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OPĆINA
BRODSKI STUPNIK

58.

Na temelju članka 79. stavak 6. i 7. i članka
81. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima («N.N.»
144/12) i članka 30. Statuta opcine Brodski Stupnik
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
8/09. i 3/13) a na prijedlog Mandatnog povjerenstva,
Općinsko vijeće opcine Brodski Stupnik na svojoj
13. sjednici održanoj 14. rujna 2015. godine, donosi

Stupnik Hrvoju Romiću i tim danom dužnost člana
Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik počinje
obnašati zamjenik člana Mile Magdić, s
kandidacijske liste HDSSB-a.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata člana Općinskog vijeća i
početku obnašanja dužnosti zamjenika člana
Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 013-03/15-01/03
Ur.broj: 2178/03-02-15-3
Brodski Stupnik, 14. rujna 2015.g.

I.
Danom 11. 8. 2015.g. započinje mirovanje
mandata članu Općinskog vijeća općine Brodski

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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Broj: 15

59.

60.

Na temelju članka 81. stavak 4. Zakona o
lokalnim izborima («N.N.» 144/12) i članka 30.
Statuta opcine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 8/09. i 3/13) a na
prijedlog Mandatnog povjerenstva, Općinsko vijeće
opcine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici
održanoj dana 14. rujna 2015. godine, donosi

Na temelju članka 6. stavak 5. Zakona o
zakupu poslovnog prostora («Narodne novine» br.
125/11), Odluke o upravljanju i raspolaganju
nekretninama u vlasništvu općine Brodski Stupnik
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 10/11) i članka 30. Statuta općine Brodski
Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine
Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici održanoj
14. rujna 2015. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća
općine Brodski Stupnik

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i
uvjetima davanja u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu općine Brodski Stupnik

I.
Verificira se mandat zamjenika člana
Općinskog vijeća koji počinje obnašati dužnost
člana Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik i to
1. Mile Magdić- s kandidacijske liste HDSSB-a.

II.
Ovaj Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Članak 1.
U Odluci o načinu i uvjetima davanja u
zakup poslovnih prostora u vlasništvu općine
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 26/12 i 1/2015) članak 18.
mijenja se i glasi:
„Najniža zakupnina za 1m2 poslovnog
prostora na području općine, ovisno o djelatnosti
iznosi:
DJELATNOST

Klasa: 013-03/15-01/04
Ur.broj: 2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 14. rujna 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Pocetna cijena
u kunama

Ugostiteljstvo

15,00

Trgovina

15,00

Zanatstvo i usluge

7,50

Zdravstvo

1,00

Veterinarstvo

5,00

Ljekarnička djelatnost

5,00

Broj: 15
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I. OPĆE ODREDBE

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

Područje primjene

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i
postupci za dodjelu i korištenje sredstava Proračuna
općine Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: općina)
udrugama koje provode aktivnosti, projekte i/ili
programe od interesa za opće dobro.

KLASA: 372-01/15-01/ 01
URBROJ: 2178/03-02-15-3
Brodski Stupnik, 14. rujna 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Članak 1.

(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na
udruge na odgovarajući se način primjenjuju i na
druge organizacije civilnog društva kada su one, u
skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva
(u daljnjem tekstu: natječaj) za financiranje
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za
opće dobro prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri
(zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice,
ostale neprofitne organizacije).

61.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članaka 30.
Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije, broj 08/09 i 03/13), a
sukladno odredbama Zakona o udrugama (Narodne
novine, broj 74/14), Zakona o financijskom
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
(Narodne novine, broj 121/14) – u daljnjem tekstu
Zakon i Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge (Narodne novine, broj 26/15) – u daljnjem
tekstu: Uredba, Općinsko vijeće općine Brodski
Stupnik na svojoj 13. sjednici održanoj 14. rujna
2015.godine, donosi
PRAVILNIK
o financiranju aktivnosti, projekata i/ili
programa od interesa za opće dobro koje
provode udruge sredstvima Proračuna općine
Brodski Stupnik

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na
financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa
ustanova čiji je osnivač ili suosnivač općina,
trgovačkih društava kojima je općina osnivač ili
suosnivač i/ili ima udio, te dodjeljivanje financijskih
sredstava, odnosno nefinancijske podrške u
pravima, pokretninama i nekretninama na ime
članarine u udruzi.
(4) Iznosi i uvjeti dodjele financijskih sredstava,
odnosno nefinancijske podrške iz stavka 3. ovog
članka bit će definirani od nadležnog tijela općine
kroz Proračun i program javnih potreba.

Članak 2.
(1) Ako posebnim propisom nije drugačije
određeno, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se
kada se udrugama odobravaju i dodjeljuju
financijska sredstva iz Proračuna općine za:
- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge (potpore za redovni rad udruga
korisnika sredstava Proračuna općine kojima se
osigurava trajnost i stabilnost onih udruga koje su od
posebnog značaja za općinu),
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- sufinanciranje obveznog doprinosa
korisnika financiranja za provedbu programa i
projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i
inozemnih izvora, te potpore za projekte koje udruge
provode u partnerstvu s općinom ili s jednim ili više
partnera na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj
razini,
- provedbu programa i projekata kojima se
ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i
planskim dokumentima općine,
- provedbu programa javnih potreba na
području općine utvrđenih posebnim zakonom,
- obavljanje određene javne ovlasti na
području općine povjerene posebnim zakonom,
- pružanje socijalne usluge na području
općine temeljem posebnog propisa,
- programe ili projekte zapošljavanja,
- donacije i sponzorstva,
- provedbu nacionalnih, regionalnih i
lokalnih programa javnih potreba utvrđenih
posebnim zakonom i
- druge oblike i namjene dodjele financijskih
sredstava iz Proračuna općine.
(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način
se primjenjuju i kada se udrugama odobravaju
nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i
nekretninama.

Broj: 15

aktivnostima, projektima i/ili programima potiče i
razvija suradnja s udrugama s područja općine ili
promovira općina ili na drugi način doprinosi ugledu
i prepoznatljivosti općine.
(3) Udrugama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odobrit
će se i dodijeliti financijska sredstva, odnosno
nefinancijske podrške za djelatnosti vezane uz:
sport (nogomet, košarka, rukomet, odbojka,
borilački sportovi, šah, gimnastika, streljaštvo, lov i
dr.),
kulturu i tehničku kulturu (njegovanje
povijesne baštine, pjevanje, ples, izrada raznih
rukotvorina, slikarstvo, promicanje i razvoj turizma,
promicanje informatičke pismenosti i kulture i dr.),
djelatnosti udruga vezane uz promicanje i
razvoj gospodarstva (poljoprivreda, prerada
proizvoda, prehrana, ruralni razvoj, šumarstvo,
poduzetništvo i dr.),
ostala područja (briga za djecu i mlade,
zaštita okoliša i prirode, skrb za starije i nemoćne,
dobrovoljno vatrogastvo, promicanje i razvoj
volonterstva, socijalne usluge i humanitarna
djelatnost, održivi razvoj, razvoj lokalne zajednice,
razvoj i promicanje znanosti i obrazovanja i dr.).

Pojmovi
Članak 4.

Članak 3.
(1) Financijska sredstva, odnosno nefinancijske
podrške se odobravaju i dodjeljuju udrugama koje
imaju registrirano sjedište na području općine i/ili
aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za
opće dobro obavljaju, u većoj mjeri na području
općine, odnosno na zemljopisnom području
različitom od teritorija općine ako na taj način
promoviraju općinu i doprinose njezinom ugledu i
prepoznatljivosti na lokalnoj, regionalnoj,
nacionalnoj i inozemnoj razini.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, udrugama
koje imaju registrirano sjedište izvan područja
općine, odobravaju se i dodjeljuju financijska
sredstva, odnosno nefinancijske podrške u
smanjenom obliku, i to samo ako se njihovim

(1) Aktivnostima od interesa za opće dobro smatraju
se osobito aktivnosti udruga koje pridonose zaštiti i
promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju
prava nacionalnih manjina, zaštiti i promicanju
prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u
razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i
ravnopravnosti, te mirotvorstvu i borbi protiv nasilja
i diskriminacije, promicanju vrijednosti
Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i
mladih, te njihovom aktivnom sudjelovanju u
društvu, prevenciji i borbi protiv svih oblika
ovisnosti, razvoju demokratske političke kulture,
zaštiti i promicanju prava manjinskih društvenih
skupina, promicanju i razvoju volonterstva,
socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti,
poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti
prava potrošača, zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i

Broj: 15
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očuvanju kulturnih dobara, održivom razvoju,
razvoju lokalne zajednice, međunarodnoj razvojnoj
suradnji, zaštiti zdravlja, razvoju i promicanju
znanosti, obrazovanja, cjeloživotnog učenja, kulture
i umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta,
dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja, te
drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi,
odnosno po posebnim propisima o financiranju
javnih potreba u određenom području mogu smatrati
djelovanjem od interesa za opće dobro.
(2) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su
usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se
ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i
otkloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju
definirane troškove i resurse.
(3) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu
izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz
različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje
fleksibilniji, a mogu biti jednogodišnji ili
višegodišnji.
(4) Jednodnevne i višednevne manifestacije su
aktivnosti koje provode organizacije civilnog
društva sa ciljem davanja dodatne ponude na
području općine i razvoja općine općenito. Mogu
biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne,
gastronomske i dr.
(5) Građanske inicijative predstavljaju skup
aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog
problema na dijelu ili cijelom području općine
osmisli i provodi dio građana okupljenih u mjesni
odbor, školu i sl., a u pravilu su komunalnog ili
humanitarnog karaktera sa ciljem podizanja razine
kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje
aktivnog građanstva i korištenje lokalnih
potencijala.

Nadležnost i djelokrug
Članak 5.
(1) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u
postupcima odobravanja i dodjele financijskih
sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama
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nadležan je Jedinstveni upravni odjel općine preko
Povjerenstva za provedbu natječaja i ocjenjivanje
prijavljenih aktivnosti, projekata i/ili programa od
interesa za opće dobro koje provode udruge (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka je
nezavisno stručno tijelo koje odlukom osniva i
njegove članove imenuje načelnik općine Brodski
Stupnik (u daljnjem tekstu: Načelnik). Prilikom
donošenja odluke o imenovanju članova
Povjerenstva načelnik će voditi računa o njihovoj
stručnosti, poznavanju djelovanja i rada udruga u
određenom području, nepristranosti i spremnosti za
stručno i objektivno ocjenjivanje. Odlukom o
imenovanju članova Povjerenstva odredit će se i
iznos primjerene novčane naknade za dodatne
članove Povjerenstva iz stavka 5. ovog članka.
(3) Povjerenstvo broji 3 – 5 članova koji se imenuju
iz reda zaposlenika općine. Za potrebe ovog
Pravilnika zaposlenikom općine smatra se i
zamjenik načelnika ako svoju dužnost obavlja
volonterski, osobe na stručnom osposobljavanju za
rad bez zasnivanja radnog odnosa u općini za
vrijeme trajanja ugovora o stručnom osposobljavanju, te osobe koje se nalaze na radu u općini putem
ostalih mjera aktivne politike zapošljavanja koju
provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (javni rad,
Mladi za EU i sl.).
(4) Broj članova Povjerenstva mora biti neparan.
(5) Ako članovi Povjerenstva imenovani iz reda
zaposlenika općine ne raspolažu dovoljnim
stručnim znanjem iz područja koje je predmet
odobravanja i dodjele financijskih sredstava,
odnosno nefinancijske podrške može se, kao dodatni
član Povjerenstva imenovati jedna ili više osoba
koja se svojim radom i djelovanjem istaknula u
području koje je predmet odobravanja i dodjele
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske
podrške uz uvjet da ukupan broj članova
Povjerenstva bude neparan, te da većina od ukupnog
broja članova Povjerenstva budu članovi imenovani
iz reda zaposlenika općine. Prije imenovanja
dodatnih članova Povjerenstva, općina može
raspisati javni poziv za prijavu osoba koje su
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spremne sudjelovati u radu Povjerenstva.
(6) Povjerenstvo većinom glasova svih članova
između sebe bira predsjednika Povjerenstva.
(7) Predsjednik Povjerenstva predstavlja
Povjerenstvo, potpisuje akte Povjerenstva, donosi
odluku koje se prijave nakon ocjenjivanja
propisanih uvjeta natječaja upućuju u daljnji
postupak, o radu Povjerenstva izvještava načelnika,
a za svoj rad je odgovoran Povjerenstvu i načelniku.
(8) Povjerenstvo radi na temelju poslovnika kojeg
svi članovi Povjerenstva prihvaćaju potpisivanjem
izjave o prihvaćanju, a obvezni su potpisati i izjavu o
nepristranosti i povjerljivosti iz članka 27. stavka 3.
Uredbe.
(9) Članovi Povjerenstva imenovani iz reda
zaposlenika općine nemaju pravo na novčanu
naknadu za svoj rad u Povjerenstvu, ukoliko poslove
iz nadležnosti Povjerenstva obavljaju u uredovno
vrijeme.
(10) Dodatni članovi Povjerenstva za svoj rad u
Povjerenstvu imaju pravo na primjerenu novčanu
naknadu čija se visina određuje odlukom iz stavka 2.
ovog članka, a sredstva se osiguravaju u Proračunu
općine.

Članak 6.
Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika u
svome radu:
predlaže prioritete, uvjete, kriterije i
programska područja natječaja,
predlaže natječajnu dokumentaciju,
prati tijek javnog objavljivanja i provedbe
natječaja,
ispituje ispunjavaju li prijavitelji natječaja
uvjete postavljene natječajem,
ocjenjuje kvalitetu prijave,
utvrđuje prijedlog odluke o financiranju
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za
opće dobro koje provode udruge,
daje prijedloge za načine stručnog praćenja
provedbe aktivnosti, projekata i/ili programa
financiranih na temelju natječaja,
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priprema izvještaje o provedbi i rezultatima
natječaja Uredu za udruge,
obavlja druge poslove i aktivnosti vezane uz
natječaj.

Definiranje prioritetnih područja financiranja
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel općine će u postupku
donošenja Proračuna općine utvrditi prioritete
financiranja, te će se u Proračunu općine, u okviru
mogućnosti, osigurati financijska sredstva za
njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama
Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava
Članak 8.
Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih
sredstava planiranih u Proračunu općine namijenjen
za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu
udrugama putem natječaja, općina će unaprijed
predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih
sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji
obuhvaća:
ukupan iznos raspoloživih sredstava,
iznose predviđene za pojedina programska
područja ako će se natječaji raspisivati za više
programskih područja,
najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora
o dodjeli financijskih sredstava,
očekivani broj udruga s kojima će se
ugovoriti provedba aktivnosti, projekata i/ili
programa od interesa za opće dobro.

Članak 9.
Općina će pri financiranju aktivnosti, projekata i/ili
programa od interesa za opće dobro koje provode
udruge primjenjivati osnovne standarde planiranja i
provedbe financiranja, te praćenje, vrednovanje i
izvještavanje financiranja, definirane Uredbom.
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Članak 10.

Općina će, prije objave natječaja, izraditi obrasce
natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge
prijavljivati svoje aktivnosti, projekte i/ili programe
od interesa za opće dobro.
II. MJERILA ZA FINANCIRANJE,
KRITERIJI ODABIRA I POSTUPCI
FINANCIRANJA I UGOVARANJA
Prihvatljivi prijavitelji
Članak 11.
Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za
opće dobro udrugama, potencijalnim korisnicima,
ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
upisani su u odgovarajući Registar,
registrirani su kao udruge, zaklade,
ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha
nije stjecanje dobiti (organizacije civilnog društva),
svojim su se statutom opredijelili za
obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet
financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji
nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
aktivnost, projekt i/ili program koji
prijavljuju na natječaj ocijenjen je kao značajan
(kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog
društva,
uredno su ispunili obveze iz svih prethodno
sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna
općine i drugih javnih izvora,
nemaju dugovanja s osnove plaćanja
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
plaćanje poreza, te drugih davanja prema Državnom
proračunu i Proračunu općine,
protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene
za zastupanje i voditelja aktivnosti, projekta i/ili
programa ne vodi se kazneni postupak i nije
pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela
definirana člankom 48. stavkom 2. alinejama c) i d)
Uredbe,
općim aktom imaju uspostavljen model
dobrog financijskog upravljanja i kontrola, te način
sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim
sredstvima,
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imaju zadovoljavajuće organizacijske
kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti,
projekata i/ili programa od interesa za opće dobro,
programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno
pružanje socijalnih usluga,
imaju uređen sustav prikupljanja članarina,
te uredno predaju sva izvješća općini i drugim
institucijama.
(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka općina
može natječajem propisati i dodatne uvjete natječaja
koje moraju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja
prednosti u financiranju, kao što su:
u provedbu aktivnosti, projekata i/ili
programa su uključeni volonteri, posebice mladi
koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za
uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u
demokratskom društvu,
umrežavanje i povezivanje sa srodnim
udrugama, ostvarivanje međusektorskog
partnerstva udruga s predstavnicima javnog i
poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za
razvoj lokalne zajednice i dr.

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja
natječaja
Članak 12.
(1) Jedinstveni upravni odjel općine će, u roku od 30
dana od usvajanja Proračuna općine, izraditi i na
mrežnim stranicama općine ili na drugi prikladan
način objaviti godišnji plan objave natječaja za
financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od
interesa za opće dobro koje provode udruge.
(2) Godišnji plan objave natječaja sadrži podatke o
davatelju financijskih sredstava, odnosno
nefinancijske podrške, području, nazivu i
planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom
iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava
namijenjenom za financiranje pojedine aktivnosti,
projekta, odnosno programa, očekivanom broju
aktivnosti, projekata i/ili programa koji će se
ugovoriti za financiranje i po potrebi druge podatke.
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Javni natječaj

Članak 14.

Članak 13.

(1) Natječaj iz članka 13. stavka 1. ovog Pravilnika
raspisuje načelnik.

(1) Financiranje svih aktivnosti, projekata i/ili
programa od interesa za opće dobro koje provode
udruge u područjima navedenim u članku 3. stavku
3. ovog Pravilnika provodi se putem javnog
natječaja ili javnog poziva čime se osigurava
transparentnost dodjele financijskih sredstava,
odnosno nefinancijske podrške i omogućava
dobivanje što većeg broja prijava i odabir
najkvalitetnijih aktivnosti, projekata, odnosno
programa, a šira javnost se obavještava o
prioritetnim područjima djelovanja.
(2) Iznimno, financijska sredstva Proračuna općine,
odnosno nefinancijske podrške dodjeljuju se bez
objavljivanja natječaja u sljedećim slučajevima:
kada nepredviđeni događaji obvezuju
davatelja financijskih sredstava, odnosno
nefinancijske podrške da u suradnji s udrugama
hitno djeluje u rokovima u kojima nije moguće
provesti standardni natječajni postupak i problem je
moguće riješiti samo izravnom dodjelom
bespovratnih financijskih sredstava,
kada se financijska sredstva, odnosno
nefinancijske podrške dodjeljuju udruzi ili skupini
udruga koje imaju isključivu nadležnost u području
djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se
financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške
dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija
operativno sposobna za rad na području djelovanja
i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane
aktivnosti provode,
kada se financijska sredstva, odnosno
nefinancijska podrška dodjeljuju udruzi kojoj su
zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene
određene javne ovlasti,
kada se prema mišljenju Povjerenstva iz
članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika, jednokratno
dodjeljuju financijska sredstva do 5000,00 kuna za
aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti
planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos
tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih
sredstava planiranih u Proračunu za financiranje
svih aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa
za opće dobro koje provode udruge.

(2) Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za
podnošenje prijava, sklapanje ugovora o korištenju
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske
podrške, način provjere, te izvještavanja u vezi
korištenja dodijeljenih sredstava.
(3) Natječaj s cjelokupnom natječajnom
dokumentacijom objavljuje se na mrežnim
stranicama općine ili na drugi prikladan način, a
obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i
u dnevnim ili tjednim glasilima, na društvenim
mrežama ili slanjem elektroničke pošte na
odgovarajuće adrese.
(4) Natječaj za podnošenje prijava za financiranje
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za
opće dobro koje provode udruge bit će otvoren
najmanje 30 dana od datuma objave.
(5) Ocjenjivanje prijavljenih aktivnosti, projekata
i/ili programa, donošenje odluke o njihovom
financiranju i vrijeme potpisivanja ugovora s
udrugama čije su aktivnosti, projekti i/ili programi
od interesa za opće dobro prihvaćeni mora biti
dovršeno u roku od 120 dana, računajući od isteka
roka za dostavu prijava aktivnosti, projekata i/ili
programa.

Članak 15.
Pripremu natječajne dokumentacije i poslove oko
raspisivanja natječaja provodi Povjerenstvo iz
članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika, sukladno
odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.
Dokumentacija za provedbu natječaja
Članak 16.
(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja, na
prijedlog Povjerenstva iz članka 5. stavka 1. ovog
Pravilnika, utvrđuje načelnik.
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(2) Obveznu natječajnu dokumentaciju čine:
tekst natječaja,
upute za prijavitelje,
- obrasci za prijavu aktivnosti,
projekta i/ili programa:
- obrazac opisa aktivnosti, projekta i/ili
programa,
- obrazac proračuna aktivnosti, projekta
i/ili programa,
popis priloga koji se prilažu prijavi,
obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti
aktivnosti, projekta i/ili programa,
obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog
financiranja,
obrazac ugovora o financiranju aktivnosti,
projekta i/ili programa,
obrasci za izvještavanje:
- obrazac opisnog izvješća provedbe
aktivnosti, projekta i/ili programa,
- obrazac financijskog izvješća provedbe
aktivnosti, projekta i/ili programa.
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Članak 17.

(1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i
sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i
ovog Pravilnika.
(2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne
dokumentacije se popunjavaju putem računala ili
ručno i šalju u papirnatom obliku.
(3) Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno
potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje
organizacije, te ovjerene službenim pečatom
organizacije.
(4) Dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili
osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) uz
napomenu (naziv natječaja).

Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
Članak 18.

(3) Tekstom natječaja može se utvrditi da se kao
prilog financijskom planu dostavljaju dokumenti na
osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, procjene
troškova i sl.).
(4) Ovisno o vrsti natječaja i aktivnostima,
projektima i/ili programima od interesa za opće
dobro koje provode udruge, Povjerenstvo iz članka
5. stavka 1. ovog Pravilnika može predložiti, a
načelnik utvrditi da natječajnu dokumentaciju čine i:
obrazac izjave o partnerstvu, kad je
primjenjivo,
obrazac životopisa voditelja aktivnosti,
projekta i/ili programa,
obrazac izjave o aktivnostima, projektima
i/ili programima udruge financiranim iz javnih
izvora,
obrazac izjave izvoditelja aktivnosti
navedenog u opisu projektnih ili programskih
aktivnosti da je upoznat s aktivnostima, projektom
i/ili programom i svojim sudjelovanjem u provedbi,
ako je primjenjivo.

(1) Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj,
Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika
pristupit će postupku ocjene ispunjavanja
propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, sve
sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.
(2) Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
ne smije trajati duže od 8 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava na natječaj, nakon čega
predsjednik Povjerenstva donosi odluku koje se
prijave upućuju u daljnji postupak, odnosno stručno
ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga
neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

Članak 19.
U postupku provjere ispunjavanja propisanih uvjeta
natječaja provjerava se:
je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u
zadanome roku,
je li zatraženi iznos sredstava unutar
financijskih pragova postavljenih u natječaju,
ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe
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aktivnosti, projekta i/ili programa prihvatljiva,
ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i
partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje
natječaja,
jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi
obvezni obrasci, te
jesu li ispunjeni drugi propisani uvjeti
natječaja.

(3) Na način podnošenja prigovora i postupak
Povjerenstva po zaprimanju prigovora, na utjecaj
prigovora na daljnji tijek postupka, te na konačnost
odluke o prigovoru, odgovarajuće se primjenjuju
odredbe članka 24. stavaka 5. - 7. ovog Pravilnika.

Članak 20.

Članak 21.

(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga
neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici
moraju biti obaviještene u roku od najviše 8 dana od
dana donošenja odluke, nakon čega mogu u roku od
8 dana od dana prijema obavijesti, podnijeti
prigovor načelniku, koji će u roku od 8 dana od
primitka prigovora o istome odlučiti.

(1) Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog
Pravilnika razmatra i ocjenjuje prijave koje su
ispunile propisane uvjete natječaja sukladno
kriterijima koji su propisani ovim Pravilnikom, te
daje prijedlog za odobravanje i dodjelu financijskih
sredstava, odnosno nefinancijske podrške za
aktivnosti, projekte i/ili programe, o kojem,
uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje načelnik.

(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane
načelnika, prijava će biti upućena u daljnji postupak,
a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti
odbijena.

Kriteriji za ocjenu aktivnosti, projekata i/ili
programa

(2) Kriteriji za bodovanje za dodjeljivanje
financijskih sredstava za namjenu iz članka 2. stavka
1. alineje 1. ovog Pravilnika za svaku pojedinu
prijavu su sljedeći:

I. Nastupi i natjecanja
Na općinskoj razini
Na županijskoj razini
Na državnoj razini
Inozemna gostovanja

1 bod
Najniži rang
Srednji rang

2 boda
4 boda

Najviši rang

6 bodova

6 bodova
8 bodova
10 bodova
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Ukupan broj bodova po ovom kriteriju dobije se tako
da se broj nastupa na pojedinoj razini pomnoži s
brojem bodova koji ta razina nosi. Kod vrednovanja
broja bodova po ovom kriteriju uzima se broj
bodova koji je ostvaren za najvišu razinu nastupa
i/ili natjecanja ili, iznimno broj bodova ostvaren za
nižu razinu ako se po pravilima za izračun ukupnog
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broja bodova iz ovog stavka za tu razinu ostvaruje
više bodova, nego za nastupe i/ili natjecanja na višoj
razini.
Rangovi natjecanja na županijskoj razini se odnose
prvenstveno na udruge kojima je sport osnovna
djelatnost i koje sudjeluju u organiziranim oblicima
natjecanja (npr. I. ŽNL, II. ŽNL, III. ŽNL i sl.).

II. Uključenost djece i mladih do 18 godina starosti
Do 15

1 bod

16 - 25

3 boda

26 - 50

5 bodova

50 i više

8 bodova

III. Masovnost članova udruge
Do 15 članova

1 bod

16 - 30 članova

2 boda

31 - 50 članova

4 boda

51 - 100 članova

6 bodova

Preko 100 članova

8 bodova

IV. Vrijeme djelovanja udruge
1 - 3 godina djelovanja

1 bod

3 - 7 godina djelovanja

2 boda

7 - 10 godina djelovanja

4 boda

10 - 14 godina djelovanja

7 bodova

Više od 14 godina djelovanja

10 bodova

V. Organizacija manifestacija (natjecanja, sajmovi, tribine, predavanja, obilježavanja važnih datuma)
koje su značajne za općinu, a u koju je uključeno
Do 50 sudionika

1 bod

51 - 100 sudionika

2 boda

101

- 200 sudionika

3 boda

201

- 300 sudionika

4 boda

Više od 300

sudionika

5 bodova
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Kod vrednovanja po ovom kriteriju uzimaju se u
obzir sve manifestacije koje je udruga organizirala, a
ukupan broj bodova se dobije tako da se zbroji broj
bodova za svaku pojedinu manifestaciju.

Broj: 15

U slučaju da udruga ne ispunjava minimalne uvjete
za ocjenjivanje po nekom od kriterija, prijava se po
tim kriterijima ne ocjenjuje.

VI. Značajnost udruge za općinu (promocija u bilo kojem obliku i sl.)
Nema značenja
Značajno

0 bodova
2 boda

Vrlo značajno

5 bodova

Osobito značajno

7 bodova

(3) Za svaki od propisanih kriterija, osim za kriterij
pod točkom VI. podnositelj zahtjeva uz prijavu na
natječaj dostavlja odgovarajuće dokaze (dokazi o
statusu, rangu natjecanja, fotografije, izvješća,
zapisnici, potpisne liste i sl.).
(4) Provjeru svakog pojedinog dokaza Povjerenstvo
iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika može
provjeriti uvidom u dokumentaciju organizacije i/ili
izravno na terenu.
(5) Bodove za kriterij pod točkom VI. Povjerenstvo
daje po slobodnoj ocjeni.
Ukoliko se članovi ne mogu složiti o broju bodova,
tada svaki od članova daje svoje bodove, te se
određuje prosječni broj bodova (bodovi svakog
pojedinog člana se zbroje pa podijele s brojem
prisutnih članova Povjerenstva koji su vrednovali
prijavu).
U slučaju da je bodove davalo najmanje 5 članova
Povjerenstva, prosječna ocjena se utvrđuje na način
da se od ukupnog zbroja svih bodova oduzme najviši
i najniži iznos bodova koji je pojedini član dao, a
ostatak podijeli s onim brojem članova koji su
bodovali prijavu nakon oduzimanja najviše i najniže
vrijednosti.
Prosječna ocjena se zaokružuje na najbliži cijeli
broj.
(6) Podnositelj zahtjeva kod podnošenja prijave
dokaze prema kojima se vrši bodovanje prilaže

prema stanju na dan 31. prosinca godine koja je
prethodila godini u kojoj se podnosi prijava na
natječaj.
(7) Broj bodova za svaku pojedinu prijavu
ostvarenih po ovom kriteriju izračunava se na način
da se svi bodovi iz ovog članka zbroje i na taj način
utvrđuje ukupno ostvareni broj bodova.
(8) Ukupan iznos sredstava za pojedino programsko
područje, predviđen natječajem koji se odobrava i
dodjeljuje korisnicima dijeli se s ukupnim zbrojem
bodova, izračunatih prema kriterijima iz stavka 2.
ovog članka, koji su ostvarile sve prijave zajedno u
istom programskom području i na taj način se dobiva
vrijednost boda.
(9) Iznos sredstava koji će biti odobren i dodijeljen
svakoj pojedinoj udruzi dobije se tako da se
vrijednost boda iz stavka 8. ovog članka pomnoži s
brojem bodova koji je pojedina prijava ostvarila
prema kriterijima iz stavka 2. ovog članka.
Radi usklađivanja obrasca Proračuna aktivnosti,
projekta i/ili programa ukupan iznos sredstava koji
se dobije na opisani način može se zaokružiti na
najbliži viši ili niži cijeli broj, višekratnik broja 500.
(10) Ako se financijska sredstva dodjeljuju za
namjene iz članka 2. stavka 1. alineja 2. – 10. ovog
Pravilnika kriteriji za svaku pojedinu prijavu su
sljedeći:

Broj: 15
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I. Institucionalna sposobnost prijavitelja/partnera
Iskustvo prijavitelja i stručni kapacitet za provedbu projekta/programa
Iskustvo partnera i stručni kapacitet za provedbu projekta/programa (ako
se projekt/program prijavljuje u partnerstvu)
Upravljački kapacitet (osoblje, oprema i sposobnost vođenja
projekta/programa) prijavitelja/partnera za vođenje projekta/programa
Struktura upravljanja projektom/programom (jasno definiran projektni tim
i obveze njegovih članova)

1 - 5 bodova
1 - 5 bodova

1 - 5 bodova
1 - 5 bodova

II. Relevantnost projekta/programa
Usklađenost projekta/programa s područjem natječaja
Jesu li ciljevi projekta/programa jasno definirani i realno dostižni?
Jesu li aktivnosti projekta/programa jasne, opravdane, razumljive i
provedive?
Jesu li rezultati jasno određeni i hoće li aktivnosti dovesti do ostvar enja tih
rezultata?
Ima li projekt/program jasno definirane korisnike (broj, dob, spol i sl.)?
Definira li projekt/program i u kojoj mjeri njihove probleme i potrebe?
Pridonosi li projekt/program u kojoj mjeri rješenju problema ili potreba
korisnika?
U kojoj mjeri su rezultati projekta/programa održivi? Jesu li kvalitetno
osmišljeni mehanizmi upravljanja rizicima u provedbi projekta/programa?
Uspostavlja li projekt/program model koji će druge organizacije na razini
Županije i/ili Republike Hrvatske moći primijeniti/ponoviti?

1 - 5 bodova
1 - 5 bodova
1 - 5 bodova
1 - 5 bodova

1 - 5 bodova
1 - 5 bodova

1 - 5 bodova
1 - 5 bodova

III. Proračun (troškovi)
Jesu li troškovi projekta/programa realni u odnosu na rezultate i
predviđeno vrijeme trajanja?
Jesu li troškovi pr ojekta/programa usklađeni s planiranim aktivnostima
projekta/programa?

(1 - 5)x2 bodova
(1 - 5)x2 bodova

IV. Prednost u financiranju
Uključenost volontera u provedbu projekta/programa
Hoće li udruge tijekom provedbe projekta/programa zaposliti najmanje
jednog stručnjaka odgovarajuće struke u određenom području i
koordinatora volontera?
Uključenost dodatnih partnera u provedbu projekta/programa (osim
obveznog partnera)
Prijavljeni projekt/program predviđa nove inicijative u za jednicama s
nižim stupnjem razvijenosti

1 - 5 bodova
1 - 5 bodova
1 - 5 bodova
1 - 5 bodova
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V. Opisna ocjena
Opisna ocjena mora biti sukladna broju bodova iz
brojčane ocjene projekta/programa.
(11) Svaki član Povjerenstva iz članka 5. stavka 1.
ovog Pravilnika samostalno ocjenjuje pojedine
prijave udruga, upisujući u obrazac za procjenu
kvalitete prijave bodove od 1 - 5 za svako
postavljeno pitanje.
(12) Ukupan broj bodova za svaku pojedinu prijavu
ostvaren po ovom kriteriju dobije se zbrajanjem svih
bodova koje je pojedinoj prijavi dodijelio svaki član
Povjerenstva.
(13) Kada je predmet natječaja dodjela
nefinancijske podrške, bodovanje svake pojedine
prijave vrši se prema kriterijima iz stavaka 2. ili 10.
ovog članka, ovisno o namjeni iz članka 2. ovog
Pravilnika.
Tekstom natječaja će se odrediti koja su prava,
pokretnine i nekretnine predmet dodjele.
Pri utvrđivanju prijedloga koja će udruga dobiti koje
pravo, pokretninu i nekretninu, Povjerenstvo iz
članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika će voditi računa
o dosadašnjim korisnicima prava, pokretnine i
nekretnine koji su predmet dodjele.

Broj: 15

aktivnosti, projekata i/ili programa uz navođenje
ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama
ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene
ocjenjivanih aktivnosti, projekata i/ili programa.

Pravo uvida
Članak 23.
Udrugama kojima nisu odobrena financijska
sredstva, odnosno nefinancijske podrške može se na
njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka
pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti
uvid u ocjenu njihove aktivnosti, projekta i/ili
programa uz pravo općine da zaštiti tajnost podataka
o osobama koje su ocjenjivale aktivnosti, projekte
i/ili programe.
Prigovor
Članak 24.
(1) općina će udrugama koje su nezadovoljne
odlukom o dodjeli financijskih sredstava, odnosno
nefinancijske podrške omogućiti podnošenje
prigovora na odluku o dodjeli financijskih sredstava,
odnosno nefinancijske podrške što će jasno biti
naznačeno i u samom tekstu natječaja.

Javna objava rezultata
Članak 22.
(1) Nakon donošenja odluke o aktivnostima,
projektima i/ili programima kojima su odobrena
financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške
općina će javno objaviti rezultate natječaja s
podacima o udrugama, aktivnostima, projektima
i/ili programima kojima su odobrena sredstva i
iznosima odobrenih sredstava financiranja, odnosno
pravima, pokretninama i nekretninama koja su
odobrena.
(2) općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke
o dodjeli financijskih sredstava, odnosno
nefinancijskih podrški obavijestiti udruge čije
aktivnosti, projekti i/ili programi nisu prihvaćeni za
financiranje o razlozima nefinanciranja njihovih

(2) Prigovor se može podnijeti u roku 8 dana od dana
primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja,
odnosno od dana primitka odluke o dodjeli
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske
podrške.
(3) Prigovor se može podnijeti isključivo na
natječajni postupak, te bodovanje nekog kriterija s 0
bodova, ukoliko korisnik smatra da je u prijavi
dostavio dovoljno argumenata za drugačije
bodovanje.
(4) Prigovor se ne može podnijeti iz razloga
nezadovoljstva visinom odobrenih sredstava.
(5) Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o dodjeli
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske
podrške, kao ni daljnji tijek postupka.
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(6) Prigovor se podnosi Povjerenstvu iz članka 5.
stavka 1. ovog Pravilnika neposredno u pisanom
obliku, poštom ili usmeno na zapisnik, koje će
preispitati navode prigovora, te ga uputiti načelniku,
koji uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, donosi
odluku o prigovoru.
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(4) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih
pozitivnih propisa Republike Hrvatske se na
odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada
se financijska sredstva Proračuna općine, odnosno
nefinancijske podrške dodjeljuju bez raspisivanja
natječaja.

(7) Odluka Načelnika o prigovoru je konačna.
Članak 26.
(8) Rok za donošenje odluke o prigovoru je 8 dana
od dana zaprimanja prigovora.

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju
biti isti za sve korisnike u okviru jednog natječaja, i
posebnog dijela.

Sklapanje ugovora
Članak 25.
(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena
financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške
(u daljnjem tekstu: korisnici) općina će potpisati
ugovor o financiranju aktivnosti, projekata i/ili
programa, odnosno ugovor o odobravanju
nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i
nekretninama najkasnije 30 dana od dana donošenja
odluke o financiranju.
(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično
financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa,
Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika
će pregovarati o stavkama Proračuna aktivnosti,
projekta i/ili programa i opisnog dijela aktivnosti,
projekta i/ili programa koje treba izmijeniti, a
postupak pregovaranja je potrebno okončati do
potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih
sredstava, odnosno ugovora o odobravanju
nefinancijske podrške. Tako izmijenjeni obrasci
prijave postaju sastavni dio ugovora o dodjeli
financijskih sredstava, odnosno ugovora o
odobravanju nefinancijske podrške.
(3) U slučajevima iz članka 13. stavka 2. ovog
Pravilnika općina i korisnik sredstava dužni su
sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će
se definirati na koje će se konkretne aktivnosti
sredstva Proračuna općine utrošiti, te poštivati
osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje
financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje
financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose
na ugovore o dodjeli financijskih sredstava, odnosno
nefinancijske podrške udrugama iz javnih izvora za
aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za
opće dobro, te posebni dio ugovora uredit će se
temeljem odredbi ovog Pravilnika, Uredbe i drugih
pozitivnih propisa Republike Hrvatske i općine.
(3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o
dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza
dostavljanja podataka i financijskih i opisnih
izvještaja, odgovornost, sukob interesa,
povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/
korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje
projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava,
provedbeni rok aktivnosti, projekta i/ili programa,
produženje, odgađanje, viša sila i rok dovršetka,
raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani
troškovi, plaćanje i kamate na zakašnjelo plaćanje,
računi i tehničke i financijske provjere, konačni
iznos financiranja od strane davatelja financijskih
sredstava, odnosno nefinancijske podrške, te povrat
sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za
osiguranje povrata sredstava u slučaju nevraćanja
neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.
(4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog
ugovora kao što su ugovorne strane, naziv
aktivnosti, projekta i/ili programa, iznos
financiranja, rokovi provedbe i sl.
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III. PRAĆENJE PROVEDBE AKTIVNOSTI,
PROJEKATA I/ILI PROGRAMA

Broj: 15

(3) Uz opisna izvješća mogu se, po potrebi, dostaviti
i popratni materijali (isječci iz novina, video i audio
zapisi, fotografije i dr.).

Članak 27.
(1) općina će u suradnji s korisnikom financiranja, sa
ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja
proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata
za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih
aktivnosti, projekata i/ili programa udruga,
sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj
odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi,
ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima
Republike Hrvatske.

(4) U financijskom izvješću navode se cjelokupni
troškovi aktivnosti, projekta i/ili programa,
neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani.
Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška
podmirenog iz sredstava Proračuna općine (preslici
faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom
honoraru s obračunima istih), te dokazi o plaćanju
istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro
računa).

Članak 29.
(2) Praćenje provedbe financiranih aktivnosti,
projekata i/ili programa će se vršiti na dva načina:
prihvaćanjem opisnih i financijskih izvješća
korisnika sredstava, te po potrebi, kontrolom na licu
mjesta od strane ovlaštenog službenika
Jedinstvenog upravnog odjela općine.
(3) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski
odnos između davatelja financijskih sredstava,
odnosno nefinancijske podrške i udruge kao
provoditelja aktivnosti, projekta i/ili programa, a na
temelju praćenja i vrednovanja rezultata
pojedinačnih aktivnosti, projekata i/ili programa, u
cilju utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine
promjena koje su se u lokalnoj zajednici, odnosno u
društvu dogodile zahvaljujući provedbi potpore,
općina će vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog
natječaja i planirati buduće aktivnosti u pojedinom
prioritetnom području financiranja.

Članak 28.
(1) Korisnik sredstava Proračuna općine dužan je na
propisanim obrascima dostaviti opisno i financijsko
izvješće.
(2) Izvješća iz prethodnog stavka ovog članka
dostavljaju se najkasnije do 31. siječnja tekuće
godine za aktivnosti, projekte i/ili programe za koje
su u prethodnoj kalendarskoj godini dodijeljena
sredstva Proračuna općine.

Vrednovanje provedenih aktivnosti, projekata i/ili
programa u pravilu provodi i sam korisnik
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske
podrške dodatnim analizama rezultata aktivnosti,
projekta i/ili programa (samovrednovanje, anketni
upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog financiranja
Članak 30.
Bez obzira na kvalitetu predložene aktivnosti,
projekta i/ili programa općina neće dati financijska
sredstva za aktivnosti, projekte i/ili programe koje se
već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim
propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, projekt
i/ili program koji se provodi na istom području, u
isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o
koordiniranom sufinanciranju iz više različitih
izvora.

IV. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA I
MODELI FINANCIRANJA
Članak 31.
(1) Dodijeljena financijska sredstva korisnik je
dužan utrošiti isključivo za realizaciju aktivnosti,
projekta i/ili programa utvrđenih ugovorom o
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dodjeli financijskih sredstava i Proračunom
aktivnosti, projekta i/ili programa koji je sastavni
dio ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su
korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i
opravdanih troškova u realizaciji aktivnosti,
projekta i/ili programa utvrđenih ugovorom.
(3) Svako odstupanje od Proračuna bez odobrenja
Jedinstvenog upravnog odjela općine smatrat će se
nenamjenskim trošenjem sredstava.
(4) Nefinancijske podrške u pravima, pokretninama
i nekretninama korisnik je dužan koristiti isključivo
za realizaciju aktivnosti, projekta i/ili programa
utvrđenih ugovorom o odobravanju nefinancijske
podrške.

Prihvatljivi troškovi
Članak 32.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao
korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće
kriterije:
nastali su za vrijeme razdoblja provedbe
aktivnosti, projekta i/ili programa u skladu s
ugovorom, osim troškova koji se odnose na završna
izvješća, troškova revizije i troškova vrednovanja, a
plaćeni su do datuma odobravanja završnog
izvješća. Postupci javne nabave za robe, usluge ili
radove mogu započeti prije početka provedbenog
razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije
prvog dana razdoblja provedbe ugovora,
moraju biti navedeni u ukupnom
predviđenom proračunu aktivnosti, projekta i/ili
programa,
nužni su za provođenje aktivnosti, projekta
i/ili programa koji je predmetom dodjele
financijskih sredstava,
mogu biti identificirani i provjereni i koji su
računovodstveno evidentirani kod korisnika
financiranja prema važećim propisima o
računovodstvu neprofitnih organizacija,
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trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni
sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja,
osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 33.
(1) U skladu s opravdanim troškovima iz
prethodnog članka i kada je to relevantno za
poštivanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se
smatraju sljedeći izravni troškovi korisnika i
njihovih partnera:
troškovi zaposlenika angažiranih na
projektima i/ili programima koji odgovaraju
stvarnim izdacima za plaće, te porezima i
doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim
uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i
Uredbe,
putni troškovi i troškovi dnevnica za
zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u
aktivnosti, projektu i/ili programu, pod uvjetom da
su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve
naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava
Državnog proračuna,
troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i
materijala (novih ili rabljenih)
namijenjenih
isključivo za aktivnost, projekt i/ili program, te
troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s
tržišnim cijenama,
troškovi potrošne robe,
troškovi podugovaranja,
troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva
ugovora uključujući troškove financijskih usluga
(informiranje, vrednovanje konkretno povezano s
projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje itd.).
(2) Osim izravnih, korisniku sredstava se može
odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao
što su: energija, voda, uredski materijal, sitan
inventar, telefon, pošta i drugi neizravni troškovi
koji nisu povezani s provedbom aktivnosti, projekta
i/ili programa, u maksimalnom iznosu do 25%
ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz
Proračuna općine.
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Neprihvatljivi troškovi

Članak 36.

Članak 34.

(1) Konačan iznos sredstava koji općina treba
isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od
najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u
ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova
premaši procijenjeni ukupan Proračun naveden u
obrascu Proračuna aktivnosti, projekta i/ili
programa.

Neprihvatljivim troškovima aktivnosti, projekta i/ili
programa smatraju se:
dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili
dugova,
dospjele kamate,
stavke koje se već financiraju iz javnih
izvora,
kupovina zemljišta ili građevina, osim kada
je to nužno za izravno provođenje aktivnosti,
projekta i/ili programa, kada se vlasništvo mora
prenijeti na korisnika i/ili partnere najkasnije po
završetku aktivnosti, projekta i/ili programa,
gubitci na tečajnim razlikama,
zajmovi trećim stranama,
troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih
pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz
pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom
općine dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv
trošak),
troškovi smještaja (osim u slučaju
višednevnih i međunarodnih programa ili u
iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s
Jedinstvenim upravnim odjelom općine dio tih
troškova može priznati kao prihvatljiv trošak).

Visina sredstava i model isplate
Članak 35.
(1) Visina sredstava koju će svaki korisnik
financijskih sredstava ostvariti iz Proračuna općine
bit će definirana kroz postupak propisan ovim
Pravilnikom.

(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid
ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog
Pravilnika, općina će, temeljem obrazložene odluke
ako se aktivnosti, projekt i/ili program ne provodi ili
se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem
provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno
predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem
aktivnosti, projekta i/ili programa pod uvjetima
sadržanim u ugovoru.
V. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA
Članak 37.
(1) Sva financijska sredstva, koje općina dodjeljuje
putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti,
projekte i/ili programe koji će se provoditi u
kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim
višegodišnjeg financiranja koje se odobrava na rok
do četiri (4) godine, što će se definirati samim
natječajem.
(2) Korisnici kojima općina odobri višegodišnja
financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu
tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad
istekne prethodna višegodišnja potpora općine.

(2) općina će svakim pojedinačnim natječajem
definirati model, odnosno načine i postupke
plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog
Pravilnika.

(3) Korisnici višegodišnjeg financiranja općine
mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na
druge natječaje općine isključivo kroz predlaganje
drugih aktivnosti, projekata i/ili programa,
inicijativa i manifestacija u tom i ostalim
programskim područjima.

(3) U slučaju da općini niti jedan od Uredbom
predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv,
može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba
primjera mora biti istaknut u natječaju.

(4) Ugovor o odobravanju nefinancijske podrške u
pravima, pokretninama i nekretninama (korištenje
prostorija) sklapa se na određeno vrijeme u
najdužem trajanju od 4 godine.

Broj: 15
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VI. OBVEZA DOKUMENTIRANJA
AKTIVNOSTI
Članak 38.
(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne
i redovite račune vezane uz provođenje aktivnosti,
projekta i/ili programa koristeći odgovarajuće
računovodstvene sustave sukladno propisima o
računovodstvu neprofitnih organizacija.
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svim vanjskim revizorima koji vrše provjere i
nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama na
kojima se provodi aktivnost, projekt i/ili program,
uključujući njegovim informatičkim sustavima, te
svim dokumentima i bazama podataka vezanim uz
tehničko i financijsko upravljanje aktivnostima,
projektom i/ili programom, te poduzeti sve mjere da
olakša njihov rad.

Članak 41.
(2) Računi i troškovi vezani uz aktivnosti, projekt
i/ili program moraju biti lako prepoznatljivi i
provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem
odvojenih računa za danu aktivnost, projekt i/ili
program ili osigurati da se troškovi vezani uz
aktivnost, projekt i/ili program mogu lako
identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i
knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 39.
Korisnik financiranja je obvezan omogućiti
službenicima ili predstavnicima općine,
inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva
financija i svim vanjskim revizorima koji vrše
provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem
dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta,
provođenje aktivnosti, projekata i/ili programa i po
potrebi izvrše reviziju na temelju prateće
dokumentacije za račune, računovodstvene
dokumente i sve ostale dokumente relevantne za
financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa, i u
razdoblju od sedam godina nakon izvršene isplate.

Članak 40.
Korisnik financiranja je obvezan dopustiti
proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima
koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta
izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima
sadržanim u važećim propisima za zaštitu
financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara
i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će
omogućiti odgovarajući pristup službenicima ili
predstavnicima općine, proračunskom nadzoru kao i

Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku,
dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati
na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:
popis članova i podatke o uplaćenim
članarinama,
računovodstvenu evidenciju (kompjuterski
ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava
korisnika, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga,
platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih
relevantnih računovodstvenih podataka,
dokaze o postupcima nabave poput
natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika
natječaja i izvješća o procjenama,
dokaze o obvezama poput ugovora i drugih
obvezujućih dokumenata,
dokaze o isporučenim uslugama, poput
odobrenih izvješća, narudžbenica, prijevoznih
karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o
sudjelovanju na seminarima, konferencijama i
tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i
dobivene materijale, potvrde) itd.,
dokaze o primitku roba, poput potvrda o
isporučenoj robi dobavljača,
dokaze o završetku radova, poput potvrda o
prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika,
dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,
dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda,
potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o
plaćanju podugovarača,
za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene
kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih
vozila, troškove goriva i održavanja,
evidenciju o zaposlenicima i njihovim
plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a
za zaposlenike koji su angažirani na temelju
ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1810

Broj: 15

primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano
po stavkama bruto primanja, naknada za
zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i
neto primanja.

plaćanja koje je korisnik financiranja sukladno
uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja
ugovora, ukoliko je uvjetima natječaja bila
propisana obvezna dostava sredstava osiguranja
plaćanja.

Povrat sredstava

(2) Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu
realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon
odobrenja konačnog izvješća o provedbi aktivnosti,
projekta i/ili programa.

Članak 42.
Općina će od korisnika financiranja u pisanom
obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu
odobrenih aktivnosti, projekta i/ili programa u
slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:
nije realizirao aktivnosti, projekt i/ili
program utvrđene Proračunom i ugovorom,
nije utrošio sva odobrena sredstva,
sredstva nije koristio namjenski,
iz neopravdanih razloga nije podnio
izvješće iz članka 28. stavka 1. ovog Pravilnika u
propisanom roku.

Članak 45.
(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati
sredstava općini, općina će donijeti odluku da
prijave koje na natječaj pristignu od strane tog
prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u
razmatranje. U tom slučaju, takva odredba mora biti
istaknuta u natječaju.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 43.
Članak 46.
(1) Korisnik financiranja će općini, najkasnije u
roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno
uputama općine da to učini vratiti sve iznose
uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva
neutrošena sredstva, te nenamjenski utrošena
sredstva.
(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je
utvrdila općina, općina će povećati dospjele iznose
dodavanjem zatezne kamate.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u
izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke,
koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu
političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti
prikupljati financijska sredstva za financiranje
političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve
vrijeme trajanja ugovora.

Članak 47.
(3) Iznosi koji se trebaju vratiti općini mogu se
prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik
financiranja ima prema općini. To neće utjecati na
pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju
u ratama.

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za
financiranje udruga sredstvima Proračuna općine
koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u
suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i
Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su
ih definirale odredbe tih akata.

Članak 44.
(1) U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio
sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog
Pravilnika, općina će aktivirati sredstva osiguranja

Članak 48.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine da u
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roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog
Pravilnika pripremi prijedloge natječajne
dokumentacije definirane ovim Pravilnikom.

Članak 49.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu protekom 8 dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
– posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
KLASA: 402-01/15-01/53
URBROJ:2178/03-02-15Brodski Stupnik, 14. rujna 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

62.

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima
(«N.N.» broj 54/88) i članka 30. Statuta općine
Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 08/09 i 03/13), Općinsko
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 13. sjednici
održanoj 14. rujna 2015. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju ulica u naseljima na području
općine Brodski Stupnik
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U naselju Brodski Stupnik imenuje se sljedeća
ulica:
1. Ulica u naselju Brodski Stupnik koja se
nalazi na k.č.broj 2254 k.o. Brodski Stupnik
čiji početak ide sjeverno od Ulice Stjepana
Radića (k.č. 2254) određuje se naziv
ulice:Voćarska ulica.
U naselju Stari Slatinik imenuju se sljedeće ulice:
1. Ulica u naselju Stari Slatinik koja se nalazi
na kč.br. 1676 k.o. Stari Slatinik, čiji
početak ide istočno od Ulice Hrvatske
mladeži (k.č. 1677/1) i širi se prema istoku
do početka k.č.1674, određuje se naziv
ulice: Mije Vrljića.
2. Ulica u naselju Stari Slatinik koja se nalazi
na kč.br. 785 k.o. Stari Slatinik, čiji početak
ide sjeverno od ulice Hrvatskih branitelja do
Križnog puta određuje se naziv ulice: Sv.
Josipa.
3. Ulica u naselju Stari Slatinik koja se nalazi
na kč.br.1654/2 k.o. Stari Slatinik, čiji
početak ide sjeverno od ulice Hrvatskih
branitelja do Lovačke kuće, određuje se
naziv ulice: Zdravka Klašnje.
4. Ulica u naselju Stari Slatinik koja se nalazi
na kč.br. 1681 k.o. Stari Slatinik, čiji
početak ide južno od ulice Hrvatskih
branitelja do kraja određuje se naziv ulice:
Nevenka Đakalovića.
U naselju Krajačići imenuje se sljedeća ulica:
1. Ulica u naselju Krajačići koja se nalazi na
kč.br. 6237/1-dio, 6237/3, 6237/2 i 6267
k.o. Odvorci, čiji početak ide od glavne
ulice naselja Krajačići do groblja određuje
se naziv: Ulica Sv. Kate.

II.
I.
Za područje općine Brodski Stupnik u naselju
Brodski Stupnik, Stari Slatinik i Krajačići imenuju
se sljedeće ulice:

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

III.
Naziv ulice iz točke I. ove Odluke izvršit će
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Državna geodetska uprava u skladu sa Zakonom o
naseljima.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK
Klasa: 015-08/15-01/04
Urbroj:2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 14. rujna 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

Broj: 15
Članka 1.

Ovom Odlukom određuje se osnovica i
koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i
zamjenika koji dužnost obnašaju zasnivanjem
radnog odnosa, naknada za rad općinskog načelnika
i zamjenika koji dužnost obnaša bez zasnivanja
radnog odnosa i druga materijalna prava.

Članak 2.
Plaću općinskog načelnika i zamjenika
načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Članak 3.
Osnovica za izračun plaće općinskog
načelnika i zamjenika koji dužnost obnašaju
zasnivanjem radnog odnosa utvrđena je Odlukom o
visini osnovice za obračun plaće državnih
dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju
prava i obveze državnih dužnosnika.

63.

Na temelju članka 35. a u svezi članka 90.a
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13), članka 3. i 6. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine« broj 28/2010) i članka 30.
Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 08/09 i 3/13),
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na
svojoj 13. sjednici održanoj dana 14. rujna 2015.
godine, donijelo je
ODLUKU
o plaći, naknadama i drugim pravima
općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika općine Brodski Stupnik

Članak 4.
Koeficijent za obračun plaće općinskog
načelnika koji dužnost obnaša zasnivanjem radnog
odnosa iznosi 2,50.
Koeficijent za obračun plaće zamjenika
općinskog načelnika koji dužnost obnaša
zasnivanjem radnog odnosa iznosi 2,00,

Članak 5.
Ako općinski načelnik i/ili njegov zamjenik
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa,
ostvaruju prvo na naknadu za rad, i to:
1. Naknada za rad općinskog načelnika
iznosi 3.000,00kn u neto iznosu.
2. Naknada za rad zamjenika općinskog
načelnika iznosi 1.500,00kn u neto iznosu.

Broj: 15
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Članak 6.

Članak 9.

Pojedinačna rješenja o visini plaće,
odnosno naknade za rad općinskog načelnika i
njegovog zamjenika utvrđene ovom Odlukom,
donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Članak 7.
Općinski načelnik i/ili njegov zamjenik u
slučaju kada dužnost obavlja profesionalno osim
prava na plaću, ostvaruju pravo na staž osiguranja za
vrijeme obavljanja dužnosti, te pravo na naknadu
plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog
obavljanja dužnosti sukladno posebnom Zakonu
koji uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih
dužnosnika.
Općinski načelnik i/ili njegov zamjenik koji
dužnost obavlja profesionalno ima pravo na
naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u
svezi s obnašanjem dužnosti:
- dnevnice za službena putovanja,
- putne troškove i troškove noćenja pod
uvjetima propisanim za državne
dužnosnike, te službena putovanja u
inozemstvo na način i pod uvjetima
propisanim za korisnike Državnog
proračuna,
- korištenje službenog automobila, a kada
koristi privatni automobil u službene svrhe
ima pravo na naknadu troškova prijevoza.
Naknada troškova za korištenje privatnog
automobila (za loko vožnja i za korištenje privatnog
automobila na službenom putu iznosi 2,00 kune po
prijeđenom
kilometru, sukladno uvjetima
propisanim za državne dužnosnike.

KLASA:120-01/15-01/05
URBROJ:2178/03-02-15-1
Brodski Stupnik, 14. rujna 2015 g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.

64.

Na temelju članka 108 i 110. Zakona o
proračunu (“N.N.” broj 87/08, 136/12 i 15/15),
članka 15.stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i
godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna
(„Narodne novine“br.24/13) i članka 30. Statuta
općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 03/13)
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj
13. sjednici održanoj 14. rujna 2015. godine,
donijelo je
POLUGODIŠNJI
izvještaj o izvršenju Proračuna općine Brodski
Stupnik za 2015. godinu

Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenata
za obračun plaće općinskog načelnika i naknade za
zada zamjenika općinskog načelnika općine Brodski
Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije”, br. 12/10.)

Članak 1.
Polugodišnji izvještaj Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2015. godinu sastoji se od:
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A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
UKUPNI PRIHODI :
RASHOD I POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
UKUPNI RASHODI :
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

3.062 .662 ,14
19.883 ,21
3.082 .545 ,35
1.036.715,89
573 .833 ,97
1.610 .549 ,86
1.471.995 ,49

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

0,00
1.282.000 ,00
1.282.000 ,00

C. REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE
MANJAK PRIHODA

-498 .560 ,58

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

-308 .565 ,09

Članak 2.
Ostvarenje Proračuna općine Brodski
Stupnik za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine
bilo je, kako slijedi:
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti
od 3.082.545,35 kuna što predstavlja 19,64%
godišnjeg planiranog iznosa.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti
od 2.892.549,86 kune što predstavlja 18,93%
godišnjeg plana.
Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka, izvršenih rashoda i izdataka Proračuna
općine Brodski Stupnik za razdoblje siječanj-lipanj
2015. godinu iznosi 189.995,49 kuna što predstavlja
pozitivan financijski rezultat, odnosno višak
prihoda nad rashodima.

Članak 3.
Za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godinu
utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od

189.995,49 kuna, što zajedno s prenesenim
manjkom prihoda iz prethodne godine u iznosu
498.560,58 kuna čini manjak prihoda u iznosu od
308.565,09 kuna.

Članak 4.
Stanje novčanih sredstava na žiro računu na
dan 1.1.2015.godine bilo je 192.742,67 kuna a na
dan 30.6.2015.godine iznosi 329.228,87 kuna.
Stanje blagajne na dan 30. lipnja 2015. bilo je 923,93
kune.

Članak 5.
Ukupna potraživanja na dan 30. lipnja
2015. godine iznose 643.828,97 kuna a stanje
nepodmirenih obveza 30. lipnja 2015.godine iznose
704.291,51 kuna.
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Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
općine Brodski Stupnik za 2015.godinu.

Općina Brodski Stupnik u ovom
izvještajnom razdoblju nije se zaduživala.
Članak 10.
Članak 7.

Članak 8.

Polugodišnji izvještaj s izvještajima o
izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna općine
Brodski Stupnik za 2015. godinu s usporednim
podacima planirano i ostvareno objavit će se u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” i
na službenim internet stranicama općine Brodski
Stupnik- www.brodski-stupnik.hr .

Općina Brodski Stupnik u periodu siječanj
– lipanj 2015.godine nije davala jamstva.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Općina Brodski Stupnik
u ovom
izvještajnom razdoblju nije koristila proračunsku
zalihu.

Članak 9.
Izvješće o ostvarenim prihodima i
izvršenim izdacima Proračuna općine Brodski
Stupnik za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine po
vrstama prihoda i primitaka, odnosno rashoda i
izdataka, te po ekonomskoj, organizacijskoj i
programskoj klasifikaciji sastavni su dio

Klasa: 400-04/15-01/03
Urbroj:2178/03-02-15-3
Brodski Stupnik, 14. rujna 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Medved, v.r.
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Broj: 15

OPĆINA
GORNJA VRBA

26.

Na temelju čl. 3. Pravilnika o uvjetima i
načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake (Narodne novine broj 45/09) i
članka 26 Statuta općine Gornja Vrba («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije » br. 09/09,
09/11, 03/13), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GORNJA VRBA na 12. sjednici održanoj dana 9. 9.
2015. godine, donosi:

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Gornja Vrba, za financiranje troškova vezano uz
provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (
usluge katastra, javnog bilježnika), naknade
članovima Povjerenstva za pripremu i provođenje
javnih poziva za zakup polj. zemljišta u vlasništvu
RH-e, održavanje nerazvrstanih cesta, materijal i
usluga za sanaciju poljskih puteva (nasipavanje
natresnica), otkup zemljišta za proširenje
prometnica, sanacija divljih odlagališta otpada,
sufinanciranje i druge poticajne mjere u
unapređenju poljoprivredne proizvodnje.

PROGRAM

Članak 2.

utroška sredstava ostvarenih od prodaje i
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za 2015. godinu

Prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske planira se
u Proračunu općine Gornja Vrba, za 2015. godinu u
ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna

Članak 1.
Članak 3.
1.Ovom Odlukom propisuje se korištenje sredstava
iz Općinskog proračuna za 2015. godinu ostvarenih
od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u

Financiranje poslova iz čl. 1 ove Odluke vršit ce se
na način da ce se sredstva ostvarena od prodaje i

Broj: 15
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zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod
općine Gornja Vrba, te trošiti po planiranim
pozicijama.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije ".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 320-02/15-01/7
URBROJ:2178/28-02-15/1
U Gornjoj Vrbi, 9. 9. 2015.god.
Predsjednik vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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Članka 2.

U Proračunu općine Gornja Vrba za 2015. godinu
predviđaju se sredstva naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od
100.000,00 kuna.
Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošit će se
za izradu izvješća o stanju u prostoru općine Gornja
Vrba za razdoblje 2015.-2019.god.,
izradu 2. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Gornja Vrba kao i za poboljšanje
infrastrukture kroz Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu,
za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
definirane člankom 30. točkom 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,
79/09,153/09, 49/11 i 84/11).

Članka 3
27.

Kontrolu utroška sredstava iz prethodnog članka
ovog Programa obavlja OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(Narodne novine br. 86/12, 143/13) i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» 9/09, 09/11 i 3/13),
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA na
12. sjednici održanoj dana 9. 9. 2015. godine,
donosi:
PROGRAM
utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu

Članak 1.
Programom utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015.
godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola
utroška naknade.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja u
"Službenom vjesniku Brodsko posavske županije ".
KLASA: 944-10/15-01/1
URBROJ:2178/28-02-15/1
U Gornjoj Vrbi, 9. 9. 2015.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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28.

Broj: 15

Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je
općinski načelnik u cijelosti.

Temeljem članka 65. Zakona o šumama
(„Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08,
80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka
26. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» 9/09, 09/11 i 3/13),
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA na
12. sjednici održanoj dana 9. 9. 2015. godine, donosi

IV.
O izvršenju ovog Programa općinski načelnik
podnijeti će izvješće Općinskom vijeću u prvom
tromjesečju nakon isteka godine na koju se ovaj
Program odnosi.

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa
u 2015. god.

I.
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa u
2015.god. utvrđuje se namjena korištenja i kontrole
utroška sredstava šumskog doprinosa, kojeg plaćaju
pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda,
iskorištavanjem šuma u visini 3,5% od prodajne
cijene proizvoda na panju.

V.
Ovaj Program stupa na snagu danom objavljivanja u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
KLASA: 321-01/15-01/1
URBROJ:2178/28-02-15/1
U Gornjoj Vrbi, 9. 9. 2015.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

II.
U Proračunu općine Gornja Vrba u 2015. god.
planirana su sredstva šumskog doprinosa u iznosu
od 50 000,00 kn., i ista će biti predviđena u I.
rebalansu Proračuna općine Gornja Vrba.
- Sredstva iz članka 2. ovog Programa uplaćuju se
na poseban račun općine Gornja Vrba.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Programa koristit će se
sukladno Programu izgradnje komunalne
infrastrukture općine Gornja Vrba za 2015. godinu.
Ovaj Program izvršavat će se ovisno o prilivu
sredstava u Proračun općine Gornja Vrba, te se
tijekom godine može mijenjati i dopunjavati ovisno
o raspoloživim sredstvima.

29.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu
(“Narodne novine” br. 87/08, 136/12), članka 40.
Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br.09/09, 09/11, 03/13.
) i članka 4. Odluke o izvršenju Proračuna općine
Gornja Vrba za 2015. godinu(“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 28/2/14 ) donosim
ODLUKU
o preraspodjeli sredstava planiranih u
Proračunu općine Gornja Vrba za 2015. godinu
Članak 1.
U Proračunu općine Gornja Vrba za 2015. godinu
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(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
28/2/14 ) preraspodjeljuju se sredstva između
proračunskih stavaka kako slijedi:
1.
U razdjelu 001 – JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL, OPĆINSKA
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA,
GLAVA 010- 01 – TEKUĆI PROGRAMI JUO
Program: 1001- Javna uprava i administracija,
Aktivnost: A1001-02 – Opći poslovi općinske
uprave
povećavaju se planirana sredstva na
podskupini 323 – Rashodi za usluge,
sa 163.000,00 kn na 223.000,00 kn,
Aktivnost: A1001-05 – Provedba Zakona o
zaštiti na radu
povećavaju se planirana sredstva na
podskupini 323 – Rashodi za usluge,
sa 3.000,00 kn na 19.000,00 kn,
2.
U razdjelu 001 – JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL, OPĆINSKA
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA,
GLAVA 010- 03 – PREDŠKOLSKI ODGOJ
Program: 3001- Predškolski odgoj
Aktivnost: A3001-01 – Provođenje
predškolskog minimuma
povećavaju se planirana sredstva na
podskupini 323 – Rashodi za usluge,
sa 11.000,00 kn na 15.000,00 kn
3.
U razdjelu 001 – JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL, OPĆINSKA
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA,
GLAVA 010- 06 – DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
Program: 6003 – Religija
Aktivnost: A6003-01 – Suradnja s vjerskim
zajednicama
povećavaju se planirana sredstva na
podskupini 381 – Tekuće donacije,
sa 40.000,00 kn na 70.000,00 kn,
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4.
U razdjelu 001 – JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL, OPĆINSKA
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA,
GLAVA 010- 08 – KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA I KAPITALNA
ULAGANJA, Program: 8001 – Održavanje
komunalne infrastrukture
Aktivnost: A8001-01– Rashodi za uređaje i
javnu rasvjetu
povećavaju se planirana sredstva na
podskupini 323 – Rashodi za usluge,
sa 50.000,00 kn na 90.000,00 kn,
5.
U razdjelu 001 – JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL, OPĆINSKA
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA,
GLAVA 010- 08 – KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA I KAPITALNA
ULAGANJA, Program: 8002 – Izgradnja
objekata i uređenje komunalne infrastrukture
Aktivnost: A8002-05 – Modernizacija kolnika
Smanjuju se planirana sredstva na
podskupini 421 – Građevinski objekti,
sa 3.400.000,00 kn na 3.250.000,00 kn.

Članak 2.
Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli
sredstava izvijestiti Općinsko vijeće općine Gornja
Vrba u sklopu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu.

Članak 3.
Ovom preraspodjelom ne mijenja se iznos ukupno
planiranih rashoda i izdataka Proračuna općine
Gornja Vrba za 2015. godinu.

Članak 4.
Ova Odluka sastavni je dio Proračuna općine Gornja
Vrba za 2015. godinu (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 28/2/14).
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Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 400-08/15-01/2
URBROJ: 2178/28-01-15-1
Gornja Vrba, 18. ožujka 2015. godine

Broj: 15
II

Ovlašćuje se općinski načelnik da u smislu ove
Odluke provede zakonom propisani postupak za
prodaju zemljišta, te da sklopi ugovor o prodaji
navedenih nekretnina.
III

OPĆINSKI NAČELNIK,
Ivan Vuleta, dipl.ing., v.r.

Javni natječaj objavit će se u „Posavskoj
Hrvatskoj“, na oglasnoj ploči općine Gornja Vrba i
na web stranici općine Gornja Vrba.
IV

30.

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

Na temelju čl. 391 Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima ( NN br. 91/96,
68/98,137/99,22/00,73/00,129/00,114/01,79/06,
141/06,146/08,38/09,153/09, 143/12 ) čl. 26. Statuta
općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09, 09/11 i 3/13),
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA na
svojoj 12. sjednici održanoj 9. 9. 2015. godine
donijelo je:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA:945-01/15-01/2
URBROJ:2178/28-02-15/2
U Gornjoj Vrbi, 9. 9. 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

ODLUKU
o prodaji zemljišta u Gornjoj Vrbi

I
31.
Odobrava se prodaja građevinskog zemljišta,
označenog kao:
kč. br. 12, oranica površine 4932 m2,
upisana u zk. ul. 1403 K.O. Vrba;
Prodaja navedenih nekretnina izvršit će se putem
javnog nadmetanja, a početna cijena u iznosu od
320.580,00 kn (65 kn/m2) utvrđena je na temelju
procjene ovlaštenog sudskog vještaka i ista je
sastavni dio ove Odluke.

Na temelju čl. 391 Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima ( NN br. 91/96,
68/98,137/99,22/00,73/00,129/00,114/01,79/06,
141/06,146/08,38/09,153/09, 143/12 ) čl. 26. Statuta
općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09, 09/11 i 3/13),
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA na
svojoj 12. sjednici održanoj 9. 9. 2015. godine
donijelo je :
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ODLUKU
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32.

o darovanju nekretnina
I
Općina Gornja Vrba, kao vlasnik nekretnina daruje
Republici Hrvatskoj nekretnine označene kao:
- kč. br. 509/5, dvorište u Ul. Sv. Filipa i Jakova,
površine 29 m2, upisna u zk. ul. 246 K.O. Vrba;
- kč. br. 510/4, dvorište u Ul. Sv. Filipa i Jakova,
površine 89 m2, upisna u zk. ul. 1442 K.O. Vrba;
- kč. br. 511/4, oranica u Ul. Sv. Filipa i Jakova,
površine 247 m2, upisna u zk. ul. 1846 K.O. Vrba;
- kč. br. 509/4, dvorište u Ul. Sv. Filipa i Jakova,
površine 23 m2, upisna u zk. ul. 1845 K.O. Vrba;
- kč. br. 510/3, dvorište u Ul. Sv. Filipa i Jakova,
površine 132 m2, upisna u zk. ul. 1847 K.O. Vrba;
Predmetno zemljište daruje se u svrhu uređenja
dionice Županijske ceste 4212 Donja Vrba.
II.
Temeljem čl. 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih
građevina, te Zakona o cestama općina Gornja Vrba
dozvoljava Republici Hrvatskoj da na nekretninama
iz članka 1. ove Odluke, bez daljnjeg pitanja i
odobrenja ishodi uknjižbu prava vlasništva s imena
općina Gornja Vrba, na vlasništvo Republike
Hrvatske.
III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA:940-01/15-01/5
URBROJ:2178/28-02-15/2
U Gornjoj Vrbi, 9. 9. 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i
36/09) te članka čl. 26. Statuta općine Gornja Vrba
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
11/09, 3/13 ), Općinsko vijeće Gornja Vrba na svojoj
12. sjednici održanoj 9. 9. 2015.g. donijelo je:
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika

I
Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika
općine Gornja Vrba za razdoblje od 1. siječnja 2015.
do 30. lipnja 2015. godine.

II.
Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 023-01/15-01/ 6
URBROJ: 2178/28-02-15-4
Gornja Vrba, 9. rujna 2015.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zdravko Jurić, v.r.
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Broj: 15

33.

34.

Na temelju čl.80. i 81 Zakona o lokalnim
izborima ( NN br. 144/12 ) i čl. 31 Statuta općine
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13), OPĆINSKO
VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA na 12. sjednici
održanoj 9. 9. 2015. godine, donijelo je:

Na temelju čl.80. stavka 1. točke 1. i čl.81.
stavka 3. Zakona o lokalnim izborima ( NN br.
144/12 ) i čl. 38. stavka1. alineja 5. Statuta općine
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13), OPĆINSKO
VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA na 12. sjednici
održanoj 9. 9. 2015. godine, donosi:

ODLUKU
Z A K LJ U Č A K
o prestanku vijećničkog mandata vijećnika u
Općinskom vijeću općine Gornja Vrba

o primanju na znanju Izvješća Mandatne
komisije

I
I
Utvrđuje se da je dana 27.8.2015.godine vijećniku
Josipu Hrskanoviću izabranom s koalicijske liste
SDP-a i HSLS-a, prestao vijećnički mandat zbog
podnesene ostavke.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA
prima na znanje Izvješće Mandatne komisije o
prestanku mandata vijećniku Josipu Hrskanoviću.

II

II

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

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 021-01/15-01/1
URBROJ; 2178/28-02-15-4
U Gornjoj Vrbi, 9. 9. 2015.godine
Predsjednik Vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 021-01/15-01/1
URBROJ ; 2178/28-02-15-3
U Gornjoj Vrbi , 9. 9. 2015.godine
Predsjednik Vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 15
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35.

36.

Na temelju čl. 24. stavak 3. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine, broj 90/11) i čl. 26. Statuta
općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13),
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA na
12. sjednici održanoj 9. 9. 2015. godine, donijelo je:

Na temelju čl. 26. Statuta općine Gornja
Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13), OPĆINSKO
VIJEĆE OPĆINE GORNJA VRBA na 12. sjednici
održanoj 9. 9. 2015. godine, donijelo je:
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Povjerenstva za javnu nabavu

o razrješenju i imenovanju člana Mandatne
komisije

I
I
U Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja
ponuda i provedbe javne nabave, (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo), razrješuje se dužnosti člana Josip
Hrskanović, Gornja Vrba, I. Kučinića 18.

Josip Hrskanović, Gornja Vrba, I. Kučinića 18,
razrješuje se dužnosti člana Mandatne komisije
zbog prestanka mandata vijećnika.

II
II

Tomislav Marijić, Ul. Željka Agatića 8, Gornja Vrba
imenuje se za člana Mandatne komisije.

U Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja
ponuda i provedbe javne nabave, imenuje se za člana
Tomislav Marijić, Ul. Željka Agatića 8, Gornja
Vrba.

III
Mandat člana komisije traje do isteka redovnog
mandata Komisije.

III
IV
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 021-01/15-01/1
URBROJ ; 2178/28-02-15-6
U Gornjoj Vrbi, 9. 9. 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 021-01/15-01/1
URBROJ ; 2178/28-02-15-5
U Gornjoj Vrbi, 9. 9. 2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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37.

Broj: 15
Članak 2.

Na temelju članka 14., stavka 7. Zakona o
regionalnom razvoju Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 147/14), i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 12. sjednici
održanoj 09.09.2015. godine, donijelo je:
ODLUKU
o davanju suglasnosti za pristupanje urbanom
području grada Slavonskog Broda

Članak 1.
Daje se suglasnost općine Gornja Vrba o pristupanju
urbanom područja Grada Slavonskog Broda.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA:023-01/15-01/24
URBROJ:2178/28-02-15/2
U Gornjoj Vrbi, 9. 9. 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 15
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38.
Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12.) i članka
26. Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.09/09, 09/11, 03/13.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 12. sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
općine Gornja Vrba za 2015. godinu
OPĆI DIO
I.
Ovom Odlukom usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu.
II.
U Proračunu općine Gornja Vrba u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. ostvareni su prihodi u iznosu
1.821.262,94 kn.
III.
Ukupni rashodi utvrđeni prema programima i aktivnostima Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su
1.260.025,40 kn.
IV.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda:
Ostvareni prihodi od 1.1. – 30.06. 2015. godine: 1.821.262,94 kn.
Izvršeni rashodi od 1.1. – 30.06. 2015. godine: 1.260.025,40 kn.
___________________________________________________________________
Višak prihoda : 561.237,54 kn
V.
Stanje novcanih sredstava na žiro-racunu Proracuna broj HR6123400091856900007 na dan 1.1.2015. godine
iznosilo je 542.230,03 kn.
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna broj: 2491005-1856900007 na dan 1.1.2015. godine iznosilo
je 684.488,28 kn (Credo banka d.d.).
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna broj: HR6123400091856900007 na dan 30.6.2015. godine
iznosi 906.823,38 kn.
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu Proračuna broj 2491005-1856900007 na dan 30.6.2015. godine iznosi
684.488,28 kn (Credo banka d.d.).
Stanje novčanih sredstava u blagajni na dan 30.6.2015. iznosi 2.451,72 kn.
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VI.
Nenaplaćena potraživanja na dan 30. 6. 2015. godine iznose 2.176.454,00 kn, od čega se 341.535,00 kn odnosi na
potraživanja od nefinancijske imovine, odnosno prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta koja nisu u cijelosti
dospjela obzirom su ugovori o prodaji sklopljeni 2004. godine s rokom otplate do 15 godina.
VII.
Na dan 30. 6. 2015 . ukupno nepodmirene dospjele obveze iznose 71.482,00 kn,
od čega se 34.511,00 kn odnosi na zadržana sredstva na ime ugovorenih penala za kašnjenje po Ugovoru za
izgradnju mrtvačnice, a 29.895,00 kn su ostale obveze koje se odnose na evidentiranje dijela naknade za
zadržavanje u prostoru koji nije prihod općine. Preostale obveze su obveze tekućeg poslovanja u manjim iznosima
za koje je obveza nastala krajem izvještajnog razdoblja, te nisu podmirene do 30.6.2015.
VIII.
Općina Gornja Vrba u izvještajnom razdoblju nije primala niti davala zajmove.
IX.
Tekuća pričuva nije planirana Proračunom za 2015. godinu.
POSEBNI DIO
X.
Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba sadrži pregled izvršenih rashoda
poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine razvrstane po programima, aktivnostima i projektima
prema planiranom Proračunu.
XI.
Tijekom izvještajnog razdoblja općinski načelnik je donio Odluku o preraspodjeli planiranih sredstava u
Proračunu unutar dopuštenih 5% sukladno Zakonu o proračunu i Odluci o izvršenju Proračuna za 2015. o čemu je
dužan izvijestiti Općinsko vijeće kod podnošenja Polugodišnjeg obračuna Proračuna.
Odluka o preraspodjeli prilaže se Polugodišnjem obračunu Proračuna i čini njezin sastavni dio.
XII.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Gornja Vrba zajedno s Usporednim pregledom planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
KLASA: 400-08/15-01/6
URBROJ: 2178/28-02-15-2
Gornja Vrba, 9. rujna 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 15
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OPĆINA GUNDINCI

29.

II.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 09/13.) Općinsko vijeće općine
Gundinci na 6. sjednici održanoj dana 22. kolovoza
2015. godine, donosi

U Stručno povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda imenuju se:
1.
Željko Škripek
2.
Igor Mihić
3.
Đuro Karavidović
4.
Mladen Karavidović
5.
Ružica Kriko

ODLUKU
III.
o imenovanju Stručnog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području općine Gundinci

I.
Ovom Odlukom osniva se Stručno povjerenstvo za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području općine Gundinci.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 361-07/15-01/3
Urbroj: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 22. kolovoz 2015.g.
P R E D S J E D N I CA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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30.

Broj: 15
Članak 3.

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

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13):
(1)
»Informacija« je svaki podatak koji
posjeduje općina Gundinci kao tijelo javne vlasti u
obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo
kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je
prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni,
magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
(2)
»Pravo na pristup informacijama«
obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje
informacije kao i obvezu općine Gundinci da
omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da
objavljuje informacije neovisno o postavljenom
zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz
obveze određene zakonom ili drugim propisom.
(3)
»Ponovna uporaba« znači uporabu
informacija općine Gundinci od strane fizičkih ili
pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne
svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog
posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena
informacija između tijela javne vlasti radi
obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne
predstavlja ponovnu uporabu.

Članak 2.

Članak 4.

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

Općina Gundinci ima obvezu na internetskim
stranicama objaviti na lako pretraživ način
informacije koje posjeduje i kojima raspolaže iz
svog djelokruga rada na temelju odredbi Zakona o
pravu na pristup informacijama, na temelju čl. 1.
ovog Pravilnika i čl. 77. i 78. Statuta općine
Gundinci.

Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13) i čl. 77. i 78. Statuta općine Gundinci
(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«,
broj 9/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na 7.
sjednici održanoj 11. rujna 2015. godine donijelo je
PRAVILNIK
o ostvarivanju prava na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija
općine Gundinci

I.

Opće odredbe
Članak 1.

II.

Službenik za informiranje
Članak 5.

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

Broj: 15

»SLUŽBENI VJESNIK«
Članak 6.

Službenik za informiranje može biti isključivo
osoba zaposlena u općini Gundinci.
Članak 7.
Općina Gundinci obvezna je upoznati javnost sa
službenim podacima o službeniku za informiranje
službenom objavom na internet stranici na lako
pretraživ način.
Članak 8.
Službenik za informiranje obavlja poslove
redovitog objavljivanja informacija, sukladno
unutarnjem ustroju općine Gundinci, kao i
rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup
informacijama i ponovne uporabe informacija.

Strana: 1879

(4)
obavještava podnositelja zahtjeva o tome
gdje je, kada i kako tražena informacija objavljena,
(5)
obavještava podnositelja zahtjeva o
produženju roka za dostavu informacije,
(6)
u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog
zahtjeva bez odgode poziva podnositelja zahtjeva da
ga ispravi,
(7)
ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi
zahtjev na odgovarajući način zadržava pravo da
nepotpun ili nerazumljiv zahtjev odbaci po rješenju
općine Gundinci u skladu sa Zakonom o pravu na
pristup informacijama,
(8)
upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu
stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s
pružanjem i dostavom tražene informacije,
(9)
zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni
Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o
ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija po redosljedu
zaprimljenih zahtjeva.

Članak 9.
Članak 11.
Službenik za informiranje unapređuje način obrade,
razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija
koje su sadržane u službenim dokumentima koji se
odnose na rad općine Gundinci.

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

III.

Službeni upisnik

Članak 10.
Članak 12.
Službenik za informiranje osigurava neophodnu
pomoć podnositeljima zahtjeva - korisnicima u vezi
s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu
na pristup informacijama i pratećim propisima:
(1)
zaprima usmeni i pisani zahtjev
podnositelja zahtjeva,
(2)
postupa po zaprimljenom usmenom i
pisanom zahtjevu podnositelja zahtjeva,
(3)
ustupa informacije podnositelju zahtjeva po
zaprimljenom zahtjevu (neposrednim davanjem
informacije, davanjem informacije pisanim putem,
uvidom u dokumente i izradom preslika
dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži
traženu informaciju, na drugi način koji je prikladan
za ostvarivanje prava na pristup informaciji),

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

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

Ograničenja prava na pristup
informaciji
Članak 14.

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

Broj: 15

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

Članak 15.
Članak 18.
Općina Gundinci ograničit će pristup informacijama
koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela
u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme
trajanja tih postupaka.

Članak 16.

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

Općina Gundinci može ograničiti pristup
informaciji:
Članak 19.
1)
ako je informacija klasificirana stupnjem
tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost
podataka,
2)
ako je informacija poslovna ili
profesionalna tajna, sukladno zakonu,
3)
ako je informacija porezna tajna, sukladno
zakonu,
4)
ako je informacija zaštićena zakonom kojim
se uređuje područje zaštite osobnih podataka,
5)
ako je informacija u postupku izrade unutar
tijela općine Gundinci, a njeno bi objavljivanje prije
dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije
moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke,
6)
ako je pristup informaciji ograničen
sukladno međunarodnim ugovorima,
7)
u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

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

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

V.
Načini ostvarivanja prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija
Članak 21.

Članak 17.
Općina Gundinci može ograničiti pristup
informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino
objavljivanje:
1)

onemogućilo učinkovito, neovisno i

Općina Gundinci omogućuje pristup
informacijama:
(1)
pravodobnim objavljivanjem informacija o
svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno
davanjem priopćenja, objavom na službenoj internet
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stranici, objavom u javnom glasilu i objavom na
oglasnoj ploči općine Gundinci radi informiranja
javnosti,
(2)
davanjem informacije korisniku koji je
podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
1)
neposrednim davanjem informacije,
2)
davanjem informacije pisanim putem,
3)
uvidom u dokumente i izradom preslika
dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
4)
dostavljanjem preslika dokumenta koji
sadrži traženu informaciju,
5)
na drugi način koji je prikladan za
ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Članak 22.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji
naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a
ako ne naznači informacija će se dostaviti na način
na koji je podnesen zahtjev.
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podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva u skladu
s naknadom propisanom u kriteriju za određivanje
visine naknade stvarnih materijalnih troškova i
troškova dostave informacije (»Narodne novine«,
broj 12/14).

Članak 26.
Zahtjev za pristup informaciji korisnik može
podnijeti u pisanom obliku (fax, pošta, elektronička
pošta) ili usmenom obliku (osobno, telefonskim
putem).Članak 27.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona,
sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen
putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je
podnesen pisani zahtjev. Zahtjev i službena bilješka
evidentiraju se u službenom Upisniku redoslijedom
prema vremenu nastanka.

Članak 28.
Članak 23.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu
informacija u komercijalne ili nekomercijalne
svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama.

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

VI.

Zahtjev
Članak 25.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji

Zahtjevi u skladu s odredbom Zakona o pravu na
pristup informacijama:
(1)
Pisani zahtjev u skladu s odredbom Zakona
o pravu na pristup informacijama sadrži: naziv i
sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
podatke koji su važni za prepoznavanje tražene
informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe
podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne
osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev također
sadrži način pristupa informaciji, vlastoručni potpis
podnositelja zahtjeva, mjesto i datum podnošenja
pisanog zahtjeva.
(2)
Usmeni zahtjev sadrži iste elemente kao i
pisani zahtjev (navedeno u čl. 28. st. 1.). O usmeno
podnesenom zahtjevu, službenik za informiranje
sastavit će službenu bilješku kojeg će potpisati
korisnik i službenik za informiranje. O usmeno
podnesenom zahtjevu koji je podnesen telefonskim
putem, službenik za informiranje sastavit će
službenu bilješku koju vlastoručno potpisuje
službenik za informiranje.
(3)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev
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(navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: datum podnošenja
zahtjeva od strane korisnika za pristup informaciji,
zatim koja je informacija zatražena, datum
zaprimanja informacije, te opis informacija za koje
se traži dopuna ili ispravak informacije koja je
zatražena, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva,
mjesto i datum.
(4)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama
pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev
(navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: informacije koje se
žele ponovno upotrijebiti, način primanja tražene
informacije, svrhu u koju se želi ponovno
upotrijebiti informacije, vlastoručni potpis
podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.
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Članak 32.

Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu
uporabu informacija mogu se produžiti za 15 dana,
računajući od dana kad je općina Gundinci trebala
odlučiti o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija
iz razloga propisanih u čl. 22. st. 1. točkama 1., 2. i 3.
Zakona o pravu na pristup informacijama.
O produženju rokova općina Gundinci bez odgode
će, a najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti
podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je
taj rok produžen.

VII.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 29.
Članak 33.
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji općina
Gundinci odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od
dana podnošenja urednog zahtjeva.

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

Članak 30.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva
općina Gundinci će bez odgode pozvati podnositelja
zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana
zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj
zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a
na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću
utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Općina
Gundinci odbacit će zahtjev rješenjem.
Članak 31.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji
mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana
kad je općina Gundinci trebala odlučiti o zahtjevu za
pristup informaciji propisanih u čl. 22. st. 1. točkama
1., 2. 3. i 4. Zakona o pravu na pristup
informacijama.
O produženju rokova općina Gundinci će bez
odgode, a najkasnije u roku od 8 dana od dana
zaprimanja urednog zahtjeva obavijestiti
podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je
taj rok produžen.

Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a objavit će se na službenoj web
stranici općine radi dostupnosti javnosti u skladu s
odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama.
Klasa: 008-01/15-01/11
Urbroj: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 11. rujna 2015.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća
Marija Kadić, v.r.
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31.
3.
Na temelju članka 201. stavka (1) i
članka 94. stavak (3) Zakona o prostornom
uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i članka
30. Statuta općine Gundinci ("Službeni v jesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
09/13),
Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici
održanoj 11. rujna 2015. godine, donosi
ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja
općine Gundinci sa Zakonom o prostornom
uređenju (NN br. 153/13)

Donosi se usklađenje prostornog plana
uređenja općine Gundinci ("Službeni vjesnik
BPŽ" br. 11/04 i 25/05) sa Zakonom o
prostornom uređenju (NN r. 153/13).

Članak 2.
Usklađenje prostornog plana uređenja
općine Gundinci iz članka 1. ove odluke (u
dalnjem tekstu: Plan) sadrži:
0)

Opći dio

A)
1.

Tekstualni dio
Odluka o usklađenju PPUO sa Zakonom
o prostornom uređenju (NN br. 153/13)
Grafički dio
Područje primjene
zaštite - pročišćeno

prostorno-planska rješenja
Popis sektorskih dokumenata i propisa
koje je bilo potrebno poštivati u izradi
Evidencija postupka izrade i donošenja
usklađenja

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

Članak 4.
Donošenjem ovog Plana zamjenjuju se
kartografski prikazi Prostornog plana uređenja
općine Gundinci ("Službeni vjesnik BPŽ" br.
11/04 i 25/05) navedeni u čl. 2. ove Odluke.

Članak 1.

B)
3.3.

4.
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planiranih mjera
MJ 1:25000

4.

Građevinsko područje općine Gundinci Pročišćeno
MJ 1:5000

C)
1.
2.

Obvezni prilozi
Obrazloženje usklađenja
Stručne podloge na kojima se temelje

U odredbama za provođenje, postojeći
tekst članaka 23. briše se i zamjenjuje novim
koji glasi:
"Članak 23.
Unutar
građevinskog
područja
naselja
označenog kao: "Šira zona centra" naselja
Gundinci (Grafički prilog br. 4. "Građevinska
područja naselja") površine građevinskih čestica
određenih u prethodnom članku mogu biti i
manja ovisno o gustoći i postojećoj tipologiji
izgradnje u toj zoni, te u pogledu veličine
građevinske čestice i koeficijenta izgrađenosti
čestice.
Na navedenom području "Šira zona centra"
naselja Gundinci dozvoljava se koeficijent
izgrađenosti građevinske čestice od 0,6 i to za
sve oblike i način gradnje.
Na navedneom području "Šira zona centra"
dozvoljava se gradnje stambenih (stambenoposlovnih) i javnih zgrada najveće (etažne)
visine podruma, prizemlja, dva kata i potkrovlje,
a najniža (etažna) visina može iznositi prizemlje
i kat."
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U odredbama za provođenje u tekstu članka 36.,
u drugom stavku, briše se: "Izrade DPU centra"
i zamjenjuje se tekstom: "Šira zona centra naselja".
U odredbama za provođenje, postojeći tekst
članka 37. briše se i zamjenjuje novim koji
glasi:
"Članak 37.
Unutar
građevinskog
područja
naselja
označenog kao "Šira zona centra" (Grafički
prilog br. 4 "Građevinska područja naselja")
dozvoljena je izgradnja više stambenih i
poslovnih građevina, najveće (etažne) visine;
podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje".
U odredbama za provođenje u ekstu članka 62.,
u prvom stavku briše se: "idejnog rješenja za
izdavanje odgovarajućih akata, odnosno na
temelju detaljnog plana uređenja za kompleksnu
gradnju", i zamjenjuje se tekstom: "idejnog
projekta ili glavnog projekta za izdavanje
odgovarajućeg akta", a ostali tekst zadržava se
u cijelosti.
U odredbama za provođenje u tekstu članka 62.,
u drugom stavku, briše se: "Dokumentima
prostornog uređenja iz stavka 1. ovog članka" i
zamjenjue se tekstom: "Idejnim projektom ili
glavnim projektom za izdavanje odgovarajućeg
akta".
U odredbama za provođenje, postojeći tekst
članka 113. briše se i zamjenjuje novim koji
glasi:
"Članak 113.
Na temelju prostornog plana uređenja općine
Gundinci izradit će se sljedeći dokumenti
prostornog uređenja:
Urbanistički plan uređenja Sjever gospodarska zona (poslovno-radna zona sjever)
čiji obuhvat iznosi 9,12 ha
Urbanistički
plan
uređenja
Jug gospodarska zona (poslovno-radna zona jug) čiji
obuhvat iznosi 8,35 ha.
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Navedeni Urbanistički planovi uređenja (UPU-i)
će se izraditi sukladno stvarnim potrebama i
mogućnostima financiranja njhove izrade.
Ostala građevinska područja općine uređivat će
se na temelju izvoda iz ovog Plana, te akata za
provođenje ovog prostornog plana."
Ostali članci
zadržavaju.

odredbi

za

provođenje

se

Zadržava se tekstualni dio i sljedeći kartografski
prikazi Prostornog plana uređenja općine
Gundinci ("Službeni vjesnik BPŽ" br. 11/04 i
25/05):
1.

Korištenje i namjena površina
MJ 1:25000

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Infrastrukturni sustavi
Prometna infrastruktura
MJ 1:25000
Elektroenergetska mreža MJ 1:25000
Telekomunikacijska i poštanska mreža
MJ 1:25000
Plinska infrastrukturna mreža MJ 1:25000
Vodoopskrbna mreža
MJ 1:25000
Odvodnja otpadnih voda i uređenje
vodotoka i voda
MJ 1:25000

2.4.
2.5.
2.6.

3.
3.1.
3.2.

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu
prostora
Područja posebnih uvjeta korištenja i
ograničenja u korištenju
MJ 1:25000
Vodno gospodarstvo
MJ 1:25000

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

Članak 5.
Odluka o usklađenju Prostornog plana
uređenja općine Gundinci sa Zakonom o
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prostornom uređenju (NN br4. 153/13) objavit će
se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".

Članak 6.
Uklađenje Prostornom glana uređenja
općine Gundinci je izrađeno u (6) šest
primjeraka potpisanih od strane izrađivača Plana
i predsjednika Vijeća općine koji se imaju
smatrati izvornikom, od čega se (1) jedan nalazi
u pismohrani izrađivača Plana, a ostali se
dostavljaju nadležnim tijelima za provođenje
Plana.
Uvid u Plan može se izvršiti na adresi:
-

-

-

Brodsko-posavska županija, Upravni
odjel za graditeljstvo i prostorno
uređenje, Trg pobjede 26a, 35000
Slavonski Brod
Zavod za prostorno uređenje Brodskoposavske županije, Trg pobjede 26a,
35000 Slavonski Brod i na web stranici
Zavoda,
web stranici sustava ISPU - Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu (8.) osmog
dana po objavljivanju u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 350-01/15-01/10
Urbroj: 2178/05-02/15-2
Gundinci, 11. rujna 21015. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Marija Kadić, v.r.
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32.

Temeljem odredbi članka 108. i članka 109.
Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,
136/12, 15/15), članka 15. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna (Narodne novine broj 24/13) i članka 30.
Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije" broj 09/13), Općinsko vijeće
općine Gundinci na sjednici održanoj 11. rujna
2015. godine donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Gundinci za
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja.
2015. godine
I.OPĆI DIO
Čanka 1.
Zakonom o proračunu (Narodne novine
broj 87/08, 136/12, 15/15) propisana je obveza
izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna predstavničkom tijelu na
donošenje do 15. rujna tekuće proračunske godine.
Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem
i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna
(Narodne novine broj 24/13). U članku 4.
navedenog Pravilnika utvrđeno je da polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna jedinice lokalne i
područne samouprave sadrži:
1.
Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda
i rashoda i Račun financiranja na razini
odjeljka ekonomske klasifikacije,
2.
Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i
programskoj klasifikaciji te razini odjeljka
ekonomske klasifikacije,
3.
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i
stranom tržištu novca i kapitala,
4.
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5.
Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po
jamstvima,
6.
Obrazloženje ostvarenja prihoda i
primitaka, rashoda i izdataka.
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Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Gundinci za 2015. godinu objavit će se na
internetskim stranicama općine Gundinci
(www.gundinci.hr) i u "Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije".
Čanka 3.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Gundinci za 2015. godinu ostvaren je kako
slijedi:

Broj: 15

OBRAZLOŽENJE POJMOVA:
Izvorni plan je posljednja izmjena i dopuna
Proračuna donesena od strane Općinskog vijeća
općine Gundinci.
Tekući plan je Proračun, odnosno izmjene i
dopune Proračuna s uključenom naknadnom
izvršenom preraspodjelom.
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Članak 4.

Članak 5.

Utvrđuje se da je u prvom polugodištu 2015.
godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu
od 755.210,60 kuna. Preneseni višak iz prethodnih
godina iznosi 1.768.907,03 kuna, tako da ukupni
višak prihoda i primitaka raspoloživ na dan 30.
lipnja 2015. godine iznosi 2.524.117,63 kuna.

Izvješće o ostvarenju prihoda i primitaka, te
izvršenju rashoda i izdataka Proračuna općine
Gundinci za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine
po vrstama primitaka, prihoda i rashoda, te po
namjenama, korisnicima i nositeljima, sadržan je u
općem i posebnom djelu Polugodišnjeg izvještaja i
ostalim izvještajima sukladno članku 4. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
Proračuna.
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II. POSEBNI DIO
Članak 6.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2015. godinu
A.
B.
C.

Posebni dio organizacijska klasifikacija
Posebni dio ekonomska klasifikacija
Posebni dio programska klasifikacija

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u
Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2015. godinu u ukupnoj svoti od 861.917,89
kuna raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj,
ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:
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Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom
tržištu novca i kapitala
Jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita,
zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira. Jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave može
se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez
mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja
postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili
zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita
ili zajmova.
Jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave može se kratkoročno zadužiti samo za
premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike
priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave može se dugoročno zadužiti samo za
investiciju koja se financira iz njezina Proračuna, a
koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz
suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.
Općina Gundinci se u prvom polugodištu 2015.
godine nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu
novca i kapitala.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
Sukladno članku 56. Zakona o proračunu
(Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) sredstva
proračunske zalihe mogu se koristiti za
nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu
osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom
godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna
sredstva, jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo
moguće predvidjeti Sredstva se mogu koristiti za
financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju
posljedica elementarnih nepogoda, epidemija,
ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih
nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene
rashode tijekom godine.
Visina sredstava proračunske zalihe
JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju
Proračuna, a u Proračunu općine Gundinci za 2015.
godinu planirana su sredstva proračunske pričuve u
iznosu od 45.000 kn. O korištenju sredstava
proračunske zalihe odlučuje načelnik i o tome
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izvješćuje Općinsko vijeće. U prvom polugodištu
2015. godine nisu korištena sredstva proračunske
zalihe.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po
jamstvima
Sukladno članku 91. Zakona o proračunu,
JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u
njezinom većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje
obveza pravne osobe i ustanove. Izvještaj o danim
jamstvima sadrži pregled danih jamstava, te stanje
obveza po danim jamstvima na početku i na kraju
izvještajnog razdoblja.
U prvom polugodištu 2015. godine općina
Gundinci nije davala jamstva niti je imala izdataka
po ranije danim jamstvima.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka Proračuna općine Gundinci
u prvom polugodištu 2015. godine
U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine općina Gundinci ostvarila je ukupno
prihode i primitke u iznosu od 1.617.128,49 kn
odnosno 16,66 % od plana. Ukupni rashodi i izdaci
ostvareni su u iznosu od 861.917,89 odnosno 7,51 %
od plana.
Iz navedenog proizlazi da je u prvom
polugodištu 2015. godine ostvaren višak prihoda i
primitaka u iznosu od 755.210,60 kn, koji pribrojen
sa viškom prihoda i primitaka po godišnjem
obračunu Proračuna za 2014. godinu u iznosu od
1.768,907,03 kn daje višak prihoda i primitaka na
dan 30.6.2015. godine u iznosu od 2.524.117,63 kn.
Svakako valja napomenuti da je do relativne
slabe realizacije rashodovne strane Proračuna došlo
iz razloga jer je općina zbog raspuštanja izvršne i
predstavničke vlasti, Proračun za 2015. godinu
donijela 19. lipnja 2015. godine, a do tada je
poslovala sukladno članku 42. Zakona o proračunu.
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PRIHODI I PRIMICI
U tablici broj 1. daje se pregled planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna općine
Gundinci u prvom polugodištu 2015. godine, uz
usporedni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka u
istom razdoblju prethodne godine po osnovnim
skupinama, te s planom Proračuna za 2015. godinu.
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Iz gore prikazane tablice proizlazi da
najveći udio u prihodima poslovanja u prvom
polugodištu 2015. godine sačinjavaju prihodi od
poreza, odnosno 55,08 % ukupnih prihoda
poslovanja.
Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju:
porez na dohodak od nesamostalnoga rada
(porez na plaće zaposlenih osoba sa
sjedištem na području općine Gundinci) te
porez na dohodak od samostalnih
djelatnosti (obrta)
porez na tvrtku koji plaćaju vlasnici
poduzeća i obrta sukladno Odluci o
općinskim porezima
porez na promet nekretninama - odnosno
porez na stjecanje vlasništva nad
nekretninom sukladno Zakonu o porezu na
promet nekretninama
porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića sukladno Odluci o
općinskim porezima.
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Od 1. siječnja 2015. godine stupile su na
snagu Izmjene i dopune Zakona o financiranju
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Člankom 6. stavkom 10. propisan je novi udio
općine, odnosno grada u porezu na promet
nekretnina.
Udio općine i grada u porezu na promet nekretnina
povećava se sa 60% na 80%, a udio države se
smanjuje sa 40% na 20.
Člankom 45. stavkom 10. propisan je novi udio
općine, odnosno grada sa statusom potpomognutog
područja u porezu na dohodak.
Udio općine, odnosno grada u porezu na dohodak
smanjuje se sa 90% na 88%.
U nastavku daje se grafički prikaz
realizacije prihoda od poreza u prvom polugodištu
2014. godine u usporedbi s istim periodom 2015.
godine.
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Pod pomoći iz inozemstva (darovnice) i od
subjekata unutar Općeg proračuna (63) spadaju
tekuće i kapitalne pomoći općinskih, županijskih i
državnih proračuna. U prvom polugodištu 2015.
godine te su pomoći ostvarene u iznosu od
343.640,00 kn a odnose se na tekuće pomoći iz
Državnog proračuna budući da indeks razvijenosti
općine ne prelazi 75 % prosjeka Republike Hrvatske
prema Odluci o razvrstavanju Jedinica lokalne i
područne samouprave prema stupnju razvijenosti
(Narodne novine broj 158/13).
Za 2015. godinu po prvi puta pomoći
JLPRS iz Državnog proračuna osiguravaju se
sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave prema stupnju
razvijenosti. Općinama, gradovima i županijama
koje su, temeljem citirane Odluke razvrstane u I. i II.
skupinu općina i gradova, odnosno I. skupinu
županija čija je vrijednost indeksa razvijenosti
manja od 75 % prosjeka RH isplaćivat će se pomoć
u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po
godišnjoj prijavi obveznicima na njihovom
području u godini koja prethodi godini izrade
Proračuna (2013.).
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U Državnom proračunu za općinu Gundinci ta su
sredstva u 2015. godini planirana u iznosu od
287.533,00 kn.
Općine i gradovi razvrstani u I. i II. skupinu
JLS dobivat će u 2015. pomoć u visini poreza na
dobit ostvarenog 2013. na njihovom području, ako
su i u 2014. ostvarivali pravo na tu pomoć iz
državnog proračuna. Međutim, ako te JLS u 2014.
nisu ostvarivale pravo na pomoć od poreza na dobit
iz Državnog proračuna, (a razvrstane su u I. i II.
skupinu JLS) u 2015. godini će ostvarivati to pravo u
visini 30 % poreza na dobit ostvarenog u 2013. na
njihovom području.
U Državnom proračunu za općinu Gundinci ta su
sredstva u 2015. godini planirana u iznosu od
399.759,00 kn. Prihodi od imovine (64) kao
sljedeća podskupina prihoda poslovanja ostvareni
su u prvom polugodištu 2015. godine u iznosu od
200.043,10 kn. Najveći udio prihoda od imovine
sačinjavaju prihodi po osnovi zakupa poslovnih
prostora, javnih površina, zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, naknada
za koncesiju za poljoprivredno zemljište u
vlasništvu Republike Hrvatske.
U nastavku daje se detaljniji prikaz realizacije
prihoda od imovine u prvom polugodištu 2015.
godine

TABLICA BROJ 2. DETALJNIJI PRIKAZ REALIZACIJE PRIHODA OD IMOVINE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2015. GODINE
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Najveći udio u podskupini prihoda od
upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknadama (65) sačinjava
naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru koja je u prvom polugodištu 2015.
godine uprihodovana u iznosu od 51.012,42 kn, te
šumski doprinos u iznosu od 96.478,72 kn.
Osim naknade i šumskog doprinosa tu
ubrajamo i prihode po osnovi komunalnog
doprinosa, vodnog doprinosa, te druge slične
naknade u manjim iznosima.
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Skupinu konta razreda 7 sačinjavaju prihodi od
prodaje dugotrajne imovine u vlasništvu općine
Gundinci i Republike Hrvatske. U tu skupinu
prihoda spadaju prihodi od prodaje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji su u
prvom polugodištu 2015. godine ostvareni u iznosu
od 362.643,71 kn, te prihodi od prodaje stanova na
kojima postoji stanarsko provo u iznosu od 679,16
kn.
U nastavku daje se grafički prikaz
ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu
2015. godine u odnosu na ostvarenje prihoda i
primitaka u prvom polugodištu 2014. godine.
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RASHODI I IZDACI
U tablici broj 3. dan je detaljniji pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna općine Gundinci
u prvompolugodištu 2015. godine po programskoj klasifikaciji.
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III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Gundinci za 2015. godinu objavljuje se u
"Službenom vjesniku Brodsko posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr .
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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33.
Članak 3.
Na temelju članka 105. i 201. Zakona o
prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) i
članka 44. Statuta općine Gundinci („Službeni
vjesnik BPŽ“ br.09/13), načelnik općine Gundinci
dana 4. kolovoza 2015. god. donosi:
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga Prostornog
plana uređenja općine Gundinci („Sl.vj. BPŽ“
br. 11/04 i 25/05) (usklađenje sa Zakonom o
prostornom uređenju NN br. 153/13)

Članak 1.
Na temelju Prijedloga plana i članka 107.
stavak (4) Zakona o prostornom uređenju (NN br.
153/13), utvrđuje se konačni prijedlog Prostornog
plana uređenja općine Gundinci („Sl.vj. BPŽ“
br. 11/04 i 25/05) (usklađenje sa Zakonom o
prostornom uređenju NN br. 153/13) koji je
izradio Zavod za prostorno uređenje Brodskoposavske županije.

Članak 2.
Konačni prijedlog Prostornog plana
uređenja općine Gundinci („Sl.vj. BPŽ“ br. Sl.vj.
BPŽ br. 11/04 i 25/05) (usklađenje sa Zakonom o
prostornom uređenju NN br. 153/13) iz članka 1.
ovog Zaključka sastoji se od tekstualnog dijela i
kartografskih prikaza.

Temeljem članka 109. stavka 4. Zakona o
prostornom uređenju (NN br. 153/13), upućuje se
konačni prijedlog Prostornog plana uređenja općine
Gundinci ("Sl.vj. BPŽ" br. 11/04 i 25/05)
(usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju NN
br. 153/13) i Nacrt Odluke o usklađenju Prostornog
plana uređenja općine Gundinci sa Zakonom o
prostornom uređenju (NN br. 153/13), Općinskom
vijeću na donošenje.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku BPŽ“.
KLASA: 350-01/15-01/10
URBROJ: 2178/05-01/15-1
Gundinci, 4. kolovoza 2015. god.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GUNDINCI
Ilija Markotić, v.r.
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OPĆINA KLAKAR

23.

općinskog načelnika o provedenim aktivnostima u
razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine” br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08,
36/09, 150/11 i 144/12), članka 29.Statuta općine
Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta
općine Klakar („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.12/09 i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na 19. sjednici održanoj 11.
rujna 2015. godine donijelo je

Tekst Izvješća u prilogu je Zaključka i čini njegov
sastavni dio.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izviješća načelnika o radu
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Klakar prihvaća Izvješće

KLASA: 021-05/15-02/47
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 10. rujna 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.
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Strana: 1925
Članak 4.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne Novine“ broj 28/10) i članka 29. Statuta
općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.12/09 i 6/13.), Općinsko
vijeće općine Klakar na 19. sjednici održanoj 10.
rujna 2015. godine donijelo je

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke za
obračun plaća dužnosnika iznose:
Za obračun plaće načelnika – 3,40;
Za obračun plaće zamjenika načelnika – 2,5.

Članak 5.

ODLUKU

Dužnosnici imaju pravo na naknadu svih
materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem
dužnosti.

o plaći i drugim pravima dužnosnika općine
Klakar

Članak 6.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica i
koeficijent za obračun plaće načelnika i zamjenika
načelnika općine Klakar koji dužnost obavljaju
profesionalno (u daljnjem tekstu: dužnosnici) i
druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Članak 2.
Plaću dužnosnika općine Klakar čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5, za svaku navršenu godina radnog
staža, ukupno najviše za 20%.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni
staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od
zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se
određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom
zakonom.

Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika
utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaća
državnih dužnosnika, prema propisima kojima se
uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Danom stupanja na snagu ove Odluke,
prestaje važiti Odluka o plaći i drugim pravim
načelnika općine Klakar iz radnog odnosa donesena
14.srpnja 2010.god na 9. sjednici Općinskog vijeća
općine Klakar.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
– posavske županije“ i primjenjuje se počevši s
plaćom za mjesec rujan, koja će biti isplaćena u
mjesecu kolovozu 2015.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/15-02/50
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 10. rujna 2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.
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Temeljem članka 78. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07.,
38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), članka 188. Zakon o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13.), članka 29.Statuta općine Klakar i
Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br.12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće općine
Klakar na 19. sjednici održanoj 11. rujna 2015.
godine donijelo je

-

-

2. IZMJENU ODLUKE
2.
o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna PPUO
KLAKAR

Članak 1.

3.

Ovom Izmjenom Odluke (u daljnjem tekstu
: Odluka) vrše se 2. izmjene Odluke o izradi II.
ciljanih Izmjena i dopuna PPUO KLAKAR
„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br.18/2012 i br. 4/15)

4.

Članak 2.
U članku 2. temeljne odluke, stavak 2
zamjenjuje se i glasi:
1.
Izmjene građevinskih područja
- proširenje građevinskog područja u
naselju Ruščica -na istočnoj strani ulice
Tina Ujevića u površini cca 2 ha, te
proširenje građevinskog područja na kč.br.
367 k.o. Ruščica
proširenje građevinskog područja u naselju
Ruščica -sjeveroistočno od ulice
I.B.Mažuranić u površini cca 1,5 ha
proširenje građevinskog područja u naselju
Ruščica –uz Ulicu Hrvatskih Branitelja u
površini cca 7 ha i produžetku ulice
K.A.Stepinca u smjeru istoka u površini cca
1.5 ha
proširenje građevinskog područja u naselju

5.
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Ruščica –u produžetku Ulice Ljudevita
Gaja
proširenje građevinskog područja u naselju
Donja Bebrina – na sjevernom dijelu
zapadnog područja naselja površine cca 1,7
ha
promjena namjene unutar građevinskog
područja naselja Klakar-definiranje
izgrađenog dijela građevinskog područja
istočno od nogometnog igrališta umjesto
planom definirane prometne površine
(površina prenamjene cca 0,2 ha)
promjena namjene istočno od naselja
Klakar
iz „gospodarska namjena
(planirano) u namjenu „mješovita namjena“
Definiranje nerazvrstane ceste na lokaciji
postojećeg puta koji dijelom prolazi
planiranom gospodarskom zonom, te
definiranje prometnih koridora između
Starčevićeve ulice i Hrvatskih branitelja
Ugrađivanje odredbi za provođenje vezanih
za obnovljive izvore energije, sukladno
Izmjenama i dopunama Prostornog plana
Brodsko – posavske županije
Izmjena Odredbi za provođenje vezanih za
sportsko – rekreacijsku namjenu
Usklađenje uređenih i neuređenih dijelova
građevinskih područja sa Zakonom o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“ broj 153/13.).

Članak 3.
Drugi članci temeljne odluke ne mijenjaju
se i dalje ostaju na snazi.

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

II

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

Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna
u navedenom razdoblju iznosili su 1.920.089,83 kn.
III

Članak 6.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“.
OPĆINA KLAKAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda
i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak
prihoda i primitaka :
Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Višak prihoda i primitaka

KLASA: 021-05/15-02/46
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 10. rujna 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Vinko Lucić,ing.str., v.r.

2.113.165,85 kn
1.920.089,83 kn
193.076,02 kn

IV
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na
dan 1.1.2015. god. bilo je 270.873,44 kn, a na dan
30.6.2015. god. iznosilo je 297.148,59 kn.
V
Općina Klakar nije primala niti davala
zajmove.

26.
VI
Na temelju članka 108. i 109. Zakona o
proračunu („NN“ 87/08., 136/12. i 15/15.) Općinsko
vijeće općine Klakar na 19. sjednici održanoj
10.rujna 2015.godine donijelo je:

Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja
2015. god. iznose 658.253,00 kn, a odnose se na:
−
−

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

−

o izvršenju Proračuna općine Klakar
za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja
2015. godine

−
−
−

OPĆI DIO
I
U Proračunu općine Klakar u razdoblju od
1.1. – 30.6.2015. godine ostvareno je 2.113.165,85
kn prihoda.

−
−

Potraživanje za poreze 124.604,71 kn
Potraživanje za distrib. razliku (BRODPLIN d.o.o.)
24.935,02 kn
Potraživanja za koncesije (JAKOB
BECKER d.o.o.)
850,43 kn
Potraživanja za zakup i iznajmlj. imovine
– (poslovni prostor)
32.601,39 kn
Potraživanja za zakup polj. zemljišta u
vlasništvu RH
112.433,72 kn
Potraživanje za zakup polj. zemljišta u
vlasništvu općine
91.681,16 kn
Potraživanja za zakup i iznajmlj. imovine
– (dom, stolovi)
4.880,00 kn
Potraživanja za ostale prihode
(NEZAKONITO)
74.700,93 kn
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−
−
−
−
−
−

Potraživanja za grobnu naknadu
53.040,00 kn
Potraživanja za ceste
4.490,00 kn
Potraživanja za komunalni doprinos
19.716,85 kn
Potraživanja za priključak na vodu
18.020,00 kn
Potraživanja od prodaje polj. zemljišta
94.886,29 kn
Potraživanja od prodaje
proizv.dugot.imov.
1.412,50 kn

VII
Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.
lipnja 2015.god. u iznosu od 57.807,70 kn odnosi se
na: nepodmirene obveze prema dobavljačima u
iznosu od 9.829,74 kn, obveze za jamčevine
47.977,96 kn.
VIII
Izvršenje Proračuna po proračunskim
stavkama vidljivo je iz priložene tablice – Izvještaj o
izvršenju općeg dijela Proračuna općine Klakar za
razdoblje od 1. siječnja – 30.lipnja 2015.godine.

Broj: 15

POSEBNI DIO
IX
Posebni dio godišnjeg izvještaja općine
Klakar za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2015.godine sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i
potanjim namjenama.
X
Polugodišnji izvještaj Proračuna općine
Klakar zajedno s Izvještajem o izvršenju općeg
dijela Proračuna općine Klakar bit će objavljen u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije»
i Internet stranici www.opcinaklakar.hr.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 400-05/15-01/3
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 10. rujna 2015. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing.str., v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

21.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"
br.86/08 i 61/11.), članka 46. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 9/09 i 5/13.), te članka 32. Uredbe o
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br.
74/10 i 125/14 -uredba), općinska načelnica općine
Velika Kopanica dana 1.srpnja 2015. godine donosi:

IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji
radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela
općine Velika Kopanica

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu i
sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog
odjela općine Velika Kopanica, KLASA: 02301/15-01/30; URBROJ: 2178/12-01-15-01, od
2.ožujka 2015.godine, mijenja se i nadopunjuje
članak 9., redni broj 1. i 2. koji sada glase:

Broj: 15
Red.
broj

1

Osnovni podaci
o radnom
mjestu/kategorij
e radnog mjesta
PROČELNIK
JEDINSTVENO
G UPRAVNOG
ODJELA
Kategorija: I.
Potkategorija:
Glavni
rukovoditelj
Klasifikacijski
rang: 1
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Broj
izvršite
lja
1
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Opis poslova i zadaća

Stručni uvjeti

Prati propise iz nadležnosti
Jedinstvenog upravnog odjela;
Poduzima mjere za utvrđivanje
odgovornosti za povrede službene
dužnosti; Osigurava suradnju
Jedinstvenog upravnog odjela s
tijelima državne uprave, tijelima
lokalne i područne (regionalne)
samouprave i drugim institucijama;
Izrađuje prijedloge općih akata,
priprema podatke, dokumentaciju i
podneske u svezi sudskih sporova i
postupaka u kojima vodi evidenciju;
Upravlja radom Jedinstvenog
upravnog odjela, te organizira i
koordinira rad i rješava najsloženije
probleme iz područja pravnih
znanosti, te daje rješenja za razvoj
novih koncepata i rješavanje
strateških zadaća iz područja
nadležnosti Jedinstvenog upravnog
odjela; Priprema nacrte općih akata i
izrađuje prijedloge odluka odnosno
zaključaka, rješenja i drugih akata za
općinskog načelnika, Općinsko vijeće
i njegova radna tijela; Obavlja
pravne poslove, te prati i nadzire
primjenu zakonskih propisa i daje
prijedloge za njihovu primjenu;

- magistar struke ili
stručni specijalist
društvenog smjera,
- najmanje jedna godina
radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni
ispit,
- organizacijske
sposobnosti,
- komunikacijske vještine,
- poznavanje rada na
računalu,
- poznavanje engleskog
jezika u govoru i pismu,
- vozačka dozvola B
kategorije,
- uvjerenje o usavršavanju
za poslove izrade i
provedbe projekata
financiranih iz EU
fondova
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Predlaže, daje smjernice i sudjeluje
u izradi akata iz nadležnosti
Jedinstvenog upravnog odjela;
Sudjeluje i priprema ugovaranje
izgradnje i održavanja komunalnih
i drugih objekata kojih je investitor
i vlasnik općina; Koordinira
poslove pripreme podataka za
izradu Proračuna i izvješća o
izvršavanju Proračuna općine;
Raspisuje natječaje i vodi postupke
za dodjelu koncesije na području
općine; Izrađuje rješenja, ugovore
o djelu i druge akte iz radnog
odnosa; Vrši prijave i odjave na
mirovinskom i zdravstvenom
osiguranju, za potrebe radnog
odnosa; Brine se o stručnom
osposobljavanju i usavršavanju
djelatnika Jedinstvenog upravnog
odjela; Donosi rješenja o ocjeni za
službenike i namještenike u
Jedinstvenom upravnom odjelu;
Izrađuje plan korištenja godišnjih
odmora službenika i namještenika
za svaku kalendarsku godinu; Vodi
i rješava u upravnim stvarima iz
svoga djelokruga; Propisuje akte
Jedinstvenog upravnog odjela;
Obavlja poslove vezane uz program
raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH;
Obavlja poslove vezane uz javnu
nabavu radova, robe i usluga;
Prati raspisivanje javnih natječaja
vezanih uz korištenje sredstava iz
EU Fondova, državnih natječaja i
dr.; Vodi i rješava ovršne postupke
prema dužnicima; Vodi osobne
evidencije (očevidnik za službenike,
namještenike i dužnosnike);
Sudjeluje u izradi dokumenata
prostornog uređenja, izvješća o
stanju u prostoru i programa mjera
za unapređenje stanja u prostoru;
Vodi registar evidencija zaštite
osobnih podataka; Izrađuje i
dostavlja godišnje izvješće o pravu
na pristup informacijama; Pomaže
u pripremi proslava i manifestacija
koje organizira općina; Obavlja i
druge poslove koje mu povjeri
općinski načelnik.
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2.

VODITELJ 1
ODSJEKA ZA
KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I
GOSPODARENJE
PROSTOROM
Kategorija: I
Potkategorija:
Rukovoditelj
Razina:III
Klasifikacijski
rang: 10
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Obavlja stručne poslove iz
područja uređenja naselja i
stanovanja, prostornog i
urbanističkog planiranja,
komunalnih djelatnosti,
postupanja s komunalnim
otpadom, te zaštite okoliša;
Obavlja stručne poslove iz
područja malog poduzetništva,
obrta i zadrugarstva; Sudjeluje u
provođenju programa
raspolaganja i korištenja
poljoprivrednog zemljišta te
programima razvitka i obnove
poljoprivrede; Obavlja poslove u
svezi zaštite od elementarnih
nepogoda; Obavlja stručne
poslove iz područja šumarstva,
lova, ribolova i vodoprivrede;
Vodi evidencije obveznika
plaćanja komunalne naknade i
komunalnih usluga, vrši obračun
istih, vodi upravne i druge
postupke u svezi naplate
komunalne naknade i komunalnih
usluga, podnosi izvješća u vezi
dinamike naplate, potraživanja i
nemogućnosti naplate, te
supotpisuje rješenja u vezi s time;
Vodi i nadzire poslove, te surađuje
s izvođačima radova oko
obavljanja komunalnih
djelatnosti: odvodnja atmosferskih
voda, održavanje i čišćenje javnih
površina, skupljanje i odlaganje
komunalnog otpada, održavanje
javne rasvjete, održavanje groblja
i ovjerava situacije, te sastavlja
primopredajne zapisnike po
izvršenim radovima; Radi poslove
komunalnog redara i poslove
voditelja Vlastitog pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti
do zapošljavanja istih, te su mu
isti odgovorni za svoj rad;
Priprema i supotpisuje
prvostupanjska rješenja o dodjeli
grobnog mjesta na korištenje, te
vodi evidenciju uplata naknada
kod dodjele grobnog mjesta i
godišnje grobne naknade za
korištenje grobnog mjesta;
Zaprima zahtjeve, izrađuje i
supotpisuje rješenja za produžetak
radnog vremena za ugostiteljske
objekte na području općine Velika
Kopanica;
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- SSS tehničkog
(građevinskog) ili
drugog odgovarajućeg
usmjerenja,
- najmanje četiri godine
radnog iskustva na
odgovarajućim
poslovima,
- položen državni stručni
ispit,
- vozačka dozvola B
kategorije,
- poznavanje rada na
računalu.
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Izrađuje i supotpisuje ugovore o
djelu za radove koje se odnose na
održavanje javnih površina,
gradnju i održavanje objekata
komunalne infrastrukture;
Supotpisuje ugovore o korištenju
prostora i dvorana koji se nalaze u
vlasništvu općine Velika Kopanica
te vodi evidenciju o zauzeću i
korištenju istih prostora; Vrši
obračun i izradu rješenja o
komunalnom doprinosu, vodi
evidenciju naplate istih, te iste
supotpisuje; Vrši obračun i
izradu rješenja naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru, vodi evidenciju
naplate istih, te ih supotpisuje;

Članak 2.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o
unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta
Jedinstvenog upravnog odjela općine Velika
Kopanica stupaju na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i na internetskoj stranici općine
Velika Kopanica.

OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 023-01/15-01/98
URBROJ: 2178/12-01-15-01
Velika Kopanica, 1.srpnja 2015. godine
OPĆINSKA NAČELNICA:
Ružica Vukovac, dipl.iur., 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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