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ŽUPANIJA

-

akti župana:

dva člana/ice Upravnog vijeća Doma zdravlja
Slavonski Brod, Klasa:023-01/15-01/493 od 1.
srpnja 2015., točka II. mijenja se i glasi:
"Za članove Upravnog vijeća Doma
zdravlja Slavonski Brod, imenuju se:

102.

Na temelju članka 57. stavak 4. Zakona
o zdravstvenoj zaštiti (Natrodne novine" br.
150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12,
35/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) i članka
56.
Statuta
Brodsko-posavske
županije
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
br. 15/13 - pročišćeni tekst), župan Brodskoposavske županije donio je

1.
2.

Mirko Tomac, dipl.iur., predsjednik
Kristina Brkljača, dipl.ing."

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o razrješenju i
imenovanju dva člana/ice Upravnog vijeća
Doma zdravlja Slavonski Brod

Klasa : 023-01/15-01/493
Urbroj: 2178/1-11-01/15-2
Slavonski Brod, 10. srpnja 2015.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

I
U Rješenju o razrješenju i imenovanju
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104.

103.

Na temelju članka 13. stavak 3. Odluke
o osnivanju Županijskog savjeta mladih
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
2/15),
Županijski savjet mladih na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. srpnja 2015. godine donio
je

Na temelju članka 13. stavak 3. Odluke
o osnivanju Županijskog savjeta mladih
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
2/15),
Županijski savjet mladih na konstituirajućoj
sjednici održanoj 15. srpnja 2015. godine donio
je
RJEŠENJE
o izboru zemjenice predsjednice
Županijskog Savjeta mladih
Brodsko-posavske županije

RJEŠENJE
o izboru predsjednice Županijskog Savjeta
mladih Brodsko-posavske županije

I.
I.
Eva Roso, bacc.oec. izabire
predsjednicu Županijskog Savjeta
Brodsko-posavske županije.

se za
mladih

Monika Safundžić, mag.oec.. izabire se
za zamjnicu predsjednice Županijskog Savjeta
mladih Brodsko-posavske županije.

II
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 021-01/15-01/175
Urbroj: 2178/1-01-15-2
Slavonski Brod, 15. srpnja 2015.
Predsjedateljica
Ana Rečić,mag.oec., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 021-01/15-01/176
Urbroj: 2178/1-01-15-2
Slavonski Brod, 15. srpnja 2015.
Predsjedateljica
Ana Rečić,mag.oec., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

11.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i
147/14,) i članka 6. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 4/2006, 2/2010), Općinsko
vijeće općine Bebrina na 12. sjednici održanoj
15.srpnja 2015.godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na područje općine
BEBRINA

1.
Općinsko vijeće općine BEBRINA na
temelju provedenog postupka prikupljanja ponuda
za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova
održavanja javne rasvjete, za razdoblje od četiri

godine (2015.-2019.) izabire ponudu ponuditelja
ELEKTROINSTALATER MONTER Ivan
Safundžić, Krajačići 17, 35252 Sibinj
OIB:17467123552.
2.
Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova s Izvoditeljem iz točke 1. ove Odluke sklapa
načelnik općine BEBRINA.
3.
Cijena za obavljanje predmetnih
komunalnih poslova utvrđuje se ponudbenim
troškovnikom koji je sastavni dio ugovora i iznosi
25.687,50 kn s uračunatim PDV-om.
4.
Plaćanje izvršene usluge, odnosno radova
vrši se na račun Izvoditelja najkasnije u roku 30 dana
od dana dostave obračuna od strane Izvoditelja.
5.
Obveze Izvoditelja utvrdit će se ugovorom
o povjeravanju komunalnih poslova.

O b r a z l o ž e nj e
Načelnik općine BEBRINA 11.6.2015. godine
donio je Odluku o provedbi postupka prikupljanju
ponuda za obavljanje poslova održavanja javne
rasvjete na području općine Bebrina, te imenovao
Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja
ponuda. Pozivi za dostavu ponuda upućeni su dana
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15.6.2015. god. Rok za predaju ponuda bio je
29.6.2015. do 12,00 sati.
Pozivi za dostavu ponuda upućeni su sljedećim
subjektima:
1. ELEKTROINSTALATER MONTER Ivan
Safundžić, Krajačići 17, 35252 Sibinj
2. SAFUNDŽIĆ ELEKTRIKA I GRAĐENJE
d.o.o., Krajačići 32A 35252 Sibinj
3. TEHNOELEKTRO d.o.o., A. Cesarca 3, 31400
Đakovo
Nakon isteka roka za dostavu ponuda utvrđeno je da
su pristigle dvije ponude sa sljedećim vrijednostima:
1. SAFUNDŽIĆ ELEKTRIKA I GRAĐENJE
d.o.o., 28.432,50 kuna
Krajačići 32A 35252 Sibinj
2. ELEKTROINSTALATER MONTER Ivan
Safundžić, 25.687,50 kuna
Krajačići 17, 35252 Sibinj
U cijene je uračunat PDV.
Člankom 6. Odluke o komunalnim djelatnostima
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
4/2006,2/2010) propisano je da odluku o odabiru
najpovoljnije ponude za obavljanje komunalnih
djelatnosti donosi Općinsko vijeće na temelju
sljedećih elemenata: Najpovoljnijom ponudom
smatrat ce se prihvatljiva ponuda sposobnog
ponuditelja prema traženim uvjetima s ponuđenom
najnižom cijenom za cjelokupni predmet nabave.
Prihvatljiva je ponuda ona koja potpuno udovoljava
svim uvjetima i zahtjevima traženim pozivom za
dostavu ponuda.
Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja uz
udovoljavanje uvjetima iz prethodnog stavka ima i
najnižu ponuđenu cijenu.
Nakon pregleda dokumentacije priložene ponudama
utvrđeno je da ponuditelj
SAFUNDŽIĆ
ELEKTRIKA I GRAĐENJE d.o.o., Krajačići 32A
35252 Sibinj nije dostavio svu dokumentaciju
traženu Pozivom za dostavu ponuda, te se njegova
ponuda odbija.
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Ponude ELEKTROINSTALATER MONTER Ivan
Safundžić, Krajačići 17, 35252 Sibinj ocjenjuju se
prema sadržaju i sposobnosti prihvatljivom.
Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću
donošenje odluke da se radovi na održavanju javne
rasvjete na području općine Bebrina za razdoblje od
4 godine ustupe
ponuditelju ELEKTROINSTALATER MONTER Ivan Safundžić,
Krajačići 17, 35252 Sibinj, obzirom da je ponuda br.
20/02/2015 od dana 24.6.2015. godine ponuditelja
ELEKTROINSTALATER MONTER Ivan
Safundžić Krajačići 17, 35252 Sibinj OIB:
1467123552 jedina prihvatljiva, prikladna, pravilna
ponuda sposobnog ponuditelja.
Sukladno iznijetom, riješeno je kao u izreci ove
Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se
može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30
dana od dana dostave Odluke sukladno čl. 77.a
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09).
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu
Republike Hrvatske ili putem pošte preporučeno.
KLASA: 363-01/15-01/29
URBROJ: 2178/02-03-15-10
Bebrina, 15.srpnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

Broj: 12
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u roku od 8 dana od dana ukopa, odnosno dana
rezervacije.

Na temelju clanka 13. Zakona o grobljima
(Narodne novine” broj 19/98), clanka 32. i 33.
Odluke o grobljima i clanka 30. Statuta opcine
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije “ broj 9/2009), Opcinsko vijece opcine
Bebrina na svojoj 12. .sjednici održanoj 15.srpnja
2015.godine donijelo je
ODLUKU
o visini i nacinu placanja naknade
kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade

Članak 3.
Godišnja grobna naknada za korištenje
grobnog mjesta na svim grobljima koja su u
vlasništvu opcine Bebrina utvrduju se u iznosu od
10,00 kn po m² grobnog mjesta.
Godišnja grobna naknada placa se jednom
godišnje, i to do 15.travnja tekuce godine temeljem
rješenja o grobnoj naknadi ili za nove korisnike
odmah pri dodjeljivanju grobnog mjesta.
Iznimno za 2015.godinu (od kada se krece
sa uvodenjem grobne naknade) godišnja grobna
naknada se placa do 15.prosinca 2015.godine.

Članak 1.
Ovom Odlukom Opcinsko vijece opcine
Bebrina propisuje visinu i nacin placanja naknade
kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na
neodredeno vrijeme i godišnje grobne naknade za
korištenje grobnog mjesta na grobljima koja se
nalaze na podrucju opcine Bebrina i u vlasništvu su
opcine Bebrina.
Jedno grobno mjesto cini površina od cca 2,5 m².

Članak 2.
Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje
na neodredeno vrijeme utvrduje se jednokratna
naknada kako slijedi:
Za domicilne osobe 100,00 kn po m² za
grobno mjesto
Za nedomicilne osobe 900,00 kn/m² za
grobno mjesto
U smislu ove Odluke:
Domicilne osobe su osobe koje u trenutku
smrti ili rezervacije grobnog mjesta imaju
prebivalište na podrucju opcine Bebrina,
Nedomicilne osobe su osobe koje u trenutku
smrti ili rezervacije grobnog mjesta nemaju
prebivalište na podrucju opcine Bebrina.
Naknada iz stavka 1. ovog clanka placa se temeljem
rješenja o dodjeli grobnog mjesta u roku od 8 dana ili

Članak 4.
Naknade iz clanka 2. i 3. ove Odluke prihod su
Proracuna opcine Bebrina i koriste se u svrhu
održavanja groblja koja su u vlasništvu opcine
Bebrina.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o visini i nacinu placanja naknade
kod dodjele grobnog mjesta i godipšnje grobne
naknade Klasa:021-05/12-02, urbroj:2178/02-0312-1 od 14.9.2012.godine objavljena u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije” broj 18/2012.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPCINSKO VIJECE
OPCINE BEBRINA
Klasa:021-05/15-02/13
Urbroj:2178/02-03-15 -1
Bebrina, 15. srpnja 2015. godine
PREDSJEDNIK VIJECA
Mijo Belegic, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1556
13.

Na temelju članka 18. st. 1. Zakona o
grobljima (“Narodne novine” br. 19/98) i članka 30.
Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 9/09), Općinsko vijeće
općine Bebrina na 20. sjednici, održanoj 19.6. 2012.
godine, donijelo je
ODLUKU
o grobljima

I.

Broj: 12

kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i
komunalna infrastruktura.
Pratećim građevinama smatraju se
mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorija
za ispraćaj umrlih i slično.

Članak 4.
Grobna mjesta su grobovi i grobnice
namijenjene za ukop umrlih osoba.
Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je grobno
mjesto, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom,
dodijeljeno na korištenje, odnosno ustupljeno, a
nakon smrti tih osoba njihovi nasljednici.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način
izgradnje , korištenje i upravljanje grobljima koja su
u vlasništvu ili suvlasništvu općine Bebrina, a
posebice:
upravljanje grobljima,
mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja
grobnih mjesta na korištenje, vremenski
razmaci ukopa i popunjena grobnih mjesta,
te način ukopa nepoznatih osoba,
održavanje i uređivanje groblja, te
uklanjanje otpada,
uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod
dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade
za korištenje grobnog mjesta,
način i uvjeti korištenja groblja,
pravila ponašanja na groblju.

Članak 2.
Groblja na području općine Bebrina u
naseljima Banovci, Bebrina,Dubočac, Kaniža,
Stupnički Kuti i Šumeće-Zbjeg komunalni su
objekti u vlasništvu općine Bebrina.

II.

NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA
GROBLJIMA
Članak 5.

Poslove upravljanja grobljima na području
općine Bebrina obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine Bebrina (dalje u tekstu: Uprava groblja).

Članak 6.
Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu
grobnih mjesta, uređenje, održavanje i
rekonstrukciju groblja (promjenu površine,
razmještaj putova i slično).
Osim navedenih poslova, pod upravljanjem
grobljem podrazumijevaju se i:
poslovi naplaćivanja naknade za
dodijeljeno grobno mjesto i naknade za
korištenje groblja,
poslovi vođenja grobnih očevidnika i
registra umrlih osoba,
drugi poslovi propisani zakonom i ovom
Odlukom.

Članak 7.
Članak 3.
Groblje je ograđeni prostor zemljišta na

Uprava groblja dužna je voditi grobni
očevidnik i registar umrlih osoba u skladu s
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odredbama Pravilnika o vođenju grobnog
očevidnika i registru umrlih osoba.

Članak 8.
Uprava groblja dužna je grobljem upravljati
na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim
osobama koje u groblju počivaju.

Strana: 1557
Članak 12.

Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u
jednom stupcu iznosi najmanje 90 cm x 230 cm, u
dva stupca najmanje 150 cm x 230 cm, a u tri stupca
najmanje 220 cm x 230 cm.
Bruto dimenzija grobnice povećava se za 15
– 30 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida.

Članak 13.
III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I
USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA
KORIŠTENJE
Članak 9.
Za ukop umrlih osoba na grobljima su
predviđena grobna mjesta (zemljište) koja se
uređuju kao grobovi i grobnice i grobovi i grobnice
za polaganje urni.
Na grobljima se mora osigurati prostor za
zajedničku grobnicu koja će služiti za smještaj
posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta.

Članak 10.
Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski
za ukop dvaju ili više pokojnika.
Unutar jednog grobnog mjesta koje se
uređuje kao grob smije se ukopati samo jedan
pokojnik, iznimno je dozvoljeno unutar jednog
grobnog mjesta ukopati majku s djecom do 5 godina
starosti.

Članak 11.
Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi
najmanje 120 cm x 220 cm. Dubina ukopnog mjesta
u zemljanim grobovima iznosi najmanje 180 cm., a
razmak između grobnih mjesta mora iznositi
najmanje 25 cm. Prostor obiteljskog groba povećava
se u širinu za 100 cm za svaku daljnju umrlu osobu.
Izuzetno, dužina grobnog mjesta za dijete do 10
godina starosti može iznositi 200 cm, a širina 100
cm.

Uprava groblja može dodjeljivati na
korištenje nova grobna mjesta, tj. mjesta na kojima
nisu obavljani ukopi, grobna mjesta za koja je
utvrdila da su ih korisnici napustili i grobna mjesta
koja su korisnici vratili, odnosno ustupili Upravi
groblja.

Članak 14.
Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev
osobe koja prijavljuje ukop, kao i osobe
zainteresirane za budući ukop (osiguranje grobnog
mjesta).
Osoba koja prijavljuje ukop, dužna je u
prijavi naznačiti tko će biti budući korisnik grobnog
mjesta.

Članak 15.
Uprava groblja daje grobno mjesto na
korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o
tome donosi rješenje.
Rješenje o dodjeli grobnog mjesta mora
naročito sadržavati:
podatke o korisniku grobnog mjesta (ime i
prezime, očevo ime, oib, prebivalište i
adresu stanovanja),
podatke o grobnom mjestu (grobno polje i
broj grobnog mjesta),
iznos i obvezu plaćanja naknade za
dodijeljeno grobno mjesto,
obvezu plaćanja godišnje grobne naknade,
uvjete gubitka grobnog mjesta, odnosno
prava korištenja grobnog mjesta,
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te po potrebi druge podatke.

Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali
podaci iz rješenja unose se u grobne evidencije, a
rješenje o dodjeli grobnog mjesta čuva se u arhivi
Uprave groblja.
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podmirio svoju obvezu plaćanja godišnje grobne
naknade.
IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U
POPUNJENA GROBNA MJESTA
Članak 19.

Članak 16.
Grobno mjesto za koje grobna naknada
nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim i može
se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon
proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob,
odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u
grobnicu.
Uprava groblja objavit će na oglasnim
pločama groblja poziv prijašnjem korisniku
grobnog mjesta, koje se smatra napuštenim, da
preuzme opremu i uređaje groba (nadgrobnu ploču,
nadgrobni spomenik, znakove, ogradu groba i sl.),
uz uvjet da prethodno uplati dužni iznos grobne
naknade sa zakonskim zateznim kamatama.
Prijašnji korisnik može preuzeti opremu i
uređaje groba uz uvjet iz stavka 2. ovog članka u
roku od 90 dana od dana objave poziva.

Ukop u popunjeni grob može se obaviti po
proteku najmanje 15 godina od zadnjeg ukopa.
U napuštena grobna mjesta ukop se može
obaviti nakon proteka 15 godina od posljednjeg
ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od
ukopa u grobnicu.

Članak 20.
Uprava groblja će prije dodjele napuštenog
grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti
ostatke preminulog iz napuštenog grobnog mjesta u
zajedničko grobno mjesto izrađeno za tu namjenu.

V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA
Članak 21.

Članak 17.
Pored osobe kojoj je kao korisniku
dodijeljeno grobno mjesto na način propisan ovom
Odlukom, korisnikom grobnog mjesta smatra se
osoba koja je pravo korištenja grobnog mjesta stekla
temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju iza
korisnika, međusobnim očitovanjem između
nasljednika, ugovorom o ustupanju zaključenim s
korisnikom, te osobe koje su od ranije upisane kao
korisnici u očevidnik grobnih mjesta.
Korisnikom grobnog mjesta postaje se
danom upisa u očevidnik grobnih mjesta.

Članak 18.
Uprava groblja dužna je uskratiti
promjenu korisnika grobnog mjesta u grobnom
očevidniku ukoliko dosadašnji korisnik nije

Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na
način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući
pri tom dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob,
spol, datum smrti), na odgovarajući način.
Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na
dijelu groblja označenom Planom i rasporedom
korištenja grobnih mjesta kojeg odredbi Uprava
groblja ili u zajedničku grobnicu.
Ukop nepoznate osobe u smislu stavka 1. i 2.
ovog članka obavit će se nakon što nadležna državna
tijela obave odgovarajuće radnje i izdaju
odgovarajuća odobrenja prema mjesnim običajima,
uz iskazivanje odgovarajućeg poštovanja prema
umrlome.
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VI. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE
GROBLJA, TE UKLANJANJE OTPADA
Članak 22.
Groblja održava Uprava groblja.
Pod održavanjem groblja smatra se
održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju,
održavanje prostora i građevina za smještaj umrlih
do ukopa i za ispraćaj umrlih, te uzgoj i održavanje
zelenila.

Članak 23.
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Članak 25.

Osim redovnog održavanja groblja, Uprava
groblja dužna je brinuti i o investicijskom
održavanju groblja.

Članak 26.
Pod investicijskim održavanjem groblja
podrazumijeva se pribavljanje potrebne
dokumentacije i izgradnja komunalne infrastrukture
(putovi, staze, vodovod, rasvjeta, ograde, objekti i
ostalo).

Redovno održavanje groblja obavlja se u
skladu s godišnjim programom održavanja, a
naročito obuhvaća sljedeće:
održavanje građevina – mrtvačnice,
spremišta, ograde,
održavanje glavnog križa,
orezivanje stabala i tuja, kao i dosađivanje
novim nasadima,
košnja travnatih površina,
košnja i uređenje zakorovljenih površina,
održavanje putova, staza i prostora ispred
mrtvačnice,
čišćenje staza, putova i prostora ispred
mrtvačnice od snijega,
održavanje električnih instalacija,
vodovodne mreže i drugih uređaja,
skupljanje, odlaganje i odvoz otpada,
Redovno održavanje iz stavka 1. ovog
članka financira se iz sredstava godišnje naknade za
korištenje grobnih mjesta i iz Proračuna općine
Bebrina.

O uređenju i održavanju grobnih mjesta
(grobova i grobnica) dužni su brinuti se korisnici o
svom trošku.
Uprava groblja dužna je nadzirati uređenje i
održavanje grobnih mjesta od strane korisnika.

Članak 24.

Članak 29.

Uprava groblja dužna je radnje iz članka
26. ove Odluke obavljati kontinuirano na način da
groblje bude uredno, a prostori, građevina i oprema
u funkcionalnom smislu ispravni, uredni i čisti.

Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna
mjesta koja koriste uređivati na primjeren način, te
održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna
grobna mjesta, a otpad odložiti na za to određeno
mjesto.
Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne
održava red i čistoću grobnog mjesta, Uprava
groblja dužna je pismeno opomenuti korisnika, a

Članak 27.
Program investicijskog održavanja sastavni
je dio godišnjeg programa gradnje objekta
komunalne infrastrukture.
Sredstva za investicijsko održavanje
osiguravaju se iz sredstava naknade za dodijeljeno
grobno mjesto, sredstava godišnje naknade za
korištenje grobnih mjesta, naknade za postavljanje
spomenika i grobnica, a ukoliko je to potrebno, i
Proračuna općine.

Članak 28.
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ukoliko korisnik ne postupi ni po opomeni, Uprava
groblja izvršit će čišćenje na trošak korisnika.

mrtvačnice i ostalih objekata utvrđuje se prema
veličini grobnog mjesta i prebivalištu ukopane
osobe.

Članak 30.

Članak 33.

Svaki grob, odnosno grobnica mora biti
označen prikladnim nadgrobnim znakom i
natpisom.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i
načinu uređenja grobnog mjesta pridržavajući se
Plana uređenja groblja i rasporeda i korištenja
grobnih mjesta, te ove Odluke.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju
od materijala trajne vrijednosti, moraju po obliku i
načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim
običajima.
Prije izgradnje nadgrobnog spomenika ili
grobnica korisnik groba mora ishoditi odobrenje
Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog.

Naknada za korištenje grobnog mjesta na
neodređeno vrijeme plaća se prilikom dodjele istog
korisniku.
Godišnja grobna naknada plaća se jednom
godišnje, i to do 15. travnja tekuće godine.

VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA
GROBLJA
Članak 34.
Naručitelj ukopa je svaka fizička ili
pravna osoba koja je uz predočenje i predaju dozvole
za ukop, a po potrebi i drugih isprava, prijavila ukop.

Članak 31.
Članak 35.
O uklanjanju otpada s groblja brine
Uprava groblja.
Uprava groblja dužna je na podesnim
mjestima na groblju osigurati prostor za pravilno
odlaganje smeća, otpadaka, ostataka vijenaca i
slično, te odvoz i uklanjanje istog.
VII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE
NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH
MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA
Članak 32.
Za korištenje grobnih mjesta i pružanje
grobnih usluga plaća se naknada.
Visinu naknade za korištenje grobnih mjesta
na neodređeno vrijeme i visinu godišnje grobne
naknade kao i upotrebu mrtvačnice i ostalih objekata
na groblju utvrđuje Uprava groblja u skladu s
uvjetima i mjerilima propisanim Odlukom
Općinskog vijeća općine Bebrina.
Visina naknade za korištenje grobnih mjesta
i godišnja grobna naknada i naknada za upotrebu

Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti
obavljanje ukopa posebnom pismenom prijavom, u
kojoj mora naznačiti sljedeće podatke:
osobne podatke o podnositelju prijave –
naručitelju ukopa,
osobne podatke o pokojniku,
o grobnom mjestu na kojem se predlaže
ukop,
o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj
godišnjoj grobnoj naknadi,
ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog
mjesta podatke o nasljednicima.
Ako pokojnik ili naručitelj ukopa nisu
korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev
naručitelja za dodjelu grobnog mjesta.

Članak 36.
Nakon podnošenja prijave Uprava groblja
dužna je provjeriti podatke navedene u prijavi, te
ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani zakonom i
ovom Odlukom odobrava ukop na određenom
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grobnom mjestu.
Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog
mjesta, Uprava groblja naručitelju izdaje rješenje o
korištenju grobnog mjesta.

Članak 37.
Uprava groblja nema pravo uskratiti ukop
na određenom grobnom mjestu, ukoliko u postupku
odobravanja pokopa utvrdi da pokojnik, kao bivši
korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao korisnik
grobnog mjesta, nisu platili godišnje grobne
naknade.
U slučaju iz stavka 1. Uprava groblja izvršit će
obračun zaostalih grobnih naknada, predložiti
naručitelju da ih odmah plati, a ako naručitelj nije u
mogućnosti odmah platiti, dužan je dati posebnu
izjavu kojom se obvezuje izvršiti plaćanje zaostalih
grobnih naknada.

Članak 38.
Groblje je otvoreno za posjet građana
svakog dana uključujući i nedjelju i praznike u
vremenu koje je uobičajeno za mjesne prilike i
običaje.
Djeci ispod 10 godina starosti dozvoljen je
ulazak na groblje samo uz pratnju odraslih osoba.
Zabranjeno je posjećivanje groblja noću.

Članak 39.
Obrtničke radove na izgradnji grobnica,
nadgrobnih spomenika i uređaja na grobovima
mogu izvoditi fizičke i pravne osobe registrirane za
obavljanje te djelatnosti.
Izvođenje obrtničkih radova mora se
prethodno pismeno prijaviti Upravi groblja.
U prijavi se naročito mora naznačiti:
korisnika grobnog mjesta, odnosno
naručitelja radova,
grobno mjesto na kojem će se radovi
obavljati,
opis i vrsta radova koji će se izvoditi.
Za izvođenje radova izvoditelj plaća naknadu za
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postavljanje spomenika i izgradnju grobnica.Visinu
naknade utvrđuje Uprava groblja u skladu s
odlukom Općinskog vijeća općine Bebrina.
Uprava groblja dužna je u roku od osam
dana odobriti, odnosno ne odobriti, izvođenje
prijavljenih radova.
S izvođenjem radova može se započeti
nakon što je Uprava groblja odobrila izvođenje i
izvoditelj radova platio naknadu za postavljanje
spomenika i izgradnju grobnica.

Članak 40.
Pri izvođenju radova iz prethodnog članka
izvršitelji su dužni pridržavati se odredaba o radu na
groblju, a naročito:
radovi se moraju izvoditi na način da se do
najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na
groblju, a mogu se obavljati samo u radne
dane, u ljetnim mjesecima od 6-20 sati, a u
zimskim mjesecima od 7-15 sati, nikako za
vrijeme sprovoda, nedjeljom ili na dane
vjerskih blagdana,
građevni materijal (opeka, kamen, šljunak,
pijesak, cement, vapno i drugo) može se
držati na groblju samo kraće vrijeme koje je
neophodno za izvršenje radova i na način da
se time ne ometaju ostali korisnici,
u slučaju prekida radova, kao i poslije
njihova završetka izvoditelj je dužan bez
odlaganja radilište dovesti u prijašnje
stanje,
za prijevoz materijala potrebnog za
izvođenje radova na groblju, mogu se
koristiti samo oni putovi i staze koje odredi
Uprava groblja.
Uprava groblja zabranit će rad onom
izvoditelju radova koji započne s radom bez
prethodne prijave, te koji se ne pridržava utvrđene
lokacije i drugih uvjeta za uređenje i izgradnju
grobnih mjesta.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Članak 41.
Novčanom kaznom od 100,00 do 1.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj korisnik ako krši
odredbe članka 29. i 39. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00
kn kaznit će se za prekršaj fizička i pravna osoba ako
krši odredbe članka 39. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do
10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravne i
fizičke osobe koje se ne pridržavaju odredbi iz
članka 11. i 12. ove Odluke.
Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka
za prekršaje iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka
ovlaštena je pokretati Uprava groblja i svaka fizička
i pravna osoba koja ima pravni interes, a za prekršaje
iz stavka 3. ovog članka ovlaštena je pokretati
općina Bebrina, Brodsko-posavska županija i tijelo
državne uprave.

Klasa: 021-05/12-02/8
Urbroj: 2178/02-03-12-1
Bebrina, 19.lipnja 2012.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

14.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10) ), Općinsko vijeće
općine Bebrina na svojoj 12. sjednici održanoj dana
15.7. 2015.godine donosi
IZMJENU ODLUKE

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 42.

o plaći službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Bebrina

Do ustrojavanja uprave groblja prema
uvjetima i na način propisan posebnim propisom,
poslove upravljanja grobljem privremeno će
obavljati izvršno tijelo općine Bebrina i Jedinstveni
upravni odjel općine Bebrina.

I.

Članak 43.
Visinu naknade iz članka 32. i članka 39.
ove Odluke utvrdit će se u roku od 90 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke.

U Odluci o plaći službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bebrina
(Klasa:021-05/10-01/26, Urbroj 2178/02-03-10-1
od 21.9.2010.godine) mijenja se članak 3. koji
glasi:
Za obračun plaće službenika i namještenika,
a prema složenosti poslova radnog mjesta, u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bebrina
primjenjuju se sljedeći koeficijenti:

Članak 44.
1.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

2.
3.
4.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 2,00
Stručni suradnik za računovodstenofinancijske poslove - 1,50
Referent za uredsko poslovanje – 1,10
Komunalni radnik - 0,80
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

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

Klasa: 021-05/15-01/14
Ur.broj: 2178/02-03-15-1
Bebrina, 15. srpnja 2015.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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OPĆINA GARČIN

26.

13
Na temelju članaka 78. stavak 1. i 102. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09,
55/11 i 55/12) i članka 188. Zakona o prostornom
uređenju (NN 153/13), članka 40. Statuta općine
Garčin, („Sl. vjesnik Brodsko-posavske županije“
09/09), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 16.
sjednici održanoj 30.7.2015. donijelo je
ODLUKU
o donošenju ciljanih III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Garčin

I - OPĆE ODREDBE

donose se ciljane III. Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja općine Garčin („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ 19/07 - integralni
tekst).".

Članak 2.
Članak 2., mijenja se i glasi:
"Izmjene i dopune ciljanih III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Garčin sastavni su
dio ove Odluke i sastoje se od:
KNJIGA 1 - OSNOVNI DIO PLANA

II 1.

Članak 1.

1.1.

Članak 1., mijenja se i glasi:
"Na temelju Odluke o izradi ciljanih III. Izmjena i
dopuna Prostornog plana općine Garčin („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ 28/13 i 21/14),

2.
2.1.
2.2.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA
POVRŠINA
Poljoprivredna tla isključivo osnovne
namjene
UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
Građevine od važnosti za državu i
županiju
Građevinska područja naselja
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2.3.
2.4.

Izdvojeni dio građevinskog područja
Izgrađene strukture van naselja
Smjernice za građenje izvan građevinskih
područja:
2.5.
Izdvojena građevinska područja izvan
naselja
3.
UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI
4.
UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI
4.1.
Uvjeti uređenja i gradnje športskorekreacijskih građevina
5.
UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA
ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA
5.1.
Prometni sustav - cestovni promet
5.2.
Prometni sustav - željeznički promet
5.3.
Elektronička komunikacijska mreža
5.4.
Naftovodi i plinovodi
5.5.
Energetski sustav
5.6.
Odvodnja
5.7.
Vodoopskrba
5.8.
Korištenje obnovljivih izvora energije
6.
MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
7.
POSTUPANJE S OTPADOM
8.
MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
8.1.
Zaštita podzemnih voda
8.2.
Zaštita od buke
8.3.
Zaštita od požara
8.4.
Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća
9.
MJERE PROVEDBE PLANA
9.1.
Obveza izrade prostornih planova
9.2.
Primjena posebnih razvojnih i drugih
mjera
9.3.
Rekonstrukcija građevina čija je namjena
protivna planiranoj namjeni
Svi kartografski prikazi zamjenjuju se novima:

4.3.

III - KARTOGRAFSKI PRIKAZI

4.4.

0.

4.5.

KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
PROSTORI I POVRŠINE ZA RAZVOJ I
UREĐENJE - TOČKE IZMJENA I
DOPUNA
1:25000

1.1.

1.2.
1.3.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.1.

3.1.1.

3.2.1.

4.1.
4.2.
4.2a.

4.2b.

4.6.
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KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
PROSTORI I POVRŠINE ZA RAZVOJ I
UREĐENJE 1:25000
KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
PROMET
1:25000
KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
1:25000
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I
MREŽE
ENERGETSKI SUSTAV PROIZVODNJA I CIJEVNI
TRANSPORT NAFTE I PLINA,
1:25000
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I
MREŽE
ENERGETSKI SUSTAV ELEKTROENERGETIKA
1:25000
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I
MREŽE
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
1:25000
UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA 1:25000
PODRUČJA POSEBNIH UVJETA
KORIŠTENJA 1:25000
UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE
PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH
OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
1:25000
GRANICE GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA BICKO SELO
1:5000
GRANICE GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA GARČIN 1:5000
GRANICE GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA RADNA ZONA GARČIN
1:5000
GRANICE GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA GARČIN - SUREVICA
1:5000
GRANICE GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA KLOKOČEVIK 1:5000
GRANICE GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA SAPCI 1:5000
GRANICE GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA SELNA 1:5000
GRANICE GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA TRNJANI 1:5000
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4.7.
4.8.
4.8a.

GRANICE GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA VRHOVINA
1:5000
GRANICE GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA ZADUBRAVLJE 1:5000
GRANICE GRAĐEVINSKOG
PODRUČJA ZADUBRAVLJE - NOVI
TERMINAL - JANAF-a
1:5000

KNJIGA 2 - OBAVEZNI PRILOZI
A.
1.
2.
3.
B.
C.
D.
E.
F.

OBRAZLOŽENJE
UVOD
IZMJENE GRAFIČKIH PRIKAZA
IZMJENE U TEKSTUALNOM DIJELU
PLANA
ODLUKE O DONOŠENJU VAŽEĆEG
PLANA
ODLUKA O IZRADI III. CILJANIH
IZMJENA I DOPUNA
ZAHTJEVI ZA IZRADU
SAŽETAK ZA JAVNOST
JAVNA RASPRAVA.".

Članak 3.
U Članku 3., dodaje se novi stavak "drugi", koji
glasi:
"Ove izmjene i dopune primjenjivati će se za cijelo
područje općine Garčin.".
U istom Članku, dosadašnji stavak drugi, postaje
stavak "treći".
U prvoj rečenici dosadašnjeg stavka drugog koji
postaje stavak "treći", iza riječi "općine Garčin"
dodaje se riječi koje glase: "i pročišćeni tekst.".

II

DREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.

Iza Članka 4., dodaju se nova točka "0. Pojmovi" i
"Članak 4.a." koji glase:
"0.
Pojmovi
Članak 4.a.
1.
Građevinska (bruto) površina zgrade je
zbroj površina mjerenih u razini podova svih
dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih
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prema vanjskim mjerama obodnih zidova s
oblogama u koje se ne uračunava površina dijela
potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od
2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih
stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih
dijelova zgrade;
2.
Građevna čestica je u načelu jedna
katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i
veličina u skladu s prostornim planom te koja ima
pristup na prometnu površinu sukladan prostornom
planu, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije;
3.
Građevine javne i društvene namjene su
građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u
području društvenih djelatnosti (odgoja,
obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta,
zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i
organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne
(regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim
ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica;
4.
Građevinsko zemljište je zemljište koje je
izgrađeno, uređeno ili prostornim planom
namijenjeno za građenje građevina ili uređenje
površina javne namjene;
5.
Građevinsko područje je područje određeno
prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i
područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje
naselja, a sastoji se od građevinskog područja
naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja
naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan
naselja;
6.
Infrastruktura su komunalne, prometne,
energetske, vodne, pomorske, komunikacijske,
elektroničke komunikacijske i druge građevine
namijenjene gospodarenju s drugim vrstama
stvorenih i prirodnih dobara;
7.
Izdvojeno građevinsko područje izvan
naselja je područje određeno prostornim planom kao
prostorna cjelina izvan građevinskog područja
naselja planirana za sve namjene, osim za stambenu;
8.
Izdvojeni dio građevinskog područja
naselja je odvojeni dio postojećega građevinskog
područja istog naselja nastao djelovanjem
tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja,
određen prostornim planom;
9.
Izgrađeni dio građevinskog područja je
područje određeno prostornim planom koje je
izgrađeno;
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10.
Komunalna infrastruktura su građevine
namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i
pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće
naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te
ulična rasvjeta, tržnice na malo, groblja, krematoriji
i površine javne namjene u naselju;
11.
Lokacijski uvjeti su kvantitativni i
kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u
prostoru koji se na temelju prostornog plana i
posebnih propisa određuju lokacijskom dozvolom
ili građevinskom dozvolom;
12.
Neizgrađeni dio građevinskog područja je
područje određeno prostornim planom planirano za
daljnji razvoj;
13.
Neuređeni dio građevinskog područja je
neizgrađeni dio građevinskog područja određen
prostornim planom na kojemu nije izgrađena
planirana osnovna infrastruktura;
14.
Osnovna infrastruktura je prometna
površina preko koje se osigurava pristup do
građevne čestice, odnosno zgrade, javno
parkiralište, građevine za odvodnju otpadnih voda i
niskonaponska elektroenergetska mreža;
15.
Površina javne namjene je svaka površina
čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim
uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice,
biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi,
tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i
zelene površine u naselju, rekreacijske površine i
sl.);
16.
Prometna površina je površina javne
namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne
čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo
služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne
čestice;
17.
Urbana preobrazba je skup planskih mjera i
uvjeta kojima se bitno mijenjaju obilježja
izgrađenog dijela građevinskog područja
promjenom urbane mreže javnih površina, namjene
i oblikovanja građevina, i/ili rasporeda, oblika i
veličine građevnih čestica;
18.
Urbana sanacija je skup planskih mjera i
uvjeta kojima se poboljšava karakter izgrađenog
dijela građevinskog područja i urbane mreže javnih
površina devastiranih nezakonitim građenjem;
19.
Rekonstrukcija građevine je izvedba
građevinskih i drugih radova na postojećoj
građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih
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zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja
usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u
skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje,
nadograđivanje, uklanjanje vanjskog djela
građevine, izvođenje radova radi promjene namjene
građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno
izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini
postojeće građevine u svrhu njezine obnove;
20.
Postojeća građevina je građevina izgrađena
na temelju građevinske dozvole ili drugog
odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je
prema ovom ili posebnom zakonu s njom
izjednačena;
21.
Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena
građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno
smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne
smatra pojedinačna građevina unutar sustava
infrastrukturne građevine;
22.
Zgrada javne namjene je zgrada ili dio
zgrade koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje
svojih poslova, zgrada ili dio zgrade za stanovanje
zajednice te zgrada ili dio zgrade koja nije stambena
u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga
većem broju ljudi.".

Članak 5.
U Članku 5., u stavku 2., riječi " L o k a c i j s k o m
dozvolom", zamjenjuju se riječima "Odobrenjem za
gradnju".
Na kraju Članka 5., dodaje se nova točka "1.1.
Poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene"
sa pripadajućim stavcima od "1.1.1. do 1.1.4." i
glase:
"1.1.
Poljoprivredna tla isključivo osnovne
namjene"
1.1.1. Najviši boniteti tla su u planu određeni kao
poljoprivredna tla isključive namjene. To je južni dio
prostora općine. Izdvojena su osobito vrijedna
obradiva tla (P1) i ostala obradiva tla (P3).
1.1.2. Ako će sportsko-rekreacijski sadržaji
zahtijevati prostor površine veće od 5 ha rješenje će
se odrediti urbanističkim planom uređenja.
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1.2.6. Treba održati integritet neizgrađenog
prostora s ciljem zaštite kompaktnosti
poljoprivrednih površina.
1.1.3. Ako će sportsko-rekreacijski sadržaji
zahtijevati prostor površine veće od 5 ha rješenje će
se odrediti urbanističkim planom uređenja.
1.2.6. Kod promjene namjene ili mogućnosti
obavljanja djelatnosti treba utvrditi učinke (gubitak
određene kategorije tla, voda, promjene ili
ograničenja u provedbi važećeg režima korištenja –
osobito zaštite ili promjene koje će time nestati) te
utvrditi mjere za unapređenje odnosno sanaciju.
1.1.4. Ako će sportsko-rekreacijski sadržaji
zahtijevati prostor površine veće od 5 ha rješenje će
se odrediti urbanističkim planom uređenja.
1.2.6. Za zahvat u prostoru izvan građevinskog
područja, i unutar građevinskog područja potrebno
je, uz prostorno-plansku dokumentaciju, kod
izdavanja odobrenja za gradnju pridržavati se i
odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu te
Zakona o poljoprivredi.".

Članak 6.
U Članku 6., stavak "2.1.3.", mijenja se i glasi:
"2.1.3. Prometne građevine od važnosti za državu
su
autocesta Zagreb - Lipovac (D4)
pruga od značaja za međunarodni promet
M104 Novska Vinkovci - Tovarnik Državna granica (Šid)
zračna luka 2C.".
U istom Članku, iza stavka "2.1.3.", dodaju se novi
stavci "2.1.4. Energetske građevine" i podstavci
"2.1.4.1. do 2.1.4.3.", koji glase:
"2.1.4. Energetske građevine
2.1.4.1. Uz magistralni plinovod Plinacro Slavonski
Brod - Vinkovci DN 400/50 planira se gradnja
magistralnog plinovoda Slobodnica - Sotin DN
800/75.".
2.1.4.2. Građevine za prijenos električne energije –
dalekovodi 110 kV.
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2.1.4.3. Postojeći Jadranski naftovod.".
Dosadašnji stavak "2.1.4.", postaje stavak "2.1.5".
U dosadašnjem stavku "2.1.4.", koji postaje stavak
"2.1.5.", dodaje se nova "prva" alineja koja glasi:
"Poštanski kapaciteti: adaptacija postojećih
prostora za poštanski ured u Trnjanima.".
U istom stavku, dosadašnje alineje od "prva do
treća", postaju alineje "druga do četvrta".
Iz dosadašnje treće alineje koja postaje "četvrta",
alineja dodaje se nova "peta" alineja i glasi:
"- telekomunikacijske građevine mjesne centrale,
telekomunikacijska mreža,".
Dosadašnje alineje "četvrta do sedma", postaju
alineje, "šesta do deveta".
U istom Članku, u točki "2.2. Građevinska
područja naselja", stavci "2.2.5. i 2.2.6.",
mijenjaju se i glase:
2.2.5. Izgrađeni dio građevinskog područja su
izgrađene i uređene građevne čestice i druge
površine privedene različitoj namjeni.
2.2.6. Neizgrađeni dio građevinskog područja je
posebno označen za opremljene, a posebno za
neopremljene dijelove. U neopremljenim
dijelovima se odobrenja za gradnju ne mogu
izdavati prije donošenja urbanističkog plana
uređenja, odnosno do izgradnje infrastrukture
(prometnica, elektroopskrba, mogućnost odvodnje).
Za to su dati dovoljno detaljni uvjeti u ovim
Odredbama za provođenje (površina građevne
čestice, izgrađenost, visina itd.).".
U istom Članku, istoj točki u stavku "2.2.17.", riječi
"u neuređenom", brišu se.
Na kraju istog stavka dodaje se nova rečenica koja
glasi:
"Kod interpolacija i već formiranih
građevnih čestica širina može biti i manja, ali ne
manja od postojeće.".
U istom Članku, iza stavka "2.2.64.", dodaje se
novi stavak "2.2.65.", koji glasi:
"2.2.65. Na građevinskim česticama površine do
600 m2 tlocrtna izgrađenost može biti do 50%, a na
onima površine do 400 m2, do 60%."
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U istom Članku, iza stavka "2.2.65.", dodaje se
novi stavak "2.2.66.", koji glasi:
"2.2.66. Otvorom se ne smatra prozor dimenzija
60x60 cm i dio ostakljen staklenom opekom i
sličnim neprozirnim materijalima."

Članak 7.
U istom Članku, stavak "2.4.1.", mijenja se i glasi:
"2.4.1. Izvan građevinskih područja naselja može
se planirati gradnja u skladu s vrijednostima i
osobitostima prostora i to:
infrastruktura
građevine obrane
građevine namijenjene poljoprivrednoj
proizvodnji
građevine namijenjene gospodarenju u
šumarstvu i lovstvu
istraživanje i eksploatacija mineralnih
sirovina
betonara u sklopu obrade mineralnih
sirovina unutar eksploatacijskih polja, kampova i
drugih sportsko rekreacijskih igrališta na otvorenom
s pratećim zgradama
stambenih i pomoćnih građevina za vlastite
(osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i
više i za potrebe seoskog turizma na građevnim
česticama od 2 ha i više
rekonstrukcija postojećih građevina.".
U istom Članku, stavci "2.4.2. do 2.4.7.", brišu se.
U istom Članku, dosadašnji stavci od "2.4.8 do
2.4.20.", postaju stavci od "2.4.2. do 2.4.14.".

Članak 8.
U Članku 9., podtočka "5.1.", mijenja se i glasi:
"5.1. Prometni sustav - cestovni promet"
U istom Članku, u stavku "5.1.14.",
mijenja se potreban broj parkirališnih mjesta i iznosi
za Namjenu sadržaja: Ugostiteljstvo; Jedinica: 1
mjesto; Broj parking mjesta: 0,125.
U istom Članku, iza stavka "5.1.15.",
dodaju se novi stavci "5.1.16. do 5.1.25.", koji glase:
"5.1.16.Kod projektiranja i gradnje treba se
pridržavati odredbi svih propisa koji se odnose na
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javne i nerazvrstane ceste te sigurnost prometa na
cestama.
5.1.17. Sukladno članku 55. Zakona o cestama (NN
84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), potrebno je
osigurati zaštitni pojas autoceste koji se mjeri od
vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi
minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zaštitnog
pojasa nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata
visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih
građevina).
5.1.18. U zaštitnom pojasu autoceste mogu se
planirati zaštitne zelene površine, locirati i izgraditi
objekti niskogradnje (prometnice, pješačke i
biciklističke staze, prilazi i parkirališta), te
komunalna infrastrukturna mreža (telekomunikacije, elektroenergetska mreža i javna rasvjeta,
plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih
voda, kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od
vanjskog ruba zemljišnog pojasa definira se ovisno
o vrsti i namjeni niskogradnje.
5.1.19. Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih
ili fizičkih osoba, a koji su planirani unutar zaštitnog
pojasa autoceste ili na cestovnom zemljištu
(polaganje TK kabela, priključak na TS, plinovod,
prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni
infrastrukturni priključci), potrebno je sukladno
Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13),
odnosno Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje
radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12,
76/13), podnijeti zahtjev za izdavanjem posebnih
uvjeta građenja i dostaviti na daljnje rješavanje
Hrvatskim autocestama d.o.o.
5.1.20. Sukladno članku 59. Zakona o cestama (NN
84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) zabranjuje se
postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu
ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi,
reklame na objektima visokogradnje i dr.) unutar
zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran
navedenim zakonom. Objekti niskogradnje
(prometnice i svjetla javne rasvjete) unutar zaštitnog
pojasa moraju se projektirati na način da ne
odvraćaju pozornost i ne ugrožavaju sigurnost
prometa na autocesti.
5.1.21. Granice gospodarskih zona moraju se
definirati na način da ne obuhvaćaju zemljište koje
je u naravi javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu
Republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske
autoceste d.o.o.
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5.1.22. Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadležnosti
Hrvatskih autocesta d.o.o.
5.1.23. U slučaju planiranja prometnih površina u
blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde
(zeleni pojas) protiv zasljepljivanja kako bi se u
noćnim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila
na odvijanje prometa na autocesti.
5.1.24. Zaštitna ograda autoceste ne smije se
koristiti kao ograda budućih zahvata u prostoru, te se
ista mora predvidjeti na k.č.br. u vlasništvu
investitora udaljena minimalno 3 metra od zaštitne
žičane ograde (radi redovnog održavanja zemljišnog
pojasa autoceste).
5.1.25. Obveza Investitora budućih objekata unutar
zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase
autoceste, je planiranje i izgradnja zidova za zaštitu
od buke ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem
istih, sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09,
55/13 i 153/13).".
U istom Članku 9., iza podtočke "5.1. Prometni
sustav - cestovni promet", dodaje se nova
podtočka "5.2. Prometni sustav - željeznički
promet" sa pripadajućim stavcima od "5.2.1. do
5.2.5.", koji glase:
"5.2. Prometni sustav - željeznički promet
5.2.1. Duljina dvokolosječne željezničke pruge od
značaja za međunarodni promet (M104) na području
općine Garčin iznosi 7.806 m.
5.2.2. Željeznički kolodvor Garčin je međukolodvor otvoren za prijam i otpremu putnika u
unutarnjem prometu te za prijam i otpremu
vagonskih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom
prometu. Planira se kolodvor rekonstruirati i
otpremništvo zbog rada na teretnom prometu.
5.2.3. Željezničko stajalište je u Zadubravlju.
5.2.4. Postojeći željezničko-cestovni prijelazi su
na županijskim cestama Ž 4188 i Ž 4216. Oba su
osigurana svjetlosno-zvučnom signalizacijom i
polubranicima.
5.2.5. Planiran je novi denivelirani željezničkocestovni prijelaz sa Ž 4216, a uz njega i željezničko
stajalište za prijam i otpremu putnika.".
Dosadašnji stavci od "5.1.16. do 5.1.19.",
postaju stavci od "5.2.6. do 5.2.9.".
U istom Članku, dosadašnja podtočka "5.2.
Telekomunikacijska mreža", postaje podtočka
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"5.3." i glasi:
"5.3. Elektroničko komunikacijska mreža"
Dosadašnji stavci od "5.2.1. do 5.2.7.", postaju
stavci od "5.3.1. do 5.3.7.".
U cijeloj podtočki, riječ "telekomunikacijske", se
zamjenjuje riječima "elektroničke komunikacijske",
u odgovarajućem padežu.
U dosadašnjem stavku "5.2.7.", koji postaje stavak
"5.3.7." riječ "implementacije", se zamjenjuje
riječju, "primjene".
U istom Članku, dosadašnja podtočka "5.3.
Naftovodi i plinovodi", postaje podtočka "5.4.
Naftovodi i plinovodi".
U istoj dosadašnjoj podtočki "5.3. Naftovodi i
plinovodi", koja postaje podtočka "5.4. Naftovodi i
plinovodi", dosadašnji stavci od "5.3.1. do 5.3.8.",
postaju stavci "5.4.1. do 5.4.8.".
U dosadašnjem stavku "5.3.5.", koji postaje stavak
"5.4.5.", na kraju iza riječi "Slobodnica" dodaje se
tekst koji glasi: "DN 800/75.".
U dosadašnjem stavku "5.3.6.", koji postaje stavak
"5.4.6.", u zagradi brojke "10/85" se zamjenjuju
brojkama "26/85".
Na kraju istog stavka dodaje se novi tekst koji glasi:
"Zaštitni koridor magistralnih plinovoda je po 30 m
obostrano od osi. U tom koridoru je zabranjena
gradnja namijenjena stanovanju i boravku ljudi.".
U istom Članku, dosadašnja podtočka "5.4.
Energetski sustav", postaje podtočka
"5.5. Energetski sustav"
U dosadašnjoj točki "5.4. Energetski sustav", koja
postaje podtočka "5.5. Energetski sustav"
dosadašnji stavci od "5.4.1. do 5.4.15.", postaju
stavci od "5.5.1. do 5.5.15.".
U istom Članku, dosadašnja podtočka "5.5.
Odvodnja", postaje podtočka, "5.6. Odvodnja".
Dosadašnji stavak "5.5.1.", postaje stavak "5.6.1.".
U istom Članku 9., dosadašnja podtočka "5.5.
Vodoopskrba", postaje podtočka
"5.7. Vodoopskrba"
Dosadašnji stavci "5.6.1. do 5.6.3.", postaju stavci
"5.7.1. do 5.7.3.".
U istom Članku 9., iza dosadašnjeg stavka "5.6.3.",
koji postaje stavak "5.7.3.", dodaje se novi stavak
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"5.7.4.", koji glasi:
"5.7.4. Kod izgradnje novih ili rekonstrukcije
postojećih građevina za javnu vodoopskrbu, trase,
koridori i površine određeni ovim planom mogu se
mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima,
imovinsko – pravnim odnosima i stanju na terenu.
Promjene ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu
cjelovitog rješenja predviđenog ovim planom.".
U istom Članku 9., iza dosadašnje podtočka "5.6.
Vodoopskrba", koja postaje podtočka "5.7.
Vodooposkrba", dodaje se nova podtočka "5.8.
Korištenje obnovljivih izvora energije" sa
pripadajućim stavcima i glase:
"5.8. Korištenje obnovljivih izvora energije
5.8.1. Planom se omogućuje gradnja građevina za
proizvodnju električne te toplinske energije koje
koriste obnovljive izvore energije kao i gradnja
postrojenja učinkovite kogeneracije. Obnovljivi
izvori energije su sunčeva energija, toplina okoliša,
toplina zemlje, toplina vode, biomasa, prirodna
snaga vodotoka bez hidrauličkih zahvata, energija
vjetra itd.
5.8.2. Građevine za korištenje obnovljivih izvora
energije mogu se graditi na građevnim česticama
građevina drugih namjena ili na vlastitoj čestici.
Kod gradnje na vlastitoj građevnoj čestici treba
osigurati najmanje 30% zelenila oko njih te barem 1
PM na građevnoj čestici.
5.8.3. Za gradnju građevina koje koriste
obnovljive izvore energije, a grade se na zasebnim
građevnim česticama treba ishoditi odobrenje za
gradnju u skladu s odredbama odgovarajućih
propisa. Građevine moraju biti obzirne prema
okolišu.
5.8.4. Za postavljanje solarnih kolektora ili
fotonaponskih ćelija na pročelja te krovove zgrada
ili na njihovu građevnu česticu, nije potrebno
izdavati nikakav posebni akt tijela nadležnog za
upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva.
5.8.5. Na posebno označenim prostorima izvan
građevinskog područja naselja moguća je gradnja
postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije
snage do 3MW.
5.8.6. Postrojenja snage do 3 MW su:
−
postrojenja za proizvodnju električne
energije iz sunčeve energije (solarna

−
−

−
−
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elektrana),
postrojenja za proizvodnju električne
energije iz bioplina i biomase
postrojenja za preradu otpadnih tvari u
svrhu proizvodnje električne energije i
toplinske energije
elektrane na tekuća biogoriva
geotermalne elektrane, a mogu se graditi u
zonama gospodarske namjene definirane u
Planu.

5.8.7. Prostornim planom Brodsko-posavske
županije, a unutar građevinskih područja naselja ili
izdvojenih građevinskih područja, omogućuje se
izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih
izvora energije, instalirane električne snage od 3
MW-15 MW, ukoliko su ista označena i planirana
na kartografskim prikazima PPUO/G-ova.
Postrojenja snage od 3 MW-15 MW su:
−
postrojenja za proizvodnju električne
energije iz bioplina i biomase
−
elektrane na tekuća biogoriva
−
elektrane na deponijski plin i plin iz
postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
−
geotermalne elektrane
−
solarne elektrane
−
elektrane na ostale obnovljive izvore,
a točne lokacije i lokacijski uvjeti za navedena
postrojenja definiraju se u kartografskim prikazima i
odredbama za provođenje PPUO/G.
5.8.8. Prostornim planom Brodsko-posavske
županije, a izvan građevinskog područja naselja,
omogućuje se izgradnja postrojenja za korištenje
obnovljivih izvora energije i kogeneraciju,
instalirane električne snage do uključivo 3 MW.
Postrojenja snage do uključivo 3 MW, koja se mogu
graditi kao samostalne cjeline u sastavu građevine
za poljoprivrednu proizvodnju, plastenike,
staklenike i farme su:
−
postrojenja za kogeneraciju koja koriste
otpadne tvari iz procesa proizvodnje za
potrebe proizvodnje toplinske i električne
energije.
Prostornim planom Brodsko-posavske županije, a
izvan građevinskog područja naselja, omogućuje se
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i izgradnja postrojenja za korištenje obnovljivih
izvora, instalirane električne snage do uključivo 3
MW ukoliko su ista označena i planirana na
kartografskim prikazima PPUO/G-ova.
5.8.9. Postrojenja snage od 3 MW su:
−
postrojenja za proizvodnju električne
energije iz bioplina i biomase
−
elektrane na tekuća biogoriva
−
elektrane na deponijski plin i plin iz
postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
−
geotermalne elektrane, uz obveznu
prethodnu studiju potencijala geotermalnih
izvora, a uz suglasnost Hrvatskih voda
−
hidroelektrane, uz obveznu prethodnu
studiju hidrauličkog potencijala sliva, a uz
suglasnost Hrvatskih voda
−
postrojenja za proizvodnju električne
energije iz sunčeve energije isključivo na
krovove i pročelja građevina izvan
građevinskog područja, ne dozvoljava se
postava samostalnih solarnih elektrana na
poljoprivrednom i šumskom zemljištu,
−
elektrane na ostale obnovljive izvore,
a točne lokacije i lokacijski uvjeti za navedena
postrojenja definiraju se u kartografskim prikazima i
odredbama za provođenje PPUO/G.
5.8.10. Solarne kolektore i/ili fotonaponske panele
može se postavljati na krovove i pročelja zgrada
unutar građevinskog područja naselja i izdvojenih
građevinskih područja svih namjena.

U istom Članku, istoj točki, stavak "6.7.", mijenja
se i glasi:
"6.7. U Općini Garčin nalazi se područje
Ekološke mreže Republike Hrvatske koja je
proglašena Uredbom o ekološkoj mreži ("Narodne
novine" br. 124/13) te područje očuvanja značajno
za ptice Jelas polje HR1000005.".

Članak 10.
Članak 11., mijenja se i glasi:
"7.
POSTUPANJE S OTPADOM
7.1.
Način sanacije postojeće deponije otpada
odredit će se elaboratom sanacije u skladu sa
Zakonom o otpadu i Planom gospodarenja otpadom
Brodsko-posavske županije. Planom nije određena
lokacija nove deponije na području općine. Otpad će
se odvoziti u županijski centar za gospodarenje
otpadom, "Šagulje" kod Nove Gradiške.
7.2.
Na području općine planirano je reciklažno
dvorište iz kojeg će se prikupljati otpad, slati u
pretovarnu stanicu koja će biti van područja.
7.3.
Planirano je i reciklažno dvorište za
građevinski otpad.
7.4.
-

5.8.11. Planom je određena lokacija elektrane u
Garčinu, a one do 3 MW će se graditi u skladu s
odredbama.".

-

Članak 9.
U Članku 10., točki "6. MJERE ZAŠTITE
KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA", na kraju stavka "6.1.", dodaje se u
zagradi oznaka Narodnih novina i glasi: "(NN
80/13)".

Broj: 12

-

-

Mjere postupanja s otpadom su:
izbjegavati nastajanje i smanjivati količine
proizvedenog otpada,
organizirati sortiranje otpada u svrhu
smanjivanja količina i volumena otpada,
organizirati sakupljanje, odvajanje i
odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari
(papir, staklo, metal, plastika i dr.),
organizirati odvojeno sakupljanje opasnog
otpada,
unutar domaćinstava odvajati biootpad i
kompostirati ga,
proizvedeni industrijski neopasni i opasni
otpad pravne osobe dužne su sakupljati i
predati ovlaštenim sakupljačima uz prateću
dokumentaciju i izvješća redovno
dostavljati nadležnim državnim službama,
upravni odjel dužan je voditi očevidnik
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sakupljenog i odloženog komunalnog
otpada te krajem kalendarske godine
izvješća dostavljati nadležnom uredu unutar
kojeg se vodi Katastar emisija u okoliš,
divlja odlagališta sanirati i zatvoriti.

7.35. Za prikupljanje sekundarnih sirovina
određene su lokacije reciklažnih dvorišta.
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papir, karton, staklo, metali, plastika i slično.
7.14. Reciklažno dvorište za građevinski otpad je
građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj
obradi i privremenom skladištenju građevnog
otpada.

7.7.
Po odabiru lokacije za odlaganje opasnog
otpada, na nivou Države, a izvan područja općine
Garčin, postojeća sabirna mjesta koristit će se za
prikupljanje, obrađivanje i skladištenje, ali ne i za
odlaganje.

7.15. Reciklažno dvorište za odvojeno
prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim
otpadom, kao i reciklažno dvorište za građevni
otpad mora se odgovarajuće urediti, odnosno
ispuniti sve potrebne tehničko-tehnološke i druge
uvjete definirane posebnim propisima za način
uređenja reciklažnih dvorišta, te izgradnju i
oblikovanje skladišta i drugih potrebnih građevina
(ukoliko će se graditi). Primjenjuju se uvjeti
definirani za izgradnju i uređenje u gospodarskim
zonama, te posebni propisi.

7.8.
Sve postojeće lokacije na kojima se obavlja
djelatnosti sakupljanja oporabe i obrade opasnog i
neopasnog otpada mogu nastaviti s radom.

7.16. Otpad je na reciklažnim dvorištima
potrebno obrađivati i skladištiti na takav način da se
onemoguće i spriječe emisije u zrak i okolni prostor.

7.9.
Planom je u skladu s Planom gospodarenja
otpadom određena obaveza sanacije "divljih"
odlagališta.

7.17. Rubno, s unutarnje strane lokacije/građevne
čestice reciklažnog dvorišta potrebno je zasaditi
visoko i nisko zelenilo kao zaštitni tampon zelenilo
prema ostalim namjenama u okruženju, minimalne
širine 5 m.

7.6.
Prilikom nove gradnje treba na građevnoj
čestici odrediti i urediti prostor za smještaj posuda za
otpad.

7.10. Općina je, sukladno zakonskoj regulativi s
područja gospodarenja otpadom, dužna na svojem
području postaviti odgovarajuće spremnike i
osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno
prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim
otpadom.
7.11. Reciklažna dvorišta su ograđeni i nadzirani
objekti, opremljeni sustavima za zaštitu okoliša, u
kojima je organizirano preuzimanje i odvojeno
skupljanje i razvrstavanje otpada.
7.12. Planom su određene lokacije reciklažnih
dvorišta. Reciklažna dvorišta mogu biti i u
gospodarskim zonama.
7.13. Reciklažno dvorište za odvojeno
prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim
otpadom je građevina namijenjena za prikupljanje,
razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih
vrsta otpada, tj. korisnih tvari iz otpada kao što su

7.18. Kompostana je prostor namijenjen prihvatu
bio otpada i proizvodnji komposta.
Kompostana se mora odgovarajuće urediti,
odnosno ispuniti sve potrebne tehničko-tehnološke i
druge uvjete definirane posebnim propisima za
način uređenja, te izgradnju i oblikovanje
postrojenja, skladišta i drugih potrebnih građevina
(ukoliko će se graditi). U pravilu se primjenjuju
uvjeti definirani za izgradnju i uređenje u
gospodarskim zonama.
7.19. Proizvođači proizvodnog otpada koji
nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i
drugim procesima, a koji se po sastavu i svojstvima
razlikuje od komunalnog otpada, dužni su isti
zbrinuti sukladno zakonskim propisima.
7.20. Proizvodni subjekti u novim gospodarskim
zonama moraju riješiti zbrinjavanje otpadnih voda
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na način da se prije njihovog upuštanja u recipijent
izvrši predtretman u uređaju za pročišćavanje.

od tuče uskladiti sa uputtstvima nadležne
hidrometeorološke službe.

7.21. Komponente komunalnog otpada opasnog
karaktera (istrošene baterije, stari lijekovi, ambalaža
od boja, ulja i lakova, mineralnih gnojiva, sredstava
za zaštitu bilja i dr.) potrebno je izdvojeno
prikupljati.

Zbog kratkog vremenskog trajanja padanja tuče
(najviše do 30 tak minuta), ne bi došlo do
značajnijeg i dužeg prekida uobičajenog načina;
života. Optimizam se bazira na osnovu iskustvenih
podataka za proteklo razdoblje.

7.22. Posebnim dokumentom odredit će se mjesta
za prikupljanje dijela komunalnog otpada opasnog
karaktera i dinamiku odvoza tog otpada.

Tuča bi prouzročila štete na poljoprivrednim
površinama koje su na području općine značajne.
A.4. Suša

7.23. Građevine za prikupljanje, razvrstavanje i
obradu neopasnog otpada mogu se graditi u zonama
gospodarske namjene.
7.24. Zelene otoke se može uređivati u svim
naseljima.".

Članak 11.
U Članku 12., u podtočki "8.4. Mjere zaštite od
prirodnih i drugih nesreća", podnaslovima pod
rednom oznakama "1., 1.1. i 1.1.1.", mijenjaju se
oznake tako da glase:
"8.4.1.1.
Vrste, intenzitet i učinci te moguće
posljedice djelovanja prirodnih, tehničkotehnoloških katastrofa i velikih nesreća po
stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, te okoliša
A.

Prirodne opasnosti i prijetnje

A.1. Poplave"
U istom Članku, u istoj podtočki podnaslov pod
rednom oznakom "1.1.2.", mijenja se i glasi:
"A.2. Potres".
Iza dosadašnjeg podnaslova "1.1.2. Potres", koji
postaje podnaslov "A.2. Potres", dodaju se novi
podnaslovi "A.3. Tuča i A.4. Suša",sa pripadajućim
tekstom i glase:
"A.3.

Tuča

Ugroženost se javlja posebno zadnjih godina kada je
tuča tokom ljeta redovita pojava. Potrebno je obranu

DugrotrajnaDugotrajna suša sa velikim štetama
moguća je u ljetnom periodu s obzirom na klimatske
promjene i promjene vodnog režima.
Objekti za prikupljanje i skladištenje vode (sabirni i
dovodni kanali, površinske akumulacije, bazeni
spremnici, upojni bunari i podzemne akumulacije)
omogućuju da se voda prikupi onda kada se u sklopu
hidrološkog ciklusa pojavljuje na nekom području te
da se sačuva za upotrebu u vremenu kada je inače
nema.
Planom zaštite i spašavanja će se ove i druge mjere
detaljnije razraditi.
Mjere zaštite temelje se na slijedećim propisima:
1.
Članak 24p. i 24r. Zakona o unutarnjim
poslovima (NN br. 29/91) i pročišćeni tekst, 73/91.,
19/92., 33/92, 76/94., 161/98, 20/00 i 53/00),
2.
Članak 7., 8. i 50. Pravilnika o mjerama
zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN
broj 29/83, 36/85 i 42/86),
3.
Pravilnik o kriterijima za određivanje
gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju
graditi skloništa i drugi zaštitni objekti za zaštitu
(NN broj: 2/91),
Članak 4. st. 3. Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(NN broj 38/08).".
U istom Članku, u istoj podtočki podnaslov pod
dosadašnjom rednom oznakom "1.1.3.", mijenja se i
glasi:
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"B.
Tehničko-tehnološke katastrofe i velike
nesreće izazvane nesrećom u gospodarskim
objektima"
U istom Članku, u istoj podtočki podnaslov, pod
dosadašnjom rednom oznakom "1.1.3.1.", mijenja
se i glasi:
"B.1. Objekti za distribuciju plina"
U istom Članku, u istoj podtočki podnaslov, pod
dosadašnjom rednom oznakom "1.1.3.2.", mijenja
se i glasi:
"B.2. Objekti za distribuciju i skladištenje nafte"
U istom Članku, u istoj podtočki podnaslovi, pod
dosadašnjim rednim oznakama "1.1.4. i 1.1.4.1.",
mijenjaju se i glase:
"C. Katastrofe i velike nesreće izazvane
nesrećom u prometu
C.1. Cestovni promet"
U istom Članku, u istoj podtočki podnaslov, pod
dosadašnjom rednom oznakom "1.1.4.2.", mijenja
se i glasi:
"C.2. Željeznički promet"
U istom Članku, u istoj podtočki podnaslov, pod
dosadašnjom rednom oznakom "1.1.5.", mijenja se i
glasi:
"D. Požari"
U istom Članku, u istoj podtočki podnaslovi "1.1.6.
Tuča i 1.1.7. Suša", sa pripadajućim tekstom brišu
se.
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Članak 12.

Članak 14., mijenja se i glasi:
"Izmjene i dopune se primjenjuju na sve dijelove
plana.".

Članak 13.
Upravni postupci za zahvate u prostoru koji su
pokrenuti prije stupanja na snagu ovih drugih
Izmjena i dopuna PPUO-a Garčin, dovršiti će se po
odredbama prethodnog plana.

Članak 14.
Uvid u Izmjene i dopune PPUO - Garčin može se
obaviti svakog radnog dana u prostorijama općine
Garčin, kralja Tomislava 92, Garčin.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
KLASA: 021-01/15-01/118
URBROJ: 2178/06-01-15-01
Garčin, 30. srpnja 2015.
Predsjednik
Oopćinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINA KLAKAR

20.

Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički
dio Plana, te sažetak za javnost.

Na temelju članka 188. Zakona o
prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13) , članka 84.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''NN'', br.
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 41.
Statuta općine Klakar i članka 9. Statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta (''Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), dana 6. srpnja
2015. godine, načelnik
općine Klakar donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu
II. ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja
općine klakar

Članak 2.
Prijedlog Plana se upućuje u javnu raspravu.
Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8)
dana u vremenu od 21.7.2015. do 28.7.2015. godine.

Članak 3.
Prijedlog Plana (tekstualni i grafički dio) bit
će izložen u Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Klakar, Klakar 26a, svakim radnim danom od 8.00
do 12.00 sati.

Članak 4.
Članak 1.
Na temelju Nacrta prijedloga za javnu
raspravu utvrđuje se Prijedlog za javnu raspravu II.
CILJANIH IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA općine
KLAKAR (u daljnjem tekstu : Prijedlog plana).

Tijekom trajanja javne rasprave bit će
organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u
vijećnici općine Klakar u Klakaru 26a, dana
21.7.2015. god., u 11.00 sati.

Broj: 12
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Članak 5.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na
Prijedlog plana mogu se dostaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Klakar, Klaka 26a, 35208
Ruščica, najkasnije do 28.7.2015. godine.

Članak 6.
Načelnik općine Klakar se obvezuje:
U roku od osam (8) dana po donošenju
ovog Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju
javne rasprave izvijestiti sredstva javnog
priopćavanja i objaviti u „Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije“ tjedniku „Posavska
Hrvatska“, te na web-stranici općine Klakar i
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Obavijest o javnoj raspravi mora se objaviti
najkasnije osam (8) dana prije početka javne
rasprave.
Uputiti posebnu pisanu obavijest o
donošenju ovog Zaključka s pozivom na javno
izlaganje, tijelima opisanim u članku 79. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji i susjednim
jedinicama lokalne samouprave
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 350-01/12-02/1
URBROJ:2178/07-01-15-53
Klakar, 6. srpnja 2015. god
NAČELNIK
OPĆINE KLAKAR
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.
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21.

Na temelju članka 188. Zakona o
prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13) , članka 84.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''NN'', br.
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 41.
Statuta općine Klakar i članka 9. Statutarne odluke o
izmjeni i dopuni Statuta (''Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), dana 6. srpnja
2015. godine, načelnik
općine Klakar donosi
sljedeći
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske
zone Jelas - Ruščica

Članak 1.
Na temelju nacrta prijedloga za javnu
raspravu utvrđuje se Prijedlog za javnu raspravu
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
Jelas - Ruščica (u daljnjem tekstu : Prijedlog plana).
Prijedlog plana sadrži tekstualni i grafički
dio Plana, te sažetak za javnost.

Članak 2.
Prijedlog plana se upućuje u javnu raspravu.
Javna rasprava s javnim uvidom trajat će trideset
(30) dana u vremenu od 21.7.2015. do 19.8.2015.
godine.

Članak 3.
Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit
će izložen u Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Klakar, Klakar 26a, svakim radnim danom od 8.00
do 12.00 sati.
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Tijekom trajanja javne rasprave bit će
organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u
vijećnici općine Klakar, Klakar 26a, dana
21.7.2015. god., u 11.00 sati.

Članak 5.
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na
Prijedlog plana mogu se dostaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Klakar, Klakar 26a, 35208
Ruščica, najkasnije do 19.8.2015. godine.

Članak 6.

Broj: 12

Brodsko posavske županije“, tjedniku „Posavska
Hrvatska“, te na web-stranici općine Klakar i
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Obavijest o javnoj raspravi mora se objaviti
najkasnije osam (8) dana prije početka javne
rasprave.
Uputiti posebnu pisanu obavijest o
donošenju ovog Zaključka s pozivom na javno
izlaganje, tijelima opisanim u članku 79. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji i susjednim
jedinicama lokalne samouprave
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 350-02/12-02/2
URBROJ:2178/07-01-15-31
Klakar, 6. srpnja 2015. god

Načelnik općine Klakar se obvezuje:
U roku od osam (8) dana po donošenju
ovog Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju
javne rasprave izvijestiti sredstva javnog
priopćavanja i objaviti u „Službenom vjesniku

NAČELNIK
OPĆINE KLAKAR
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.

Broj: 12
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OPĆINA SIKIREVCI

15.

Na temelju članka 6. stavak 2. Uredbe o uredskom poslovanju («Narodne novine», Broj 07/09) i članka
47. Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/13.) općinski načelnik
općine Sikirevci donosi
PLAN
klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata
Članak 1.
Ovim Planom utvrđuju se klasifikacijske oznaka i brojčane oznaka stvaratelja i primatelja akata koji se
primjenjuju u uredskom poslovanju Upravnog odjela općine Sikirevci
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Članak 2.
Klasifikacijske oznake akata prema njihovim sadržaju i obliku utvrđuju se kako slijedi:

Klasifikacijska
oznaka
007
007-01
007-00
008
008-01
008-02
008-02
011
011-01
013
013-01
013-04
013-05
015
015-01
021
021-05

Oznaka
Dosjea
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

023
023-01
023-02
023-03
023-05
023-06
023-08
032
032-01
033
033-01
034
034-04
035
035-01
035-02
035-03
035-04
036
036-01
040
040-01
041
041-01
043
043-01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Opis
DRUŠTVENE ORGANIZACIJE
Općenito
Društvene organizacije-udruge
INFORMIRANJE
Općenito
Zahtjevi o pravu na pristup informacijama-pojedinačni predmeti
Rješenja po zahtjevu o pravu na pristup informacija
DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE PROPISA
Općenito
IZBORNI SUSTAV
Općenito
Rad klubova zastupnika i vijećnika
Ostalo
TERITORIJALNA RAZGRANIČENJA
Općenito
ORGANIZACIJA I RAD SKUPŠTINA DPZ
Gradsko vijeće gradova i općina
ORGANIZACIJA I RAD TIJALA DRŽAVNE UPRAVE, LOKALNE I
PODRUČNE SAMOUPRAVE
Općenito
Prijedlozi planova i planovi rada
Izvješća o radu
Upravna tijela općine
Općinsko vijeće-zajednička upravna tijela
Ostalo
INFORMACIJSKO DOKUMENTACIJSKA SLUŽBA032-01
Općenito
ŠTAMPANJE I UMNOŽAVANJE MATERIJALA
Općenito
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOROVI
Izdavanje uvjerenja i drugih potvrda
UREDSKO POSLOVANJE
Općenito
Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi
Postupak s aktima
Evidencije i obrasci
ARHIVIRANJE PREDMETA I AKATA
Općenito
UPRAVNI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU AKAT
Općenito
UPRAVNI NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA
Općenito
UPRAVNI NADZOR UPRAVNA INSPEKCIJA
Općenito

Broj: 12
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050
050-01
053
053-01
080
080-01
080-05

01
01
01
01

080-07

01

080-08
100
100-01

01
01

112
112-01
112-02
112-03
112-04
112-06

01
01
01
01
01

113
113-01
113-03
115
115-01
117
117-01
119
119-01
120
120-01
121
121-01
130
130-01
133
133-02
200
200-01
214
214-01
302
302-01
311
311-01
320
320-01
320-02

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD ORGANA UPRAVE
Općenito
MOLBE I PRIJEDLOZI
Općenito
RADNICI U ORGANIMA UPRAVE
Općenito
Radnici na pomoćno-tehničkim zadacima i poslovima (namještenici)
Ocjenjivanje rada i učinkovitosti državnih službenika-pojedinačni
predmeti
Ovlaštenja o potpisivanju-općenito
POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA
Općenito
ZAPISIVANJE I PRESTANAK RADA, UGOVOR O DJELU I
DOPUNSKI RAD
Općenito
Godišnji odmor
Radni odnos na određeno vrijeme
Ugovor o djelu
Pripravnici
RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI I BOLOVANJA,
OBUSTAVE RADA
Stalno zaposleni
Na određeno vrijeme
ZAŠTITA NA RADU
Općenito
RADNI STAŽ
Općenito
KADROVSKA POLITIKA I EVIDENCIJE
Općento
STJECANJE DOHOTKA
Općenito
OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA
Općenito
TEČAJEVI, SAVJETOVANJA I STRUČNA PUTOVANJA
Općenito
STRUČNI I PRAVOSUDNI ISPITI
Državni stručni ispit
UNUTARNJI POSLOVI
Općenito
ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Općenito
PRIVREDNI RAZVOJ
Općenito
OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
Općenito
POLJOPRIVREDA
Općenito
Poljoprivredno zemljište
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323
323-01
325
325-01
340
340-01
340-03
350
350-01
350-02
351
351-01
351-02
361
361-01
361-07
363
336-01
363-03
363-05
372
372-01
372-03
400
400-01
400-06
401
401-01
401-03
402
402-01
402-07
402-09
406
406-01
406-03
406-05
406-06
406-08
406-09
415
415-02
430
430-01
430-02
500
500-01
540
540-01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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LOVSTVO
Općenito
VODOPRIVREDA
Općenito
CESTOVNI PROMET
Cestovni i željeznički promet
Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture
PROSTORNO PLANIRANJE
Općenito
Prostorni planovi
ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
Općenito
Mjere zaštite čovjekove okoline
IZGRADNJA OBJEKTA
Općenito
Procjena šteta od elementarnih nepogoda
KOMUNALNI POSLOVI
Općenit
Komunalna naknada i komunalni doprinos
Ostalo
POSLOVNI PROSTOR
Općenito
Najam odnosno zakup
FINANCIJSKO-PLANSKI DOKUMENTI
Općenito
Proračuni
KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE
Općenito
Računi
FINANCIRANJE
Općenito
Sufinanciranje
EU projekt
UPRAVLJANJE IMOVINOM I NABAVLJANJE IMOVINE
Općenito
Osnovna sredstva
Sredstva opreme
Sitni inventar
Inventure
Postupci javne nabave
NAPLAĆIVANJE POREZA, DOPRINOSA I DRUGIH OBVEZA
Općenito
RASPOLAGANJE DRUŠTVENIM SREDSTVIMA
Općenito
Ugovorne i samoupravne obveze
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA
Općenito
SANITARNI I ZDRAVSTVENI NADZOR
Općenito

Broj: 12
550
550-01
551
551-02
601
601-01
602
602-01
604
604-01
612
612-01
620
620-01
800
800-01
810
810-01
810-02
940
940-01
944
944-01
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

945
945-01
950
950-01
957
957-01
957-03
958
958-01
960
960-01

01
01
01
01
01
01
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SOCIJALNA ZAŠTITA
Općenito
OBLICI SOCIALNE ZAŠTITE
Novčana pomoć za ogrijev
PREDŠKOLSKI ODGOJ
Općenito
ŠKOLSTVO
Općenito
Stipendiranje
Općenito
KULTURNE DJELATNOSTI
Općenito
SPORT
Općenito
VOJNA OBVEZA
Općenito
CIVILNA ZAŠTITA
Općenito
Zaštita i spašavanje
IMOVINSO-PRAVIN POSLOVI
Općenito
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Općenito
IMOVINSKO PRAVI POSLOVI U VEZI S POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM
Općenito
STATISTIKA
Općenito
EKONOMSKA STATISTIKA
Općenito
Statistika financija i investicija
STATISTIČKI PODATCI
Općenito
OSTALO
ostalo

Članak 3.
Brojčane oznake organizacijskih jedinica su:
Urudžbeni broj:
2178/26 – godina-br. unutarnje ustrojstvene jedinice/redni broj pismena unutar predmeta

Unutarnje ustrojstvene jedinice su

01-Općinski načelnik i radna tijela općinskog načelnika
02-Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća
03-Jedinstveni unutarnji upravni odjel
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Broj: 12

Članak 4.
Ovaj Plan objavljuje se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije», a primjenjuje se od 1.
siječnja 2015. godine.
KLASA: 035-01/15-01/1
UR.BROJ: 2178/26-15-01-5
Sikirevci, 23. 6. 2015.
Načelnik općine Sikirevci
Ivan Benaković, v.r.

Broj: 12
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

24.

Na temelju odredbi Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi, Zakona o sportu, Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju , Izmjena i
dopuna Proračuna općine Slavonski Šamac za 2015.
godinu i čl. 32. alineje 19. Statuta općine Slavonski
Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije», br. 6/13), Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac na svojoj 13. sjednici održanoj
16. srpnja 2015. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Slavonski Šamac u
2015. godini

Članak 1.
Članak 2.točka 1. mijenja se i glasi:
Javne potrebe u društvenim djelatnostima
na području općine Slavonski Šamac ostvarivat će
se na sljedeće načine:

predškolski odgoj –
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju («Narodne novine», br. 10/97,107/07 I
94/13), te Pravilniku o sadržaju i trajanju Programa
predškole („NN“ 107/14)JLS u ovom slučaju
Općina Slavonski Šamac, ima obvezu osigurati i
financirati cjelokupno provođenje programa
predškole. Za realizaciju ovog Programa godišnje je
planirano 40.000,00 kuna.
ostale tekuće donacije – škole
U svom Proračunu općina Slavonski Šamac
osigurala je sredstva i za pomoć pri realiziranju
osnovno-školskog obrazovanja u visini od 6.000,00
kuna
Članak 2.točka 2. stavak 3.. mijenja se i glasi:
Dobrovoljno predstavljajuće društvo
Šamac
Za realizaciju redovnog programa DPD Šamac
općina Slavonski Šamac u svom Proračunu
osigurava do 5.000,00 kuna, a što ovisi o dinamici
izvršenja Proračuna, te o radu i potrebama udruge.
Članak 2.točka 7. stavak 1. mijenja se i glasi:
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Sukladno Zakonu o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe („NN“ 24/11, 61/11,
27/13) u Proračunu općine Slavonski Šamac za
2015.godinu osigurava se do 20.200,00kn za
realizaciju potrebnih aktivnosti.:

Članak 2.

Broj: 12
Članak 1.

Ovom Odlukom odreðuje se osnovica i
koeficijenti za obracun plaće načelnika I
zamjenika načelnika opcine Slavonski Šamac kad
ovu dužnost obavljaju profesionalno, odnosno
naknada kad tu dužnost obavljaju bez zasnivanja
radnog odnosa.

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

Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

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

KLASA: 400-01/14-01/5
URBROJ: 2178/09-02-15-2
U Slavonskom Šamcu, 16. srpnja 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

25.

Na temelju članka 3. i 6. Zakona o placama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ 28/10.) i članka 32. Statuta
opcine Slavonski Šamac
("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 6/13.), Općinsko
vijece opcine Slavonski Šamac na 13. sjednici
održanoj 16. srpnja 2015. godine, donijelo je

Članak 3.
Placu dužnosnika iz članka 1. ove Odluke koji
dužnost obavljaju profesionalno čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obracun place
uvecan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža, ukupno najviše za 20%.
Osnovica za obracun place iz prethodnog stavka
utvrduje se u visini osnovice za izracun place
državnih dužnosnika koja iznosi 3.890,00kuna
bruto.

Članak 4.
Dužnosnicima iz članka 1. ove Odluke koji dužnost
obavljaju profesionalno utvrduju se
sljedeći koeficijent za obračun plaće:
1. Nacelnik –2,2
2. Zamjenik načelnika – 1,6

ODLUKU
o osnovici i koeficijentima za obracun place
nacelnika i zamjenika načelnika
općine Slavonski Šamac

Utvrdeni koeficijenti iz stavka 1. ovog
clanka i osnovica iz clanka 3. ove Odluke
primjenjivat ce se od obracuna place za mjesece
srpanj 2015. godine koja se isplacuje u mjesecu
kolovozu 2015. godine.

Broj: 12
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Članak 5.

Nacelnik i zamjenik načelnika, u slučaju kada
dužnost obavljaju profesionalno, ostvaruju i
druga materijalna prava iz radnog odnosa u visini i
na način kao i službenici i namještenici
Jedinstvenog upravnog odjela opcine Slavonski
Šamac, ako ta prava nisu isključena posebnim
zakonom.
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26.

Na temelju čl. 117. Zakona o socijalnoj
skrbi (pročišćeni tekst „NN RH“, br.157/13.),
Izmjena i dopuna Proračuna općine Slavonski
Šamac za 2015. godinu i članka 32. alineje 19.
Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije», br. 6/13), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 13. sjednici
održanoj 16. srpnja 2015. godine donosi:

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.

IZMJENE I DOPUNE
Programa financiranja socijalne skrbi općine
Slavonski Šamac za 2015. godinu

Članak 7.
Članak 1.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o osnovici i koeficijentima
za obracun plaće nacelnika i zamjenika
načelnika opcine Slavonski Šamac („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.11/10).

Članak 2. stavak 1. Programa financiranja
socijalne skrbi općine Slavonski Šamac za 2015.
godinu mijenja se i glasi:

OPCINSKO VIJECE
OPCINE SLAVONSKI ŠAMAC

Programom socijalne skrbi na ime čega je u
Proračunu općine Slavonski Šamac za 2015. godinu
izdvojeno 222.000,00 kn utvrđuju se za sljedeće
namjene:

KLASA: 100-01/15-01/15
URBROJ:2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 16. srpnja 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPCINSKOG VIJECA:
Franjo Vuksanovic, v.r.

Članak 2.
Članak 2. točka a) Programa financiranja
socijalne skrbi općine Slavonski Šamac za 2015.
godinu mijenja se i glasi:
Na godišnjoj razini za pomoć obiteljima i
kućanstvima predviđeno je 25.000,00 kn.
Članak 2. točka d) Programa financiranja socijalne
skrbi općine Slavonski Šamac za 2015. godinu
mijenja se i glasi:
Općina će sufinancirati troškove školske
kuhinje za djecu čiji su roditelji slabijeg imovnog
stanja, prema zamolbi roditelja, u iznosu do
7.000,00 kn.

Strana: 1588

»SLUŽBENI VJESNIK«

Odobrena sredstva doznačuju se na žiroračun Županijske riznice. Za ostale naknade se
predviđa 2.000,00 kn.
Članak 2. točka e) Programa financiranja socijalne
skrbi općine Slavonski Šamac za 2015. godinu
mijenja se i glasi:
Za ovu namjenu predviđena su sredstva u
Proračunu općine Slavonski Šamac za 2015.g. u
iznosu od 5.000,00 kn u svrhu pomoći građanima I
kućanstvima u vidu hrane i stvari, a na temelju
odluke općinskog načelnika.

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od
dana objavljivanja u“ Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 550-01/14-01/53
URBROJ: 2178/09-02-15-2
Slavonski Šamac, 16. srpnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

Članak 2. točka f) Programa financiranja socijalne
skrbi općine Slavonski Šamac za 2015. godinu
mijenja se i glasi:
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac je donijelo
Odluku o sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca s
područja općine Slavonski Šamac za šk. god.
2014./2015.
Troškovi sufinanciranja izmirivat će se
uplatom na žiro-račun prijevoznika , a u tu svrhu
planirano je izdvojiti 25.000,00 kn.
Članak 2. točka g) Programa financiranja
socijalne skrbi općine Slavonski Šamac za 2015.
godinu mijenja se i glasi:
Za ovu namjenu predviđena su sredstva u Proračunu
općine Slavonski Šamac u iznosu od 20.000,00kn u
svrhu pomoći za opremu novorođenog djeteta, a na
temelju Odluke o novčanoj pomoći za opremu
novorođenog djeteta.

Broj: 12

27.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („NN 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13“) članka 32. Statuta općine
Slavonski Šamac (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br. 6/13), Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac na svojoj 13. sjednici održanoj 16.
srpnja. 2015. godine donosi:
IZMJENE I DOPUNE

Članak 2. Dopunjava se novom točkom h)
koja glasi:
h) sufinanciranje nabave udžbenika za učenike
osnovnih škola s područja općine Slavonski
Šamac

Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u
2015. godini

Za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike
osnovnih škola s područja općine Slavonski Šamac
predviđena su sredstva u Proračunu općine
Slavonski Šamac u iznosu od 45.000,00 kn.

Članak 1.
Članak 2. točka II. stavak 2. Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka
22.Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.g.
mijenja se i glasi:

Broj: 12
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Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 40.000,00kn iz prihoda
Proračuna općine Slavonski Šamac za 2015.g.
Članak 2. točka III. Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka
22.Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015.g.
mijenja se i glasi:
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Rashodi za održavanje komunalne infrastrukture
koji se budu ostvarivali u iznosima većim od
planiranog prihoda od komunalne naknade,
financirat će se iz ostalih prihoda Proračuna za
2015.g.

Članak 3.
Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 65.000,00kn iz
prihoda Proračuna općine Slavonski Šamac za
2015.g
Članak 2. točka V. Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2015.g. mijenja se i
glasi:
Pod održavanjem javne rasvjete
podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i
uređaja javne rasvjete uključivo podmirenje
troškova električne energije za osvjetljavanje javnih
površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i
nerazvrstanih cesta:
Izmjena i popravci rasvjetnih tijela na
području općine – po potrebi, tijekom godine –
10.000,00kn
Trošak električne energije za javnu rasvjetu
– 70.000,00kn

Članak 5. Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2015.g. mijenja se i
glasi:
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”, a primjenjuje se za proračunsku
2015.godinu.
OPĆINSKO VIJEĆE
općine SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:363-01/14-01/58
URBROJ:2178/09-02-15-2
U Slavonskom Šamcu, 16. srpnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 80.000,00kn iz
prihoda Proračuna općine Slavonski Šamac za
2015.g
28.
Članak 2.
Članak 3. Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2015.g. mijenja se i
glasi:
Planirana sredstva komunalne naknade u iznosu od
200.000,00 kn, raspoređuju se i troše u skladu s
dinamikom ostvarenja i naplate komunalne
naknade.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“NN 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) članka 32. Statuta općine Slavonski
Šamac (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 6/13), Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac na svojoj 13. sjednici održanoj 16.
srpnja 2015. godine donosi:

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture u općini Slavonski Šamac
za 2015. godinu

Članak 1.
Članak 2., točka a) Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac
za 2015. godinu mijenja se i glasi:
a) Požarni put
Ukupno: 106.000,00 kn
Izvor financiranja : Općinski proračun
Završetak izrade: 2015.godina
Članak 2., točka b) Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac
za 2015. godinu mijenja se i glasi:
b) dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Radovi se odnose na dodatna ulaganja na
građevinskim objektima u vlasništvu općine
Slavonski Šamac, i to na sljedeći način:
Dom u Kruševici – 408.000,00kn
Vijećnica – 15.000,00kn
Dom u Slav.Šamcu – 5.000,00
Mrtvačnica- groblje Slav.Šamac( priključak
vode)- 5.000,00kn
Ukupno: 433.000,00kn
Izvor financiranja: 118.000,00kn – Općinski
proračun
315.000,00kn – FZOEU
Članak 2., točka c) Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac
za 2015. godinu briše se, te postaje:
c) Dvorište oko općine i doma
Radovi se odnose na opločavanje dvorišta oko
zgrade općine i Doma u Kruševici
Ukupno: 190.000,00kn
Izvor financiranja: 100.000,00kn – Općinski
proračun
90.000,00kn- Ministarstvo
graditeljstva

Broj: 12

Članak 2., točka d) Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac
za 2015. godinu mijenja se i glasi:

d) Izgradnja nogostupa
Pripremni i građevinski radovi izgradnje nogostupa.
Ukupno: 142.500,00kn
Izvor financiranja: 30.000,00kn – Općinski
proračun
112.500,00kn – EU fondovi

Članak 2., točka f) Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac
za 2015. godinu mijenja se i glasi:
f) ŠATCI
Izrada cost benefit analize, investicijske studije, te
parcelacijskog elaborata.
Ukupno: 120.000,00kn
Izvor financiranja:
41.000,00kn – Općinski proračun
79.000,00kn - FZOEU

Članak 2.
Članak 3. točka a) Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac
za 2015. godinu mijenja se i glasi:
a) Izrada dokumentacije – ulica Ljudevita Gaja
Izrada projektne dokumentacije za ulicu Ljudevita
Gaja
Ukupno: 20.000,00 kn
Izvor financiranja: Općinski proračun
Članak 3. Točka c) Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac
za 2015. godinu mijenja se i glasi:
b)
Cesta u Ulici hrvatskih branitelja
Izrada projektne dokumentacije
Ukupno: 20.000,00 kn
Izvor financiranja: - opći prihodi Proračuna općine
Slavonski Šamac

Broj: 12
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Članak 3. Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture u općini Slavonski Šamac za 2015.
nadopunjuje se točkom f) koja glasi:

f) kolnik između stambenih zgrada
Radovi na izgradnji kolnika između stambenih
zgrada.
Ukupno: 50.000,00kn
Izvor financiranja: Općinski proračun
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Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.”
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:363-01/14-01/57
URBROJ:2178/09-02-15-2
U Slavonskom Šamcu, 16. srpnja 2015. godine.

Članak 3.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

Članak 5. točka a) Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac
za 2015. godinu mijenja se i glasi:
a)
Zacjevljivanje kanala i izgradnja ćuprija
Opis poslova: zacjevljivanje kanala i izgradnja
ćuprija
Ukupno: 30.000,00kn
Izvor financiranja: Općinski proračun
Članak 5. točka b) Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac
za 2015. godinu mijenja se i glasi:
b)
Kanalizacija – vodoodvodnja
Radovi na izgradnji sustava vodoodvodnje
Ukupno: 500.000,00kn
Izvor financiranja: 300.000,00kn – Općinski
proračun
200.000,00kn – Županija

29.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», br. 33/01, 60/01, 129/07, 109/07, 125/08,
36/09 i 150/11) i članka 16. Zakona o proračunu
(«Narodne novine», br. 87/08 i 136/12) i čl. 32.,
alineja 19. Statuta općine Slavonski Šamac
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.
06/13), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 13. sjednici, održanoj 16. srpnja 2015. godine
donijelo je:

Članak 4.

IZMJENE I DOPUNE

Članak 6. točka a) Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac
za 2015. godinu mijenja se i glasi:

Plana razvojnih programa općine Slavonski
Šamac za 2015. do 2017. godine

a)
izgradnja i ulaganje u javnu rasvjetu
Izrada projektne dokumentacije i zamjena
neučinkovite javne rasvjete
Ukupno:250.000,00kn
Izvor financiranja: 50.000,00 – FZOEU
130.000,00 – Ministarstvo gospodarstva
70.000,00 – Općinski proračun

Članak 1.
Ovim planom Razvojnih programa općine
Slavonski Šamac za razdoblje 2015. god do 2017.
godine utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja općine
Slavonski Šamac povezanih s programskom i
organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Račun

42131
42131
42131
42131
42139
4214
42146
42149

4214
42141
4214

4214

4221
4221

Pozicija

57
58
59
60
62
64
65
67
68

69
69.01
70

71

73
75

Ćuprije
UKUPNO
Projekt IPA 2 -EU fondovi
Nabava dugotrajne imovine
Nabava dugotrajne imovine

Izgradnja objekata i uređenje
komunalne infrastrukture
Cesta Lj. Gaja
Cesta Mostogradnja
Cesta Hrvatskih branitelja
Cesta izmedu stambenih zgrada
Dvorište: Dom Kruševica i Općina
Nogostupi
Spomenici
Ostali građevinski nespomenuti
objekti u groblju Sl.Šamac i
Kruševica
Zacjevljivanje kan ala
Kanalizacija
ŠATCI

OPIS ULAGANJA

26.500,00
5.000,00
31.500,00

30.000,00
1.130.000,00
-13.500,00
-2.500,00
-16.000,00

-20.000,00
0,00

+10.000,00
+200.000,00
-80.000,00

40.000,00
10.000,00
300.000,00
200.000,00

0,00

70.000,00
30.000,00

SMANJENJE/
POVEĆANJE

-130.000,00
0,00
-180.000,00
+50.000,00
+190.000,00
- 40.000,00
0,00

150.000,00
100.000,00
200.000,00

2015.

13.000,00
2.500,00
15.500,00

10.000,00
1.130.000,00

20.000,00
500.000,00
120.000,00

40.000,00

20.000,00
100.000,00
20.000,00
50.000,00
190.000, 00
30.000,00
30.000,00

NOVI PLAN
2015.

135.000,00

2.500.000,00

2016.

70.000,00

2.505.000,00

2017.
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42149
45111
4511
4511

42147

4221
4223
4227

42131
42139

45111

38221

38221

61
66
81
82

85

86
87
88

92
93

94

90

91

Dodatna ulaganje ceste
UKUPNO:
PROGRAM ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI
OBITELJSKIH KUĆA
Kapitalne donacije gr
ađanima i
kućanstvima - kapitalne pomoći
Kapitalne donacije građanima i
kućanstvima -prihodi po posebnim
propisima
UKUPNO

Kapitalna ulaganja - oprema
Uredski namještaj i oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene
UKUPNO
MJERA 721
Nerazvrstane ceste
Nogostupi

Izgradnja i uređenje objekata
komunalne infrastrukture -objekti
visokogradnje
Spremište za opremu ,nadstrešnice
Dodatna ulaganja -solarni paneli
Dodatna ulaganja na građ.objektima
Dodatna ulaganja - ceste
UKUPNO
Javna rasvjeta
Izgradnja javne rasvjete
UKUPNO

7.500,00
300.000,00

292.500,00

112.500,00
337.500,00

-7.500,00
-300.000,00

-292.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

+83.000,00
+83.000,00

50.000,00
103.000,00
112.500,00
112.500,00

0,00
0,00

-50.000,00
-50.000,00

-50.000,00
-30.000,00
+363.000,00
0,00
+283.000,00

13.000,00
40.000,00

300.000,00
300.000,00

50.000,00
30.000,00
70.000,00
10.000,00
160.000,00

0,00
0,00

0,00

112.500,00
337.500,00

112.500,00
112.500,00

133.000,00
186.000,00

13.000,00
40.000,00

250.000,00
250.000,00

0,00
0,00
433.000,00
10.000,00
443.000,00

310.000,00

380.000,00

380.000,00

700.000,00

380.000,00

350.000,0 0

350.000,00

350.000,00

302.000,00

250.000,00
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3821

3821

3821

KAPITALNE DONACIJE
Kapitalne donacije -Sanacija crkve Ministarstvo
Kapitalne donacije -Sanacija crkve Općina
Kapitalne donacije -lovačka kuća,
Amur , crkva
UKUPNO
32.000,00

170.000,00

Članak 2.

-50.000,00
190.000,00

220.000,00

Članak 3.

građevinski objekti – IZVORNI PLAN: 1.705.000,00 kn; IZMJENE I DOPUNE PLANA: 1.605.000,00 – IZVOR: općinski proračun,
prihodi po posebnim propisima, prihodi po posebnim ugovorima, kapitalne pomoći i prihodi iz EU fondova;
postrojenja i oprema –IZVORNI PLAN: 134.500,00 kn; IZMJENE I DOPUNE PLANA: 201.500,00- IZVOR: općinski proračun i
prihodi iz EU fondova
dodatna ulaganja u građevinskim objektima –IZVORNI PLAN: 222.500,00 kn; IZMJENE I DOPUNE: 555.500,00 kn – IZVOR:
prihodi utvrđeni po posebnim propisima, prihodi po posebnim ugovorima, tekuće pomoći, prihodi iz EU fondova

202.000,00

50.000,00

2.000,00

150.000,00

KLASA: 431-01/14-01/42
URBROJ: 2178/09-02-15-5
Slavonski Šamac, 16. srpnja 2015. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

Ovaj Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna općine Slavonski Šamac za 2015. godinu, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

-

-

-

-18.000,00

+100.000,00

100.000,00

20.000,00

50.000,00

Za realizaciju projekata iz čl.1.planiraju se sljedeći izvori financiranja u 2015. godini:

53.01
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30.
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 136/12), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac je na svojoj 13. sjednici, održanoj 16. srpnja 2015.godine, donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Slavonski Šamac za 2015.godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
A. RACUN PRIHODA
I RASHODA

Povećanje/
smanjenje

NOVI PLAN
2015.G.

4.194.300,00

231.394,87

4.425.694,87

215.000,00

-100.000,00

115.000,00

3 RASHODI

2.472.300,00

--91.700,00

2.380.600,00

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

2.112.000,00

356.000,00

2.468.000,00

-175.000,00

-132.905,13

-307.905,13

155.000,00

-130.000,00

25.000,00

--

--

--

--

--

--

262.905,13

282.905,13

--

--

6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC.
IMOVINE

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.
IMOVINE I ZADUŽIVANJA

PLAN 2015.g.

5 IZD. ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA
NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- višak/manjak prihoda
VIŠAK/MANJAK +NETO
ZADUŽIVANJE+ RASP.
SREDSTVA IZ PRETH.
GODINE

20.000,00
--
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Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka , rashoda i izdataka, te planiranog manjka
prihoda Proračuna.
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2015. godinu.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:431-01/14-01/42
URBROJ:2178/09-02-15-4
Slavonski Šamac,16. srpnja 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

33.

5.
5.

Na temelju članka 5. stavka 4. i članka
6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine
Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 3/08 i 1/15) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/09, 5/13 i 14/14),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 19.
sjednici održanoj 16. lipnja 2015. godine
donijelo je

Hrvoje Birtić, član
Nikola Adrić, zamjenik
Članak 2.

Savjet mladih općine Vrpolje u okviru
svog djelokruga obavlja poslove propisane
Zakonom i Odlukom o osnivanju Savjeta
mladih, a najmanje jednom godišnje podnosi
Općinskom vijeću izvješće o svom radu.

ODLUKU

Članak 3.

o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih općine Vrpolje

Stručne
i
administrativno-tehničke
poslove za Savjet mladih obavlja se u općini
Vrpolje.

Članak 1.
Članak 4.
Za članove i zamjenike članova Savjeta
mladih općine Vrpolje izabiru se:
1.
1.

Dalibor Tunuković, član
Nikola Knežević, zamjenik

2.
2.

Nikola Čakalović, član
Tomislav Tunuković, zamjenik

3.
3.

Josip Šejić, član
Mislav Zetović, zamjenik

4.
4.

Kristina Miskrić, član
Josipa Galugić, zamjenik

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/15-01/05
Urbroj: 2178/11-01/15-11
Vrpolje, 16. lipnja 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "Posavska Hrvatska" d.o.o., Trg Josipa Stadlera 2, Slavonski Brod
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