.
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine broj 24/13), Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna dostavit će se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od
petnaest dana od dana donošenja.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2014. godinu objavit će se na internetskim
stranicama općine Gundinci (www.gundinci.hr) i u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" broj.

Čanka 3.
Plan Proračuna općine Gundinci za 2014. godinu ostvaren je u 2014. godini, kako slijedi:
Izvorni Plan je posljednja izmjena i dopuna Proračuna donesena od strane Općinskog vijeća općine Gundinci.
Tekući plan je Proračun, odnosno izmjene i dopune Proračuna s uključenom naknadnom izvršenom
preraspodjelom.
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Članak 4.
Proračun općine Gundinci za 2014. godinu donijet je na Općinskom vijeću općine Gundinci 20. prosinca 2013.
godine u iznosu od 10.050.000,00 kuna i to 9.439.000,0 kuna planiranih tekućih prihoda poslovanja i 611.000,00
kuna planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
Izvršenje Proračuna općine Gundinci za 2014. godinu realizirano je kako slijedi:
Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 3.092.788,44 kuna, a
realizacija tekućih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.051.942,69 kuna što rezultira
viškom prihoda u iznosu od 1.040.845,75 kuna.
Račun zaduživanja / financiranja iskazuje izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu
od 43.376,16 kuna, što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu od 43.376,16 kuna.
Odnos ukupnih prihoda i primitaka u visini od 3.092.788,44 kuna i ukupnih rashoda i izdataka u visini od
2.095.318,85 kuna rezultira viškom prihoda i primitaka u iznosu od 997.469,59 kuna.
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose (višak iz 2013. godine 771.437,44 kuna) uvećan za višak
razdoblja u iznosu od 997.469,59 kuna čini ukupno preneseni višak prihoda i primitaka raspoloživ u 2015. godini
u iznosu od 1.768.907,03 kuna.
Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja iznosi 2.578.189,21 kuna, a tekućih rashoda 2.051.942,69 kuna što
rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 526.246,52 kuna.
Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 514.599,23 kuna, a rashoda za nabavu nefinancijske
imovine 0,00 kuna, što rezultira viškom prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 514.599,23 kuna.
U 2014. godini općina se nije zaduživala kod kreditnih institucija, te iz tog razloga nije bilo primitka sredstava po
toj osnvi, a izdatak vezan za otplatu kredita iznosio je 43.376,16 kuna, što rezultiramanjkom financijske imovine
od 43.376,16 kuna.
Nakon konačnog utvrđivanja rezultata poslovanja, stanje na osnovnim računima podskupine 922 iskazana u
godišnjem financijskom izvještaju i prema poslovnim knjigama općine Gundinci na dan 31. prosinca 2014.
godine utvrđena su kako slijedi:

Članak 5.
Izvješće o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Proračuna općine Gundinci za 2014. godinu po vrstama
prihoda i rashoda, te po namjenama, nositeljima i korisnicima, sadržan je u općem i posebnom dijelu godišnjeg
izvještaja i ostalim izvještajima sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
Proračuna i sastavni je dio ovog izvještaja.

A. Račun prihoda i rashoda
B. Račun zaduživanja / financiranja

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2014. godinu

OPĆI DIO
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Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna općine Gundinci
za 2014. godinu u ukupnoj svoti od 2.095.318,85 kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i
programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

A. Posebni dio organizacijska klasifikacija
B. Posebni dio programska klasifikacija

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gundinci za 2014. godinu

II. POSEBNI DIO
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Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2014. godinu
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Općina Gundinci se dana 19. rujna 2006. godini dugoročno zadužila kod Hypo Alpe Adria banke u iznosu
od 1.000.000,00 kn, odnosno u protuvrijednosti EUR prema tečaju Splitske banke d.d. Osijek na dan korištenja
kredita. Kredit je Općini odobren za kapitalna ulaganja – izgradnja plinske mreže.
Kredit je odobren uz valutnu klauzulu EUR s rokom vraćanja od sedam godina uključujući i poček od
godinu dana. Kamata se obračunavala po mjesečnom EURIBOR-u vezan uz EUR + 1,75 % marže godišnje.
U 2014. godini glavnica je otplaćena u iznosu od 43.376,16 kn, a kamata u iznosu od 142,46 kn. Kredit se tokom
perioda vraćanja uredno otplaćivao. Kredit je u potpunosti otplaćen u ožujku 2014. godine.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12) sredstva proračunske
zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za
koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo
moguće predvidjeti.
Sredstva se mogu koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda,
epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene
rashode tijekom godine.
U 2014. godini iz sredstava proračunske zalihe utrošeno je:
2.000,00 kn na financijsku pomoć zbog požara Općini Donji Andrijevci
2.062,50 kn pomoć za Slavonski Šamac – zaštita od poplava
2.492,61 kn sufinanciranje obrane od tuča

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
U 2014. godine, kao ni u prethodnim razdobljima, općina Gundinci nije davala jamstva i suglasnosti za
zaduživanje, te slijedom navedenog nije bilo ni izdataka po danim jamstvima.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka Proračuna općine Gundinci u 2014. godini
Proračun općine Gundinci za 2014. godinu donijet je na Općinskom vijeću Općine u iznosu od
10.050.000,00 kuna i to 9.439.000,0 kuna planiranih tekućih prihoda poslovanja i 611.000,00 kuna planiranih
prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
Izvršenje Proračuna Općine Gundinci za 2014. godinu realizirano je kako slijedi:
Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 3.092.788,44 kuna, a
realizacija tekućih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.051.942,69 kuna što rezultira
viškom prihoda u iznosu od 1.040.845,75 kuna.
Račun zaduživanja / financiranja iskazuje izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu
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od 43.376,16 kuna, što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu od 43.376,16 kuna.
Odnos ukupnih prihoda i primitaka u visini od 3.092.788,44 kuna i ukupnih rashoda i izdataka u visini od
2.095.318,85 kuna rezultira viškom prihoda i primitaka u iznosu od 997.469,59 kuna.
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose (višak iz 2013. godine 771.437,44 kuna) uvećan za višak
razdoblja u iznosu od 997.469,59 kuna čini ukupno preneseni višak prihoda i primitaka raspoloživ u 2015. godini
u iznosu od 1.768.907,03 kuna.

PRIHODI I PRIMICI
U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine općina Gundinci ostvarila je ukupno prihoda
poslovanja u iznosu od 2.578.189,21 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 514.599,23 kn.
U tablici broj 1. daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna općine Gundinci u
2014. godini, uz usporedni prikaz ostvarenja prihoda u prethodnoj godini po osnovnim skupinama.
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Iz gore prikazane tablice proizlazi da najveći udio u prihodima poslovanja sačinjavajuprihodi od poreza,
odnosno 44,90 % ukupnih prihoda poslovanja.
Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa
sjedištem na području općine Gundinci), te porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta). Osim gore
navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na
stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju
alkoholnih i bezalkoholnih pića, te porez na tvrtku sukladno Odluci o općinskim porezima.
Pod pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar Općeg proračuna (63)
spadaju tekuće i kapitalne pomoći Europske unije, pomoći općinskih, županijskih i državnih proračuna. U 2014.
godini te su pomoći ostvarene u iznosu od 846.137,90 kn.
Tekuće pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 816.717,90 kn su pomoći u obliku poreza na dobit koji
ostvaruju pravne osobe registrirane na području općine Gundinci. Naime prema Zakonu o područjima posebne
državne skrbi porez na dobit koji se ostvari na području posebne državne skrbi, a prihod je države, isplaćuje se
jedinicama lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi na kojima se ostvari kao pomoć iz državnog
proračuna i to za općinu Gundinci u cijelosti jer indeks razvijenosti općine ne prelazi 75 % prosjeka Republike
Hrvatske prema Odluci o razvrstavanju Jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti
(Narodne novine broj 158/13).
Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 29.420,00 kn odnosi se na financiranje troškova ogrijeva
socijalno ugroženih osoba.
Prihodi od imovine (64) kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja ostvareni su u 2014. godini u iznosu od
268.941,57 kn. Najveći udio prihoda od imovine sačinjavaju prihodi po osnovi najmova stanova, zakupa
poslovnih prostora, javnih površina, zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, naknada
za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, naknada za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište.
Najveći udio u podskupini prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknadama (65) sačinjava Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i šumski doprinos.
Šumski dorinos je u 2014. godini uprihodovan u iznosu od 82.150,95 kn, a naknada za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 60.662,1 kn. U tu skupinu prihoda ubrajamo još i prihode po osnovi
komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, te druge slične naknade u manjim iznosima.
Skupinu konta razreda 7 sačinjavaju prihodi od prodaje dugotrajne imovine u vlasništvu općine Gundinci i
Republike Hrvatske. U tu skupinu prihoda spadaju prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske koji su u 2014. godini ostvareni u iznosu od 513.093,46 kn, te prihodi od prodaje stanova na
kojima postoji stanarsko provo u iznosu od 1.505,77 kn.

RASHODI I IZDACI
Ukupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nefinancijsku imovinu prema Planu Proračuna općine Gundinci
za 2014. godinu iznose 10.005.000 kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja skupina 3 u iznosu od 5.750.000,00
kuna i rashoda za nefinancijsku imovinu skupina 4 u iznosu od 4.255.000,00 kuna. Izdaci za financijsku imovinu
skupina 5 iznose 45.000,00 kuna.
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Sukladno članku 39. Zakona o proračunu Plan Proračuna općine Gundinci za 2014. godinu donesene su na razini
podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije. Izvršenje Proračuna prikazano je na razini odjeljka (četvrta
razina) unutar programa u posebnom dijelu Proračuna, sukladno članku 108. Zakona o proračunu i članku 5.
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.
U Proračunu općine Gundinci za 2014. godinu primjenjuje se programsko planiranje uz funkcijske i ekonomske
klasifikacije i prema izvorima financiranja.
Proračun općine Gundinci sastoji se od jednog razdjela i jedne glave u kojem se pojavljuje općina Gundinci s
predstavničkim i izvršnim tijelima i Jedinstveni upravni odjel razrađen kroz programe i aktivnosti.
U nastavku daje se detaljni tabelarnii prikaz realizacije proračuna kroz Proračunske klasifikacije:
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III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Godišnji obračun Proračuna općine Gundinci stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr .
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-08/15-01/6
Urbroj: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 29. svibnja 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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OPĆINA OKUČANI

18.

Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 10/09. i 4/23 i članka 39. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 16/09 i
16/13), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj
14. sjednici održanoj 3. lipnja 2015. godine donijelo
je

namještenika (u nastavku: službenika i namještenika) zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Okučani.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se
neposredno osim ako pojedina pitanja za službenike
i namještenike nisu povoljnije uređena drugim
propisom ili općim aktom.

2. RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI
Članak 2.

PRAVILNIK
o radu lokalnih službenika i namještenika
zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Okučani

1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom ureðuju se prava i
obveze iz rada i po osnovi rada lokalnih službenika i

Puno radno vrijeme službenika i
namještenika je 40 sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme rasporeðuje se na 5
(pet) radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Članak 3.
Službenik i namještenik koji radi puno
radno vrijeme ima svakog dana pravo na odmor
(stanku) od 30 minuta, a koristi ga u skladu s
rasporedom koji utvrdi općinski načelnik.
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Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka
ubraja se u radno vrijeme i ne može se odraditi u prva
3 (tri) sata nakon početka radnog vremena niti u
zadnja 2 (dva) sata prije završetka radnog vremena.
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ne uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani i
blagdani.
Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koji je
utvrdio ovlašteni liječnik, ne uračunava se u trajanje
godišnjeg odmora.

Članak 4.
Članak 9.
Službenik i namještenik ima pravo na tjedni
odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
Ako je prijeko potrebno da službenik i
namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora
osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom
sljedećeg tjedna.
Ako službenik i namještenik radi potrebe
posla ne može koristiti tjedni odmor na način iz
stavka 3. ovog članka može ga koristiti naknadno
prema odluci neposredno nadređenog službenika ili
namještenika upravnog tijela.

Članak 5.
Službenik i namještenik ima za svaku
kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor
u trajanju od najmanje četiri tjedna, odnosno 20
radnih dana.

Članak 6.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada
plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom
vremenu.

Službenik i namještenik koji se prvi put
zaposlio ili ima prekid službe, odnosno rada između
dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na
godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.
Prekid rada zbog privremene nesposobnosti
za rad, vršenja dužnosti građana u obrani ili drugog
zakonom određenog opravdanog razloga, ne smatra
se prekidom rada u smislu stavka 1. ovog članka.

Članak 10.
Službenik i 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 stekao pravo na godišnji odmor jer nije
proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada,
- ako mu radni odnos prestaje prije nego navrši 6
mjeseci neprekidnog rada,
- ako mu radni odnos prestaje prije prvog srpnja.
Pri izračunavanju trajanja godišnjeg
odmora na prethodno opisani način, najmanje
polovica dana godišnjeg odmora zaokružuje se na
cijeli dan godišnjeg odmora, a najmanje polovica
mjeseca rada na cijeli mjesec.
Iznimno od stavka 1. ovog članka službenik
i namještenik koji odlazi u mirovinu prije prvog
srpnja ima pravo na puni godišnji odmor.

Članak 7.
Ništav je sporazum o odricanju prava na
godišnji odmor i isplati naknade umjesto korištenja
godišnjeg odmora.

Članak 8.
Pri utvrðivanju trajanja godišnjeg odmora

Članak 11.
Godišnji odmor od 20 radnih dana (četiri
tjedna) uvećava se prema pojedinačno određenim
mjerilima:
1.
Prema složenosti poslova i stupanj stručne
spreme:
rukovodeći službenici
4 dana
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-

4 dana
3 dana
3 dana
2 dana

-

2.
-

viši službenici
niži službenici
namještenici sa SSS
namještenici s NSSS

Prema dužini radnog staža
sa navršenih 5 do navršenih 9 godiuna
radnog staža
2 dana
od navršenih 10 do navršenih 14 godiuna
radnog staža
3 dana
od navršenih 15 do navršenih 19 godiuna
radnog staža
4 dana
od navršenih 20 do navršenih 24 godiuna
radnog staža 5 dana
od navršenih 25 do navršenih 29 godiuna
radnog staža 6 dana
od navršenih 30 do navršenih 34 godiuna
radnog staža 7 dana
od navršenih 35 i više godiuna radnog
staža
8 dana
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Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje
se na način da se 20 radnih dana (četiri tjedna)
uvećava za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih
točkama 1. – 3. ovog članka, s time da jedan
djelatnik može imati maksimalno 30 dana godišnjeg
odmora u jednoj godini

Članak 12.
Vrijeme korištenja godišnjeg odmora
službenici i namještenici dogovaraju sa svojim prvo
nadređenim vodeći računa o rasporedu dogovorenih
poslova kao i zakonskim rokovima izrade pojedinih
periodičnih izvještaja.
Plan korištenja godišnjeg odmora službenik
i namještenik dužan je prezentirati (pismeno ili
usmeno) svojem prvo nadređenom na početku
kalendarske godine, a najkasnije do kraja ožujka.

Članak 13.
3.

Prema otežanim uvjetima rada:

4.

S obzirom na posebne socijalne uvjete:

-

roditelj, posvojitelj ili skrbnik s jednim
malodobnim djetetom 2 dana
roditelj, posvojitelj ili skrbnik za svako
malodobno djete po.
1 dan
samohrani roditelj, posvojitelj ili skrbnik s
jednim malodobnim djetetom 3 dana
roditelju, usvojitelju ili skrbniku djeteta s
invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu 3
dana
osobi s invaliditetom
osobi s tjelesnim oštećenjem najmanje
50% 2 dana

-

-

5.

S obzirom na ostvarene rezultate rada:

-

službeniku ocijenjenom ocjenom
"izvanredan"
3 dana
službeniku ocijenjenom ocjenom "odličan"
2 dana
službeniku ocijenjenom ocjenom "dobar"
1 dana

-

O svakoj opravdanoj promjeni Plana
korištenja godišnjeg odmora službenik i
namještenik dužan je u najkraćem roku, sukladno
novonastaloj situaciji, obavijestiti svojeg prvo
nadređenog, a o novom terminu korištenja godišnjeg
odmora obavijestiti svojeg prvo nadređenog
najmanje 10 radnih dana ranije (2 tjedna).
Članak 14.
Na osnovi plana korištenja godišnjeg
odmora pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili
osoba koju on ovlasti, donosi za svakog službenika i
namještenika posebno rješenje kojim mu utvrđuje
trajanje godišnjeg odmora prema mjerilima iz
članka 12. ovog Pravilnika, ukupno vrijeme trajanja
godišnjeg odmora, te vrijeme korištenja godišnjeg
odmora.

Članak 15.
Protiv rješenja o korištenju godišnjeg
odmora službenik i namještenik može uložiti
prigovor općinskom načelniku općine Okučani.
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Članak 16.

Članak 19.

Službenik i namještenik može koristiti
godišnji odmor u dva dijela, osim ako se drukčije ne
dogovori s pročelnikom, odnosno s općinskim
načelnikom.
Ako službenik ili namještenik koristi
godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom
kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na
godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna u
neprekidnom trajanju, pod uvjetom da je ostvario
pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od tjedna.
Drugi dio godišnjeg odmora službenik i
namještenik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja
iduće godine.

Službenik i namještenik ima pravo koristiti
tri puta po jedan dan godišnjeg odmora prema svom
zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome
dužan obavijestiti neposredno nadređenog
službenika ili namještenika najmanje dva dana prije.

Članak 17.
Godišnji odmor, odnosno prvi dio godišnjeg
odmora koji je prekinut ili nije korišten u
kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti ili
rodiljnog, roditeljskog i posvojiteljskog dopusta,
odnosno zbog vojne vježbe ili drugog opravdanog
razloga, službenik i namještenik ima pravo
iskoristiti do 30. lipnja iduće godine.
Vrijeme korištenja godišnjeg odmora iz
stavka 1. ovog članka određuje pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela ili osoba koju on
ovlasti.

Članak 18.
Službenik i namještenik u slučaju prestanka
službe, odnosno rada zbog prelaska na rad k novom
poslodavcu ima pravo iskoristiti godišnji odmor kod
dotadašnjeg poslodavca. Ukoliko službenik ili
namještenik nije bio u mogućnosti iskoristiti
godišnji odmor, na koji je stekao pravo kod
prijašnjeg poslodavca, a kod kojeg mu je prestala
služba, odnosno radni odnos, potonji mu je dužan
isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg
odmora.

Članak 20.
Službeniku i namješteniku može se
odgoditi, odnosno prekinuti korištenje godišnjeg
odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih
službenih poslova.
Odluku o odgodi, odnosno prekidu
korištenja godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog
članka donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela ili osoba koju on pisano ovlasti.
Službenik i namještenik kojemu je
odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora
mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno
nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.

Članak 21.
Službenik i namještenik ima pravo na
naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom,
odnosno prekidom korištenja godišnjeg odmora.
Troškovima iz stavka 1. ovog članka
smatraju se putni i drugi troškovi.
Putnim troškovima iz stavka 2. ovog članka
smatraju se stvarni troškovi prijevoza koji je
službenik i namještenik koristio u polasku i
povratku iz mjesta zaposlenja do mjesta u kojem je
koristio godišnji odmor u trenutku prekida, kao i
dnevnice u povratku do mjesta zaposlenja prema
propisima o naknadi troškova za službena
putovanja.
Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci
koji su nastali za službenika ili namještenika zbog
odgode, odnosno prekida godišnjeg odmora, što
dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.
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Službenik i namještenik ima pravo na
dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj
kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:
zaključenja braka
5 radnih dana
roðenja djeteta
5 radnih dana
smrti supružnika, djeteta, posvojitelja,
posvojenika, roditelja i unuka 5 radnih
dana
smrti ostalih članova obitelji (roditelja
supružnika, braće i sestara) 2 radna dana
selidbe u istom mjestu stanovanja
1 radni dan
selidbe u drugo mjesto stanovanja
3 radna dana
teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja
izvan mjesta stanovanja 3 radna dana
polaganja državnog stručnog ispita ili
stručnog ispita za namještenike
prvi put
7 radnih dana
nastupanja u kulturnim i športskim
priredbama
1 radni dan
elementarne nepogode 5 radnih dana.
Službenik i namještenik ima pravo na
plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u
stavku 1. ovog članka neovisno o broju dana koji je
tijekom iste godine iskoristio po drugim osnovama.

Članak 23.
Za vrijeme stručnog ili općeg školovanja,
osposobljavanja ili usavršavanja službeniku i
namješteniku može se odobriti plaćeni dopust za
pripremanje i polaganje ispita.

Članak 24.
Službenik i namještenik može koristiti
plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa
okolnosti na osnovu kojih ima pravo na plaćeni
dopust.
Ako okolnost iz stavka 1. ovog članka
nastupi u vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u
vrijeme odsutnosti iz službe, odnosno s rada zbog
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privremene nesposobnosti za rad (bolovanje)
službenik i namještenik ne može ostvariti pravo na
plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji
odmor ili je bio na bolovanju.

Članak 25.
U pogledu stjecanja prava iz službe,
odnosno radnog odnosa ili u svezi sa službom ili
radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta
smatraju se vremenom provedenim na radu.

Članak 26.
Službeniku i namješteniku može se odobriti
dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) do 30
dana u tijeku kalendarske godine pod uvjetom da je
takav dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u
obavljanju poslova upravnih tijela, a osobito: radi
gradnje, popravka ili adaptacije kuće ili stana, njege
člana uže obitelji, liječenja na vlastiti trošak,
sudjelovanje u kulturno – umjetničkim i športskim
priredbama, vlastitog školovanja, doškolovanja,
osposobljavanja, usavršavanja ili specijalizacije i to:
za pripremanje i polaganje ispita u srednjoj
školi
najmanje 5 dana
za pripremanje i polaganje ispita u višoj
školi ili fakultetu
najmanje 10 dana
za sudjelovanje na stručnim seminarima i
savjetovanjima
najmanje 5 dana
za pripremanje i polaganje ispita radi
stjecanja posebnih znanja i vještina (učenje
stranih jezika, informatičko obrazovanje i
sl.
- najmanje 2 dana.
Kad to okolnosti zahtijevaju može se
službeniku i namješteniku neplaćeni dopust
iz stavka 1. ovog članka odobriti u trajanju
duljem od 30 dana.

Članak 27.
Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku i
namješteniku miruju prava i obveze iz radnog
odnosa.
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3. ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU
Članak 28.
Jedinstveni upravni odjel općine Okučani
dužan je osigurati nužne uvjete za zdravlje i
sigurnost službenika i namještenika u službi,
odnosno na radu.
Jedinstveni upravni odjel poduzet će sve
mjere nužne za zaštitu života, te sigurnosti i zdravlja
službenika i namještenika uključujući njihovo
osposobljavanje za siguran rad, sprečavanje
opasnosti na radu, te pružanje informacije o
poduzetim mjerama zaštite na radu.
Jedinstveni upravni odjel dužan je osigurati
dodatne uvjete sigurnosti za rad invalida u skladu s
posebnim propisima.
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raspoređen službenik ili namještenik i osnovice za
obračun plaće.
Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za
poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja
plaće.

Članak 31.
Osnovica za izračun plaće utvrđuje se
posebnom odlukom općinskog načelnika.

Članak 32.
Plaća se isplaćuje unatrag jedanput
mjesečno za protekli mjesec.
Od jedne do druge isplate plaće ne smije
proći više od 45 dana.

Članak 29.
Dužnost je svakog službenika i
namještenika brinuti se o vlastitoj sigurnosti i
zdravlju, kao i sigurnosti i zdravlju drugih
službenika i namještenika, te osoba na koje utječu
njegovi postupci tijekom rada u skladu s
osposobljenošću i uputama koje mu je osiguralo
upravno tijelo.
Službenik i namještenik koji u slučaju
ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti
svoje mjesto službe, odnosno radno mjesto ili
opasno područje, ne smije biti stavljen u
nepovoljniji položaj zbog takvog svog postupka u
odnosu na druge službenike i namještenike i mora
uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih
posljedica, osim ako je po posebnim propisima ili
pravilima struke bio dužan izložiti se opasnosti radi
spašavanja života i zdravlja ljudi i imovine.

Članak 33.
Poslodavac je dužan na zahtjev službenika
ili namještenika izvršiti uplatu obustava iz plaće
(kredit, uzdržavanje i sl.).

Članak 34.
Po osnovi prekovremenog rada, službenik
ili namještenik može koristiti jedan ili više
slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima
prekovremenog rada u omjeru 1: 1,5 (1 sat
prekovremenog rada = 1 sat i 30 min. redovnog sata
rada).

Članak 35.
4. PLAĆE I DODACI NA PLAĆE
Članak 30.
Plaću službenika i namještenika čini
osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je

Ako službenik ili namještenik radi na
poslovima čija priroda rada ne dozvoljava prekid
rada, pa iz tih razloga ne može koristiti dnevni
odmor, ima pravo tražiti da mu se vrijeme dnevnog
odmora preraspodijeli i da ga koristi kao slobodne
dane.
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Članak 36.

Ako je službenik ili namještenik odsutan iz
službe, odnosno rada zbog bolovanja do 42dana,
pripada mu naknada plaće u visini 70% od njegove
prosječne plaće u posljednjih 6 mjeseci ostvarenih
prije mjeseca u kojemu je započeo s bolovanjem
Naknada u visini 100% osnovne plaće
pripada službeniku ili namješteniku kad je na
bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na
radu.

5. OSTALA MATERIJALNA PRAVA
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Članak 37.
Svim službenicima i namještenicima isplatit
će se regres za korištenje godišnjeg odmora u
jednakim iznosima, a visinu će odrediti načelnik
pojedinačnom odlukom o isplati regresa za svaku
proračunsku godinu, a sukladno osiguranim
sredstvima u Proračunu.

Članak 38.
Kada je službenik ili namještenik upućen na
službeno putovanje, pripada mu puna naknada
prijevoznih troškova, dnevnice u najmanjem iznosu
na koji se prema propisima ne plaća porez – puna
dnevnica i naknada punog iznosa hotelskog računa
za spavanje.
Pola dnevnice iznosi 50% pune
dnevnice.

Članak 39.
Službenik i namještenik ima pravo na
naknadu troškova prijevoza na posao i s posla.
Službenik i namještenik ima pravo na
naknadu troškova prijevoza na posao i s posla
mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih
izdataka, prema cijeni mjesečne karte.
Ako nije organiziran mjesni javni prijevoz
koji omogućava službeniku i namješteniku redovit

Strana: 1283

dolazak na posao i odlazak s posla, službenik ili
namještenik ima pravo na naknadu troškova
prijevoza koja utvrđuje u visini cijene javnog
prijevoza prema potvrdi prijevoznika.

Članak 40.
Osobni automobil može se koristiti za
obavljanje službenih poslova samo ukoliko nema
mogućnosti korištenja službenog automobila ili na
relaciji nema javnog prijevoza kojim se može
učinkovito obaviti službeni posao.
Naknada za korištenje osobnog automobila
u službene svrhe iznosi 2,00 kn po prijeđenom
kilometru.
Uporabu prijevoza u smislu ovog članka
odobrava općinski načelnik.

Članak 41.
Službeniku i namješteniku pripada pravo na
isplatu jubilarne nagrade za neprekidnu službu,
odnosno rad u tijelima općine Okučani, ukoliko su
osigurana sredstva u Proračunu i maksimalno do
visine neoporezivog iznosa za isplate jubilarnih
nagrada:
- za 5 godina radnog staža
1.000 kn
- za 10 godina radnog staža
1.500 kn
- za 15 godina radnog staža
2.000 kn
- za 20 godina radnog staža
2.500 kn
- za 25 godina radnog staža
3.000 kn
- za 30 godina radnog staža
3.500 kn
- za 35 godina radnog staža
4.000 kn
- za 40 godina radnog staža
5.000 knćžš

Iznimno, ako službeniku i namješteniku prestaje
služba, odnosno rad u upravnom tijelu, a ostvario
je pravo na jubilarnu nagradu, nagrada će se
isplatiti službeniku i namješteniku ili njihovim
nasljednicima, sljedećeg mjeseca po prestanku
službe ili rada.
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Članak 42.

U povodu dana Svetog Nikole službeniku i
namješteniku se može isplatiti sredstva za poklon
svakom djetetu mlađem od 15 godina starosti i koje
je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se
isplaćuje dar u najmanjem iznosu na koji se prema
propisima ne plaća porez.
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6. ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA
Članak 48.
Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i
odgovornosti službenika i namještenika obvezatno
se u pisanom obliku i s obrazloženjem dostavljaju
službeniku i namješteniku, s uputom o pravnom
lijeku.

Članak 43.
Službenicima i namještenicima se može
isplatiti godišnja nagrada za božićne blagdane
(božićnica) u jednakim iznosima za svakog
službenika i namještenika, a sukladno odluci
načelnika o isplati božićnice i osiguranim
sredstvima u Proračunu.

Članak 44.
Službeniku i namješteniku se jednom
godišnje može dati dar u naravi, pojedinačne
vrijednosti koja ne prelazi iznos na koji se prema
propisima ne plaća porez.

Članak 45.
Službeniku i namješteniku može se isplatiti
prigodna nagrada za božićne i uskrsne blagdane koja
ne može biti veća od neoporezivog godišnjeg iznosa
za tu namjenu.

Članak 46.
Službeniku i namješteniku može se isplatiti
otpremnina pri odlasku u mirovinu u iznosu od
8.000,00 kn.

Članak 47.
Odluke o ostvarivanju prava iz članaka 38.,
39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. i 46. donosi općinski
načelnik.

Članak 49.
Odlučujući o izjavljenom prigovoru
službenika ili namještenika na rješenje iz članka 47.
ovog Pravilnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela ili osoba koju on za to pisano ovlasti dužan je
prethodno razmotriti mišljenje sindikalnog
povjerenika ili druge ovlaštene osobe Sindikata, ako
to zahtjeva službenik ili namještenik.

Članak 50.
U slučaju kada službenik ili namještenik
daje otkaz, dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od
mjesec dana, ako s pročelnikom Jedinstvenog
upravnog odjela ili osobom koju on za to pisano
ovlasti ne postigne sporazum o kraćem trajanju
otkaznog roka, osim u slučaju ako je službenik ili
namještenik proveo u službi, odnosno na radu manje
od jedne godine u kojem slučaju otkazni rok iznosi
dva tjedna.

7. INFORMIRANJE
Članak 51.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dužan je službeniku i namješteniku, odnosno
sindikalnom povjereniku osigurati informacije koje
su bitne za socijalni položaj službenika i
namještenika, a posebno:
o odlukama koje utječu na socijalni položaj
službenika I namještenika, o rezultatima rada,
o prijedlozima odluka i općih akata kojima
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se u skladu s ovim Pravilnikom uređuju osnovna
prava i obveze iz službe, odnosno rada,
o mjesečnim obračunima plaća službenika i
namještenika, uz njihov pristanak.
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djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela KLASA:
021-05/99-01/12, URBROJ: 2178/21-01-99-01 od
15. ožujka 1999. godine.

Članak 54.
8. PRIPRAVNICI
Članak 52.
U Jedinstveni upravni odjel može biti
primljen pripravnik, sukladno planu prijema u
službu, bez prethodnog radnog staža, uz obvezu
polaganja državnog stručnog ispita.
Pripravnici imaju pravo na tjedni odmor
sukladno članku 4. ovog Pravilnika.
Pripravnici imaju pravo na godišnji odmor u
trajanju od 20 radnih dana, odnosno 1/12 za svaki
navršeni mjesec rada. O korištenju godišnjeg
odmora, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
donosi rješenje.

9. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 53.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika
prestaje važiti Odluka o plaćama i naknadama

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije"
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/12
Urbr:2178-21-01-15-01
Okučani, 5. lipnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

19.

Posjedovanje
dokumentacije

1. Odvodnja i procišcavanje otpadnih voda
a) Izrada studijske
dokumentacije i
aplikacijskog paketa za
sufinanciranje od strane
EU za aglomeraciju
Okucani:
-podstudija izvodljivosti za
projekte
-studija utjecaja na okoliš
-izrada pro jektne
dokumentacije kanalizacijske
mreže Bodegraj -Ladevac (10
km)
b) Nastavak izrade projektne
dokumentacije kanalizacijske
mreže naselja Cage
-Benkovac
(potvrda glavnog projekt
a)
:/ vrijednost investicije:
150.000,00 kn/
planirana
ulaganja u 2015. godini :
150.000,00 kn

Naziv projekta

vlastita sredstva:
150.000,00 kn

vlastita sredstva:
108.000,00 kn

2015.
(Planirani nacin financiranja)

162.000,00

2016.
(Planirani način financiranja)

2017.
(Planirani način financiranja)

Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015. i projekcija za 2016. i 2017. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE

OPĆINA OKUČANI; na temelju st.5. čl.30. Zakona o komunalnom gospodarstvu(N.N. 26/3 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 Uredbe: 178/04, 38/09,
79/09, 49/11 i 144/12) i čl. 34. Statuta općine Okučani („Sl. vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 04/13), Općinsko vijeće općine Okučani na
svojoj 14. sjednici održanoj 3. lipnja 2015. godine, donosi
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c)Izgradnja kanalizacijske
mreže naselja Cage
Benkovac:/ vrijednost
investicije: 6, 000. 000,00 kn/
financiraju Hrvatske vode, a Opcina
Okucani
sufinancira 10% od predvidennih
sredstava iz Ugovora
d) Izrada projektne
dok umentacije kanalizacijske
mreže naselja Čovac
Vrbovljani:/ vrijednost
investicije: 150.000,00 kn
e) Izgradnja kanalizacijske
mreže naselja Čovac
Vrbov ljani:/ vrijednost
investicije: 6.000.000,00 kn
f) Izgradnja sustava
odvodnje i prečišćavanja
otpadnih voda naselja
Okučani / ukupna vrijednost
investicije: 6.000.000.000,00
kn/ rok izgradnje 5
godina/planira na ulaganja u
2015. godini : 1.50.000,00 kn/
financiraju Hrvatske vode, a Općina
Okučani
sufinancira 10% od predviđennih
sredstava iz Ugovora

Potvrda o produženju
važenja glavnog projekta
KLASA: 361-08/10-02/44
URBROJ: 2178/1-16-10-2
Datum: 28.10.2010.

Potvrda glavnog projekta
Klasa: 361-08/08-02/103
Ur.broj: 2178/1 -16-08-3
Datum: 20.10.2008.
(za kanalsku mrežu)
vlastita sredstva:
150.000,00 kn

vlastita sredstva:
50.000,00 kn
Hrvatske vode:
100.000,00 kn

vlastita sredstva:
150.000,00 kn
Hrvatske vode:
150.000,00 kn

300.000,00 kn

300.000,00 kn

300.000,00 kn

300.000,00 kn
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g ) Izgradnja uređaja za
prečišćavanja otpadnih voda
naselja Okučani - I faza:/
ukupna vrijednost investicije:
15,000.000,00 kn/ rok
izgradnje 4 godine/ planirana
ulaganja u 2015. godini
1.000.000,00 kn/
financiraju
Hrvatske vode, a Općina Okučani
sufinancira 10% od predviđennih
sredstava iz Ugovora, a potpisnik
ugovora je „Slavca“ d.o.o. Nova
Gradiška
h) Izgradnja uređaja za
prečišćavanja otpadnih voda
naselja Okucani
– II faza:/
ukupna vrijednost investicije:
15,000.000,00 kn/ rok
izgradnje 1 godina/ planirana
ulaganja u 2016. godini
9.000.00 0,00 kn/ financiraju
Hrvatske vode, a Općina Okučani
sufinancira 10% od predviđennih
sredstava iz Ugovora, a potpisnik
ugovora je „Slavča“ d.o.o. Nova
Gradiška

Potvrda o produženju
važenja glavnog projekta
KLASA: 361-08/12-02/10
URBROJ: 2178/1-16/EM-12-2
Datum: 12.03.2012.

Potvrda glavnog projekta
Klasa: 361-08/09-02/30
Ur.broj: 2178/1 -16-10-6
Datum: 02.03.2010.

Potvrda o produženju
važenja glavnog projekta
KLASA: 361-08/12-02/10
URBROJ: 2178/1-16/EM-12-2
Datum: 12.03.2012.

Potvrda glavnog projekta
Klasa: 361-08/09-02/30
Ur.broj: 2178/1 -16-10-6
Datum: 02.03.2010.
vlastita sredstv
100.000,00 kn

a:

900.000,00 kn

320.000,00 kn

300.000,00 kn
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Prometna infrastruktura

b) Izrada projektne
dokumentacije ulice HVO u
Okučanima (400m):
/vrijednost inv esticije:
50.000,00 kn/
c) Asfaltiranje i uređenje
ulice HVO u
Okučanima(400m):/
vrijednost investicije:
1,000.0 00,00 kn/
d) Izgradnja nogostupa kroz
naselje Cage (cca 5 .000 m ):
/vrijednost
investicije:1.819.010,33 kn/
u 2013.g.i 201 4.g. izvedeni su
radovi u vrijednosti 927.360,83
kn, a u 2015. g. planira se
izvesti ostatak radova u
vrijednosti 629.306,52 kn
e) izrada dokumentacije
donjeg dijela ulice Stjepana
Radića u Okučanima (od
br oja 108 -dužina 700m)
:/ vrijednost
investicije:60.000,00 kn/

Potvrda glavnog projekta
Klasa: 361 -08/11-02/12
Ur.broj: 2178/1 -16/EM-11-05
Datum: 20.06.2011.
Potvrda o produženju
važenja glavnog projekta
KLASA: 361 -08/113-02/59
URBROJ: 2178/1-01/1-13-2
Datum: 11.07.2013.

Izrađene posebne geodetske
podloge za projektiranje;
idejni projekt u izradi

Izrađene posebne geodetske
podloge za projektiranje;
idejni projekt u izradi

( NERAZVRSTANE CESTE , NOGOSTUPI I PARKIRALIŠTA)
a) Asfaltiranje i uređenje
ulice „Bljesak“ u Okucanima
(317,67 m): vrijednost
investicije: 600.000,00 kn

3.

vlastita sredstva:
60.000,00 kn

vlastita sredstva:
629.306,52 kn

vlastita sredstva:
100.000,00 kn
MRRFEU:300.000,00
Proračun BPŽ:
200.000,00 kn
vlastita sredstva:
50.000,00 kn

1.000.000,00 kn
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h) nasipanje podloge ceste D.
Rogolji - Lještani:/ vri jednost
investicije:70.000,00 kn
i) izrada projektne
dokumentacije za uređenje
trga dr. F. Tuđmana
vrijednost
investicije:15.000,00 kn/
j) Asfaltiranje i uređenje
ulice „Psunjs ka“ u
Okučanima: vrijednost
investicije: 300.000,00 kn
k) Asfaltiranje i uređenje trga
dr. F. Tuđmana
vrijednost
investicije:500.000,00 kn/
l) Asfaltiranje i uređenje ulice
„Josipa Kozarca“
vrijednost
investicije:5 50.000,00 kn/

f) presvlačenje asfaltom
donjeg dijela ulice Stjepana
Radića u Okučanima (od
broja 108 -dužina 700m)
:/ vrijednost
investicije:500.000,00 kn/
g) presvlačenje asfaltom ulicu
Bana Josipa Jelačića u
Okučanima(300m):/
vrijednost
investicije:400.000,00 kn

300.000,00 kn

500.000,00 kn

550.000,00 kn

0

0

0

vlastita sredstva:
15.000,00 kn

vlastita sredstva:
40.000,00 kn
MRRFUE:
200.000,00 kn
Proračun BPŽ:
160.000,00 kn
vlastita sredstva:
70.000,00 kn

500.000,00 k

n
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a) Izgradnja prometne i
komunalne infrastrukture u
Poslovno- proizvodnoj zoni
Okučani:/ vrijednost
investicije: 800.000,00 kn/

5. Gospodarska infrastruktura

c) izrada projektne
dokumentacije sportskokulturno-rekreacionog centra

b) Rekonstrukcija društvenog
doma u Benkovcu

Potvrda glavnog projekta
Klasa: 361-08/09-02/32
Ur.broj: 2178/1 -16-09-5
Datum: 23.10.2009.

3. Sportska i socijalna infrastruktura

a) Izgradnja športskog centra
(malonogometno-rukometnokošarkaško-odbojkaško
igralište sa zgradom) – II faza:
/ vrijednost investicije
1,250.000,00 kn/

vlastita sredstva:
200.000,00 kn
Ministarstvo
poduzetništva i obrta:
600.000,00 kn

vlastita sredstva:
125.000,00 kn
MRRFUE:
1,000.000,00 kn
Proračun BPŽ:
125.000,00 kn
vlastita sredstva:
100.000,00 kn
MRRFEU:175.000,00
Proračun BPŽ:
100.000,00 kn
vlastita sredstva:
125.000,00 kn
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6. Javna Rasvjeta

a) sanacija niskonaponske
električne mreže u naselju
Čaprginci : /vrijednost
investicije: 75.000,00
kn//planirana ulaganja u
2015. godini:/25.000,00 kn/
b) sanacija armature za javnu
rasvjetu u naselju Bobare:
/vrijednost investicije:
45.000,00 kn/
c) sanacija armature za javnu
rasvjetu u naseljima Gornji i
Donji Rogolji: /vrijednost
investicije: 70.000,00 kn/
d) sanacija armature javne
rasvjete u naselju Lađevac:
/vrijednost investicije:
35.000,00 kn/
vlastita sredstva:
35.000,00 kn

vlastita sredstva:
25.000,00 kn

50.000,00 kn

45.000,00 kn

50.000,00 kn
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Rekapitulacija plana ulaganja u 2015. godini.
2. Odvodnja i pročišćavanje

3. Prometna infrastruktura:

otpadnih voda:

958.000,00 kn

- vlastita sredstva:
- Hrvatske vode:

708.000,00 kn
250.000,00 kn

1.824.306,52 kn
- vlastita sredstva:
- MRRFEU:
- Proračun BPŽ

964.306,52 kn
500.000,00 kn
360.000,00 kn

4. Sportska i socijalna infrastruktura: 1.750.000,00 kn
- vlastita sredstva:
- MRRFEU:
- Proračun BPŽ
5. Gospodarska infrastruktura: 800.000,00 kn

350.000,00 kn
1.175.000,00 kn
225.000,00 kn

- vlastita sredstva:
200.000,00 kn
- Ministarstvo poduzetništva i obrta
600.000,00 kn
6.

Javna rasvjeta: 60.000,00 kn
- vlastita sredstva:

60.000,00 kn

Struktura bespovratnih potpora:
-

Hrvatske vode:
250.000,00 kn
Proračun BPŽ
585.000,00 kn
MRRFEU:
1.675.000,00 kn
Min. poduzetništva i obrta
600.000,00 kn
-----------------------------------------------------------------------------

Ukupno:

3.110.000,00

kn

UKUPNO VLASTITA SREDSTVA:
UKUPNO BESPOVRATNE POTPORE:
S V E U K U P N O:

2.282.306,52 KN
3.110.000,00 KN
5.392.306,52 KN

KLASA:363-03/15-01-02
URBROJ:2178/21-01-15-01
U Okučanima, 3. lipnja 2015. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivica Pivac, v.r.
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-

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju
i naobrazbi8N.N. 10/97 i 107/07), Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90.
27/93.i 38/09), Zakona o športu ( N.N. 71/06, i
150/08), Zakona o udrugama (N.N.88/01 i 11/02),
Zakona o financiranju lokalne i područne
(regionalna) samouprave (N.N.117/93, 69/97,
33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,
147/03, 132/06, 26/07, 73/08) i članka 34. Statuta
općine Okučani („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, br.10 /09 i 04/13 ) Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 14. održanoj 3.
lipnja 2015. godine donijelo je:
IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u području
obrazovanja, kulturi, športu, informiranju,
manifestacija i udruga građana općine Okučani
za 2015. godinu
I
1.

Program javnih potreba u
predškolskom odgoju i naobrazbi

Predškolski odgoj i naobrazba uređen je
Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.
br.10/97 i 107/07), te podzakonskim propisima.
Općina Okučani osigurat će sredstva prema planu
izvršenja Proračuna za rad Dječjeg vrtića u
Okučanima u 2014.g. kao jedna od osnivača i
ugovorna strana Ustanove Centra za predškolski
odgoj "Grigor Vitez" Nova Gradiška, podružnica u
Okučanima .
Rad u Dječjem vrtiću Okučani organizirat će se po
programu sukladno Zakonu, te će se organizirati i
ostvarivanje programa predškole za djecu u godini
prije polaska u osnovnu školu.
Općina Okučani će prema ukazanoj potrebi i
mogućnostima uvrstiti u Program i donacije za
programe djece s poteškoćama u razvoju.
Financiranje programa rada Dječjeg vrtića
kao i predškole je iz Proračuna općine Okučani,
osnivača

Broj: 9

lokalne općine G.Bogićevci i općina S.
Gradiška, roditelja, te Županije .
sredstva općine Okučani i prihoda za
posebne namjene za rad Dječjeg vrtića i
sufinanciranje
programa predškole –
320.000,00,- kn, te materijalni troškovi za
2015.g.- 52.000,00 kn

Ukupno javne potrebe u području
predškolskog odgoja -372.000,00 kn.
Financiranje programa osnovnoškolskog
obrazovanja
potpore osnovnoškolskom obrazovanju za
posebne programe- za OŠ. Okučani
10.000,00 kn
Financiranje programa srednjoškolskog
obrazovanja i stipendiranje učenika i studenata
stipendiranje učenika i studenata 40.000,00 kn
sufinanciranje prijevoza- 30.000,00 kn
Ukupno javne potrebe u području
predškolskog odgoja i naobrazbe- 452.000,00 kn

2.

Program javnih potreba u kulturi

Temeljem Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i
kulturnih djelatnosti . Sredstva za javne potrebe u
kulturi se osiguravaju u Proračunu općine i drugim
razinama.
Programom se određuju na osnovu
zakonskih odredbi; aktivnosti, poslovi i djelatnosti
u kulturi koje predstavljaju javne potrebe. Javne
potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu jesu kulturne djelatnosti i poslovi,
manifestacije od interesa za općinu, i proizlaze iz
sljedećih kriterija :
−
financiranje matičnih ustanova kulture u
općini
−
djelatnost i poslovi ustanova kulture,
udruženja i drugih organizacija u kulturi
−
pomaganje i poticanje umjetničkog i
kulturnog stvaralaštva

Broj: 9
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−
−
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akcije i manifestacije u kulturi
promicanje kulturno-umjetničkih
aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne
suradnje
poticanje izdavačke djelatnosti
investicijsko održavanje i potrebni zahvati
na objektima kulture

Osnovno polazište za financiranje javnih
potreba u kulturi su utvrđene javne potrebe, te
materijalna mogućnost glede prihoda i rashoda
Proračuna,
elementi financiranja su plaće,
materijalni, te programski troškovi
Za javne potrebe u kulturi u Proračunu za
2015.g. utvrđuje se :
Ustanove u kulturi
Narodna knjižnica i čitaonica Okučani – 100.000,00
kn-redovna djelatnost, te nabavka knjižne i
neknjižne građe,opreme, programska podrška i
instalacija knjižničnog softwaera .
djelatnost ustanova i udruga u kulturi koje
su od interesa za općinu Okučani, te djelatnost
javnog informiranja čije programe, projekte i
djelatnosti financira općina u ukupnom iznosu
84.000,00 kn koji se raspoređuju sljedećim
korisnicima :
- KUD "Tkanica" - 28.000,00 kn
- SKD "Prosvjeta" - 8.000,00 kn
- Radio „Bljesak“ - 48.000,00 kn
-

Manifestacije u kulturi

Susreti povratničkih folklornih skupina
RH- kulturna manifestacija koja se održava
tradicionalno zadnjeg vikenda u kolovozu uz
sufinanciranje Ministarstva kulture, Brodskoposavske županije, a u organizaciji općine Okučani i
KUD-a Tkanica - 15.000,00 kn, te Smotra folklora
nacionalnih manjina u organizaciji SKD
"Prosvjeta"-4.000,00 kn .
Ostale kulturne manifestacije od značaja za
općinu Okučani, sufinanciranje-1.000,00 kn .
Za financiranje ostalih kulturnih programa
(investicijsko održavanje objekata kulture, izložbe,
predstave, izdavačka djelatnost i dr) – povećava se
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sa 5000,00 kn za 45.0000,00 kn na 50.000,00 kn
sredstva su planirana za prezentaciju i izradu
monografije Okučana .
-

Ostali kulturni programi
Program zaštite kulturnih dobara naziva:
Konzervatorsko-arheološko istraživanje srednjevjekovnog grada Bijela Stijena kojeg provodi
Gradski muzej Nova Gradiška, a koji se izvodi više
godina i koji je uvršten od strane Ministarstva
kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine u
"Program financiranja zaštite kulturnih dobara za
razdoblje 2013-2015. godine" kao javna potreba u
kulturi Kl: 612-08/12-31/0091, Ur.br: 532-04-0101/17-13-02. Istim programom aplicirano je putem
prijavnice za 2015.g. prema Ministarstvu kulture
koji financira u jednom dijelu, a općina Okučani
prema planu iznos sufinanciranja- 5.000,00 kn.
Ukupno Program javnih potreba u kulturi259.000.00 kn

3.

Program javnih potreba u športu

Prema Zakonu o športu (N.N. 71/06. i
150/08.) propisano je utvrđivanje javnih potreba u
športu i za njihovo ostvarenje osiguravaju se
sredstva u Proračunu općine.
Korisnici Proračuna mogu biti udruge i
njihovi pojedinci koji su registrirani po Zakonu o
športu i Zakonu o udrugama (N.N.70/97), te moraju
voditi računa o racinalnoj potrošnji glede odobrenih
proračunskih financijskih sredstava.
Javne potrebe u športu su programi,
aktivnosti, poslovi vezani u športu od značaja za
općinu Okučani kako stoji :
poticanje i promicanje športa, djelovanje
športskih udruga, provođenje športskih aktivnosti
djece, mladeži, športsko-rekreacijske aktivnosti
građana i sl.
Financijska sredstva javnih potreba u športu
raspodjeljuju se :
- NK "Psunj-Sokol" - 54.000,00 kn
- ŠRU "Pastrva" – 8.000,00 kn
- Biciklistički klub „Sv.Franjo“ Okučani8.000.00 kn
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- Nanbudo klub Okučani – 8.000,00 kn
- Ostale udruge u športu – 10.000,00 kn
Manifestacije u športu :
Ljetna nogometna liga u Okučanima i
program škole nogometa- 7.000,00 kn
Ukupno Program javnih potreba u športu 95.000,00 kn
4.
Program javnih potreba udruga građana
na području općine Okučani
Financiranje djelatnosti građanskih udruga
po programima:
Hrvatska udruga umirovljenika Okučani8.000,00 kn
Društvo "Duga" Okučani -5.000,00 kn
Hrvatska udruga "Banja Luka"- 6.000,00 kn
Udruga "Kap srca za Hrvatsku"- 4.000,00
kn
Udruga dragovoljaca Domovinskog rata
Okučani-15.000,00
Ostale udruge (udruge proizašle iz
Domovinskog rata i druge udruge od
interesa za općinu Okučani) – 4.000,00 kn
Ukupno javne potrebe udruga građana 42.000,00 kn
5. Program rada vjerskih zajednica na području
općine Okučani
Djelatnost rada vjerskih zajednica na
području općine Okučani po programima:
Financiranje programa župe "Sv.Vid" u
Okučanima – 12.000,00 kn
Financiranje programa župe "Sv.Vid" u
Okučanima-kapitalna donacija pri izgradnji
Župnog stana u Okučanima -20.000,00 kn
Financiranje programa SPC Okučani8.000,00 kn
Ukupno Program rada vjerskih zajednica 40.000,00 kn

Broj: 9

6. Manifestacije na području općine Okučani:
Obilježavanje Dana općine Okučani 15.000,00 kn
Obilježavanje obljetnice "Bljesak"- 20.000,00 kn
povećava se na 40.000,00 kn
-

-

Obilježavanje Dana mjesnih odbora11.000,00 kn
Ostale manifestacije-tradicionalni susret i
maraton grada Taszar Mađarska i općine
Okučani- 8.000,00 kn
Ostale
manifestacije-obilježavanje
pogibije pripadnika postrojbe "Risovi" i dr
manifestacije od značaja za općinu Okučani
6.000,00 kn

Ukupno Program manifestacija na području
općine Okučani povećava se sa 60.000,00 kn na
80.000,00 kn
II
Sredstva za Program javnih potreba u
području obrazovanja, kulturi, športu, udruga
građana, javnog informiranja i vjerskih zajednica
izdvajaju se iz Proračuna općine Okučani za
2015.godine, a isti će se objaviti u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KlASA: 400-06/15-01-07
Ur.broj: 2178/21-01-15-01
Okučani, 3. lipnja 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Broj: 9
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21.
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Članak 2.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o
finaciranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13. i
2/14.) i članka 34. Statuta općine Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br
10/09. i 4/13.) i članka 39. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br 16/09 i 16/13), Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 14. sjednici
održanoj 3. lipnja 2015. godine donijelo je

Sredstva za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
osigurana su u Proračunu općine Okučani za 2015.
godinu u iznosu od 14.000,00 kuna.

Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava
Proračuna općine Okučani prema ovoj Odluci imaju
političke stranke i grupe birača koje imaju najmanje
jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna općine
Okučani za 2015. godinu za redovito
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Okučani

Članak 1.
Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za
redovito financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Okučani
koja su osigurana u Proračunu općine Okučani za
2015. godinu.

Članak 4.
Obračun i isplatu sredstava za redovno
finaciranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Okučani na temelju
izvješća Mandatne komisije o rezultatima
provedenih izvora za Općinsko vijeće općine
Okučani, raspoređuju se na način da se utvrdi
jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u
Općinskom vijeću u trenutku konstitiranja
Općinskog vijeća.
Sukladno kriteriju iz stavka 1. ovog članka utvrđuje
se iznos od 1.000,00 kuna za svakog vijećnika
Općinskog vijeća općine Okučani.
Sredstva se raspoređuju političkim strankama kako
slijedi:

Stranka
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
Hrvatska seljacka stranka – HSS
Grupa birača
Socijaldemokratska partija - SDP
UKUPNO:

Broj
vijecnika
8
2
3
1
14

Broj
žena
3
1
4

Iznos
sredstava
8.000,00 kn
2.000,00 kn
3.000,00 kn
1.000,00 kn
14.000,00 kn
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Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća
općine Okučani prestane članstvo u političkoj
stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci
kojoj je član pripadao u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća općine.
U slučaju udruživanja dviju ili više
političkih stanaka, financijska sredstva koja se
raspoređuju, pripadaju političkoj stranci koja je
pravni sljednik političkih stranaka koje su
udružujivanjem prestale postojati.

Broj: 9

22.

Na temelju članka 4. i 5a Odluke o
nagradama i priznanjima općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
6/00) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
nagradama i priznanjima općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
11/02 i članka 10.
Statuta općine Okučani,
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/09, 4/13), Općinsko vijeće je na svojoj 14.
sjednici održanoj 3. lipnja 2015. godine, donijelo

Članak 5.
ODLUKU
Sredstva raspoređena prema članku 4. ove
Odluke doznačit će se na žiro-račun političkih
stranaka tromjesečno u jednakim iznosima. Broj
žiro-računa za doznaku sredstava raspoređenih
ovom Odlukom, nadležno tijelo političke stranke
dužno je pismeno obavijestiti Jedinstveni upravni
odjel općine Okučani.

o dodjeli priznanja općine Okučani
u 2015. godini

Članak 1.
Priznanja općine Okučani u 2015. godini
dodjeljuju se:

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesnik Brodskoposavske županije".
Klasa: 400-06/15-01Urbr:2178-21-01-15-01
Okučani, 3. lipnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

BK "SVETI FRANJO" OKUČANI za
promicanje duhovnosti i biciklizma u zemlji i
inozemstvu i uspješnim organizacijama biciklijada
i bicikločašća.
MARIJU ŽERUKU, mag. ing. aedif.,
voditelju
ispostave
Hrvatskih voda Vodnogospodarska ispostava za mali sliv
"Šumetlica-Crnac" sa sjedištem u Novoj Gradiški,
za iznimno dobru suradnju i pomoć u otklanjanju
posljedica poplava na području općine Okučani,
naročito u 2014. i 2015. godini
FRANJI SAMARDŽIĆU iz Nove
Gradiške, novinaru i publicisti za objektivno
informiranje i predstavljanje općine Okučani kroz
20 godina njenog postojanja u različitim sredstvima
priopćavanja;
STIPI BARIŠIĆU iz Okučana, članu
Župno-pastoralnog vijeća za volonterski doprinos
općini Okučani
u vjerskom, kulturnom i
društvenom životu;

Broj: 9
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Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 061-06/15-01/01
Urbr. 2178/21-01-15-01
Okučani, 3. lipnja 2015. godine

Strana: 1299

mogu biti i manje, i to samo u slučaju da su
definirane u okviru urbanističkog plana užeg
područja ili projektno-tehničke dokumentacije ceste
u kojoj za navedeni slučaj uličnog profila mora biti
riješen i položaj svih postojećih i planiranih
infrastrukturnih vodova u koridoru uličnih profila, a
u sklopu tog i rješenje oborinske odvodnje, i to u
ulicama: sv. Vida, Viktorijin prilaz, Josipa Kozarca,
Psunjska, Sloboština, Bljesak, fra Kamila Kolba, fra
Luke Ibrišimovića i HVO (Hrvatskog vjeća obrane).

Članak 2.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

23.

Klasa: 340-09/13-01/01
Ur. broj: 2178/21-01-13-01
Okučani, 3. lipnja 2015. godine

Na temelju članka 109. Zakona o cestama
(»Narodne novine« broj 84/11) i članka članka 34.
Statuta općine Okučan (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”
broj 10/09. i
04/13.)/,
Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 3. lipnja 2015. godine
donijelo je

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

ODLUKU
24.
o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim
cestama na području općine Okučani

Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama na
području općine Okučani (”Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 27/13.) u članku
10, stavak 1, podstavak 4, iza zareza dodaje se: "te
iznimno, u slučaju prostornih ograničenja postojeće
izgradnje, karakteristika terena, dokumentom
prostornog uređenja i sl., navedene širine uličnih
profila planiranih dvosmjernh i jednosmjernih cesta

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst) i
članka 34. Statuta općine Okučani (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09. i
4/23 i članka 39. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 16/09 i 16/13), Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 14. sjednici
održanoj 3. lipnja 2015. godine donijelo je
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ODLUKU

Članak 5.

o osnivanju Proizvodno-poslovne zone Okučani

Područje Proizvodno-poslovne zone nije
izgrađeno.
Gradnja unutar Proizvodno-poslovne zone,
te njezino opremanje u uređenje provodit će se u
skladu sa Zakonom o unapređenju poduzetničke
infrastrukture (NN, broj: 93/13., 114/13. i 41/14.) i
važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Proizvodnoposlovna zona Okučani. Granice obuhvata
proizvodno-poslovne zone određene su izmjenama i
dopunama Prostornog plana uređenja općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 03/09.) i Urbanističkim planom
uređenja "PROIZVODNO-POSLOVNA ZONA)
OKUČANI
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
07/11).

Članak 6.
Unutar
Proizvodno-poslovne zone
planirana je gradnja građevina gospodarske
namjene, te gradnja građevina poslovne namjene.

Članak 7.
Članak 2.
Proizvodno-poslovna zona Okučani
obuhvaća područje sljedećih katastarskih čestica i
dijelova k. č. u katastarskoj općini Okučani: 821,
820/1, 820/2, 819, 818, 817, 816, 814, 813, 812, 811,
806, 805/1, 805/2, 805/3, 804, 803, 802, 801,
800,799, 798,797, 796, 795, 794,793,792, 791,790,
789, 788,7 87, 786, 785, 784, 783, 782, 781, 780,
779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 769, 767, 763,
762, 761, 760, 759, 757.

Opravdanost izgradnje zone: povoljan
zemljopisni položaj, dobra prometna povezanost
(auto cesta, željeznica), kvalificirana i iskusna
lokalna radna snaga, očekivano povoljna cijena
infrastrukturno opremljenog zemljišta, blizina
graničnog prijelaza s BiH.

-

Članak 3.
Proizvodno-poslovna zona obuhvaća
ukupnu površinu od 32,63 ha, a nalazi se na u
južnom djelu naseljenog mjesta Okučani uz autocestu Zagreb - Liupovac.

Članak 4.
Osnivač i upravitelj Proizvodno-poslovne
zone je općina Okučani.

-

Planirana opremljenost zone:
energetska infrastruktura (struja, javna
rasvjeta, plin, trafostanice)
komunalna infrastruktura (opskrba vodom,
oborinske instalacije, kanalizacija i
odvodnja, priključci)
prometna infrastruktura (pristupne ceste,
ceste u zoni, parkirališta)
komunikacijska infrastruktura (telefonska i
internetska.)

Cilj osnivanja i izgradnje zone:
privlačenje strateških investicijskih
projekata, razvoj poduzetništva na području općine,
stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih
mjesta i smanjenje nezaposlenosti.
Sastavni dio ove Odluke čine prilog:
1.
Preslika kartografskog prikaza Urbanističkog plana uređenja "Proizvodno-poslovna zona"
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Okučani; korištenje i namjena površina.
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ZAKLJUČAK

Prilozi iz stavka 1. ovog članka nisu
predmetom objavljivanja u „ Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije".

o usvajanju Financijskog izvještaja za 2014.
godinu Sloboštine d.o.o. za komunalne
djelatnosti

Članak 8.

I

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o osnivanju poduzetničke zone Klasa :
021-05/04-01/17, Ur. broj: 2178/21-01-04-01 od 23.
srpnja 2004. godine.

Usvaja se Financijsko izvješće za 2014.
godinu Sloboštine d.o.o. za komunalne djelatnosti
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
godinu.

Članak 9.

II

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „ Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana donošenja, a objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa: 940-01/15-01/01
Ur. broj: 2178/21-01-15-01
Okučani, 3. lipnja 2015. godine

Klasa: 400-06/15-01/08
Urbr: 2178/21-01-15-01
Okučani, 3. lipnja 2015. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Predsjednik
Općinsko vijeće
Ivica Pivac, v.r.

25.

26.

Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 10/09 i 4/13 ), 24. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" 16/09 i 16/13)
Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08,
136/12, i 15/15 .) Općinsko vijeće općine Okučani
na svojoj 14. sjednici održanoj 3. lipnja 2015.
godine donijelo je

Na temelju članka 48. Statuta općine
Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 10/09, 4/13) i članka 15. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 16/09),
Općinsko vijeće na svosjoj 14. sjednici održanoj 3.
lipnja 2015. godine, donijelo je
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ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Sstatut i
Pravilnik Dječjeg vrtića Nova Gradiška

I.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Okučani daje prethodnu suglasnost na Statut i
Pravilnik Dječjeg vrtića Nova Gradiška za koje je
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na
svojoj 67. sjednici održanoj 25. veljače 2015. godine
donijelo Odluke o usvajanju prijedloga Statuta i
Pravilnika.
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27.

Na temelju članka 39.st.2 i čl. 43. st.8
Zakona o proračunu (N.N.br.87/08) i čl.34 Statuta
općine Okučani ("Sl.vjesnik Brodsko-posavske
županije" br.10/09 i 04/13), 24. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br.3/02 i
10/09). Općinsko vijeće na svojoj 14. sjednici
održanoj 3.lipnja 2015. godine, donijelo je:
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Okučani za 2015. godinu

II.

Članak 1.

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

Članak 1.mijenja se i glasi : Proračun općine
Okučani za 2015.godinu
(u daljnjem tekstu
"Proračun") sadrži :

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 021-05/15-01-13
Ur. br. 2178/21-01-15-01
Okučani, 3. lipnja 2015. godine
PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.
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Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi : prihodi/primici i rashodi/izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i
izdataka za 2015. godinu kako slijedi po pozicijama koje se mijenjaju:
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Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi : Rashodi/izdaci Proračuna u iznosu od 10.580.006,52 kn raspoređuju se po
organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu izmjena i dopuna :
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Članak 4.
Izmjena i dopuna Plana razvojnih program sastavni je dio Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije",
a primjenjivat će se za 2015.godinu.
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Klasa : 400-06/15-01-06
Urbroj: 2178/21-01-15-01
Okučani, 03. 06. 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac v.r.
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OPĆINA ORIOVAC

22.

Članak 2.

Na temelju članka 201. stavka (1) i članka
94. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju
(Narodne novine, broj 153/13), i članka 32. Statuta
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj 10/09 i 07/13), Općinsko
vijeće, na 11. sjednici održanoj 11.6.2015. godine,
donosi:
ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja općine
Oriovac sa Zakonom o prostornom uređenju
(NN br. 153/13)

Članak 1.
Donosi se usklađenje Prostornog plana
uređenja općine Oriovac (Službeni vjesnik BPŽ br.
24/05, 12/06 i 20/09) sa Zakonom o prostornom
uređenju (NN br. 153/13).

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

OPĆI DIO

A)

TEKSTUALNI DIO

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

GRAFIČKI DIO

3.E. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA…………...MJ 1: 25 000
PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE
PLANSKIH MJERA ZAŠTITE PROČIŠĆENO GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA ………….……MJ 1: 5 000
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4.B. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA
CIGLENIK
4.D. GRAĐEVINSKO PODRUČJA NASELJA
LUŽANI
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„Članak 202.
Na građevinskom zemljištu (izgrađenom i
neizgrađenom uređenom), prikazanim na
kartografskim prikazima M 1:5000, akti za gradnju
izdaju se temeljem odredbi za provođenje ovog
Plana.“

C)

OBVEZNI PRILOZI

1.

Obrazloženje usklađenja

U odredbama za provođenje briše se tekst
članka 203., 204., i 205.

2.

Stručne podloge, na kojima se temelje
prostorno planska rješenja

Ostali članci odredbi za provođenje se
zadržavaju.

3.

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

4.

Evidencija postupka izrade i donošenja
usklađenja

Zadržava se tekstualni dio i svi ostali
kartografski prikazi Prostornog plana uređenja
općine Oriovac (Službeni vjesnik BPŽ br. 24/05,
12/06 i 20/09) koji nisu navedeni u čl. 2 ove Odluke.

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

Članak 4.
Donošenjem ovog Plana zamjenjuju se
kartografski prikaziProstornog plana uređenja
općine Oriovac (Službeni vjesnik BPŽ br. 24/05,
12/06 i 20/09), navedeni u čl. 2 ove Odluke.
U odredbama za provođenje, postojeći tekst
članaka mijenja se novima koji glase:
„Članak 46.
Građevine povremenog stanovanja mogu se graditi
samo na slobodnostojeći način, a udaljenost od
susjednih međa ne može biti manja od 3,0 m. Na
područjima zona povremenog stanovanja moguća je
izgradnja građevina uz uvjet, da od osi postojećeg
puta moraju biti udaljene 6,0 m.“
U odredbama za provođenje, postojeći tekst
članaka mijenja se novima koji glase:

Za neizgrađene građevinske čestice koje
nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a
nisu na kartografskim prikazima mjerila 1: 5000
označene kao neuređene ostvaruju svoje pravo
(status uređenog) isključivo objedinjenjem s
neposrednom susjednom česticom koja posjeduje
pravo neposrednog pristupa na prometnu površinu.

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

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

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu (8.) osmog dana
po objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.

Strana: 1315
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/15-01/40
Urbroj: 2178/10-01-15-1
Oriovac, 11. 6. 2015. god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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OPĆINA SIBINJ

11.

Članak 2.

Temeljem članka 10. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN
– 28/10 ) i članka 30. Statuta općine Sibinj
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj
12.sjednici održanoj dana 12.lipnja 2015.godine
donosi sljedeću
ODLUKU
o plaćama službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinj

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Sibinj.

Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Sibinj čini umnožak
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na
koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen
i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za
svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
utvrđuje se kolektivnim ugovorom.
Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena
kolektivnim ugovorom utvrđuje ju odlukom
općinski načelnik.

Članak 4.
Za obračun plaće službenika i namještenika,
sukladno složenosti poslova radnog mjesta kojega
obavljaju određuju se sljedeći koeficijenti:

Broj: 9
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6.
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Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela –
koeficijent - 2,00
Stručni suradnik za računovodstveno –
financijske poslove – koeficijent - 1,70
Referent za komunalne poslove –
koeficijent - 1,20
Referent za uredsko poslovanje –
koeficijent - 1,20
Komunalni radnik – koeficijent – 1,10
Spremačica (nepuno radno vrijeme 20 sati
tjedno) – koeficijent – 0,35

posavske županije“, a njenim stupanjem na snagu
prestaje važiti odluka o plaći službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Sibinj, Klasa: 080 – 01/10 – 01/3, Urbroj:
2178/08 – 01 – 10 – 1, od 9. lipnja 2010. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 080-01/15-01/1
Urbroj: 2178/08-01-15-1
Sibinj, 12. lipnja 2015.g.

Članak 5.
Za natprosječne rezultate u radu službenici i
namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost
na radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće
službenik ili namještenika koji ostvaruje dodatak i
ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću,
uz primjenu kriterija i mjerila sukladno propisu koji
uređuje plaće službenika i namještenika u lokalnoj i
regionalnoj samoupravi.

Članak 6.
Ostala prava iz radnog odnosa službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Sibinj utvrđuju se kolektivnim ugovorom, a
ako ista nisu utvrđena kolektivnim ugovorom
određuje ih odlukom općinski načelnik.

Članak 7.
Sredstva za plaće i ostala materijalna prava iz radnog
odnosa za službenike i namještenike u Jedinstvenom
upravnom odjelu osiguravaju se u Proračunu općine
Sibinj, uz ograničenja određena propisima koji
uređuju plaće službenika i namještenika u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko –
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Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.

12.

Na temeljem članka 33. stavak 15. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („N.N.“ broj
94/13) i članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13),
općinski načelnik općine Sibinj, donosi :
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na
području općine Sibinj u 2014. godini

Gospodarenje otpadom je zakonska
obaveza jedinice lokalne samouprave. Temeljne
odredbe gospodarenja otpadom sadržane su u:
Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom (NN RH 94/13) i pripadajućim
pravilnicima,
Planu gospodarenja otpadom u
Brodsko-posavskoj županiji,
Sukladno navedenim zakonskim odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava
gospodarenja komunalnim otpadom, na sjednici
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Općinskog vijeća općine Sibinj, održane 7.veljače
2012 godine, usvojen je Plan gospodarenja
otpadom općine Sibinj („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 1/12).
1.
Analiza, te ocjena stanja i potreba u
gospodarenju otpadom na našem području
uključujući ostvarivanje ciljeva zacrtanih
Planom gospodarenja otpadom:
Dana 5. listopada 2001.g općina Sibinj je
zaključila Ugovor o koncesiji za skupljanje i odvoz
komunalnog otpada s područja općine Sibinj s
tvrtkom «Jakob Becker» d.o.o. Vrbskih žrtava 33,
Gornja Vrba, na rok od 30 godina.
Dana 8. lipnja 2011. godine, općinski
načelnik sklopio je sporazum o uspostavi cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom o zajedničkoj
izgradnji i korištenju Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije
a u svrhu uspostave cjelokupnog sustava
gospodarenja otpadom.
Dva puta godišnje (travanj ili svibanj i rujan
ili listopad) koncesionar odvozi krupni otpad, a o
terminu odvoza stanovništvo bude na vrijeme
obaviješteno.
Plan za naredno razdoblje vezan za
gospodarenje otpadom – planira se uspostava
sustava odvojenog skupljanja i obrade biološki
razgradivog otpada kao i obrada građevinskog
otpada.
Općina Sibinj nema lokaciju za službeno
odlagalište otpada iz razloga što je odvoz
komunalnog otpada povjereno koncesionaru tvrtki
«Jakob Becker» d.o.o. Gornja Vrba.
2.
Podaci o vrstama i količinama
proizvedenog otpada :
Na temelju podataka dostavljenih od strane
koncesionara „Jakob Becker d.o.o. Gornja Vrba, na
području općine Sibinj od domaćinstava prikupljeno
je ukupno 1065,86 tona komunalnog otpada; 34,46
tone ambalaže od papira i kartona ,te 11 tona
glomaznog otpada.
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3.
Podaci o postojećim i planiranim
građevinama i uređajima za gospodarenje
otpadom
Lokaciju za reciklažna dvorišta treba
odrediti u sljedećim Izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja općine Sibinj .
4.
Podaci o lokacijama odbačenog otpada i
njihovom uklanjanju,
Divljih odlagališta na području općine
uglavnom nema, osim na čestici k.č.3788 K.O.
Sibinj južno od istočnog lateralnog kanala i sjeverno
od autoceste, a na nekim mjestima nešto tek malo
zamjetno.
5.
Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva
smanjivanja ili sprečavanja nastanka otpada,
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i
akcije prikupljanja otpadom
Općina će nastojati osigurati funkcioniranje,
odnosno izgradnju reciklažnog dvorišta ili mobilne
jedinice postavljanjem odgovarajućeg broja i vrste
spremnika za odvojeno skupljanje problematičnog
otpada, no da bi to bilo moguće treba se izmijeniti
PPUO Sibinj.
6.
Opće mjere za gospodarenje otpadom,
opasnim otpadom i posebnim kategorijama
otpada
Propisat će se sukladno novom Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom.
7.
Provođenje nadzora od strane inspekcije
zaštite okoliša
Na području općine Sibinj nije proveden
nadzor od strane inspekcije zaštite okoliša, dok se
nadzor neuređenih odlagališta prati putem
djelatnika-namještenika.
U 2014. g. izvršena je revizija učinkovitosti
provedbe plana gospodarenja otpadom koju provodi
Državni ured za reviziju – Područni ured Osijek.
8.
Mjere prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivig
komunalnog otpada
Za provedbu mjera postupanja s otpadom
stanovništvo se potiče i obavještava putem
obavijesti, letaka, biltena i sl.
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Pilot projekt odvojenog skupljanja otpada u
kućanstvima započet će podjelom vreća za
odvajanje plastične, staklene i ambalaže od papira i
kartona u 2015. godini.
Kućanstva će prilikom podjele vreća dobiti i
letke na kojima će biti objašnjeno i riječima i
slikovno odvajanje korisnog otpada, sve druge
informacije za isto mogu se naći u na web stanici
tvrtke i putem telefona.
9.
Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog
papira, metala, stakala i plastike te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada
U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša
općina je postavila 8 zelenih otoka. Postavljeno je
ukupno 24 kontejnera i to na 9 lokacija u općini.
Zeleni otoci su postavljeni na sljedećim mjestima:
M.O Sibinj ispred zgrade općinske uprave, te na
izletištu Petnja; M.O. Slobodnica ispred društvenog
doma u Slobodnici; M.O. Bartolovci ispred
društvenog doma u Bartolovcima; M.O. Gromačnik
ispred autobusnog stajališta (kraj velikog mosta);
M.O. Brčino-Ravan ispred društvenog doma u
Ravnu; M.O. Grgurevići-Čelikovići-Jakačina Mala
ispred društvenog doma u Grgurevićima; M.O.
Gornji Andrijevci ispred društvenog doma u
Gornjim Andrijevcima i M.O. Grižići ispred
društvenog doma u Grižićima. Postavljeni su
kontejneri za papir,plastiku i staklo. Odvoz će se
vršiti jednom mjesečno ili sukladno dinamici
punjenja dogovoru s koncesionarom. Tijekom 2015.
godine će se podijeliti 1500 spremnika za papir koje
će domaćinstva odvajati korisni otpad.
10.
Popis projekata važnih za provedbu
odredbi Plana
Općina Sibinj nije donijela Program
građenja građevina za gospodarenje otpadom.

12.
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Rokovi i nositelji izvršenja Plana
Rokovi izvršenja plana – tijekom 2015. g.
Nositelj izvršenja plana: Općinski načelnik

Klasa: 351-01/15-01/8
Urbroj: 2178/08-03-15-1
Sibinj, 8. svibnja 2015. g.
Općinski načelnik
Josip Pavić, v.r.

13.

Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ br. 94/13) i čl. 30. Statuta općine Sibinj
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj, na
svojoj 12. sjednici održanoj dana 12. lipnja
2015.godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom
na području Sibinj za 2014. god.

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

Članak 2.
11.
Izvori i visina financijskih sredstava za
provedbu mjera gospodarenja otpadom
Financijska sredstva za provedbu mjera
gospodarenja otpadom osiguravaju se u proračunu
općine Sibinj.

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

Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
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Brodsko-posavske županije“.

II

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 351-01/15-01/8
Urbroj: 2178/08-01-15-2
Sibinj, 12. 6. 2015. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

Broj: 9

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I
DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA
Članak 2.

Izrada i donošenje izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Sibinj - 3. Izmjene
i dopune (u daljnjem tekstu: Prostorni plan) temelji
se na odredbama članaka od 86. do 113. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13
- u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju,
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim
prostornim pokazateljima i standardu elaborata
prostornih planova („Narodne novine“ br. 106/98,
39/04, 45/04, 163/04 i 09/11) (u daljnjem tekstu:
Pravilnik).

14.
III
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) i članka 30.
Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.04/13), Općinsko vijeće
općine Sibinj na 12.sjednici održanoj 12.lipnja
2015. godine donosi:
ODLUKU

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 3.

Tijekom primjene važećeg Prostornog plana
općine Sibinj pokazala se potreba za ovim
izmjenama i dopunama koja je proizašla iz potrebe
omogućavanja boljeg održivog
prostornog
uređenja općine, a navedenog i u usvojenom
Izvješću o stanju u prostoru općine Sibinj 2010.2014. god. (Sl. vj. BPŽ 22/14).

o izradi izmjena i dopuna (3. izmjene i dopune)
Prostornog plana uređenja općine Sibinj
IV
I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Sibinj („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 08/03,
07/04-ispravak greške, 02/07-vj. tumačenje,17/07 i
27/14-usklađenje sa Zakonom) - 3. izmjene i dopune
(u daljnjem tekstu: Odluka).

OBUHVAT PROSTORNOG PLANA
Članak 4.

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

V

SAŽETA OCJENA STANJA U
OBUHVATU PROSTORNOG PLANA
Članak 5.

Po donošenju Prostornog plana uređenja
općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 08/03) 2003 god., 2007. izrađene su 1.
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izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Sibinj, kao ciljane u segmentu izdvojenog
građevinskog područja gospodarske namjene i
usklađenje Prostornog plana uređenja općine Sibinj
sa Zakonom o prostornom uređenju, u segmentu
definiranja neuređenog i neizgrađenog zemljišta, a
sve u cilju omogućavanja izdavanja akata
provođenja Prostornog plana na uređenom
neizgrađenom građevinskom zemljištu (čl. 201.
Zakona o prostornom uređenju). U Izvješću o stanju
u prostoru općine Sibinj 2010.-2014. god., u
poglavlju IV 2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili
izmjena i dopuna postojećih planova – tablica 43,
definira se potreba izrade izmjene i dopune PPUO
Sibinj s definiranim ciljevima.
Slijedom navedenog, od izrade Izvornika –
Prostornog plana 2003. god. nije izrađena detaljna
analiza i verifikacija važećeg Plana, kao i cjelovito
usklađenje s trendovima i smjernicama razvoja.

VI

CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA
Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta Plana,
proizašla iz članka 3. i 5. ove Odluke, kao i potrebe
za omogućavanjem bolje provedbe Plana kroz
usuglašavanje i omogućavanje ishođenja dozvola i
akata gradnje kroz izmjenu odredbi za provođenje,
su sljedeći:
•
usklađenja Prostornog plana s izmjenama i
dopunama Prostornog plana Brodsko-posavske
županije (PP BPŽ „Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 04/01, 06/05, 11/07 i 14/08 pročišćeni tekst, 05/10 i 09/12), posebice u
segmentu zaštite prostora, gospodarenje s otpadom,
obnovljivi izvori energije, prostornih planova
regionalne razine;
•
usklađenje Prostornog plana sa Zakonom o
prostornom uređenju s pratećim aktima, u segmentu
odredbi za provođenje i kartografskih prikaza:
definiranje i razgraničenje građevinskih područja
naselja i izdvojenih građevinskih područja naselja
kao i izdvojenih dijelova građevinskih područja
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naselja, analiza potreba urbane sanacije, analiza
potreba izrade prostornih planova nižeg reda sa
smjernicama ili definiranje uvjeta provedbe zahvata
s detaljnošću urbanističkog plana uređenja, uvjete
provedbe zahvata u građevinskim područjima i
izvan građevinskih područja i sl.;
•
usklađenje Prostornog plana sa Zakonom o
zaštiti okoliša (NN RH 80/13) s pratećim aktima i
Zakona o zaštiti prirode s pratećim aktima;
•
Zahtjevi i smjernica javnopravnih tijela
određenih odlukom: usklađenje zona sanitarne
zaštite izvorišta „Jelas“, usklađenje zaštite voda i
vodoopskrbe s važećim i usvojenim studijama,
definiranje cestovne infrastrukture svih razina s
definiranjem zaštitnih pojaseva, usklađenje u
segmentu razvoja željezničke infrastrukture i
definiranje deniveliranih prijelaza za kolni i pješački
promet, razvoj kolodvora Sibinj, usklađenje odredbi
za provođenje u segmentu zaštite od požara,
usklađenje u segmentu sigurnosti prometa,
usklađenje u segmentu magistralnih naftovoda,
produktovoda i plinovoda, definiranje u segmentu
elektroničke komunikacijske infrastrukture,
definiranje izmjena i dopuna kartografskog prikaza i
odredbi za provođenje u segmentu zaštite kulturne
baštine, omogućavanje izgradnje lokalne
komunalne infrastrukture i ostali zahtjevi, brisanje
zone posebne namjene;
•
omogućavanja boljeg održivog prostornog
uređenja općine na temelju analize tijela općine:
definiranje prometnica svih razina kako grafički
tako i kroz odredbe za provođenje uz analizu širina
koridora, analiza potreba zona športa i rekreacije,
prenamjena zone posebne namjene u cilju
uključivanja u razvojne planove općine,
omogućavanje izgradnje reciklažnih dvorišta,
omogućavanje razvoja gospodarskih aktivnosti kroz
definiranje mini zona, manje korekcije građevinskih
područja, detaljnija analiza i razrada odredbi za
provođenje s dopunom istih u segmentu
povremenog stanovanja;
•
pojedinačnih zahtjeva slijedom čl. 85.
Zakona,; manje korekcije građevinskog područja
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naselja, omogućavanje gradnje sadržaja izvan
građevinskog područja (u funkciji lovstva, ribolova i
ostalih sadržaja definiranih Zakonom);

IX

•
usklađenja vezanih za korištenje novih
službenih geodetsko-katastarskih podloga.

VII

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA,
PLANOVA STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENTA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA,
ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE
UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU
PROSTORNIH PLANOVA

O izradi Plana obavještavaju se sljedeća
tijela i osobe određene posebnim propisima, s
pozivom za dostavom zahtjeva u roku od 30 dana
slijedom čl. 90. Zakona:

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

VIII

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH
RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 8.
Elaborat Prostornog plana izradit će stručni
izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA
ODREĐENIH POSEBNIM
PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA, TE
DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 10.

1.
Članak 7.
Za izradu Plana koristit će se važeći
Prostorni plan i dostupni podaci iz postojećih
strategija, studija i planova koji su izrađeni za
prostor obuhvata Plana i šire, a odgovaraju
razlozima i ciljevima donošenja Plana definiranim u
čl. 3., 5. i 6. ove Odluke.
Za potrebe izrade izmjena i dopuna koristit će
digitalne topografske podloge - osnovne državne
karte u MJ 1: 25 000.
Za određivanje korigiranih granica
građevinskog područja koristit će se digitalni
katastarski plan u mjerilu MJ 1: 5000.
Ažurne katastarsko-topografske podloge osigurat će
nositelj izrade Plana.

Broj: 9

9.

10.
11.

12.

13.

Ministarstvo pomorstva, prometa i
infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb;
Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada
Vukovara 78, 10 000 Zagreb;
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije, Babonićeva 121, 10000
Zagreb);
Ministarstvo obrane, Trg kralja Petra
Krešimira IV, 10000 Zagreb;
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Slavonskom Brodu, Starčevićeva 43, 35
000 Slavonski Brod;
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica
Republike Austrije 20, 10000 Zagreb;
Državni zavod za zaštitu prirode, radnička
cesta 80/7,10000 Zagreb
Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška, J.J.
Strossmayera 11, 35 400 Nova Gradiška;
Hrvatske autoceste d.o.o. za upravljanje,
održavanje i građenje autocesta, Sektor za
planiranje i razvoj, Širolina 4, 10000
Zagreb;
Hrvatske ceste - Ispostava Slavonski Brod,
I.G. Kovačića 58. Slavonski Brod;
Županijska uprava za ceste Brodskoposavske županije, I. G. Kovačića 58.
Slavonski Brod;
HRVATSKE ŽELJEZNICE, Razvoj i
investicije, A. Mihanovića 12, 10000
Zagreb;
PLINACRO d.o.o., Savske cesta 88 a,
10000 Zagreb;

Broj: 9
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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JANAF d.d., Miramarska 24, 10000
Zagreb;
MUP, Policijska uprava Brodsko-posavska,
I. Mažuranića 9, Slavonski Brod;
Hrvatska vodoprivreda, Slavonski Brod,
Vodnogospodarski odjel, Vodno područje
sliva Save, Šetalište braće Radić 22, 35000
Slavonski Brod;
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke
komunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb;
Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica
grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb;
„Vodovod“ Nikole Zrinskog 25, 35000
Slavonski Brod;
„Brod -plin“ Tome Skalice, 35000
Slavonski Brod;
Centar za gospodarenje otpadom BPŽ
d.o.o., Trg pobjede 26A, 35000 Slavonski
Brod;
HOPS Hrvatski operator prijenosnog
sustava, Kupska 4, 10 000 Zagreb;
HEP –Operator distribucijskog sustava DP
Elektra, Ul.k Petra Krešimira IV br 11,
35000 Slavonski Brod;
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel
za komunalno gospodarstvo i zaštitu
okoliša, P. Krešimira IV br. 1, 35000
Slavonski Brod;
Brodsko-posavska županija, Upravni odjel
za graditeljstvo i prostorno planiranje,P.
Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod;
Javna ustanova Natura Slavonica, P.
Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod;
Općina Brodski Stupnik;
Općina Bebrina;
Općina Podcrkavlje;
Općina Čaglin;
Grad Slavonski Brod;
Grad Pleternica;
Mjesni odbori - svi
Brodsko-posavska županija, Zavod za
prostorno uređenje, Trg pobjede 26 A,
35000 Slavonski Brod

X
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PLANIRANI
ROK ZA IZRADU
PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK
ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA
IZRADU PLANA
Članak 11.

Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade
i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana po
fazama kako slijedi:
o
Dostava prethodnih zahtjeva prema čl.
90 Zakona (podaci, planske smjernice i
propisani dokumenti) za izradu Plana:
najviše 30 dana od dana zaprimanja
Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva
o
Izrada Nacrta prijedloga Plana: 90 dana
od dostave prethodnih zahtjeva
o
Izrada Prijedloga plana po dostavi
Nacrta - u trajanju 15 dana
o
Javna rasprava s javnim uvidom: u
trajanju 15 dana
o
Izrada Izvješća o javnoj raspravi: 15
dana od završetka javne rasprave
o
Izrada Nacrta konačnog prijedloga
Plana: 15 dana od usvajanja Izvješća o
javnoj raspravi
o
Ishođenje mišljenja i suglasnosti na
Nacrt konačnog prijedloga Plana-u
trajanju 30 dana
o
Izrada Konačnog prijedloga- u trajanju 15
dana od ishođenja mišljenja/suglasnosti
o
Izrada Pročišćenog teksta odredbi za
provođenje i grafičkog dijela Izmjena i
dopuna Plana - u roku od 30 dana od dana
stupanja na snagu Odluke o donošenju
Izmjena i dopuna Plana.

XI IZVORI FINANCIRANJA PLANA
Članak 12.
Izrada Prostornog plana financira se iz
sredstava Općinskog proračuna.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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XII

ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA
ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA
PROSTORNOG PLANA

objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Članak 13.
Unutar obuhvata Prostornog plana za
vrijeme trajanja izmjena i dopuna nema zabrane
izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u
prostoru, odnosno građenje.

XIII

Broj: 9

Klasa: 350-01/15-01/5
Urbroj: 2178/08-01-15-33
Sibinj, 12. 6. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.

Provođenje ove Odluke povjerava se
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinjnositelju izrade Plana.
Nositelj izrade Plana obvezuje se da u roku
od 15 dana od dana objave ove Odluke:
−
Sukladno čl. 88. Zakona obavijesti javnost o
izradi Plana,
−
Pisanim putem o izradi Plana obavijesti
susjedne jedinice lokalne samouprave
općine Brodski Stupnik, Bebrina,
Podcrkavlje i Čaglin, te grad Slavonski
Brod i Pleternica,
−
Sukladno čl. 86. Zakona dostavi ovu
Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni
razvoj,
−
Sukladno čl. 34. Zakona dostavi ovu
Odluku u Informacijski sustav prostornog
uređenja Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja,
−
Sukladno čl. 34. Zakona dostaviti ovu
Odluku Zavodu za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije,
−
Sukladno čl. 90. Zakona dostaviti ovu
Odluku javnopravnim tijelima iz čl. 10. ove
Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za
izradu Plana.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom

15.

Na temelju Odluke o uvjetima i načinu
davanja na privremeno korištenje neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Sibinj i
javnih površina na području općine Sibinj
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 01/2012) i članka 30. Statuta općine Sibinj
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije,
broj: 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj
12.sjednici održanoj dana 12.lipnja 2015.godine,
donosi:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o minimalnim
visinama naknade za korištenje neizgrađenog
građevinskog zemljišta i javnih površina, te
zonama za korištenje javnih površina općine
Sibinj

Članak 1.
U članku 2., stavak 2., podstavak a), točka 4.
mijenja se i glasi :
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R.br.
4.

Površina
Površina koja se koristi za postavu
zabavnih radnji (cirkus, luna -park i sl.)
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Visina zakupnine u
kn/m²

Razdoblje

5,00

dnevno

Članak 2.

Članak 1.

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

Općinski načelnik i njegov zamjenik su
dužnosnici općine koji se biraju na neposrednim
izborima na način kako je to propisano zakonom.

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 2.

Klasa: 021-05/15-01/2
Urbroj: 2178/08-01-15-2
Sibinj, 12. 6. 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

Općinski načelnik i njegov zamjenik,
sukladno zakonu, svoju dužnost mogu obnašati
zasnivanjem radnog odnosa u mandatnom razdoblju
(profesionalno obnašanje dužnosti) ili svoju dužnost
mogu obnašati bez zasnivanja radnog odnosa
(volontersko obnašanje dužnosti).

Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji
imaju rodno značenje, neovisno jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na
muški i ženski rod.

16.

Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 30. Statuta
općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj
na svojoj 12.sjednici održanoj 12.lipnja 2015.godine
donosi
ODLUKU
o plaći i naknadi za obnašanje dužnosti
općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika

Članak 4.
Plaću općinskog načelnika i njegovo
zamjenika čini umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće, uvećano za 0,5 % za svaku navršenu
godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %.
Koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika
iznosi 2,65.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika općinskog
načelnika iznosi 2,00.

Članak 5.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika
općine Sibinj utvrđena je u visini koja se primjenjuje
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za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog
odjela općine Sibinj i kao takva će se primjenjivat za
obračun plaće načelnika odnosno zamjenika
općinskog načelnika.
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pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno
službenik nadležan za kadrovske poslove u općini
Sibinj.

Članak 9.
Članak 6.
Ostala materijalna prava i druga prava iz
radnog odnosa kao što su: regres za korištenje
godišnjeg odmora, otpremnina, pomoć u slučaju
smrti, odvojeni život, naknada troškova prijevoza,
službena putovanja, jubilarne nagrade, novčani
iznos ili poklon djeci u prigodi Sv.Nikole, godišnje
naknade za uskrsne i božićne blagdane i druga prava
ovdje ne spomenuta, utvrđuju se Kolektivnim
ugovorom za službenike i namještenike u
jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave, a ako nije uređeno Kolektivnim
ugovorom, utvrđuje ih odlukom općinski načelnik.

Sredstva za plaće, naknade za volontersko
obnašanje dužnosti i ostala prava, osiguravaju se u
Proračunu općine Sibinj.

Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o plaći i naknadi za obnašanje
dužnosti općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika (Klasa: 080-01/12-01/1;
Urbroj: 2178/08-01-12-1 od 07. 2.2012.godine)

Članak 11.
Članak 7.
Ako općinski načelnik i njegov zamjenik
svoje dužnosti obnašaju bez zasnivanja radnog
odnosa (volontersko obnašanje dužnosti) tada im
pripada pravo na naknadu za obnašanje dužnosti i to:
za općinskog načelnika 4.000,00 kn u neto
iznosu mjesečno
za zamjenika općinskog načelnika 2.500,00
kn u neto iznosu mjesečno.

Članak 8.
Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno
naknade za rad općinskog načelnika i njegovog
zamjenika kao i rješenja o ostalim pravima donosi

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
– posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 080-01/15-01/2
Urbroj: 2178/08-01-15-1
Sibinj, 12.lipnja 2015.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

Broj: 9
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OPĆINA SIKIREVCI

13.

Članak 2.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 3/13.) Općinsko vijeće općine
Sikirevci na svojoj 15.sjednici održanoj dana 1.
lipnja 2015. godine donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Inventurne komisije
općine Sikirevci sa stanjem 31. 12. 2014. god.

Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Inventurne komisije o
izvršenom popisu dugotrajne imovine, novčanih
sredstava, obaveza i potraživanja sa stanjem
31.12.2014. godine.

Ova Odluka stupa na snagu
danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 021-05/15-01/8
URBROJ: 2178/26-02-15-1
Sikirevci, 1.lipnja 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.
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II.

Na temelju clanka 110. Zakona o proracunu
(“Narodne Novine”, broj 87/08, 136/12, i 15/15.) i
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o
izvršenju Proracuna ("Narodne Novine"br. 24/13.) i
clanka 32. Statuta opcine Sikirevci (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/13.),
Opcinsko vijece opcine Sikirevci na 15. sjednici
održanoj dana 1.lipnja 2015. godine donosi:
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Rashodi i izdaci su utvrđeni po pozicijama
Proračuna za razdoblje od 1.1.2014. godine do
31.12.2014. godine i izvršeni su u ukupnom iznosu
od 2.157.435,53 kn.
Ukupno izvršeni
rashodi poslovanja
Ukupno izvršeni
rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
Sveukupno izvršenih
rashoda i izdataka

1.519.159,44 kn

638.276,09 kn
2.157.435,53 kn

o izvršenju Proracuna opcine Sikirevci
za 2014. godinu
III.
OPĆI DIO

Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
višak prihoda ostvareno prihoda i primitaka
2.750.862,26 kn

I.
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna
općine Sikirevci za razdoblje od 1.1.2014. godine
do 13.12.2014. godine obuhvaća ostvarene prihode i
primitke u iznosu od 2.750.862,26 kn.
Ukupno ostvareno prihoda
poslovanja
2.724.568,46 kn
Ukupno ostvareno
prihoda od prodaje
nefinancijske imovine
26.293,80 kn
Sveukupno ostvareno
prihoda i primitaka

izvršeni rashodi i izdaci
Višak prihoda od
1. 1. 2014. - 31. 12.2014

2.157.435,53 kn
593.426,73 kn

Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi:
Manjak prihoda prenesen
iz 2013. godine
–29.194,00 kn
Višak prihoda od
1.1.2013.-30.6.2013
593.426,73 kn
Ukupni višak
prihoda i primitaka
564.232,73 kn

2.750.862,26 kn
IV.
Tablica 1. Račun zaduživanja /financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

0,00 kn

Neto zaduživanje/financiranje

0,00 kn

Broj: 9
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V.

X.

Stanje žiro-računa na dana 1.1.2014. godine
bilo je 110.642,73 kn, a na dan 31.12. 2014. godine
iznosi 678.279,35 kn
Stanje blagajne na dan 1.1.2014. godine bilo
je 564,11 kn, a na dan 31.12. 2014. godine iznosi
533,99 kn.

Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priloženih podataka
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda
i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna općine
Sikirevci, za razdoblje od 1. siječnja 2014. god do
31. prosinca 2014. godine (tabelarni prikaz) i sastavi
je dio Odluke.

VI.
I.
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih
društava na dan 31. 12. 2014. god. iznosi
34.716,00kn.

VII.
Stanje potraživanja na dan 31.prosinca
2014. godine sveukupno iznosi 462.825,02kn, a
sastoji se od :
-potraživanja za poreze
17.083,34 kn
-potraživanja za prihode
od imovine
173.003,06 kn
-potraž.za administ.
pristojbe i dr.
161.129,23 kn
-potraživanja od prodaje
nefinancijske imovine
111.609,39 kn

POSEBNI DIO
XI.

Posebni dio izvješća o izvršenju Proračuna
općine Sikirevci sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
potanjim namjenama.

III.

PRIJELAZNE I ZAKLJUCNE
ODREDBE
XII.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna
zajedno s usporednim pregledom planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

VIII.
Stanje nepodmirenih obveza na dan
31.12.2014.godine iznosi 8.874,88kn.
Rashodi budućih razdoblja iznosi 6.857,88 kn.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 400-05/15-01/1
URBROJ:2178/26-02-15-01
Sikirevci; 1. lipnja 2015.

IX.
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve u izvještajnom razdoblju izvršeni su u
iznosu od 851,00 kn.

Predsjednik
Opcinskog vijeca:
IVAN IVEŠIC, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

19.

Članak 2.

Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13) i čl. 95., 96., 97., 98. i 99. Statuta općine
Slavonski Šamac (»Službeni vjesnik« Brodsko –
posavske županije 06/13) Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac na 12. sjednici održanoj 3. lipnja
2015. godine donosi
PRAVILNIK
o ostvarivanju prava na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija
općine Slavonski Šamac

I.

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

Opće odredbe
Članak 3.
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).

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13):
(1)
»Informacija« je svaki podatak koji
posjeduje općina Slavonski Šamac kao tijelo javne

Broj: 9
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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 Slavonski Šamac
omogućiti pristup zatraženoj informaciji, odnosno
objaviti informacije neovisno o postavljenom
zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz
obveze određene zakonom ili drugim propisom.
(3)
»Ponovna uporaba« znači uporabu
informacija općine Slavonski Šamac 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.
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isključivo osoba zaposlena u
Šamac.

općini Slavonski

Članak 7.
Općina Slavonski Šamac 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 Slavonski Šamac, kao i
rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup
informacijama i ponovne uporabe informacija.

Članak 9.
Članak 4.
Općina Slavonski Šamac 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. 95., 96., 97., 98. i 99. Statuta
općine Slavonski Šamac.

II.

Službenik za informiranje
Članak 5.

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

Članak 6.
Službenik za informiranje može biti

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

Broj: 9

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

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

Članak 16.
Općina Slavonski Šamac može ograničiti pristup
informaciji:

Članak 11.
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.

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 Slavonski Šamac, 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.

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.

Članak 17.
Općina Slavonski Šamac može ograničiti
pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi
njezino objavljivanje:
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1)
onemogućilo učinkovito, neovisno i
nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog
pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke
ili kazne,
2)
onemogućilo rad tijela koja obavljaju
upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno
nadzor zakonitosti,
3)
povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva,
osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili
vlasnika.

Članak 18.
Informacije kojima se ograničuje pravo na
pristup iz razloga navedenih u čl. 17. st. 3. ovog
članka postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj
kome bi objavljivanjem informacije mogla biti
prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina
od dana kad je informacija nastala, osim ako
zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

Strana: 1359

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 Slavonski Šamac radi
informiranja javnosti,
(2)
davanjem informacije korisniku koji je
podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
1)
neposrednim davanjem informacije,
2)
davanjem informacije pisanim putem,
3)
uvidom u dokumente i izradom preslika
dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
4)
dostavljanjem preslika dokumenta koji
sadrži traženu informaciju,
5)
na drugi način koji je prikladan za
ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Članak 22.
Korisnik može u zahtjevu za pristup
informaciji naznačiti prikladan način dobivanja
informacije, a ako ne naznači informacija će se
dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

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

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

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

pravodobnim objavljivanjem informacija o

Članak 24.
U svrhu ponovne uporabe informacija
općina Slavonski Šamac će učiniti svoje informacije
dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to
moguće i primjereno. općina Slavonski Šamac nema
obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog
oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela
informacije, te nema obvezu obnavljati (ažurirati,
nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu
informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.
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VI.

Zahtjev
Članak 25.

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

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

Članak 27.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem
telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je
podnesen putem elektroničke komunikacije smatrat
će se da je podnesen pisani zahtjev. Zahtjev i
službena bilješka evidentiraju se u Službenom
upisniku redosljedom prema vremenu nastanka.
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korisnik i službenik za informiranje. O usmeno
podnesenom zahtjevu koji je podnesen telefonskim
putem, službenik za informiranje sastavit će
službenu bilješku koju vlastoručno potpisuje
službenik za informiranje.
(3)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev
(navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: datum podnošenja
zahtjeva od strane korisnika za pristup informaciji,
zatim koja je informacija zatražena, datum
zaprimanja informacije, te opis informacija za koje
se traži dopuna ili ispravak informacije koja je
zatražena, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva,
mjesto i datum.
(4)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama
pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev
(navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: informacije koje se
žele ponovno upotrijebiti, način primanja tražene
informacije, svrhu u koju se želi ponovno
upotrijebiti informacije, vlastoručni potpis
podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.

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

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

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog
zahtjeva općina Slavonski Šamac 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 Slavonski Šamac odbacit će
zahtjev rješenjem.

Članak 31.
Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za
ponovnu uporabu informacija mogu se produžiti za
15 dana, računajući od dana kad je općina Slavonski
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Šamac 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.
Članak 32.
O produženju rokova općina Slavonski
Šamac bez odgode će, a najkasnije u roku od 8 dana,
obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge
zbog kojih je taj rok produžen.

VII.
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20.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj
skrbi (N.N. br.157/13 i 152/14) i članka 32. Statuta
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 6/13), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 12. sjednici
održanoj dana 3. lipnja 2015. godine donosi
ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području općine
Slavonski Šamac

Prijelazne i završne odredbe
Članak 33.
I.

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

Članak 34.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se oblici i prava iz
socijalne skrbi koja osigurava općina Slavonski
Šamac, te uvjeti i način njihova ostvarivanja,
korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje
tih prava.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Članak 35.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika
prestaje važiti Odluka o ustrojavanju Kataloga
informacija općine Slavonski Šamac („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 05/05, od
8. ožujka 2005. godine).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 008-01/15-01/4
URBROJ: 2178/09-02-15-1
U Slavonskom Šamcu, 3. lipnja 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franjo Vuksanović, v.r.

OPĆE ODREDBE

Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi osiguravaju se u Proračunu općine Slavonski
Šamac za svaku kalendarsku godinu i na Programu
financiranja socijalne skrbi općine Slavonski
Šamac za istu kalendarsku godinu.

II.

KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom
Odlukom mogu ostvariti samci ili članovi obitelji
koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje
osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti
ostvariti svojim radom, prihodima od imovine, te
obveznika uzdržavanja ili na drugi način, te osobe
navedene u članku 21. Zakona o socijalnoj skrbi (u
daljnjem tekstu: Zakon).
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Članak 4.

-

Prava iz socijalne skrbi, temeljem ove
Odluke, mogu ostvariti hrvatski državljani i stranci i
osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom u RH
koji imaju prebivalište na području općine
Slavonski Šamac, te koji ispunjavaju uvjete prema
kriterijima iz Zakona i ove Odluke.

-

Članak 5.
Korisnici socijalne skrbi kojima je
određeno pravo iz socijalne skrbi po ovoj Odluci ne
mogu to pravo prenositi na druge osobe, niti se ta
prava mogu nasljeđivati.

III.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi po ovoj Odluci
osiguravaju se prvenstveno kao pomoć za
podmirenje troškova stanovanja, u koje spadaju:
•
troškovi najamnine,
•
troškovi komunalne naknade,
•
troškovi električne energije,
•
troškovi plina,
•
troškovi grijanja,
•
troškovi vode i odvodnje,
•
troškovi ogrijeva,
•
drugi troškovi stanovanja u skladu s
posebnim propisima.

-
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sufinanciranje prijevoza učenika srednjih
škola,
pomoć za topli obrok za učenike u osnovnoj
školi (školska kuhinja),
pravo na oslobađanje plaćanja komunalne
naknade,
ostale pomoći.

IV.
OSTALI OBLICI POMOĆI
- JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ
Članak 8.
Jednokratna novčana pomoć je poseban
oblik materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se
našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti
iz razloga na koje nisu mogli utjecati, te radi toga
nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne
potrebe kao što su školovanje djeteta, bolest ili smrt
člana obitelji, elementarne nepogode, nabavka
osnovnih predmeta u kućanstvu, plaćanje računa el.
energije, vode i sl., nabavka neophodne odjeće,
obuće i drugo. U postupku priznavanja jednokratne
novčane pomoći korisnik je dužan pribaviti dokaz o
opravdanosti potrebe radi koje podnosi zahtjev.
O visini jednokratne novčane pomoći odlučuje
zaključkom/odlukom načelnik.
Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki
pojedini slučaj iz st. 1. ovog članka, odredit će
općinski načelnik.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti u
novcu izravno korisniku ili na način da se
djelomično ili u cijelosti plati račun izravno
ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila
uslugu.

Članak 7.
Pored prava na podmirenje dijela troškova
stanovanja iz prethodnog članka, korisnicima
socijalne skrbi po ovoj Odluci mogu se iznimno, po
posebno provedenom postupku osigurati i druga
prava iz socijalne skrbi i to:
pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
jednokratna novčana pomoć za rođenje
djeteta,
pravo na pomoć studentima,

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA
ROĐENJE DJETETA
Članak 9.
Jednokratna novčana pomoć za rođenje
djeteta ostvaruju sve obitelji na području općine
Slavonski Šamac bez obzira na socijalni status, za
svako novorođeno dijete.
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Uvjeti i iznosi sredstava za ostvarivanje prava iz
prethodnog stavka utvrđeni su posebnom Odlukom
Općinskog vijeća.
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učenika dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Slavonski Šamac prema čl. 20.ove Odluke.
Odluku o isplati pomoći donosi općinski načelnik, a
odobrena sredstva doznačuju se na IBAN
Županijske riznice Brodsko-posavske županije.

POMOĆ STUDENTIMA
Članak 10.
Pomoć studentima odobrava se na temelju
odluke Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac u
kojoj se određuje visina i način ostvarivanja pomoći,
kao i zapreke za ostvarivanje ove vrste pomoći.

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA
SREDNJIH ŠKOLA
Članak 11.
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih
škola je potpora/pomoć učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području općine Slavonski Šamac
koji pohađaju srednju školu izvan mjesta svog
prebivališta.
Visina potpora/pomoći, kao i kriteriji za
ostvarivanje te pomoći propisuje posebnom
odlukom Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
za svaku kalendarsku godinu.

POMOĆ ZA TOPLI OBROK ZA UČENIKE U
OSNOVNOJ ŠKOLI (ŠKOLSKA KUHINJA)
Članak 12.
Pomoć za topli obrok za učenike u osnovnoj
školi (školska kuhinja).
Pravo na besplatnu školsku kuhinju može ostvariti
učenik iz socijalno ugroženih obitelji, a na
prijedlog/zahtjev uprave škole ili roditelja socijalno
ugroženih učenika na području općine Slavonski
Šamac.
Pravo na pomoć ostvaruje obitelj učenika čiji prihod
po članu kućanstva ne prelazi 50% osnovice iz čl.
27. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz st.2. ovog članka
(potvrda o prihodima) roditelji socijalno ugroženih

PRAVO NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE
Članak 13.
Pravo na oslobađanje plaćanja komunalne
naknade
Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od plaćanja
iste mogu biti oslobođene osobe koje udovoljavaju
uvjetima i kriterijima oslobođenja, a koji su
definirani u Odluci o komunalnoj naknadi općine
Slavonski Šamac.
Poslove u svezi s oslobađanjem od plaćanja
komunalne naknade obavlja Jedinstveni upravni
odjel općine Slavonski Šamac

OSTALE POMOĆI
Članak 14.
Ostale pomoći su različiti oblici pomoći
koje može odobriti načelnik ili Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac, a odnose se na: pomoć
invalidima i hendikepiranim osobama, darove za
djecu iz obitelji slabijeg socijalnog statusa, dodjela
poklon paketa osnovnoškolcima povodom sv.
Nikole, jednokratna novčana pomoć roditeljima
polaznika djece prvog razreda, pomoć pri
ostvarivanju Programa „Male škole“ i „Igraonice“,
potpora za rad udruga, humanitarnih organizacija i
ustanova za djecu s posebnim potrebama, pomoć za
podmirenje troškova nabavke udžbenika učenika
osnovne škole i ostalo.
Nadležno tijelo o odobravanju pomoći iz st.1. ovog
članka donijet će posebne Odluke.
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V.
KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE
PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Naknada za troškove stanovanja
Članak 15.
Pravo na naknadu za podmirenje troškova
stanovanja ima samac ili članovi kućanstva pod
uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi i
ovom Odlukom, ako plaćanje troškova stanovanja
ne ostvaruje po drugoj osnovi.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju
rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na
zajamčenu minimalnu naknadu.

Članak 16.
Pravo na naknadu za podmirenje troškova
stanovanja priznaje se do iznosa polovice sredstava
zajamčene minimalne naknade
potrebne za
uzdržavanje samca ili članova obitelji prema članku
30. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi.
O priznavanju prava Jedinstveni upravni odjel
općine Slavonski Šamac donosi rješenje.

Članak 17.
Korisnik kojemu je odobrena socijalna skrb
po ovoj Odluci u obliku naknade za podmirenje
troškova stanovanja dužan je davati točne podatke o
svim svojim redovitim i drugim prihodima,
nekretninama ili drugoj imovini, te mora omogućiti
službenicima Jedinstvenog upravnog odjela općine
Slavonski Šamac uvid u svoje prihode i imovno
stanje te u roku od osam dana prijaviti svaku
promjenu koja utječe na ostvarivanje ili na visinu
pomoći.
Ukoliko se utvrdi da je korisnik socijalne skrbi dao
netočne podatke, Jedinstveni upravni odjel općine
Slavonski Šamac će donijeti rješenje o ukidanju
Rješenja o odobravanju socijalne skrbi.

Članak 18.
Radno sposobni korisnici pojedinih vidova
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socijalne skrbi općine Slavonski Šamac dužni su po
pozivu načelnika općine Slavonski Šamac
sudjelovati u povremenim poslovima koji se
tretiraju kao društveno koristan rad u organizaciji
općine Slavonski Šamac.
Ukoliko osobe iz prethodnog stavka ovog članka
neopravdano odbiju sudjelovati u navedenim
radovima, gube pravo na socijalnu skrb po ovoj
Odluci u toj kalendarskoj godini.
Ostale obveze, način reguliranja istih, kao i mjere
koje nastaju propuštanjem ispunjavanja obveze iz st.
1. ovog članka, propisani su Zakonom o socijalnoj
skrbi.

VI.
NADLEŽNOST I POSTUPAK
OSTVARIVANJA PRAVA
Članak 19.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi po ovoj Odluci, pokreće se na pismeni zahtjev
korisnika. Zahtjev se podnosi tijelu koje odlučuje o
pojedinoj vrsti pomoći, a putem Jedinstvenog
upravnog odjela općine Slavonski Šamac.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje
prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava
dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze
(koji su propisani Zakonom, propisima Centra za
socijalnu skrb i ovom Odlukom) potrebne radi
utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za
ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi
propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni
upravni odjel općine Slavonski Šamac.

Članak 20.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne
skrbi moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju
uvjeta iz ove Odluke i to:
presliku Domovnice
presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o
prebivalištu i boravištu,
dokaz o novčanim primanjima podnositelja
zahtjeva i članova njegove obitelji,
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za radno nesposobne osobe dokaz kojim je
nesposobnost za rad utvrđena prema općim
propisima,
druge dokaze o ispunjavanju kriterija iz ove
Odluke, po ocjeni načelnika i službenika
općine Slavonski Šamac.

Članak 21.
U slučajevima iz članka 6. ove Odluke
nakon podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz
socijalne skrbi u podmirenju troškova stanovanja,
provodi se cjelokupni postupak i temeljem
utvrđenog činjeničnog stanja i priložene
dokumentacije donosi se rješenje o prihvaćanju ili
odbijanju zahtjeva.
U iznimnim slučajevima iz članka 7. i 8. kao:
pravo na jednokratnu novčanu pomoć
pomoć za topli obrok za učenike u osnovnoj
školi (školska kuhinja),
a nakon podnesene zamolbe, načelnik utvrđivanje
činjenično stanje ispunjavanja kriterija iz ove
Odluke, te se donosi odgovarajuću Odluku.
U ostalim slučajevima iz članka 7 ove odluke. :
jednokratna novčana pomoć za rođenje
djeteta,
pravo na pomoć studentima,
sufinanciranje prijevoza učenika srednjih
škola,
postupa se u skladu s posebnim odlukama
Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac.

Članak 22.
Nadležno tijelo općine Slavonski Šamac
nakon zaprimanja zahtjeva iz članka 21. ove
Odluke, pokreće postupak za ostvarivanje prava na
sljedeći način:
ukoliko je zahtjev dostavljen bez priloženih
dokaza iz članka 20. ove Odluke, zatražit će od
podnositelja zahtjeva da priloži odgovarajuću
dokumentaciju u roku od 15 dana od dana
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podnošenja zahtjeva, a u protivnom će zahtjev
odbaciti zaključkom kao nepotpun,
nakon zaprimanja zahtjeva s potrebnim
dokazima zapisnički će se saslušati podnositelja
zahtjeva o svim činjenicama u skladu s kriterijima za
ostvarivanje prava iz socijalne skrbi,
u slučaju ukazane potrebe provest će se
očevid na licu mjesta o stanju domaćinstva, odnosno
obitelji koja je podnijela zahtjev,
ako se radi o zahtjevu za ostvarivanje
pomoći za troškove stanovanja, od podnositelja
zahtjeva zatražit će se i dokazi o veličini stambene
površine, a ukoliko takav dokument ne postoji,
izvršit će se očevid na licu mjesta.
Nakon provedenog postupka iz proteklih stavaka,
nadležno tijelo općine Slavonski Šamac donosi
odgovarajuću odluku/rješenje s odgovarajućim
obrazloženjem i dostavlja se podnositelju zahtjeva.

Članak 23.
Rješenje o odobrenju naknade za troškove
stanovanja donosi se za razdoblje od podnošenja
zahtjeva, s važenjem do konca tekuće proračunske
godine.

Članak 24.
Korisnik prava socijalne skrbi utvrđen
ovom Odlukom, dužan je općini Slavonski Šamac
prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje
su bile odlučujuće za donošenje rješenja o
ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, u
roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel općine
Slavonski Šamac, radi provjere, od korisnika prava
socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava, zatražiti
nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja
okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na
socijalnu skrb.
U slučaju, da za vrijeme korištenja prava utvrđenih
ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o
kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb,
nadležno tijelo općine Slavonski Šamac donijeti
novo rješenje/odluku, kojim će korisniku prava
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utvrditi prestanak tih prava, te odrediti visinu, rok i
način povrata protupravno stečene koristi.

Članak 25.
Protiv Rješenja kojima se odlučuje o pravu
na socijalnu skrb utvrđeni ovom Odlukom, odlučuje
nadležno upravno tijelo Brodsko-posavske
županije.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.

Broj: 9

21.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08,
48/10, 74/11, 80/13, 158/13– Odluka USRH i
92/14), članka 33. Prekršajnog zakona ("Narodne
novine" broj 107/07 i 39/13, te članka 16. Statuta
općine Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije", br. 6/2013 od 10.
travnja 2013. godine), uz prethodnu suglasnost
Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave
Brodsko-posavske, Broj:511-11-03-2-3367/3-15
F.G., od 27. svibnja 2015. godine, Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac, na 12. sjednici održanoj 3.
lipnja 2015. godine donosi

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 25/12.).

ODLUKU
o uređenju prometa na području općine
Slavonski Šamac

Članak 27.
I.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 550-01/15-01/25
URBROJ: 2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 3. lipnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje promet na javno
prometnim površinama na području
općine Slavonski Šamac (u daljnjem tekstu: općina)
te mjere za njihovo provođenje.
Javne ceste u smislu ove Odluke smatraju se lokalne,
županijske i državne ceste koje se nalaze na
području općine.
Ceste i dionice cesta na području općine Slavonski
Šamac ujedno su i ulice koje imaju svoja imena.
Državna cesta D-7 na području općine Slavonski
Šamac obuhvaća ulice: J.J. Strossmayera,
Ljudevita Gaja, Savska cesta, Kralja Zvonimira.
Državna cesta D-520 na području općine
Slavonski Šamac obuhvaća ulice Vladimira
Nazora i Petra Preradovića.

Članak 2.
Promet na javnim prometnim površinama
dopušten je svakom sudioniku u prometu pod
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jednakim uvjetima, na način propisan Zakonom o
sigurnosti prometa na cestama i ovom Odlukom.
Na javnim prometnim površinama ne smiju se
poduzimati radnje ili djelatnosti koje bi mogle
oštetiti javnu prometnu površinu ili ugroziti
sigurnost, protočnost prometa vozila i kretanje
pješaka, bez prethodno pribavljene suglasnosti
nadležnih službi općine.

Članak 3.
Ovom Odlukom, uz prethodnu suglasnost
Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove,
uređuje se promet na području općine tako da se
određuje:
1. ceste s prednošću prolaza,
2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
3. sustav tehničkog uređenja prometa,
4. ograničenje brzine kretanja vozila,
5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda,
turističkog vlaka, zaprežnih kola,
gonjenja i vođenja stoke,
6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane
parkiranja i mjesta ograničenog
parkiranja,
7. zone smirenog prometa,
8. blokiranje autobusa, teretnih automobila,
priključnih vozila i radnih strojeva na
mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih
vrsta vozila i način deblokada tih vozila,
9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za
pješake na opasnim mjestima,
10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje
školske djece, posebne tehničke mjere za
sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih,
zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i slično,
11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih
vozila,
12. površina na kojoj će se obavljati: test vožnja,
terenska vožnja (cross), vožnja izvan
kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene
vožnje,
13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama
smirenog prometa i pješačkim
zonama.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se promet
uređuje na dijelu državne ili županijske ceste
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potrebna je i suglasnost Ministarstva nadležnog za
poslove prometa.

Članak 4.
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
odobrava općinskom načelniku da uz prethodnu
suglasnost Policijske uprave može izdati suglasnost
za zauzimanje dijelova nogostupa ogradama,
stolovima i stolicama, štandovima, kioscima i slično
pod uvjetima da se time ne smanjuje preglednost i da
je za nesmetan i siguran prolaz pješaka ostavljena
površina nogostupa najmanje 1,6 m.

Članak 5.
Svi sudionici u prometu na području općine
Slavonski Šamac, osim na području MCGP
Slavonski Šamac dužni su pridržavati se odredbi
Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ove
Odluke kao i ostalih propisa donesenih na osnovi
navedenog Zakona.

Članak 6.
Na području općine zabranjuje se promet
teretnim vozilima ukupne mase veće od 7,5 tona,
osim vozilima koja prometuju državnim cestama D7 i D-520, kao i vozilima za opskrbu i osobnu
dostavu, te vozila vatrogasne službe, policije,
Ministarstva obrane, servisnih vozila, vozila pod
pratnjom kao i specijalnih vozila ovlaštenih fizičkih
i pravnih osoba kojima se obavljaju poslovi iz
komunalnih djelatnosti.
Zabranjuje se ulazak u naselja radnim strojevima
(utovarivačima, strojevima za izvlačenje drva i sl.) s
lancima na kotačima osim za potrebe čišćenja
snijega u zimskim uvjetima.

Članak 7.
Privremenu regulaciju prometa na javno
prometnim površinama zbog izgradnje,
rekonstrukcije i popravka kolnika, građevinskih
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objekata i instalacija na temelju zahtjeva utvrđuje
Jedinstveni upravni odjel općine Slavonski Šamac
(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel), uz
prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova, Policijske uprave Brodsko-posavske (u
daljnjem tekstu: Policijska uprava).
Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka
Jedinstveni upravni odjel može privremeno
zabraniti promet na nerazvrstanoj cesti ako se radovi
ne mogu izvesti bez obustave prometa.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, kada je
zbog hitne intervencije na nerazvrstanoj cesti
potrebno neodložno uvesti ograničenja, zabranu ili
neku drugu promjenu na postojećoj regulaciji
odvijanja prometa, pravna ili fizička osoba koja
obavlja radove na prometnici, dužna je odmah
izvijestiti Policijsku upravu.
U vremenskom razdoblju od 15. 11. tekuće godine
do 15. 4. iduće godine, odnosno odmah u trenutku
nastanka zimskih uvjeta na cesti (snijeg, led i druge
vremenske nepogode) svi sudionici u prometu
moraju upotrebljavati propisanu zimsku opremu,
odnosno prilagoditi način vožnje uvjetima na cesti, i
to sve do normaliziranja stanja na cesti.
Jedinstveni upravni odjel dužan je voditi evidenciju
o prometnoj signalizaciji na području općine, te
voditi brigu i nadzor nad ispravnošću prometne
signalizacije.
Članak 8.
Odobrenje o privremenoj regulaciji
prometa na javno prometnim površinama,
Jedinstveni upravni odjel može donijeti i kada je
neposredno ugrožena sigurnost prometa
izvanrednim događajima kao što su poplave, požari,
odroni zemlje ili pada kamenja i stijena, stabala,
iznenadnog oštećenja kolnika i slično.
Osim slučajeva navedenih u stavku 1. ovog članka,
opravdani slučaj za privremenu regulaciju i
preusmjeravanje prometa smatra se i drugi
predviđeni događaj koji utječe na sigurnost i
protočnost prometa na cesti u smislu članka 4.
Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku
zatvaranja javne ceste.
O donesenom odobrenju iz stavka 1. ovog članka
Jedinstveni upravni odjel dužan je obavijestiti
Policijsku upravu.
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Ograničenja, zabrane i druge promjene u
postojećoj regulaciji prometa koje se po
potrebi uvode na nerazvrstanim prometnicama na
području općine radi poboljšanja sigurnosti i zaštite
sudionika u prometu, zaštita okoliša, sprečavanja ili
smanjenja prometnih zagušenja, korištenja
parkirališta i slično, određuje općinski načelnik na
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela uz
suglasnost Policijske uprave.

Članak 10.
Na kategoriziranim cestama za aktivnosti
unutar cestovnog zemljišta i zaštitnog pojasa cesta
potrebno je provoditi postupke kod nadležnih tijela
sukladno Zakonu o cestama i Zakonu o gradnji.

Članak 11.
Pravna ili fizička osoba nadležna za
održavanje ceste dužna je voditi brigu i poduzimati
primjerene mjere radi omogućavanja sigurnog i
nesmetanog odvijanja prometa.

II.

CESTE S PREDNOŠĆU PROLASKA
Članak 12.

Ceste s prednošću prolaska u općini su
državne ceste D-7 (GP Duboševica – Beli Manastir –
Osijek – Đakovo – GP Slavonski Šamac – granica R
BIH) i D-520 ( čvor Babina Greda (A-3) – Slavonski
Šamac (D-7)) u odnosu na lokalnu cestu L-42049 i
nerazvrstane ceste i lokalna cesta L - 42049 u odnosu
na nerazvrstane ceste.
Nerazvrstane ceste na području općine iste
su važnosti , osim ako prometnim znakom nije
drugačije regulirano.
Za sve ceste vrijede pravila prednost
prolaska određena člankom 57. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08,
48/10, 74/11 i 80/13, 158/13– Odluka USRH i
92/14).
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Na području općine raskrižja se mogu
rješavati i na način da se na kolniku, odnosno dijelu
kolnika vozila moraju kretati u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu (kružni tok).

III. DVOSMJERNI, ODNOSNO
JEDNOSMJERNI PROMET
Članak 13.
Na svim cestama i ulicama na području
općine promet se odvija dvosmjerno.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka općinski
načelnik može odrediti da se promet u pojedinim
ulicama, odnosno nerazvrstanim cestama odvija u
jednom smjeru ukoliko za to postoje prometni i
sigurnosni razlozi, uz prethodnu suglasnost
Policijske uprave.

IV. SUSTAV TEHNIČKOG UREĐENJA
PROMETA
Članak 14.
Sustav tehničkog uređenja prometa
obuhvaća izgradnju, postavu i održavanje
opreme i oznaka kojom se obavlja regulacija i
nadzor prometa, postiže i održava
zadovoljavajuća sigurnost svih sudionika u prometu
i održava prohodnost prometnih
površina.
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Prometni znakovi, prometna svjetla i
svjetlosne oznake, oznake na kolniku i drugim
površinama, prometna oprema cesta, te signalizacija
i oprema za regulaciju, smirivanje i nadzor prometa
postavljaju se na temelju prometnog projekta u
skladu s odredbama Pravilnika o prometnim
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.
(„Narodne novine“ br. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11.)

Članak 17.
Prometni znakovi postavljaju se i održavaju
tako da ih sudionici u prometu mogu na vrijeme i
lako uočiti danju i noću i pravovremeno postupiti u
skladu s njihovim značenjem.
Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi
da ne ugrožavaju kretanje pješaka i da ih pješaci i
vozila ne zaklanjaju.
Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili
zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara
izmijenjenim uvjetima na cesti i zahtjevima
sigurnosti, te ako su oštećeni ili uništeni.
Članak 18.
Sva oprema iz članka 16. ove Odluke treba
zadovoljavati propise o sigurnosti
prometa.

Članak 19.
Članak 15.
Tehničkim uređenjem prometa u užem
smislu smatra se određivanje mjesta postavljanje
horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosnih
uređaja i određivanje načina rada tih uređaja,
određivanje mjesta postavljanja prometne, zaštitne i
druge opreme na prometnim površinama.
Tehničko uređenje prometa obavlja pravna ili
fizička osoba nadležna za održavanje cesta.

Pod održavanjem prometnih znakova
podrazumijeva se njihovo čišćenje, popravak, te
zamjena dotrajalih i nejasnih znakova novim
istovjetnim znacima.
Za poslove održavanja nije potreban prometni
projekt.

Članak 20.
Poslove postavljanja i održavanja opreme iz
članka 19. ove Odluke, na nerazvrstanim cestama
obavlja pravna ili fizička osoba, s kojom je općina
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sklopila ugovor za obavljanje te vrste poslova.
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posebnim zakonom i propisima donesenim na
temelju tog zakona.

Članak 21.
U slučaju prometne nesreće, kao i za
namjerno ili iz nehaja oštećene ili uništene prometne
znakove i ostalu cestovnu opremu, općina ima pravo
tražiti naknadu štete od počinitelja.

Članak 22.
Športske i druge priredbe ili slične
aktivnosti na cesti, ne smiju se održavati bez
odobrenja koje izdaje Policijska uprava.
Ako se radi održavanja priredbe ili obavljanja
aktivnosti na cesti zabranjuje promet, odobrenje se
izdaje uz prethodnu suglasnost općinskog
načelnika.

Članak 23.
Zabranjuje se svim pravnim i fizičkom
osobama neovlašteno iscrtavanje ili
postavljanje fizičkih prepreka na javnim prometnim
površinama u svrhu sprečavanja
zaustavljanja ili parkiranja vozila.

V. OGRANIČENJA BRZINE KRETANJA
VOZILA
Članak 24.
Na cestama koje prolaze kroz naseljena
mjesta općine Slavonski Šamac, sukladno članku
53. Zakona o sigurnosti prometa na cestama,
ograničava se brzina kretanja vozila na 50 km/h, ako
prometnim znakom nije drukčije određeno.
Za državne i županijske ceste brzina kretanja vozila
ograničena je prometnim pravilom, osim na
dionicama cesta za koje se promet uređuje na način
da je potrebna suglasnost ministarstva nadležnog za
poslove prometa.
Ukoliko se mijenja postojeće stanje potreban je
prometni projekt i provedba postupka u skladu s

VI. PROMET PJEŠAKA, BICIKLISTA,
VOZAČA MOPEDA, ZAPREŽNIH VOZILA,
GONJENJA I VOĐENJA STOKE
Članak 25.
Za promet pješaka, biciklista, vozača
mopeda, radnih strojeva i zaprežnih vozila, vrijede
odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama
("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
158/13– Odluka USRH i 92/14).
Članak 26.
Pješaci su se dužni kretati izgrađenim
nogostupom i prelaziti cestu na obilježenom
pješačkom prijelazu, a gdje nema izgrađenih
nogostupa u skladu sa Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08,
48/10, 74/11, 80/13, 158/13– Odluka USRH i
92/14).

Članak 27.
U slučaju da na kolniku ima vode, blata ili
otpadaka vozači motornih vozila su dužni smanjiti
brzinu i spriječiti prskanje vode, blata ili otpadaka
koje bi moglo zaprljati ili ozlijediti pješake. Pravne
ili fizičke osobe koje su nadležne za čišćenje i
održavanje cesta dužne su u što je kraće mogućem
roku otkloniti nečistoće sa cesta, te ih osposobiti za
nesmetani promet.
Pješački prijelazi moraju biti obilježeni
prometnom signalizacijom sukladno važećem
Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i
opremi na cestama (''Narodne novine'', broj 33/05,
64/05, 155/05 i 14/11).
Radi nesmetanog kretanja invalida,
prolaska biciklista i dječjih kolica, na obilježenim
pješačkim prijelazima treba biti postavljen
polegnuti rubnjak. Ova mjera mora se poštivati kod
svake novogradnje i rekonstrukcije ulica sukladno
Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina
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osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
("Narodne novine" broj 78/13).

Članak 28.
Biciklisti su se dužni kretati po izgrađenim
biciklističkim trakama i stazama,
prelaziti cestu na obilježenim biciklističkim
prijelazima, a gdje nema izgrađenih biciklističkih
staza i traka u skladu sa Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08,
48/10, 74/11, 80/13, 158/13– Odluka USRH i
92/14).

Članak 29.
Mjesta javnog karaktera za parkiranje i
čuvanje bicikla, mopeda i motocikla, odnosno
postavljanje stalaka za bicikle u pješačkim zonama i
ostalom području općine utvrđuje Jedinstveni
upravni odjel.
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Članak 32.

Vozač zaprežnog vozila mora upravljati
zapregom sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na
cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10,
74/11, 80/13, 158/13– Odluka USRH i 92/14).
Vozač zaprežnog vozila dužan je upravljati
zapregom tako da se kreće što bliže desnom rubu
kolnika. Za sve vrijeme kretanja cestom vozač
zaprežnog vozila mora držati uzde u rukama ili
upravljati zapregom hodajući pokraj ili ispred nje.
Širina predmeta na zaprežnom vozilu ne smije
iznositi više od 250 cm, a težina mora biti u razmjeru
sa snagom zaprege.
Zaprežno vozilo ne smije se ostavljati bez nadzora
na cesti.
Vozač zaprežnog vozila mora voditi zapregu:
a) na nepreglednom i nesigurnom prijelazu ceste
preko željezničke pruge,
b) pri prijelazu preko državne i županijske ceste,
c) pri uključivanju u promet iz dvorišta ili s druge
površine kada mu je vidik zaklonjen ili je vidljivost
smanjena,
d) pri uključivanju u promet kada prelazi preko
nogostupa ili biciklističke staze.

Članak 30.
Kroz pješačku zonu nije dozvoljena vožnja
mopedom, motociklom, skuterom, lakim
četverociklom i sličnim vozilima na području
općine, osim uz dozvolu Jedinstvenog upravnog
odjela s točno određenim pravcima kretanja i
mjestima za stajanje.

Članak 31.
Zabranjeno je ostavljanje i parkiranje
bicikla, mopeda, skutera i motocikla naslonjenih na
fasade objekata javnih, državnih i drugih institucija
ili na javnim zelenim površinama.
Zabranjeno je parkiranje vozila iz stavka 1. ovog
članka na nogostupima i prometnicama ukoliko na
bilo koji način ugrožavaju sigurnost sudionika u
prometu.

Članak 33.
Gonjenje stoke, sukladno Zakonu o
sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine"
broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13– Odluka
USRH i 92/14), zabranjeno je na državnim cestama
D-7 i D-520.
Na državnim cestama D-7 i D-520 osoba koja je
navršila 16 godina smije voditi vezana najviše dva
grla stoke i kretati se krajnjom desnom stranom
kolnika.
Na županijskim i lokalnim cestama gonjenje stoke u
stadu ili krdu mora nadzirati dovoljan broj goniča.
Goniči su dužni stado ili krdo nadzirati i ravnati tako
da se ne ugrožava i u što manjoj mjeri ometa promet.
Veći broj stoke goniči moraju goniti u grupama koje
ne smiju biti duže od 50 m, a između njih mora biti
razmak najmanje 50 m.
Na županijskim i lokalnim cestama stoku ne smije
goniti niti voditi osoba koja nije navršila 10 godina.
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Preko ceste gdje nema izgrađenih ili određenih
prijelaza stoka se smije goniti ili voditi samo na
preglednom dijelu ceste.
Prelaženje stoke u stadu ili krdu preko državne ili
županijske ceste moraju osiguravati najmanje dva
goniča koji se nalaze s jedne i s druge strane
prijelaza.
Kada se stoka goni noću preko državne ili
županijske ceste goniči moraju nositi svjetiljke s
crvenim svjetlom koje mora biti jasno vidljivo
drugim sudionicima u prometu na udaljenosti od
najmanje 150 m.

Broj: 9

Javno parkiralište mora biti označeno prometnom
signalizacijom sukladno propisima Javna
parkirališta moraju se održavati čistima i urednima.
Na javnim parkiralištima mora se održavati red, a
vozila se moraju parkirati unutar označenog
parkirnog mjesta.
Organizacija i način naplate parkiranja vozila na
javnim parkiralištima na području općine utvrđuje
se odlukom koju donosi Općinsko vijeće
općineSlavonski Šamac uz prethodnu suglasnost
Policijske uprave.
Članak 38.

Članak 34.
Stoku i druge životinje ne smije se voditi niti
ostavljati na cesti bez nadzora, odnosno vlasnici su
dužni poduzeti sve mjere da iste ne izađu na cestu
bez nadzora.

Članak 35.
Svi sudionici u prometu moraju prema
osobama s invaliditetom, slijepim i nemoćnim
osobama, te djeci, kao i osobama koje prate ili
prevoze osobe s invaliditetom, slijepe i nemoćne
osobe ili djecu, postupati s najvećom mogućom
pažnjom

Parkiranje vozila na području općine
dozvoljeno je na uređenim i obilježenim površinama
namijenjenim parkiranju, te na drugim površinama
gdje to nije protivno Zakonu ili drugim propisima.
Rezerviranje parkirališnog prostora može se
odobriti na mjestima gdje za to postoje prometno
tehnički uvjeti, a u ovisnosti od funkcioniranja
prometa na širem području.
Rezerviranje parkirališnog prostora regulirat će se
putem ugovora o uporabi parkirališnog prostora
kojeg u ime općine zaključuje Jedinstveni upravni
odjel ili organizator parkiranja na parkiralištima s
naplatom.
Visinu naknade i uvjete za uporabu rezerviranog
parkirališnog prostora određuje općinski načelnik.

Članak 39.
Članak 36.
Autobusna stajališta i ugibališta utvrđuje
općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odjela, uz prethodnu suglasnost Policijske
uprave.

Na javnim parkiralištima, zabranjeno je
parkiranje vozila preko 7,5 tona ukupne mase.
Na javnim parkiralištima zabranjeno je ostavljati
radne i poljoprivredne strojeve.
Mjesta namijenjena za parkiranje vozila iz stavka 1.
ovoga članka utvrđuje općinski načelnik na
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

VII.PARKIRALIŠNE POVRŠINE, NAČIN
PARKIRANJA I ZABRANE PARKIRANJA
Članak 40.
Članak 37.
Parkirališna površina (u daljnjem tekstu:
javno parkiralište) je dio javne prometne površine
namijenjene isključivo za parkiranje vozila.

Na javnim parkiralištima trebaju se posebno
obilježiti horizontalnom i vertikalnom
signalizacijom rezervirana parkirališna mjesta za
vozila osoba s invaliditetom.
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Rezervirana parkirališna mjesta iz stavka 1. ovog
članka mogu koristiti osobe s invaliditetom kada
upravljaju vozilom ili se nalaze u vozilu i samo uz
isticanje znaka pristupačnosti. Znak pristupačnosti
potrebno je istaknuti ispod prednjeg vjetrobranskog
stakla, na način da su vidljivi fotografija i podaci
korisnika.
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ili zaustavljeno vozilo, odnosno poduzeti sve mjere
da se snijeg može počistiti s javno-prometnih
površina.

VIII. ZONE SMIRENOG PROMETA
Članak 45.

Članak 41.
Nije dozvoljeno parkiranje vozila na
nogostupu, osim kada je to dopušteno prometnim
znakom.
U slučaju da je dozvoljeno parkiranje iz stavka 1.
ovog članka, za kretanje pješaka mora biti
ostavljeno najmanje 1,60 m širine na površini za
kretanje pješaka s time da ta površina ne može biti uz
rub kolnika.
Način i uvjeti korištenja nogostupa označeni su
prometnim znakom i signalizacijom na nogostupu.

Članak 42.
Kolnici i nogostupi uz pravce razvrstanih
cesta kroz općine ili druge površine uz te pravce
mogu se urediti, obilježiti i koristiti za parkiranje
vozila uz prethodnu suglasnost Hrvatskih cesta
d.o.o. ili Županijske uprave za ceste

Članak 43.
Jedinstveni upravni odjel ovlašten je
prostorno i vremenski osigurati kretanje,
zaustavljanje i parkiranje vozila prilikom posebnih
manifestacija u općini.
Javna parkirališta pod naplatom mogu se koristiti za
održavanje zabavnih, sportskih i sličnih
manifestacija uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog
upravnog odjela.

Članak 44.
Vlasnik vozila dužan je za vrijeme snježnih
padalina prije čišćenja snijega premjestiti parkirano

Zone smirenog prometa, sukladno
odredbama Zakona o sigurnosti prometa na
cestama, mogu se označiti na kolniku ulica ispred
škola, predškolskih ustanova, dječjih igrališta i
parkova, staračkih domova, zdravstvenih ustanova,
te ostalih mjesta gdje učestalo prometuju starije i
nemoćne osobe, kao i na dijelu javno prometnih
površina koje
služe za pješački prilaz tim
ustanovama.
Osim standardne vertikalne i horizontalne
signalizacije, u zonama smirenog prometa mogu se
na kolniku postaviti propisane umjetne izbočine radi
dodatnog upozorenja vozačima.
Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera za
smirivanje prometa na dijelu prometnica, iz stavka
1. ovog članka, utvrđuje općinski načelnik na
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, uz
prethodnu suglasnost Policijske uprave i Hrvatskih
cesta d.o.o. ili Županijske uprave za ceste.

IX. BLOKIRANJE AUTOBUSA, TERETNIH
AUTOMOBILA, PRIKLJUČNIH VOZILA I
RADNIH STROJEVA NA MJESTIMA KOJA
NISU NAMIJENJENA ZA PARKIRANJE TIH
VRSTA VOZILA I NAČIN DEBLOKADE TIH
VOZILA
Članak 46.
Vozila koja su zaustavljena i parkirana
suprotno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama
("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
158/13– Odluka USRH i 92/14) i suprotno
odredbama ove Odluke uklonit će se na temelju
naloga Jedinstvenog upravnog odjela ili policijskog
službenika i premjestiti na lokaciju koju za tu
namjenu odredi općinski načelnik uz prethodnu
suglasnost Policijske uprave.
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Poslove uklanjanja, premještanja, čuvanja i
izdavanja premještenih vozila obavlja pravna osoba
ili pojedinac kojeg ovlasti općinski načelnik uz
prethodnu suglasnost Policijske uprave.
Visinu naknade troškova premještanja vozila
određuje općinski načelnik uz prethodnu suglasnost
Ministarstva unutarnjih poslova.
Troškove premještanja vozila podmiruje vlasnik,
odnosno korisnik vozila.

Članak 47.
Blokiranje autobusa, teretnih automobila,
priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja
nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila,
obavlja pravna ili fizička osoba po nalogu ili
djelatnika Policijske uprave.
Nakon deblokade vozila iz stavka 1. ovog članka,
vlasnik, odnosno korisnik vozila dužan je odmah
ukloniti vozilo s mjesta gdje je bilo nepropisno
parkirano.
Visinu naknade troškova blokiranja, odnosno
deblokiranja vozila i ostale uvjete u vezi s time
određuje općinski načelnik.
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poslovnog prostora Jedinstveni upravni odjel može
dati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića
ili dr. prepreka radi slobodnog pristupa u objekt po
uvjetima navedenim u stavku 2. i 3. ovog članka.
Fizičke prepreke postavlja podnositelj zahtjeva o
svom trošku.

Članak 49.
Radi osiguranja kretanja osoba s
invaliditetom uz pješačke prijelaze moraju se
ugraditi rampe ili izvesti upušteni nogostupi
sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti
građevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13).

XI. PJEŠAČKE ZONE, SIGURNI PRAVCI ZA
KRETANJE ŠKOLSKE DJECE, POSEBNE
TEHNIČKE MJERE ZA SIGURNOST
PJEŠAKA I BICIKLISTA U BLIZINI
OBRAZOVNIH, ZDRAVSTVENIH I DRUGIH
USTANOVA, IGRALIŠTA, KINO DVORANA
I SL.
Članak 50.

X. POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE
ZAŠTITNIH OGRADA ZA PJEŠAKE NA
OPASNIM MJESTIMA

Pješačke zone određuje općinski načelnik
na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela (uz
prethodnu suglasnost Policijske uprave).

Članak 48.
Na javno prometnim površinama mogu se
postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke
prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu, a
posebice ispred ustanova za predškolski odgoj,
škola, sportskih dvorana, igrališta, te drugih javnih
objekata ispred kojih se redovito okuplja veći broj
ljudi.
Za postavu svih prepreka potrebno je pribaviti
odobrenje koje izdaje Jedinstveni upravni odjel po
prethodno pribavljenoj suglasnosti Policijske
uprave.
Kada se fizičke prepreke postavljaju na
nogostupima uz razvrstane ceste, potrebna je i
suglasnost nadležne uprave za ceste.
Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili

Članak 51.
Pješačka zona obilježava se prometnim
znakovima, dopunskim pločama i oznakama.
Unutar pješačke zone mogu se postaviti fizičke
prepreke za ograničenje prometa.
Vrstu fizičkih prepreka i mjesta gdje će se iste
postaviti, određuje općinski načelnik na prijedlog
Jedinstvenog upravnog odjela (uz prethodnu
suglasnost Policijske uprave).
U slučaju neophodne potrebe (određenih
manifestacija, posebnog prijevoza i sl.),
Jedinstveni upravni odjel može izdati dozvolu za
privremeno micanje fizičkih prepreka.
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Članak 52.

Unutar pješačkih zona vrijedi stalna
zabrana prometa za sva motorna vozila, osim kad to
zahtijevaju poslovi sigurnosti, opskrbe i drugi hitni
sigurnosni razlozi.
XII. UKLANJANJE DOTRAJALIH,
OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA
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slične aktivnosti mogu se obavljati na javno
prometnim i drugim javnim površinama koje po
pojedinačnom zahtjevu odredi općinski načelnik, na
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, uz
prethodnu suglasnost Policijske uprave.
Ako se radi održavanja priredbe ili obavljanja
aktivnosti zabranjuje promet na razvrstanoj cesti,
odobrenje izdaje Policijska uprava i nadležna
uprava za ceste.

Članak 53.
Zabranjeno je dotrajala, oštećena i
napuštena vozila i vozila bez registarske oznake, te
dijelove vozila ostavljati na javno prometnim
površinama.
Vlasnik vozila ili dijelova vozila dužan je iste odmah
ukloniti ili ih smjestiti u garažu, radionicu za
popravak vozila ili predati pravnoj ili fizičkoj osobi
registriranoj za skladištenje ili obrađivanje otpada.
Ako vlasnik vozila koje se nalazi na javnoj površini
ili javno prometnoj površini ne ukloni vozilo ili
dijelove vozila, Jedinstveni upravni odjel naložit će
rješenjem uklanjanje istih na trošak vlasnika.
Pod dotrajalim, napuštenim ili oštećenim vozilima
smatra se vozilo kojem nedostaje motor, jedan ili
više kotača, prednja, stražnja ili bočna stakla, dio
karoserije ili slično.
Članak 54.
Ukoliko vlasnik ne preuzme uklonjeno
vozilo u roku 30 dana od primljene, odnosno
oglašene obavijesti, s tim vozilom će se postupiti
prema propisima o napuštenim stvarima.
Oglas se ističe na oglasnoj ploči općine u trajanju
od 15 dana.
XIII. POVRŠINE NA KOJOJ ĆE SE
OBAVLJATI: TEST VOŽNJA,TERENSKA
VOŽNJA(CROSS),VOŽNJA IZVAN
KOLNIKA (OFF ROAD), SPORTSKE,
ENDURO I PROMIDŽBENE VOŽNJE
Članak 55.
Test vožnje, cross, off road, sportske,
enduro i promidžbene vožnje, druge priredbe ili

XIV. UVJETI PROMETOVANJA VOZILA
OPSKRBE U ZONAMA SMIRENOG
PROMETA I PJEŠAČKIM ZONAMA
Članak 56.
U pješačkim zonama vrijeme opskrbe
poslovnih i stambenih objekata i vrijeme
zadržavanja vozila u pješačkoj zoni određuje
općinski načelnik, na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odjela, uz prethodnu suglasnost Policijske
uprave.

Članak 57.
Od zabrane prometa u pješačkoj zoni
izuzimaju se vozila koja moraju interventno
prometovati unutar pješačke zone (Hitna
medicinska pomoć, vatrogasci, vozila MUP-a),
vozila HEP-a, vozila komunalnih službi, vozila za
prijevoz osoba s invaliditetom, vozila kućne njege,
vozila suca istrage, servisna vozila, kao i vozila s
posebnim odobrenjem ili dozvolom, i to u vrijeme
vršenja poslova iz svog djelokruga.

Članak 58.
Sva druga vozila mogu prometovati
pješačkom zonom ograničeno, uz posebnu dozvolu
koju izdaje Jedinstveni upravni odjel na zahtjev
korisnika, uz podnošenje tražene dokumentacije.
Godišnju dozvolu za ulazak vozila u pješačku zonu
mogu dobiti stanari sa stalnim prebivalištem unutar
pješačke zone i korisnici poslovnih prostora
(vlasnici ili zakupci) unutar pješačke zone koji
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imaju parkiralište za vlastite potrebe (dvorište ili
garaža) u sklopu stana ili poslovnog prostora.
Visinu naknade za dobivanje dozvole određuje
općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odjela.

Članak 59.
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signale, da ne ometaju preglednost na raskrižjima, te
da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih
zona.
Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ne
postupi prema odredbi iz stavka 1. ovog članka,
Jedinstveni upravni odjel izdat će nalog ovlaštenoj
organizaciji da do izvrši o trošku vlasnika, odnosno
korisnika zemljišta, po isteku osam dana od uručenja
pismenog upozorenja.

U pješačkoj zoni je ograničenje brzine na
brzinu hoda pješaka za sva vozila, osim za vozila
koja moraju djelovati interventno (Hitna medicinska
pomoć, vatrogasci, vozila MUP-a) iz članka 60. ove
Odluke.

XVI. NADZOR

XV. JAVNA RASVJETA I ZELENILO

Nadzor nad provođenjem ove Odluke
obavlja Jedinstveni upravni odjel u okviru svoje
nadležnosti.

Članak 63.

Članak 60.
Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti
postavljene tako da izazivaju zaslijepljenost.
Rasvjeta, svjetleće reklame i natpisi, što se nalaze uz
ceste, bez obzira na njihovu udaljenost, ne smiju
izazivati blještanje.
Rasvjeta, svjetleće i ostale reklame ne smiju se
postavljati tako da umanjuju preglednost.

Članak 64.
U obavljanju nadzora iz članka 65. ove
Odluke, Jedinstveni upravni odjel ovlašten je:
1. nadzirati primjenu ove Odluke,
2. upozoravati i opominjati,
3. predlagati izdavanje obaveznog prekršajnog
naloga.

Članak 61.
XVII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Na mjestima gdje postoji javna rasvjeta
pješački prijelaz mora biti postavljen u odnosu na
svjetiljku tako da je pješak osvijetljen s one strane s
koje nailaze vozila.
Prometni znak u blizini svjetiljke mora biti
postavljen tako da bude kvalitetno osvijetljen.

Članak 62.
Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan
je brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje,
reklame, ogrjevna drva i drugi objekti ne ugrožavaju
i ne ometaju normalan tok prometa, te ne zauzimaju
prostor iznad cijele širine kolnika u visini od
najmanje 4,5 metara, da ne zaklanjaju rasvjetna
tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne

Članak 65.
Novčanom kaznom u iznosu od 1000 kuna
kaznit će se za prekršaj pravna osoba, od 500 kuna
fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi
obavljanja njezina obrta ili druge samostalne
djelatnosti i od 200 kuna fizička osoba ako:
1. neovlašteno iscrtava ili postavlja fizičke
prepreke na javnim prometnim površinama u
svrhu sprečavanja zaustavljanja ili parkiranja
vozila (članak 23. Odluke)
2. počini prekršaj iz članka 31. ,članka 32. i članka
33. Odluke
3. postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku
bez odobrenja Ministarstva

Broj: 9

»SLUŽBENI VJESNIK«

nadležnog za unutarnje poslove, (članak 48. stavak
2. i 3. Odluke),
4. ostavi dotrajalo, oštećeno ili napušteno vozilo bez
registarskih oznaka kao i dijelove vozila na javnim
prometnim površinama (članak 53. stavak 1. i 3.
Odluke)
5. ne postupi sukladno članku 64. stavak 1. Odluke
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22.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„NN“ br.86/12 i 143/13), te članka 31. Statuta
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na 12. sjednici
održanoj dana 3. lipnja 2015. godine, donosi

Članak 66.

PROGRAM

Ograničenja i obveze propisane odredbama
ove Odluke moraju se vidljivo označiti propisanom
prometnom signalizacijom, a sve u skladu s važećim
Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji
i opremi na cestama (''Narodne novine'', broj 33/05,
64/05, 155/05 i 14/11).

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

Članak 67.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u " Službenom vjesniku Brodsko
– posavske županije ".
KLASA: 340-01/15-01/1
URBROJ: 2178/09-02-15-4
Slavonski Šamac, 3. lipnja 2015. godine.

Članak 1.
Ostvareni prihod od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u Proračunu općine Slavonski Šamac za
2015. godinu utrošit će se za poboljšanje nedovoljno
infrastrukturno opremljenih naselja ili neopremljenih naselja na području općine Slavonski Šamac,
sukladno Programu gradnje objekata komunalne
infrastrukture u općini Slavonski Šamac za 2015.
godinu.

Članak 2.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 350-01/15-01/6
URBROJ: 2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 3. lipnja 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1378

Broj: 9

OPĆINA
VELIKA KOPANICA

(2)

13.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i
147/14) i članka 32. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 9/09 i 5/13.) Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na svojoj 17. sjednici održanoj
dana 5. lipnja 2015. godine donosi

U slučaju zakašnjenja plaćanja komunalne
naknade, obveznik plaća zateznu kamatu na dospjeli
neplaćeni iznos komunalne naknade.
(3)
Pravne osobe dužne su komunalnu naknadu
plaćati mjesečno, odnosno 12 (dvanaest) puta
godišnje, koja dospijeva na naplatu zadnjeg dana u
mjesecu za koji se vrši plaćanje.
(4)
U slučaju zakašnjenja plaćanja komunalne
naknade od strane pravne osobe, plaća se zatezna
kamata na dospjeli neplaćeni iznos komunalne
naknade.“
Članak 2.
(1)

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi na području općine Velika Kopanica
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 6/12 i
29/14.) mijenja se i nadopunjuje članak 14. sa
stavkom 3. i 4. tako da isti sada glasi:
(1)

„ Komunalna naknada plaća se svaka 4 (četiri)
mjeseca, odnosno 3 (tri) puta godišnje, i to u prvom
razdoblju od 1.1. do 30.4. tekuće godine, u drugom
razdoblju od 1.5. do 31.8. tekuće godine i u trećem
razdoblju od 1.9. do 31.12. tekuće godine, a
dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu
navedenog razdoblja.

Ostale odredbe Odluke o komunalnoj naknadi
ostaju neizmijenjene.
(2)
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi na području općine Velika
Kopanica stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA:363-01/15-01/7
UR.BROJ:2178/12-03-15-02
Velika Kopanica, 17. lipnja 2015.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE VELIKA KOPANICA:
Marica Hosu, v.r.
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14.

15.

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br.9/09 i 05/13“) Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na 17. sjednici održanoj 5. lipnja
2015.godine, donijelo je:

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11), i članka
32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije, broj
09/09,5/13), Općinsko vijeće općine Velika
Kopanica je na 17.sjednici održanoj dana 5. lipnja
2015. godine donijelo:

ODLUKU
o davanju suglasnosti Jedinstvenom upravnom
odjelu općine Velika Kopanica

ODLUKU

I

o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka
u 2015. godini

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica
ovom Odlukom daje suglasnost Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Velika Kopanica za
provođenje komunalne akcije čišćenja poljoprivrednih površina u općini Velika Kopanica.

Članak 1.

II
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
općine Velika Kopanica za provođenje natječaja
sukladno točki I ove Odluke.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka
koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom
vijeću općine Velika Kopanica (u nastavku teksta:
Općinsko vijeće), te grupe birača koje imaju
najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću, koja
su osigurana u Proračunu općine Velika Kopanica u
periodu od 1. siječnja 2015.g. – 31. prosinca 2015.
godine, u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn.

III
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA:021-01/15-01/8
URBROJ:2178/12-03-15-1
Velika Kopanica, 5. lipnja 2015.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.

Sredstva iz točke 1. ove Odluke raspoređuju
se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog
vijećnika, i da pojedinoj političkoj stranci pripadaju
sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od
10% iznosa predviđenog za svakog vijećnika.
Članak 3.
Prema kriterijima iz točke 1. i 2. ove Odluke
utvrđuje se jednaki iznos sredstava za svakog
pojedinog vijećnika u iznosu od 1.865,67 kn.
Za svakog vijećnika podzastupljenog spola
utvrđuje se naknada u iznosu od 186,57 kn.
Sredstva se raspoređuju političkim
strankama i nezavisnim vijećnicima kako slijedi:
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Koeficijent

1
4
1

1
0
1

1,1
4
1,1

Članak 4.
Sredstva iz točke 3. ove Odluke doznačuju
se političkim strankama na njihove račune do 31.
prosinca 2015.g.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko- posavske županije“.

7,2

Iznos u
kunama
13.432,83

2.052,24
7.462,69
2.052,24
25.000,00

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPNICA
Klasa: 021-01/15-01/9
Ur.broj:2178/12-03-15-01
Velika Kopanica, 6. lipnja 2015.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, 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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