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OPĆINA DAVOR

7.

Članak 2.

ODLUKU

Plaću dužnosnika općine Davor čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće
uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu 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.

o plaći, naknadama i ostalim pravima
dužnosnika općine Davor

Članak 3.

Na temelju članka 3. i 6. Zakona o plaćama
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta
općine Davor («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 12/09. i 07/13), Općinsko vijeće
općine Davor na svojoj 15. sjednici održanoj 26.
kolovoza 2015. godine, donijelo je

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica i
koeficijent za obračun plaće načelnika i zamjenika
načelnika koji dužnost obavljaju profesionalno,
odnosno kad tu dužnost obavljaju zasnivanjem
radnog odnosa, kao i kad tu dužnost obavljaju bez
zasnivanja radnog odnosa i druga prava dužnosnika
iz radnog odnosa.

Koeficijent za obračun plaće dužnosnika
općine Davor koji svoju dužnost obavljaju
profesionalno iznose.
Za obračun plaće načelnika
2,65
Za obračun plaće zamjenika načelnika 2,00.
Načelniku koji dužnost obavlja bez
zasnivanja radnog odnosa pripada mu naknada za
obnašanje dužnosti u visini 50% koeficijenta za
obračun plaće načelnika koji svoju dužnost obavlja
profesionalno i osnovice za obračun plaće.
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Zamjeniku načelnika koji dužnost obavlja
bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se naknada
za obnašanje dužnosti u visini od 50% koeficijenta
za obračun plaće zamjenika načelnika koji svoju
dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun
plaće.

Članak 6.
Pojedinačna rješenja o visini plaće,
odnosno naknade za rad općinskog načelnika i
njegovog zamjenika utvrđene ovom Odlukom,
donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

Članak 7.

Obračun za izračun plaće dužnosnika iz
članka 2. ove Odluke, čini osnovica utvrđena za
obračun plaće državnih dužnosnika, prema
propisima kojima se uređuju prava i obveze
državnih dužnosnika.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće
načelnika i zamjenika načelnika općine Davor
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 13/2010.)

Članak 8.
Članak 5.
Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o
tome da li dužnost obavljaju s ili bez zasnivanja
radnog odnosa dužnosnici općine Davor, ne
podliježu obavezi prisutnosti na radu u točno
propisanom radnom vremenu, kao ni obvezi
obavještavanja i opravdavanja svog izostanka s
posla, a za vrijeme mandata imaju pravo na naknadu
stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi
obnašanja dužnosti.
Prava iz stavka 1. ovog članka odnose se na
naknadu dnevnica za službeno putovanje i ostalih
putnih troškova za izvršen službeni put, pravo na
korištenje službenog vozila i službenih mobilnih
telefona, kao i druge eventualne pogodnosti,
propisane posebnim internim aktom.
Visina naknade za putne troškove iz stavka
2. ovog članka, utvrđuje se u visini neoporezivog
iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak,
koji je na snazi na dan isplate.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se s plaćom za rujan, koja
će biti isplaćena u mjesecu listopadu 2015. godine, i
objavit će se u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa: 120-01/15-01/1
Urbroj: 2178/17-01-15-1
Davor, 26. kolovoza 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Željko Burazović, v.r.

Broj: 22

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2701

OPĆINA
GORNJA VRBA

42.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine» br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 40.
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/09, 09/11 i 3/13“) općinski
načelnik donio je:
II IZMJENU I DOPUNU
Plana nabave općine Gornja Vrba za 2015. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom vrše II izmjene i dopune Plana nabave općina Gornja Vrba za 2015. godinu, KLASA: 40001/15-01/1; URBROJ: 2178/28-01-15-2
od 25. 8. 2015. godine, a koja će se utrošiti u postupku nabave roba i usluga te ustupanju radova u skladu s
odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Članak 2.
U Planu nabave općine Gornja Vrba za 2015. godinu., mijenja se članak 2:
- u tabeli Plana nabave evidencijski broj nabave 27/15., Uređenje javnih igrališta mijenja se i glasi:
Red.
broj
27

PREDMET NABAVE

Evid. br.
nabave

Uredenje javnih površina -igralište JN
27/15

Planirana
sredstva

Procijenjena
vrijednost
nabave
162.500,00 kn 130.000,00 kn

Postupak
javne
nabave
Bagatelna

Nadmetanje ukljucuje: Početak
sklapanje
postupka
ug -sporazu.
Ugovor -bag.
Studeni
2015

Trajanje
Ugovora sporazuma
15 dana

Članak 3.
Ostale odredbe Plana nabave za 2015. ostaju neizmjenjene.
Članak 4.
Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskim stranicama
općine Gornja Vrba www.gornja-vrba.hr.
KLASA: 400-01/15-01/1
URBROJ: 2178/28-01-15-3
Gornja Vrba, 8. 11. 2015. godine
Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2702
43.

Broj: 22
Članak 5.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04) i
članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/2009.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 13.
sjednici održanoj 8.12.2015. godine, donijelo je:

U članku 2. podnaslovu VI., stavak 1.
alineja 1. broj 250.000,00 se mijenja u broj
200.000,00.
U istom članku, stavak 1. alineja 2. broj 50.000,00
se mijenja u broj 110.000,00.
U istom članku, stavak 2. broj 300.000,00 se
mijenja u broj 310.000,00.

IZMJENE

Članak 6.

Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u općini
Gornja Vrba za 2015. godinu

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

Članak 1.

KLASA: 363-02/14-01/16
UR.BROJ. 2178/28-02-15-2
Gornja Vrba, 8. prosinca 2015. godine

U članku 2. podnaslov II, stavak 2. broj
46.000,00 mijenja se u broj 5.000,00

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Članak 2.
U Programu održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, u čl. 2., podnaslovu III,
stavku 2. broj 320.000,00 mijenja se u broj
300.000,00.

Članak 3.
U članku 2. podnaslovu IV. broj 180.000,00
se mijenja u broj 365.000,00.

44.

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 13. sjednici održanoj
8.12.2015. godine, donosi:

Članak 4.
Z A K LJ U Č A K
U članku 2. podnaslovu V. stavak 1.
mijenja se na način da se iza riječi „košnja i čišćenje
groblja,“ dodaju riječi „sadnja ukrasnog drveća“.
U stavku 2. istog podnaslova broj 20.000,00
se mijenja u broj 26.000,00.

o primanju na znanju Izvješća Mandatne
komisije

Broj: 22
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vijećničke dužnosti člana Općinskog vijeća općine
Gornja Vrba s danom 08.12. 2015. godine.

Općinsko vijeće općine Gornja Vrba prima
na znanje Izvješće Mandatne komisije o početku
mandata vijećnika Petar Klišković.

II

II

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljen u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 021-01/15-01/2
URBROJ ; 2178/28-02-15-3
U Gornjoj Vrbi, 9.12.2015.godine
Predsjednik vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

KLASA: 021-01/15-01/2
URBROJ: 2178/28-02-15-2
U Gornjoj Vrbi, 9.12.2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
46.

45.

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 2. Statuta općine
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na 13. sjednici održanoj
8.12.2015. godine, donosi:
ODLUKU

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04) i
članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/2009.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 13.
sjednici održanoj 8.12.2015. godine, donijelo je:
IZMJENE
Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite
na području općine Gornja Vrba
za 2015. godinu

o početku mandata općinskog vijećnika u
Općinskom vijeću općine Gornja Vrba
Članak 1.
I
PETRU KLIŠKOVIĆ iz Gornje Vrbe,
Vrbskih žrtava 87, utvrđuje se početak obnašanje

U članku 1. podnaslov III, stavak 1. broj
12.000,00 mijenja se u broj 8.000,00
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Broj: 22

Članak 2.

Članak 1.

U članku 1. podnaslov IV, stavak 1. broj
28.000,00 mijenja se u broj 31.000,00

Članak 2. točka 1. Programa mijenja se na
način da se broj 1.170.000,00 mijenja u broj
900.000,00, a riječi „i od fondova Europske unije“
brišu se.
U istom članku dodaje se nova točka 2. koja
glasi:
„2. Prva faza izgradnje pješačke staze u Ul.
Miroslava Naletilića u Donjoj Vrbi:
potrebita sredstva bi se osigurala u Proračunu
općine Gornja Vrba u iznosu od 80.000,00 kn.“

Članak 3.
Sve ostale odredbe Programa ostaju
neizmijenjene.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
KLASA: 402-08/14-01/14
UR.BROJ. 2178/28-02-15-2
Gornja Vrba, 8. prosinca 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Članak 2.
Članak 3. se briše.

Članak 3.
U Članku 4. Programa broj 150.000,00 se
mijenja u broj 170.000,00.

Članak 4.
Članak 5. se briše.
Članak 5.
47.
Članak 6. se briše.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br.
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04), te
članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/2009.),
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 13.
sjednici održanoj 8.12.2015. godine, donijelo je:
IZMJENE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u
općini Gornja Vrba za 2015. godinu

Članak 6.
Članak 7. se briše.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
KLASA: 363-02/14-01/15
UR.BROJ. 2178/28-01-15-2
Gornja Vrba, 8. 12. 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 22
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48.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 13.
sjednici održanoj 8.12.2015. godine, donijelo je:
IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na području općine
Gornja Vrba za 2015. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti
na području općine Gornja Vrba za 2015. godinu (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 28/2014) u
članku 1. poglavlje I. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU, u
stavku 3. BROJ 11.000,00 mijenja se u broj 13.000,00.
U istom poglavlju ovoga članka, stavak 4. se briše.
U istom poglavlju ovoga članka, u stavku 6., koji sada postaje članak 5., broj 68.000,00 se mijenja u broj
63.000,00.
U istom poglavlju mijenjaju se iznosi u tablici i ona sada izgleda ovako:
1.
2.
3.

Predškolski odgoj, intelektualne i osobne usluge, konto
3237
Osnovno školstvo, tekuće donacije u novcu, konto 38119
Osnovno školstvo, tekuće donacije u naravi, ko nto 38129

13.000,00 kn
0,00 kn
50.000,00 kn

Članak 2.
U članku 1., u Poglavlju II. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, u stavku 2, broj 20.000,00
mijenja se u 14.000,00.
U istom poglavlju mijenjaju se iznosi u tablici i ona sada izgleda ovako:
1.

Tekuće donacije u kulturi , konto 38119
KUD „Vrba“ Donja Vrba
Kazališne predstave (kazališne družine)

14.000,00 kn
11.000,00 kn
3.000,00 kn

Članak 3.
U članku 1., u Poglavlju III. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU, u stavku 5, broj 150.000,00
mijenja se u 121.000,00.
U istom poglavlju mijenjaju se iznosi u tablici i ona sada izgleda ovako:
1.

Tekuće donacije sportskim udrugama, konto 38115
NK Omladinac
NK Zvonimir
ŠRU Bistro
SLU Lovac
LU Srna
Udruga stolnoteniskih rekreativaca Vrba
Taekwondo klub Škorpion Gornja Vrba

121.000,00 kn
62.500,00 kn
35.500,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
3.000,00 kn
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Članak 4.
U članku 1., u Poglavlju IV. PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA, u stavku
2, broj 20.000,00 mijenja se u 80.000,00.
U istom poglavlju mijenjaju se iznosi u tablici i ona sada izgleda ovako:
1.

Tekuće donacije vjerskim zajednicama, konto 38112
Župa BDM Ruščica
Župa Sv. Marka Trnjani

80.000,00 kn
40.000,00 kn
40.000,00 kn

Članak 5.
U članku 1., u Poglavlju V. PROGRAM JAVNIH POTREBA U CIVILNOM DRUŠTVU, u stavku 2, broj
7.000,00 mijenja se u 9.500,00.
U istom poglavlju mijenjaju se iznosi u tablici i ona sada izgleda ovako:
1.

Tekuće donacije udrugama, konto 38114
Udruga Sv. Ana
UDVDR ogranak Vrba
Udruga gluhih i nagluhih BPŽ

9.500,00 kn
3.000,00 kn
4.500,00 kn
2.000,00 kn
Članak 6.

U članku 1., u Poglavlju VII. VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA, u stavku 1., broj 50.000,00 mijenja se u
30.000,00.
U istom poglavlju u stavku 2. broj 5.000,00 mijenja se u broj 2.000,00.
U istom poglavlju u stavku 3. broj 55.000,00 se mijenja u broj 32.000,00.
U istom poglavlju mijenjaju se iznosi u tablici i ona sada izgleda ovako:
1.
2.

Usluge čuvanja imovine i osoba (JVP), konto 32396
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, ko nto 3631

30.000,00 kn
2.000,00 kn

Članak 7.
Sve ostale odredbe Programa ostaju neizmijenjene.
Članak 8.
Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području društvenih djelatnosti na
području općine Gornja Vrba za 2015. g. će se objaviti u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, a na
snagu stupaju 8 dana od dana objavljivanja".

KLASA: 402-08/15-01/5
URBROJ. 2178/28-02-15-2
Gornja Vrba, 8. prosinca 2015. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 22
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II TEMELJNE ODREDBE
Članak 3.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,
114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14) i i članka 26. Statuta općine Gornja
Vrba («Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije» 9/09, 09/11 i 3/13), Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na 13. sjednici održanoj dana
8.12.2015. godine, donosi:
ODLUKU
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu općine Gornja Vrba

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se nadležnost i način
postupanja tijela općine Gornja Vrba (u daljnjem
tekstu:Općina), za gospodarenje nekretninama u
vlasništvu općine, izuzev postupka davanja u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu općine i davanje na
privremeno korištenje javnih površina u vlasništvu
općine, koji se postupci uređuju posebnim
Odlukama.
Općinski načelnik općine Gornja Vrba (u
daljnjem tekstu: općinski načelnik) odnosno
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba (u daljnjem
tekstu: općinsko vijeće), sukladno Zakonu i Statutu
općine te ovoj Odluci upravljanju nekretninama u
vlasništvu.

Članak 2.

-

Ovom Odlukom naročito se uređuje:
stjecanje, otuđenje i terećenje nekretnina
način otuđenja i provođenje postupaka
otuđenja nekretnina,
ostvarivanje i zasnivanje služnosti i drugih
stvarnih prava na nekretninama

Općina može nekretnine prodati i davati u
zakup i na drugi način njima raspolagati na temelju
javnog natječaja i uz naknadu tržišne cijene, osim
ako nije zakonom drugačije određeno.
Odredba članka 3.st.1. ove Odluke ne odnosi
se na slučajeve kad pravo vlasništva na
nekretninama u vlasništvu općine stječu Republika
Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno
pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu
općine, ako je to u interesu i cilju općeg
gospodarskog i socijalnog napretka njenih građana.

Članak 4.
Tijela nadležna za raspolaganje nekretninama
u vlasništvu općine su općinski načelnik i Općinsko
vijeće.
Općinski načelnik i Općinsko vijeće donose
odluku o raspolaganju nekretninama na temelju
vlasničkih ovlasti, a pod uvjetom i na način propisan
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi i drugim Zakonima.

Članak 5.
Tržišna vrijednost nekretnina kojima se
raspolaže na temelju ove Odluke je vrijednost
izražena u cijeni koja se za određenu nekretninu
može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i
potražnje u vrijeme njezinom utvrđivanja na
području gdje se nekretnina nalazi.
Početna cijena nekretnina utvrđuje se u visini
tržišne cijene nekretnine sukladno procijeni
vrijednosti Ministarstva financija- Porezna uprava
ili ovlaštenog sudskog vještaka.
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III. NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA
Članak 6.
Nekretnine u vlasništvu općine prodaju se
putem javnog natječaja i to javnim prikupljanjem
ponuda u zatvorenim omotnicama, a iznimno
neposrednom pogodbom i to isključivo u
slučajevima utvrđenim Zakonom i ovom Odlukom.
Natječaj se obvezno objavljuje u jednom
dnevnom listu, na oglasnoj ploči općine i na web
stranici općine.

Članak 7.
Natječaj obavezno sadrži:
oznaku nekretnine koja je predmet prodaje
(adresu nekretnine, oznaku katastarske
čestice, katastarske općine, površinu, te ostale
podatke bitne za pobližu oznaku nekretnine);
početni iznos kupoprodajne cijene;
podatke o namjeni nekretnine (ako je
određena);
iznos i način uplate jamčevine, te obavijest o
povratu odnosno uračunavanje jamčevine u
kupoprodajnu cijenu; - rok za zaključenje
ugovora, način i rok plaćanja kupoprodajne
cijene;
adresu i rok za podnošenje pisane ponude;
mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;
mogućnost i vrijeme obilaska nekretnine;
uputu o dostavi dokumenata potrebnih za
sudjelovanje u natječaju.
Natječaj može sadržavati i druge uvjete i
podatke u svezi prodaje nekretnine. Natječaj se
objavljuje na oglasnoj ploči općine, web stranici
općine i u dnevnom ili lokalnom tisku.

Broj: 22
Članak 9.

Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava
je najmanje 8 (osam) dana od dana objavljivanja
natječaja.
Javno otvaranje ponuda mora se provesti u
roku od najduže 15 (petnaest) dana od isteka roka za
podnošenje ponuda.
Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku
natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam)
dana od dana okončanja postupka natječaja.
Natjecatelju koji uspije u natječaju, jamčevina se
uračunava u ponuđenu cijenu. Natjecatelj koji uspije
u natječaju i naknadno odustane od zaključenja
ugovora, nema pravo na povrat jamčevine

Članak 10.
Natječaj za prodaju nekretnina temeljem ove
Odluke, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi raspisuje:
Općinski načelnik ako pojedinačna vrijednost
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i otuðivanju
nekretnine, ako je taj iznos veći od
1.000.000,00kuna načelnik može odlučivati
najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je taj iznos
manji od 70.000,00 kuna općinski načelnik
može odlučivati do najviše 70.000,00 kuna, te
ako je stjecanje i otuðivanje imovine
planirano u Proračunu općine, a isto je
provedeno u skladu sa zakonom i ostalim
pozitivnim propisima.
-

Općinsko vijeće na prijedlog općinskog
načelnika ako je pojedinačna vrijednost
nekretnina veća od iznosa iz prethodne alineje
ovog stavka.

Članak 8.
Članak 11
Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10%
od početne cijene nekretnine i uplaćuje se u korist
općinskog proračuna.

Ponude na natječaj se dostavljaju poštom
preporučeno ili osobno u Općini u zatvorenoj
omotnici s obveznom naznakom „Ponuda za
natječaj-ne otvaraj“.

Broj: 22
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Ponuda mora sadržavati podatke o imenu i
prezimenu ponuditelja, odnosno podatke o pravnoj
osobi, adresu ponuditelja, odnosno sjedište za pravu
osobu, OIB ponuditelja, podatak o nekretnini za
koju daje ponudu (navesti konkretnu k.č.),
kupoprodajnu cijenu iskazanu brojkom i slovima,
dokaz o državljanstvu, odnosno izvadak iz registra
trgovačkog suda, odnosno obrtnog registra, registra
Udruge ne stariju od 60 dana, dokaz o uplati
jamčevine kao i ostale dokaze o ispunjavanju
posebnih uvjeta, ako su isti traženi natječajem.
Svaki ponuditelj može se natjecati za sve
nekretnine koje se izlažu prodaji i za svaku dati
zasebnu ponudu. Natjecatelji koji su podnijeli
ponude na javni natječaj imaju pravo biti nazočni
otvaranju ponuda.
Otvaranje ponuda vrši Povjerenstvo za
raspolaganje nekretninama koje zavisno od
vrijednosti nekretnine osniva i imenuje općinski
načelnik, odnosno Općinsko viječe na prijedlog
općinskog načelnika.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi
da li je natječaj propisno objavljen, koliko je ponuda
pristiglo i da li su ponude predane u roku. Nakon
toga će se pristupiti otvaranju ponuda prema
redoslijedu prispjeća, a o čemu se sastavlja zapisnik
Povjerenstva.
Na temelju zapisnika iz prethodnog stavka,
Povjerenstvo predlaže općinskom načelniku,
odnosno Općinskom vijeću donošenje odluke o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu
nekretninu, odnosno o neprihvaćanju niti jedne
ponude.

Članak 12.
Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj
koji ponudi najvišu cijenu, pod uvjetom da
ispunjava i sve druge uvjete natječaja.
U slučaju odustanka prvog najboljeg
ponuditelja, najboljim ponuditeljem se smatra
slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu,
uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog
ponuditelja.
U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude
istu cijenu, a ispunjavaju uvjete natječaja, kao
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najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda koja je
prispjela prva.

Članak 13.
Zakašnjele, neuredne i nepotpune ili na drugi
način protivne uvjetima iz natječaja, općinski
načelnik odnosno Općinsko vijeće na prijedlog
Povjerenstva odbacit će Odlukom.
O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik
koji potpisuju svi prisutni članovi Povjerenstva.
Zapisnik se dostavlja sudionicima natječaja na
njihov zahtjev.

Članak 14.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, u
pravilu, platiti najkasnije u roku 30 dana od dana
zaključenja ugovora.
U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene
cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti
zakonsku zateznu kamata za vrijeme zakašnjenja.
Kupoprodajni ugovor će sadržavati odredbu
da će Općina izdati kupcu tabularnu ispravu radi
uknjižbe njegova prava vlasništva u zemljišnu
knjigu, tek nakon isplate cjelokupne kupoprodajne
cijene.

Članak 15.
Općina i najpovoljniji ponuditelj sklopit će
Ugovor o kupoprodaji nekretnine, najkasnije u roku
od 15 dana, od dana donošenja Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.

IV. PRODAJA NEKRETNINA IZRAVNOM
POGODBOM
Članak 16.
Nekretnine u vlasništvu općine se mogu bez
natječaja prodati samo u zakonom i ovom Odlukom
predviđenim slučajevima.
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Članak 17.

Zemljište u vlasništvu općine, tijelo nadležno
za raspolaganje može prodati po utvrđenoj tržišnoj
cijeni bez provedbe javnog natječaja:
osobi kojoj je dio zemljišta potreban za
formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s
lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom
uređenja, ako taj dio ne prelazi 20% površine
planirane građevne čestice;
osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu,
bez građevinske dozvole ili drugog
odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne
uprave, izgradila građevinu u skladu s
detaljnim planom uređenja ili lokacijskom
dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine
planirane građevne čestice, pod uvjetom da u
roku od godine dana od dana sklapanja
kupoprodajnog ugovora ishodi građevinsku
dozvolu, te
u drugim slučajevima kada je to propisano
zakonom.
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vrijednosti nekretnine radi osnivanja prava
služnosti, procjenu umanjenja te vrijednosti izvršiti
će ovlašteni sudski vještak.
Ovlaštenik prava služnosti će, u slučajevima
kad je to opravdano, platiti Općini naknadu za
osnivanje prava služnosti.
Ako se služnost zasniva radi postavljanja
komunalnih uređaja i instalacija od interesa za
Općinu i građane, može se odobriti osnivanje
služnosti za njihovo postavljanje bez naknade.
Članak 20.
Odluku o osnivanju služnosti donosi
Općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o
vrijednosti nekretnine, sukladno članku 10. ove
Odluke.
Općinski načelnik u ime općine sklapa
ugovor o osnivanju prava služnosti.

B)

Pravo građenja
Članak 21.

VI. ZASNIVANJE PRAVA NA
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU općine
A)

Pravo služnosti
Članak 18.

Služnost na nekretninama u vlasništvu općine
može se, na zahtjev stranke, zasnovati ako se
kumulativno ispune slijedeći uvjeti:
ako je to nužno za odgovarajuće korištenje
povlasne nekretnine,
ako se time bitno ne ugrožava korištenje poslužne
nekretnine u vlasništvu općine
ako se bitno ne umanjuje vrijednost općinske
nekretnine
Osnivanje prava služnosti provodi se
izravnim pregovorima i neposrednom pogodbom.

Članak 19.
U slučaju kad se radi o umanjenju tržišne

Na zemljištu u vlasništvu općine se može
osnovati pravo građenja na temelju pravnoga posla,
u korist druge osobe, radi gradnje komercijalnih,
smještajnih, infrastrukturnih i drugih građevina.
Odluku o osnivanju prava građenja, donosi
Općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o
vrijednosti nekretnine na kojoj će se osnovati pravo
građenja, sukladno članku 10. ove Odluke.
Pravo građenja se osniva uz određenu
naknadu, određenu od ovlaštenog sudskog vještaka,
a iznimno se može osnovati i bez naknade kad to
pravo stječu osobe javnog prava za izgradnju
infrastrukturnih građevina, u skladu s zakonom.

Članak 22.
Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu
općine osniva se javnim prikupljanjem ponuda za
komercijalne i smještajne građevine, a iznimno
neposrednom pogodbom za građenje infrastrukturnih i drugih građevina od gospodarskog i socijalnog
značaja.
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Općinski načelnik u ime općine sklapa
ugovor o osnivanju prava građenja

C)

Založno pravo
Članak 23.

Zasnivanje založnog prava (hipoteke) na
nekretninama u vlasništvu općine može se dozvoliti
iznimno ako je to u izravnom interesu za
ostvarivanje funkcija općine.
Pod interesom općine u smislu stavka 1. ovog
članka smatra se i interes trgovačkih društava,
ustanova i drugih subjekata u vlasništvu ili
suvlasništvu općine.
Odluku o zasnivanju založnog prava donosi
općinski načelnik odnosno Općinsko vijeće
sukladno Zakonu, Statutu općine te ovoj Odluci.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
Na raspolaganje nekretninama u vlasništvu
općine se primjenjuju: Zakon o vlasništvu i drugim
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stvarnim pravima, Zakon o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, Zakon o uređivanju
imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje
infrastrukturnih građevina.
Na sve što nije propisano ovom Odlukom i
propisima iz prethodnog stavka, te dok se ne donesu
posebni zakoni, analogno se, ukoliko je to moguće i
primjereno, primjenjuju propisi koji se odnose na
raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike
Hrvatske.

Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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50.
Na temelju članka 7. i članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) 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 13. sjednici održanoj 09. prosinca 2015. godine, donijelo je:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu općine Gornja Vrba za 2015. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
28/2/2014. ) članak 1. mijenja se i glasi:
„Proračun općine Gornja Vrba za 2015. godinu sastoji se od:
PRIHODI
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

4.397.600,00
3.977.000,00
420.600,00
4.229.100,00
2.719.625,00
1.509.475,00
168.500,00

B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FI NANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

0,00
0,00
0,00

C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
VIŠAK PRIHODA PRENESENI

0,00

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

168.500,00

Članak 2.
Prihodi i rashodi Proračuna po grupama utvrđeni u bilanci prihoda i rashoda za 2015. godinu mijenjaju se
i dopunjuju u računu prihoda i rashoda kako slijedi:
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II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova povećavaju se odnosno umanjuju po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu
Proračuna prema programima, aktivnostima i projektima kako slijedi:

Strana: 2720

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 22

Broj: 22

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2721

Strana: 2722

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 22

Broj: 22

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2723

Strana: 2724

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 22

Broj: 22

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2725

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine i bit će objavljena u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdravko Jurić, v.r.
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-

Na temelju čl. 35. stavka 2. i čl. 391. stavak
1. 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. 65. stavka 2. i čl. 69. Zakona o sportu (
NN br. 71/06,150/08, 124/10, 1124/11, 86/12. i
94/13) čl.26 Statuta općine Gornja Vrba („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 09/09,
11/09, 3/13), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na
13. sjednici održanoj dana 8.12.2015. godine
donijelo je:

-

ODLUKU
o načinu upravljanja i korištenja sportskih
građevina u vlasništvu općine Gornja Vrba

-
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davanje u zakup ili podzakup dijelova
sportske građevine za obavljanje sportske
djelatnosti;
primjerena zaštita sportske građevine;
određivanje i provođenje unutarnjeg reda u
sportskoj građevini;
primjereno osiguranje sportske građevine;
kontrola korištenja sportske građevine
sukladno sklopljenim ugovorima;
donošenje godišnjeg programa upravljanja
sportskom građevinom;
drugi poslovi koji prema posebnim propisima
spadaju u upravljanje sportskom građevinom

Način i uvjeti upravljanja sportskim građevinama
uređuju se Ugovorom o upravljanju i korištenju
sportske građevine koji u ime općine Gornja Vrba
sklapa općinski načelnik i upravitelj sportskog
objekta.

Članak 1.
Članak 3.
Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja i
korištenja javnih sportskih građevina i drugih
sportskih građevina u vlasništvu općine Gornja
Vrba.
Javnim sportskim građevinama smatraju se
građevine koje su u vlasništvu općine Gornja Vrba,
te se trajno koriste u izvođenju programa javnih
potreba u sportu.
Sportskim građevinama smatraju se uređene i
opremljene površine i građevine u kojima se
provode sportske aktivnosti, a koje osim općih
uvjeta propisanih posebnim propisima za te
građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s
odredbama Zakona o sportu.

Članak 2.
U poslove upravljanja sportskim građevinama
ubrajaju se osobito slijedeći poslovi:
redovito održavanje, tekuće i investicijsko
sportske građevine u građevinskom i
funkcionalnom smislu, prema namjeni
građevine, a posebno za provođenje
programa javnih potreba u sportu općine
Gornja Vrba;

Poslovni prostori iz točke II ove Odluke daju se na
uporabu na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet )
godina, uz mogućnost produženja roka uporabe za
isti vremenski period, pod uvjetom pridržavanja
ugovorenih obveza definiranih ovog odlukom, te
Ugovorom o uporabi, osim prostorija (objekata) za
potrebe nogometnih klubova, gdje se poslovni
prostori daju na uporabu na neodređeno vrijeme dok
za iste postoji potreba od strane nogometnog kluba.
Poslovni prostor daje se na uporabu bez naknade.
Korisnik poslovnog prostora je u obvezi plaćati
režijske troškove (trošak vode i struje), a oslobođen
je plaćanja komunalne naknade.
Korisnici poslovnih prostora nogometnih društava u
obvezi su plaćati samostalno i troškove grijanja.
općina Gornja Vrba ovisno o svojim mogućnostima
može pomoći isto kroz predviđena sredstva u
Proračunu.
Članak 4.
Korisnik poslovnog prostora obvezan je koristiti
poslovni prostor u strogo namjenske programske
svrhe, te poslovni prostor ne smije davati u
podzakup.
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Članak 5.

Članak 9.

Za sva ulaganja u poslovni prostor korisnik mora
ishodovati prethodnu pisanu suglasnost općinskog
načelnika općine Gornja Vrba. Adaptaciju
poslovnog prostora korisnik je u obvezi izvesti o
vlastitom trošku.
Ukoliko se radi o vlastitim ulaganjima u prostor, o
kojima je upoznato izvršno tijelo općine, a u iznosu
su većem od 20.000,00 kn, takvom korisniku ne
može se otkazati korištenje prostora najmanje 5
godina od dana ulaganja, odnosno ako prema
ugovoru korištenje prostora ističe prije navedenog
roka, ugovor će se produžiti najmanje za period do
ukupno 5 godina.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
KLASA: 406-01/15-01/3
URBROJ ; 2178/28-02-15-1
U Gornjoj Vrbi, 9.12.2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.

Članak 6.
Poslovni prostori u vlasništvu općine Gornja Vrba
daju se na uporabu , bez naknade , i to:
prostorije u društvenim domovima koji nisu
dani u najam i za koje nemaju potrebe
korištenja tijela općine (uključujući i mjesne
odbore);
svi sportski objekti u vlasništvu općine;
prostorije „stare ambulante“ u Gornjoj Vrbi;

Članak 7.
O dodjeli poslovnog prostora na uporabu bez
naknade, sukladno ovoj Odluci odlučuje općinski
načelnik općine Gornja Vrba, prema ukazanoj
potrebi.
Članak 8.
Sa korisnicima koji već od ranije koriste poslovne
prostore iz članka VI ove Odluke na temelju ranijih
suglasnosti općine Gornja Vrba, a zadovoljavaju sve
uvjete definirane ovog Odlukom, zaključit će se
novi Ugovora o korištenju kojim će se definirati
odredbe prema ovoj Odluci.
Ukoliko udruge koje od ranije koriste prostore u vl.
općine bez naknade odbiju sklapanje novog ugovor
prema ovoj Odluci, dužne su u roku 30 dana od
dostave pismene obavijesti napustiti prostor.

52.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne
novine“, broj 125/11, 64/15), čl.26 Statuta općine
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 09/09, 11/09, 3/13) Općinsko vijeće
općine Gornja Vrba na 13. sjednici održanoj dana
08.12. 2015. godine, donosi:
ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za davanje u
zakup poslovnih prostorija u vlasništvu općine
Gornja Vrba

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

OvomOdlukom uređuje se zasnivanje i prestanak
zakupa poslovnog prostora u vlasništvu općine
Gornja Vrba te međusobna prava i obveze
zakupodavca i zakupnika.
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Strana: 2728

Poslovni prostorom u smislu Zakona i ove Odluke
smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija,
garaža i garažno mjesto, značenja koje je propisao
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(„Narodne novine“ br. 125/11, 64/15), u daljnjem
tekstu: Zakon.
Poslovnim prostorom upravlja općinski načelnik na
način propisan Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 2.
U obavljanju poslova iz članka 1. stavka 3.ove
Odluke općinski načelnik:
1.
odlučuje o davanju u zakup poslovnog
prostora te raspisuje natječaj,
2.
odlučuje o namjeni poslovnog prostora,
3.
donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi na
natječaju o davanju u zakup poslovnog
prostora,
4.
odobrava uređenje poslovnog prostora,
5.
odlučuje o povratu uloženih sredstava
zakupnika,
6.
odlučuje o prestanku zakupa poslovnog
prostora,
7.
odobrava sklapanje novog ugovora o zakupu
sa sadašnjim zakupnikom poslovnog
prostora, nakon isteka ugovora o zakupu,
sukladno odredbama Zakona i ove Odluke,
8.
odlučuje i o drugim pitanjima u vezi zakupa
poslovnog prostora te obavlja druge poslove
određene Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 3.
Općinski načelnik, sukladno Zakonu i ovoj Odluci,
donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za
davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu
općine i imenuje Povjerenstvo za provedbu
natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tri
(3) člana od kojih najmanje jedan član povjerenstva
mora biti diplomirani pravnik. Povjerenstvo iz
prethodnog stavka ove Odluke će prikupljati ponude
po objavljenom javnom natječaju, otvarati ponude,
te obavljati pregled i usporedbu istih.
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Članak 4.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve
privremenog korištenja poslovnog prostora ili dijela
poslovnog prostora radi održavanja sajmova,
priredaba, predavanja, savjetovanja, skladištenja ili
u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od
30 dana.

II.

UVJETI I POSTUPAK JAVNOG
NATJEČAJA
Članak 5.

Poslovni prostori u vlasništvu općine Gornja Vrba
daju se u zakup putem javnog natječaja i to
prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim
omotnicama.
Iznimno, od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovor
o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog
natječaja:
1.
ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa
se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno
Republika Hrvatska i Općina Gornja Vrba., Općina
Gornja Vrba i pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, te
Općina Gornja Vrba. i pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu općine Gornja Vrba., ako je to
u interesu i cilju općega, gospodarskoga i socijalnog
napretka mještana općine Gornja Vrba.
2.
ako s a d a š n j i z a k u p n i k , k o j i u
potpunosti ispunjava obveze iz dosadašnjeg
ugovora o zakupu, prihvati ponudu općine Gornja
Vrba. za sklapanje novog ugovora o zakupu na rok
ne dulji od 5 godina.
Ponuda za sklapanje novog ugovora o zakupu
dostaviti će se sadašnjem zakupniku pisanim putem
najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor
sklopljen.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz
prijašnjeg stavka u roku od 30 dana, zakupni odnos
prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a
Općina Gornja Vrba. će nakon stupanja u posjed
poslovnog prostora raspisati javni natječaj za
davanje u zakup poslovnog prostora, u kojem će
početni iznos zakupnine ne može biti manji od
iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem
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zakupniku, ako će se u prostoru nastaviti obavljanje
iste djelatnosti.

Članak 6.
Natječaj za zakup poslovnih prostora obvezno se
objavljuje u jednom dnevnom listu, na oglasnoj
ploči općine i na web stranici općine.
Natječaj iz prethodnog stavka sadrži:
-

-

-

-

podatke o poslovnom prostoru (adresa,
položaj u zgradi, površina),
djelatnost koju je moguće u prostoru
obavljati,
početni iznos mjesečne zakupnine,
odredbu da osobe koje sudjeluju u natječaju
moraju položiti jamčevinu u visini početne
zakupnine u korist Proračuna općine Gornja
Vrba.. Ponuditelju čija je ponuda izabrana
kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se
uračunava u zakupninu, a ostalim
natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u
roku 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg
ponuditelja,
obvezu dostave osnovnih podataka o
ponuditelju (državljanstvo za fizičke osobe i
podatke o upisu u upisnik nadležnog registra
za pravne osobe), te dokaz da ponuditelj
ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti
koja je odreðena kao namjena poslovnog
prostora, a osobe koje prema Zakonu o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihovih obitelji imaju pravo
zaključenja ugovora pod uvjetima
najpovoljnije ponude iz natječaja, trebaju
dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status,
rok na koji se poslovni prostor daje u
zakup,
vrijeme u kojem se može izvršiti uvid u stanje
opremljenosti poslovnog prostora,
rok za podnošenje ponuda, koji ne može biti
kraći od 15 dana od dana objavljivanja
natječaja;
odredbu o datumu, mjestu i vremenu javnog
otvaranja ponuda,
obvezu ponuditelja da dostavi potvrdu o
stanju dugovanja prema općini Gornja Vrba

-

-
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po bilo kojoj osnovi (Potvrdu izdaje
Jedinstveni upravni odjel općine Gornja
Vrba.) te potvrdu o stanju poreznog duga
nadležne Porezne uprave, koja ne smije biti
starija od 30 dana,
naznaku da se neće razmatrati ponude
ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan
podnošenja ponude imaju dospjelih, a
nepodmirenih dugovanja općini Gornja
Vrba.,
odredbu da se najpovoljnijom ponudom
smatra ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz
natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine,
odredbu o načinu osiguranja plaćanja
ugovorene zakupnine,
odredbu da će se ugovor o zakupu poslovnoga
prostora sklopiti kao ovršna isprava,
sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona,
na trošak zakupnika,
rok u kojem će ponuditelji biti obaviješteni
o rezultatu natječaja te mogućnost uvida u
ponude.

Članak 7.
Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se
svim ponuditeljima u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke o odabiru.
U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude koja se
dostavlja svim ponuditeljima, navodi se i iznos
zakupnine koji je ponudio najpovoljniji ponuditelj.

Članak 8.
Ponuditelji koji ostvaruju prava iz Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova
njihovih obitelji, a koji su sudjelovali i udovoljili
uvjetima natječaja, dužni su se u roku od 8 dana od
dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije
ponude izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva
sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima
najpovoljnije ponude.
Ukoliko se ponuditelji ne izjasne u roku iz stavka 1.
ovog članka, smatra se da ne žele koristiti pravo
prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.
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Članak 9.

Na osnovi zaključka o izboru najpovoljnije ponude i
izjašnjenja osoba iz članka 7. ove Odluke, općinski
načelnik će s najpovoljnijim ponuditeljem, odnosno
s ponuditeljem iz članka 7. ove Odluke, zaključiti
ugovor o zakupu.

7.
8.
9.
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iznos zakupnine,
pretpostavke i način izmjene zakupnine,
mjesto i vrijeme sklapanja ugovora.

Prema potrebi ugovor o zakupu može sadržavati i
druge odredbe.

Članak 12.
Članak 10.
Natječaj za dodjelu poslovnoga prostora u zakup
ponavlja se u slučaju da se ne izvrši izbor
najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako izabrani najpovoljniji ponuditelj ne pristupi
sklapanju ugovora o zakupu u roku iz članka 11. ove
Odluke ugovor će se sklopiti sa sljedećim
najpovoljnijim ponuditeljem.
U slučaju da su dva ili više ponuditelja ponudila
jednak najviši iznos mjesečne zakupnine,
Jedinstveni upravni odjel općine Gornja Vrba će
pozvati ponuditelje da u roku od 24 sata pisanim
putem u zatvorenoj omotnici ponude novi iznos
mjesečne zakupnine, koji ne smije biti manji od već
ponuđenoga iznosa.
III. ZAKLJUČIVANJE I SADRŽAJ
UGOVORA O ZAKUPU
Članak 11.
Ugovorom o zakupu poslovnog prostora
zakupodavac se obvezuje predati zakupniku
određeni poslovni prostor na korištenje, a zakupnik
se obvezuje platiti mu za to ugovorenu zakupninu.
Ugovor o zakupu mora biti sastavljen u pisanom
obliku i sadržavati:
1.
naznaku ugovornih strana,
2.
podatke o poslovnom prostoru, (lokaciju,
položaj u zgradi, površinu, namjenu tj.
djelatnost koja će se obavljati u poslovnom
prostoru),
3.
djelatnost koja će se obavljati u poslovnom
prostoru,
4.
odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i
prostorija u zgradi,
5.
rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
6.
vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

Zakupnik je dužan ugovor o zakupu potpisati u roku
od 15 dana od dana kada je pozvan na zaključenje
ugovora.
Ukoliko zakupnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne
potpiše ugovor, smatra se da je odustao od
zaključenja ugovora.
Smatra se i da je ponuditelj odustao od zaključenja
ugovora, ukoliko do vremena za potpis ugovora ne
dostavi instrumente osiguranja na koje se obvezao
svojom ponudom.
Zakupnik snosi troškove ovjere ugovora te
ishođenja i ovjere instrumenata osiguranja plaćanja.
Ugovor o zakupu mora biti potvrđen (solemniziran)
po javnom bilježniku.

Članak 13.
Ugovor o zakupu zaključuje se za vrijeme od 5
godina.

Članak 14.
Zakupnik je dužan poslovni prostor koristiti samo u
svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.
Bez izričite pisane suglasnosti (odobrenja)
zakupodavca zakupnik nema pravo preuređivati
poslovni prostor.
Pod preuređenjem poslovnog prostora smatraju se
radovi kojima se mijenja konstrukcija, raspored,
površina, namjena ili vanjski izgled poslovnoga
prostora.

Članak 15.
Općinski načelnik može postojećem zakupniku, koji
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uredno izvršava sve ugovorne obveze, ili kojem je
sukladno posebnim propisima odobrena odgoda
plaćanja tih obveza, odobriti promjenu namjene
poslovnoga prostora.
Promjena namjene poslovnoga prostora može se
odobriti postojećem zakupniku pod sljedećim
uvjetima:
1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu
djelatnost obavljao najmanje jednu godinu prije
podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,
2. da zakupnik prihvati povećanje zakupnine do
visine zakupnine za novu djelatnost.
Visina nove zakupnine ne može biti manja od
zakupnine koja je ugovorena, niti manja od
početnog iznosa zakupnine za novu djelatnost
propisanog člankom 16. ove Odluke.
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IV. KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE POČETNE
VISINE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI
PROSTOR
Članak 16.
S obzirom na lokaciju poslovnoga prostora, Općina
Gornja Vrba. je podijeljena na dvije zone.
Prvu zonu čini naselje Gornja Vrba., a druga zona
obuhvaća naselje Donja Vrba..

Članak 17.
Početni iznos mjesečne zakupnine za poslovni
prostor određuje se prema: položajnoj zoni, korisnoj
površini i namjeni poslovnoga prostora i iznosi za:
Pocetni iznos mjesecne zakupnine po m2

Red.br.
1.
2.
3.
4.

Djelatnost za koju se koristi
poslovni prostor
Zdravstveno uslužna djelatnost
Trgova čka djelatnost
Ugostiteljska djelatnost
Skladišni prostor

I zona
25,00
32,00
35,00
22,00

II. zona
20,00
30,00
33,00
20,00
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Članak 18.

Zakupnik je dužan zakupodavcu plaćati iznos
zakupnine mjesečno unaprijed i to najkasnije do
desetoga dana u mjesecu.
V. ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA
Članak 19.
Pod tekućim održavanjem smatra se:
održavanje čistoće prostora,
ličenje zidova, stropova, stolarije i bravarije,
održavanje elektroinstalacija (zamjena
rasvjetnih tijela, sijalica, osigurača, sklopki),
redovni servis centralnog grijanja,
redovni servis klima uređaja,
zamjena brava, okova, lokota i stakla,
održavanje protupožarnih aparata.
Zakupnik je dužan o svomu trošku izvršiti popravke
oštećenja poslovnoga prostora koja je sam
prouzročio ili su ih prouzročile osobe koje se koriste
poslovnim prostorom zakupnika.
Zakupnik ne odgovara za pogoršanje stanja
poslovnoga prostora, uređaja i opreme koje je
nastalo zbog redovitoga korištenja.

Broj: 22

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u
svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske
odredbe o trajanju zakupa iz razloga predviđenih
Zakonom, te:
ako zakupnik, bez suglasnosti zakupodavca,
promijeni djelatnost, ako pravo korištenja
prenese na drugu osobu, odnosno prostor da u
podzakup ili ako poslovni prostor drži u
posjedu, ali ga ne koristi duže od 3 mjeseca, ili
ako zakupnik onemogući zakupodavcu
nesmetanu kontrolu korištenja poslovnog
prostora, odnosno ne pruži na uvid potrebnu
dokumentaciju.
Zakupnik može otkazati ugovor o zakupu ne
navodeći razloge.
Otkazni rok je 30 dana.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

VI. PRESTANAK ZAKUPA
Članak 20.
Ugovor o zakupu prestaje na način predviđen
Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

KLASA: 406-01/15-01/4
URBROJ: 2178/28-02-15-1
U Gornjoj Vrbi, 9.12.2015.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.

Broj: 22
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OPĆINA KLAKAR

27.

I.

Na temelju članka 188. Zakona o
prostornom uređenju (NN br. 153/13) i članka
95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12) i
članka 41. Statuta općine Klakar i članka 9.
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta
općine Klakar ("SLužbeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 12/09 i 6/13), načelnik
općine, dana 4. prosinca 2015. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga
Urbanističkog plana uređenja
"Gospodarske zone jelas-Ruščica"

Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga
Plana, Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja
opšisana u članku 94. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji i utvrđuje Konačni prijedlog
Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone
jelas-Ruščica".

II.
Konačni prijedlog Plana dostavit će se
Općinskom vijeću na usvajanje.

III.
Jedinstveni upravni odjel općine Klakar
provest će ovaj Zaključak.
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IV.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom
donošenja.

Broj: 22

Klasa : 350-02/12-02/2
Urbroj: 2178/07-01-15-72
Klakar, 4. prosinca 2015. godine
Načelnik
Josip Stanić, v.r.

V.
Ovaj zaključak obvezno se objavljuje u
"Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije".

Broj: 22
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OPĆINA OKUČANI

33.

I.

Na temelju članka 33, st. 6 Zakona o
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne
novine br.94/13), članka 4 Odluke o naknadi za
sakupljanje i odvoz kućnog smeća i glomaznog
otpada (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj: 9/05.) i članka 56. Statuta
općine Okučani (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj: 10/09. i 4/13.),
donosim

Ovom Odlukom se daje suglasnost
isporučitelju komunalnih usluga "Sloboštini"
d.o.o. za komunalne djelatnosti Okučani, na
izmjenu cijena odvoza miješanog komunalnog
(kućnog) otpada za područje općine Okučani
čl. 2. u Odluci o visini naknade za sakupljanje i
odvoz komunalnog otpada iz kućanstva
(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj: 1/10.)
II.

ODLUKU
o suglasnosti na visinu naknade za
sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
iz kućanstva

Članak 2. (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj: 1/10.), mjenja se i
glasi: "Za sva kućanstva na području općine
Okučani za volumen posude od 120 l mjesečno
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se plaća 45,00 kn".

Broj: 22
I.

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

Ovom Odlukom se daje suglasnost
"Sloboštini" d.o.o. za komunalne djelatnosti
Okučani, na izmjenu cijena na visinu grobne
naknade.

II.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/15 –01/134
UR. BROJ: 2178/21-03-15-01
OKUČANI, 18. prosinca 2015. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Aca Vidaković, v.r.

Nakanda za grobna mjesta u mjesnom
groblju Okučani:
- za jedno grobno mjesto
1.250,00 kn
- za dva grobna mjesta
1.625,00 kn
Nakanda za grobna mjesta u seoskim
grobljima na području općine Okučani:
- za jedno grobno mjesto
1.000,00 kn
- za dva grobna mjesta
1.300,00 kn
U cijene je uračunat PDV.

III.
34.

Na temelju članka 37. Odluke o
grobljima, uvjetima i načinu korištenja groblja
(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj: 8/99.) i članka 56. Statuta
općine Okučani (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj: 10/09. i 4/13.),
donosim
ODLUKU
o suglasnosti na visinu Grobne naknade

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

IV.
Stupanjem na snagu ove Odluke
prestaje važiti Zaključak o suglasnosti na
visinu grobne naknade (»Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» broj: 9/05.)

Broj: 22
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OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/15 –01/135
UR. BROJ: 2178/21-03-15-01
OKUČANI, 18. prosinca 2015. godine
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OPĆINSKI NAČELNIK
Aca Vidaković, v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC
36.
Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12,
15/15.), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac je na svojoj 16. sjednici, održanoj 4. prosinca
2015.godine, donijelo
PRORAČUN
općine Slavonski Šamac za 2016.godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.

.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
7
3
4

PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE
RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE .IMOVINE

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

4.738.800,00
115.000,00
2.361.300,00
2.517.500,00
25.000,00
-25.000,00

5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

---

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE

---

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GO DINA
9 VLASTITI IZVORI - manjak prihoda

---

VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

--

Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog manjka
prihoda Proračuna.
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2016. godinu.

Broj: 22
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Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA:431-01/15-01/38
URBROJ:2178/09-02-15-3
Slavonski Šamac, 4. prosinca 2015.godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

Broj: 22

»SLUŽBENI VJESNIK«

37.

Strana: 2763

čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o
proračunu(«N. N. br. 87/08., 136/12., 15/15),
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac je na
svojoj 16. sjednici, održanoj 4. prosinca
2015.godine donijelo

Članak 4.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna
u cijelosti je načelnik općine.
Članak 5.

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Slavonski
Šamac za 2016.godinu
Članak 1.
Proračun općine Slavonski Šamac (u
daljnjem tekstu: Proračun) ostvaruje se naplatom
prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i
drugim propisima i odlukama Općinskog vijeća
pripadaju općini.
Članak 2.
Proračunska sredstva se koriste za namjene i
u visinama koje su određene Proračunom u
posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda.
Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine
mjesečno, odnosno prema pristiglim obvezama, a u
skladu sa ostvarenim prihodima odnosno likvidnim
mogućnostima proračuna.
Namjenski prihodi proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od
imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od
zaduživanja.
Članak 3.
Proračunom su utvrđena sredstva
proračunske pričuve u iznosu do 10.000,00 Kn., a
koriste se za nepredviđene namjene za koje u
proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih
nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim
pozicijama.
Prilikom realizacije ovih rashoda isti se
evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima
prema vrsti pripadaju
O korištenju sredstava cjelokupne
proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o

Za zakonito i pravilno planiranje i
izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran
načelnik općine. U slučaju potrebe općinski
načelnik može u okviru utvrđenog iznosa izdatka
pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava
između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava
utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.
Članak 6.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednsot ne prelazi 0,5 % prihoda
proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedanm milijun)
kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja
ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 Kn,
tada odluku o istom donosi Predstavničko tijelo,
odnosno Općinsko vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine.
Članak 7.
Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje
prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci
Proračuna, Proračun se mora uravnotežiti po
postupku za donošenje Proračuna.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjivat će se od
1.siječnja 2016.godine.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Broj: 22

36/09 i 150/11) i članka 16. Zakona o proračunu
(«Narodne novine», br. 87/08 i 136/12) i čl. 32.,
alineja 19. Statuta općine Slavonski Šamac
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.
06/13), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 16. sjednici, održanoj 4. prosinca
2015.godine donijelo je:

KLASA:431-01/15-01/39
URBROJ:2178/09-02-15-1
U Slaonskom Šamcu, 4. prosinca2015.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

PLAN
razvojnih programa općine Slavonski Šamac za
2016. do 2018.
Članak 1.

38.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», br. 33/01, 60/01, 129/07, 109/07, 125/08,

Racun

42131
42131
42131
4214
42146
42149

OPIS ULAGANJA
Izgradnja objekata i uređenje
komunalne infrastrukture
Cesta Lj. Gaja
Cesta Mostogradnja
Cesta Hrvatskih branitelja
Nogostupi
Spomenici
Ostali graðevinski nespomenuti objekti u
groblju Sl.Šamac i Kruševica

4214
42141
4214

Zacjevljivanje kanala
Kanalizacija
ŠATCI

4214

Ćuprije
UKUPNO
Izgradnja i uređenje objekata
komunalne infrastrukture
visokogradnje
Spremište za opremu ,nadstrešnice
Dodatna ulaganja na građ.objektima
Dodatna ulaganja
- ceste
UKUPNO

42149
4511
4511

Ovim Planom razvojnih programa općine
Slavonski Šamac za razdoblje 2016. god do 2018.
godine utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja općine
Slavonski Šamac povezanih s programskom i
organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

2016.

2017.

2018.

850.000,00

867.000,00.

1.090.000,00

1.050.000,00

20.000,00
100.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00

40.000,00
20.000,00
300.000,00
50.000,00
10 .000,00
620.000,00
-objekti
50.000,00
80 0.000,00
150. 000,00
1.00 0.000,00
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42147

4221
4223
4227

42131
42139
45111

3821
3821
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Javna rasvjeta
Izgradnja javne rasvjete
UKUPNO
Kapitalna ulaganja
- oprema
Uredski namještaj i oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene
UKUPNO
MJERA 721
Nerazvrstane ceste
Nogostupi
Dodatna ulaganj e ceste
UKUPNO:
KAPITALNE DONACIJE
Kapitalne donacije
-Sanacija crkve
Ministarstvo
Kapitalne donacije -Sanacija crkve - Općina
UKUPNO

400.000,00
400.000,00
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300.000.00

300.000,00

10 0.000,00
160 .000,00

180.000,00

180.000,00

112.500,00
112.500,00
112.500,00
337.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 .000,00
40.000,00

150.000,00
2.000,00
152 .000,00

Članak 2.
Za realizaciju projekata iz čl.1.planiraju se slijedeći izvori financiranja u 2016. godini:
građevinski objekti – 1.295.000 kn – IZVOR: prihodi po posebnim propisima, prihodi utvrđeni
posebnim,tekuće i kapitalne pomoći i pomoći iz EU fondova;
postrojenja i oprema – 160.00,00 kn- IZVOR: tekuće pomoći , prihodi utvrđeni posebnim zakonom
dodatna ulaganja u građevinskim objektima – 1.062.500,00 kn – IZVOR: tekuće pomoći, pomoći iz
EU fondova
Članak 3.
Ovaj Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna općine Slavonski Šamac za 2016. godinu, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i stupa na snagu 1.1.2016.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 431-01/15-01/38
URBROJ: 2178/09-02-15-4
U Slavonskom Šamcu, 4. prosinca 2015.godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.
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39.

Broj: 22
Članak 2.

Na temelju stavka 3. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“NN 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13., 153/13., 147/14.,36/15.) ,članka 32.
Statuta općine Slavonski Šamac (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br. 6/13.), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 16. sjednici
održanoj 4. prosinca 2015. godine donosi:

a)
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima
Radovi se odnose ostala dodatna ulaganja na
građevinskim objektima u vlasništvu općine
Slavonski Šamac-Dom Slavonski Šamac i Dom
Kruševica
Ukupno: 800.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2016. godine.
IZVOR: 600.000,00 kn –kapitalne pomoći
200.000,00 kn – tekuće pomoći

PROGRAM
b)
gradnje objekata komunalne infrastrukture u
općini Slavonski Šamac
za 2016. godinu

Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Slavonski Šamac za 2016. godinu
za:
javne površine
nerazvrstane ceste
groblja
opskrba pitkom vodom
vodoodvodnja i pročišćavanje otpadnih
voda
javna rasvjeta
Ovim Programom određuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1.
ovog članka te iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom
izvora financiranja po djelatnostima.

Spremište za opremu, nadstrešnice

Građevinski radovi izgradnje spremišta za opremu i
nadstrešnica
Ukupno: 50.000,00 kn;
Rok izgradnje: kraj 2016.godine.
IZVOR: 50.000,00 kn - Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom

c)

Izgradnja nogostupa

Pripremni i građevinski radovi izgradnje nogostupa.
Ukupno: 30.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2016. godine
IZVOR: 30.000,00 kn – Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom.
d) Izgradnja spomenika
Izgradnja spomen obilježja u Kruševici
Ukupno: 30.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2016. godine
IZVOR: 30.000,00 – tekuće pomoći
e) ŠATCI

I GRADNJA JAVNIH POVRŠINA
Izgradnja građevina i objekata komunalne
infrastrukture

Izgradnja
Ukupno: 50.000,00 kn
Rok: kraj 2016. Godine
IZVOR: 50.000,00 – tekuće pomoći

Broj: 22
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II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA ( I
SL. PROMETNIH OBJEKATA)
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III. GROBLJA
Članak 4.

Članak 3.
a)
a)

Izrada projektne dokumentacije
Ukupno: 20.000,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2015. godine.
IZVOR: 20.000,00- prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
b)

cesta „Hrvatskih branitelja“

Izrada projektne dokumentacije.
Ukupno predviđena sredstva: 20.000,00 kn
Rok: kraj 2016.god
IZVOR: 20.000,00 – Prihod utvrđeni posebnim
zakonom

d)

Građevinski radovi na izgradnji staza na groblju u
Slavonskom Šamcu i Kruševici.
Ukupno: 40.000,00 kn
Rok: kraj 2016. godine
IZVOR: 40.000,00 – prihodi po posebnim
ugovorima

cesta u Mostogradnji

Pripremni radovi i građevinski radovi
Ukupno: 100.000,00 kn
Rok: kraj 2016.godine
IZVOR: 80.000,00 kn – kapitalne pomoći
20.000,00 kn - Prihod utvrđeni posebnim
zakonom
c)

MJERA 721

Izgradnja nerazvrstanih cesta, izgradnja lenija
Ukupno predviđena sredstva: 337.500,00 kn
Rok izgradnje: kraj 2016. godine
IZVOR: 337.500,00 – EU fondovi

IV. VODOODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
Članak 5.
a)

Zacjevljivanje kanala i ćuprije

Opis poslova: Zacjevljivanje kanala i izgradnja
ćuprija
Ukupno: 30.000,00 kn
Rok: kraj 2016.god
IZVOR: 30.000,00 kn – prihodi po posebnim
ugovorima
b)

Kanalizacija

Opis poslova: pripremni i građevinski radovi na
izgradnji kanalizacijske mreže
Ukupno: 300.000,00 kn
Rok: kraj 2016.god
IZVOR: 300.000,00 kn – tekuće pomoći

IV.
e)

Izgradnja staza na groblju

Izrada dokumentacije ulica «Lj. Gaja»

JAVNA RASVJETA

Dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste
Članak 6.

Sanacija postojećih lokalnih cesta
Ukupno: 150.000,00 kn
Rok: kraj 2016.god
IZVOR: 150.000,00 kn – Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom

a)
Izgradnja i ulaganje u javnu rasvjetu
Opis poslova: Postavljanje rasvjetnih tijela i izrada
projektne dokumentacije
Ukupno: 400.000,00 kn
Rok: kraj 2016.god
IZVOR: 300.000,00 kn- kapitalne pomoći
100.000,00 kn-tekuće pomoći
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Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.”
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 363-01/15-01/52
URBROJ:2178/09-02-15-1
U Slavonskom Šamcu, 4. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Broj: 22

Odvodnja atmosferskih voda,
Održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina
Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
Javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s
procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja

Članak 2.
U 2016. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Slavonski Šamac obuhvaća:
40.
I. Odvodnju atmosferskih voda
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („NN 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13., 153/13.,147/14.,36/15.) članka 32.
Statuta općine Slavonski Šamac (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 6/13.), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 16. sjednici
održanoj 4. prosinca 2015. godine donosi:
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2016. godini

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2016. godini na
području općine
Slav. Šamac za komunalne
djelatnosti:

Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijeva se
odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja
atmosferskih voda, te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje
fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama:
pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste
na području općine po potrebi
Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u
ukupnom iznosu od 5.000,00 kn, a financirat će se iz
Proračuna općine Slavonski Šamac.
II. Održavanje i uređenje javnih površina
Pod održavanjem i uređenjem javnih
površina podrazumijeva se čišćenje i održavanje
javnih zelenih površina , pješačkih staza, pješačkih
zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova,
dječjih igrališta i javnih prometnih površina te
dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se
ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema
posebnom zakonu.
čišćenje i održavanje travnatih površina
održavanje ukrasnog i ostalog grmlja
održavanje živih ograda
uređivanje drveća

Broj: 22
-
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održavanje cvjetnih gredica
održavanje staza i parkovnih elemenata
sadnje trajnog raslinja
održavanje javnih zelenih površina
malčiranjem
odražavanje zelenih površina dječjih
igrališta
održavanje spomenika i spomen obilježja
ručno čišćenje javno – prometnih površina

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
ukupnom iznosu od 30.000.00 kn iz prihoda
Proračuna općine Slavonski Šamac za 2016.godinu.
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V. Održavanje javne rasvjete
Pod održavanjem javne rasvjete razumijeva
se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete uključivo podmirenje troškova električne
energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih
cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta:
izmjena i popravci rasvjetnih tijela za
područje općine – po potrebi, tijekom godine
20.000,00 kn. Izvor – prihodi po posebnim
propisima
trošak električne energije za javnu rasvjetu
- 80.000,00 kn. Izvor – 69.930,00 kn – prihodi po
posebnim propisima; 10.070,00 kn – tekuće pomoći.

III. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova
Članak 3.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta
razumijeva se održavanje površina koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi i koje se pristupačne
većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u
smislu posebnih propisa:
-

-

popravak i održavanje poljskih putova
–lenije
sanacija oštećenog asfalta sa zamjenom
tampona, krpanje udarnih rupa
nerazvrstanih cesta
zimska služba

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki,
predviđaju se u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn iz
prihoda Proračuna općine Slavonski Šamac za
2016. godinu.
IV. Održavanje groblja
Pod održavanjem groblja razumijeva se
održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja
i sahrane pokojnika.
-

tekuće održavanje čistoće u grobljima i
uređenje groblja - 10.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki predviđena
u ovoj točki, po potrebi, financirat će se iz prihoda
Proračuna općine Slavonski Šamac za 2016. godinu.

Planirana sredstva komunalne naknade u
iznosu od 80.000,00 kn (prema prijedlogu novog
Zakona o komunalnom gospodarstvu, 60%
sredstava kom.naknade se troši za gradnju
komunalne infrastrukture, a 40% sredstava za
održavanje komunalne infrastrukture) raspoređuju
se i troše u skladu s dinamikom ostvarenja i naplate
komunalne naknade. Rashodi za održavanje
komunalne infrastrukture koji se budu ostvarivali u
iznosima većim od planiranog prihoda od navedene
naknade financirat će se iz ostalih prihoda
Proračuna za 2016. godinu.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”, a primjenjuje se za proračunsku
2016. godinu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 363-01/15-01/53
URBROJ: 2178/09-02-15-1
U Slavonskom Šamcu, 4. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.
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Broj: 22

41.

realizaciju ovog Programa godišnje je planirano
40.000,00 kuna.

Na temelju odredbi Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi, Zakona o sportu, Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju ,Proračuna
općine Slavonski Šamac za 2015. godinu i čl. 32.
alineje 19. Statuta općine Slavonski Šamac
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.
6/13.), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na
svojoj 16. sjednici održanoj 4. prosinca 2015.
godine, donosi

•
ostale tekuće donacije – škole U svom Proračunu općina Slavonski Šamac
osigurala je sredstva i za pomoć pri realiziranju
osnovno-školskog obrazovanja u visini od 1.000,00
kuna.

PROGRAM
javnih potreba u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Slavonski Šamac u
2016. godini

II. JAVNE POTREBE U KULTURI
Za Program javnih potreba u kulturi
sredstva su osigurana u ukupnom iznosu od
20.000,00 kn. Raspodjela sredstava će se napraviti
nakon završenog/okončanog javnog poziva
udrugama za podnošenje financijskih planova
općini Slavonski Šamac za 2016.g., donošenjem
Odluke (Pravilnik o financiranju javnih potreba
općine Slavonski Šamac, od 16.10.2015.g.)
III. POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici, način
poticanja i promicanja društvenih djelatnosti,
opsega, kvalitete i načina zadovoljavanja javnih
potreba u društvenim djelatnostima za općinu
Slavonski Šamac, te obujam i dinamika
sufinanciranja tih potreba iz Proračuna općine
Slavonski Šamac za 2016. godinu.

Članak 2.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima
na području općine Slavonski Šamac ostvarivat će
se na sljedeće načine:
I. JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM I
ŠKOLSKOM ODGOJU
•
predškolski odgoj –
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju („NN“ 10/97, 107/07, 94/13) te
Pravilniku o sadržaju i trajanju Programa predškole
(„NN“ 107/14) JLS, u ovom slučaju općina
Slavonski Šamac, ima obvezu osigurati i financirati
cjelokupno provođenje programa predškole. Za

Za realizaciju
sredstava pomoći vjerskim
zajednica,a s područja općine Slavonski Šamac i
pomoći ostalim župama osiguravaju se sredstva u
iznosu do 2.000,00 kn. Raspodjela sredstava će se
napraviti nakon završenog/okončanog javnog
poziva udrugama za podnošenje financijskih
planova općini Slavonski Šamac za 2016.g.,
donošenjem Odluke (Pravilnik o financiranju javnih
potreba općine Slavonski Šamac, od 16.10.2015.g.)
IV. JAVNE POTREBE U ŠPORTU
Na području općine Slavonski Šamac
djeluje jedan nogometni klub i to NK «Graničar»
Slavonski Šamac te ostale udruge sportskog
karaktera koje se financiraju sredstvima Proračuna.
Sredstva su osigurana u ukupnom iznosu od
25.000,00 kn Raspodjela sredstava će se napraviti
nakon završenog/okončanog javnog poziva
udrugama za podnošenje financijskih planova
općini Slavonski Šamac za 2016.g., donošenjem
Odluke (Pravilnik o financiranju javnih potreba
općine Slavonski Šamac, od 16.10.2015.g.)
Sredstva u planiranom iznosu od 10.000,00
kn namijenjena su lokalnoj Lovačkoj udruzi
,namjenski, za odstrel životinja.

Broj: 22
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V. POMOĆ ZA OSTALE UDRUGE IZ
OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
Za rad ostalih udruga s područja društvenog
života općine Slavonski Šamac osigurano je kroz
plan proračuna za 2016.g. 5.000,00 kn.
Sredstva pričuve osigurana su u ukupnom
iznosu od 5.000,00 kn. (za interventna sredstva
udrugama, ako za tim bude potreba).
VI. OSTALE TEKUĆE DONACIJE -LAG
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Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 400-01/15-01/8
URBROJ: 2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 4. prosinac 2015. godine

Za rad Lokalne akcijske grupe „Slavonska
ravnica“ iz Proračuna općine Slavonski Šamac za
2016. godinu osigurava se do 10.000,00 kn.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

VII. TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM
STRANKAMA
Sukladno Zakonu o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11,
27/13) u Proračunu općine Slavonski Šamac za
2016. godinu osigurava se do 20.000,00 kn za
realizaciju potrebnih aktivnosti.

Članak 3.
Sredstva za javne potrebe u području društvenih
djelatnosti utvrđena ovim Programom, uplaćivat će
se na žiro-račune korisnicima, temelje odluke o
Raspodjeli sredstava. Ako se u proračunu neće
ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne
potrebe uplaćivat će se sukladno mjesečnom
ostvarivanju prihoda.

42.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj
skrbi (pročišćeni tekst “NN RH” , br.157/13.,
152/14., 99/15.), Proračuna općine Slavonski Šamac
za 2015. godinu i članka 32. alineje 19. Statuta
općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije», br. 6/13), Općinsko
vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 16.
sjednici održanoj 4. prosinca 2015.godine donosi
PROGRAM
financiranja socijalne skrbi općine Slavonski
Šamac za 2016. godinu

Članak 4.
U izvršenju ovog Programa, korisnici
kojima su ovim Programom raspoređena sredstva
dužni su podnijeti općinskom načelniku općine
Slavonski Šamac godišnje izvješće o utrošku istih
najkasnije do 31.03. 2017. godine za prethodnu
2016. godinu.

Članak 1.
Ovim Programom financiranja socijalne
skrbi u okviru planiranih sredstava u Proračunu
općine Slavonski Šamac za 2016. godinu
raspoređuju se sredstva za ostvarivanje prava iz
socijalne skrbi korisnicima.
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Članak 2.

Programom socijalne skrbi na ime čega je u
Proračunu općine Slavonski Šamac za 2016. godinu
izdvojeno 197.000,00 kn utvrđuju se za sljedeće
namjene:

a)

pomoć obiteljima i kućanstvima

Na temelju podnesenih zamolbi za pomoć
općinski načelnik općine Slavonski Šamac razmatra
iste i odlučuje o opravdanosti zamolbe te o visini
pomoći za svaku pozitivno riješenu zamolbu.
Ove pomoći odobravaju se u obliku jednokratnih
novčanih pomoći ili u obliku tekućih novčanih
pomoći i
pomoći za podmirenje troškova
stanovanja.
Jednokratne
novčane pomoći će se
odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina
će se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim
okolnostima te posebnim uvjetima i okolnostima u
kojima živi podnositelj zahtjeva. Općinski načelnik
odlučuje o realizaciji pojedinačnih zahtjeva u
iznosu do 5.000,00 kuna, te o tekućim novčanim
pomoćima.
Pomoć za podmirenje troškove stanovanja
odobravat će se u skladu s odredbama Zakona o
socijalnoj skrbi (čl. 117)
Na godišnjoj razini za pomoć obiteljima i
kućanstvima predviđeno je 25.000,00 kuna.

b)
pomoć invalidima i hendikepiranim
osobama
Općinski načelnik općine Slavonski Šamac
na temelju zamolbi Udruga i humanitarnih
organizacija na razini Brodsko-posavske županije
odobrava sredstva za rad istih, a u skladu s
mogućnostima općine, putem transfera doznačit će
sredstva za rad Udruga.
Na godišnjoj razini za pomoć osobama s
invaliditetom predviđeno je 3.000,00 kn.

Broj: 22

c) pomoć za stipendije i školarine
Na temelju podnesenih zahtjeva redovnih
studenata s područja općine Slavonski Šamac,
odobrit će se pomoć za redovne studente na temelju
kriterija koje je donijelo Općinsko vijeće općine
Slavonski Šamac. Mjesečni iznos pomoći za
pojedinog studenta iznosi 300 kn. Na godišnjoj
razini predviđeno je 90.000,00 kn za tu namjenu.

d)

Ostale naknade u novcu iz proračuna

Sredstva za ostale naknade iz proračuna u
novcu planirana su u ukupnom iznos od 2.000,00 kn.

e) Ostale naknade građanima i kućanstvima u
naravi
Za ovu namjenu predviđena su sredstva u
Proračunu općine Slavonski Šamac u iznosu u svrhu
pomoći građanima i kućanstvima u vidu hrane i
stvari, a na temelju Odluke općinskog načelnika.
Općina će sufinancirati i troškove školske
kuhinje za djecu čiji su roditelji slabijeg imovnog
stanja, a prema popisu škole koja upućuje zahtjev
općinskom načelniku za doznaku sredstava ili
prema zamolbi roditelja. Odobrena sredstva
doznačuju se na žiro-račun Županijske riznice za
svaki mjesec.
Za ove namjene ukupno su osigurana
sredstva u iznosu od 12.000,00 kn

f)

sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac je
donijelo Odluku o sufinanciranju prijevoza
srednjoškolaca s područja općine Slavonski Šamac
za školsku 2015/2016. godinu na osnovu koje je
potpisan Ugovor s prijevoznikom.
Troškovi sufinanciranja izmirivat će se
uplatom na žiro račun prijevoznika, a u tu svrhu
planirano je izdvojiti 25.000,00 kn.

Broj: 22
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g) sufinanciranje nabave školskih udžbenika u
osnovnoj školi

43.

Predviđena sredstva u iznosu od 20.000,00
kn. Odlukom Općinskog vijeća će se regulirati način
ostvarivanja ovog prava. i način isplate/
sufinanciranja.

Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i
članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac
(„Službeni vjesnik BPŽ-a“, br.6/13), a na prijedlog
općinskog načelnika općine Slavonski Šamac,
Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na 16.
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 4. prosinca
2015. godine donijelo je:

g)
Porodiljne naknade i oprema za
novorođenčad
Za ovu namjenu predviđena su sredstva u
proračunu općine Slavonski Šamac u iznosu do
20.000,00 kn u svrhu pomoći za opremu
novorođenog djeteta, a na temelju Odluke o
novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.

ANALIZA STANJA
sustava civilne zaštite za općinu Slavonski
Šamac u 2015. godini

Članak 3.
UVOD
Sredstva za ostvarivanje programa
socijalne skrbi
utvrđena ovim Programom,
uplaćivat će se na žiro-račune ili tekuće račune
korisnicima, odnosno putem blagajne ukoliko
korisnik ne posjeduje žiro-račun ili tekući račun,
prema pojedinačnim zamolbama pojedinaca ili
udruge, a na temelju odluka općinskog načelnika.
Ako se u Proračunu neće ostvarivati planirani
prihodi, sredstva za realiziranje programa socijalne
skrbi
uplaćivat će se sukladno mjesečnom
ostvarivanju prihoda odnosno financijskim
mogućnostima Proračuna.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom Vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 550-01/15-01/46
URBROJ: 2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac 4. prosinac 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti
(preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo
humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite:
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načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo
kontinuiteta djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava
civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod
velikih nesreća i katastrofa organiziraju
sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno
odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave organizira volontere u provođenju
određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a)
stožeri civilne zaštite
b)
operativne snage vatrogastva
c)
operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d)
operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja
e)
udruge
f)
postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g)
koordinatori na lokaciji
h)
pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
–
u postupku donošenja proračuna razmatra i

Broj: 22

usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake
četiri godine
–
donosi procjenu rizika od velikih nesreća
–
donosi odluku o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite
–
donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne
zaštite
–
osigurava financijska sredstva za
izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
izvršava sljedeće zadaće:
–
donosi plan djelovanja civilne zaštite
–
donosi plan vježbi civilne zaštite
–
priprema i dostavlja predstavničkom tijelu
prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o
osnivanju postrojbi civilne zaštite
–
kod donošenja godišnjeg plana nabave u
plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga
civilne zaštite
–
donosi odluke iz svog samoupravnog
djelokruga radi osiguravanja materijalnih,
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i
opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
odgovorno je za osnivanje, razvoj i
financiranje, opremanje, osposobljavanje i
uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim
smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
–
izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja
civilne zaštite
–
osigurava uvjete za premještanje,
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje
zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u
zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša
–
osigurava uvjete za raspoređivanje
pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika
civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih
pripadnika
–
osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje
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baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
uspostavlja vođenje evidencije stradalih
osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave koordinira djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih
za područje te jedinice u velikim nesrećama i
katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera
civilne zaštite.
Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su
se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u
roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema
programu osposobljavanja koji provodi Državna
uprava.
ZAKONSKE ODREDBE
v
Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne
novine 82/15)
v
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne
novine 30/14)
v
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja(Narodne
novine 67/14)
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v
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne
novine 40/08)
v
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (Narodne novine 44/08)
v
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju
postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(Narodne novine 111/07)

1.
S TA N J E S U S TAVA Z A Š T I T E I
SPAŠAVANJA
U 2015.g. poduzeto je sljedeće:
Ř
Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
Ř
Provedena je obuka iz izgradnje zečjih
nasipa, te je izvršeno usklađivanje pripadnika sa
evidencijom ureda za obranu,
Ř
Donesene su Smjernice za razvoj sustava
zaštite i spašavanja za 2015. g.
Ř
Donesene su mjere zaštite i spašavanja u
zimskom razdoblju,
Ř
Donesene su mjere zaštite i spašavanja u
turističkoj sezoni,
Ř
Donesen je Plan operativne provedbe
programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara u 2015.g.
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CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i spašavanja, tim CZ opće namjene)

FUNKCIJA
Nacelnik
Stožera

IME I
PREZIME
KRISTINA
BRLEČIĆ

TELEFON
ADRESA
POSAO

SAVSKA 84,
035/473-349
SLAV.
ŠAMAC
Zamjenik
MARIJA MIJIĆ I.
035/473-349
načelnika
GUNDULIĆA,
KRUŠEVICA
Član Stožera STIPO
M. GUPCA 31,
za
VILAJTOVIĆ SLAV.
protupožarnu
ŠAMAC
zaštitu
Član stožera KARLO
I.
za
JOZINOVIĆ
GUNDULIĆA
komunalne
44,
djelatnosti
KRUŠEVICA
Predstavnik PERICA
ŠAMAČKA 32 035/211-714
Policijske
ZEČEVIĆ
VELIKA
uprave
KOPANICA
Predstavnik ZORA
PODRAVSKA 035/416Područnog
DRAGUN16, OSIJEK
707
ureda za
ŠMITAL
zaštitu i
spašavanje
Član Stožera ANICA
K.
035/473-311
za
BILANDŽIĆ
ZVOMNIMIRA
medicinsko
10, SLAV.
zbrinjavanje
ŠAMAC
Član Stožera EUGEN
LJ. GAJA 66,
035/481-092
za
CVITAN
KRUŠEVICA
veterinarsko
zbrinjavanje
i asanaciju
Član Stožera FRANJO
V. NAZORA
za
VUKSANOVIĆ 19, SLAV.
zbrinjavanje
ŠAMAC
stanovništva
i evakuaciju

STAN

TELEFON
24 SATA

035/296514

092/256-8596

035/473313

098/995-8821

035/473448

091/144-4537

035/473628

099/220-7076

035/477187

091/164-4708

031/375136

091/591-9843

035/473199

098/263-406

E- mail
adresa

098/962-4317

- Održano je __ sjednica stožera zaštite i spašavanja na kojima se raspravljalo o stanju sustava zaštite i
spašavanja na području općine.

Broj: 22
1.1.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Tim civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i
spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim
civilne zaštite opće namjene koji broji 17
(sedamnaest) obveznika.
Određeno 3 (tri) teklića za poslove mobilizacije
snaga civilne zaštite.
Provedena je obuka iz izgradnje zečjih nasipa, te je
izvršeno usklađivanje pripadnika sa evidencijom
ureda za obranu.
1.2.

Povjerenici civilne zaštite

Za 2 (dva) mjesna odbora određeni su povjerenici
civilne zaštite sukladno Planu civilne zaštite.

2.

PREVENTIVA

Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan
civilne zaštite.

2.1.

Plan zaštite i spašavanja

Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po
mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava
usklađeno djelovanje operativnih snaga u
aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom
području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije
aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja,
preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti
ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih
sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do
otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planovi se sastoje od:
1.
Upozoravanja,
2.
Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i
narastanja operativnih snaga,
3.
Mjera zaštite i spašavanja.
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Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju
za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati
katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
poplava i prolomi hidroakumulacijskih
brana,
potres,
opasnosti od prirodnih uzroka,
tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s
opasnim tvarima u stacionarnim objektima u
gospodarstvu i u prometu,
nuklearne i radiološke nesreće,
epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na
odlagalištima otpada te asanacija.
2.2.

Plan civilne zaštite

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

3.
VATROGASTVO
Za DVD Slavonski Šamac, sukladno njihovim
vlastitim programima i razvojnim projektima, u
Proračunu osigurati sredstva za
razvoj kadrovskih kapaciteta –
eventualno uposlenje novih vatrogasaca i broj
vatrogasaca koje planirate za polaganje stručnog
ispita;
planirane vježbe – koje, gdje, kada i
planirani troškovi;
sustav organizacije i djelovanja dežurstva, preseljenja i sl.).

4.
S K L O N I Š TA – P R O S TO R I Z A
SKLANJANJE
Pregled podrumskih prostorija koje se mogu
koristiti za sklanjanje
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ADRESA

1. Župni stan

Kruševica

2. Pavić Marko

Slavonski
Šamac

Stan

TELEFON
Mobitel
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Površina

Godina
gradnje
objekta

035/473100

1.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA
ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal
općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one
segmente sustava zaštite i spašavanja obzirom na
područje rada za koje su osnovani. Udruge koje
funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im
potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju
se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u
organizaciji i dr.
Udruge građana:
1. Izviđačko društvo „Mihaljevica“, K. Zvonimira
63, Sl. Šamac
2. Lovačko društvo „Fazan“ Slav. ŠamacKruševica K. Zvonimira 63, Sl. Šamac
3. Športsko- ribolovna udruga „Amur“ , Crkvena
ulica 14, Slav. Šamac
2.
OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA I PRAVNE OSOBE OD
INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA
PODRUČJU općine
6.1. Operativne snage zaštite i spašavanja
1. Općinski stožer zaštite i spašavanja
2. Tim civilne zaštite opće namjene
3. Povjerenici civilne zaštite
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Slavonski
Šamac“
6.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i
kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje
na području općine

1. Ljekarna „Derjanović“, Savska cesta 4, Sl. Šamac
2. Fortis d.o.o., M. Gupca 56, Sl. Šamac
3. „Brkić“ - uzgoj peradi, Strossmayerova 42 a,
Kruševica
4. Obiteljsko gospodarstvo „Branković“, uzgoj i
prerada voća, B. Radić 57, Kruševica
5. Obiteljsko gospodarstvo „Kocić“, Braće Radić
91, Kruševica
6. Poljoprivredno gospodarstvo „Čičak“,
Starčevićeva 27, Kruševica
7. Ugostiteljski obrt-objekt brze prehrane tip 1 Gaj,
Trg S. Radića 2, Kruševica
8. „Boss“ - instalaterski obrt, Gupčeva 52, Sl.
Šamac
9. „Božić Granit d.o.o“, Kralja Zvonimira 16, Sl.
Šamac

ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može
se zaključiti da je stanje sustava zaštite i spašavanja
zadovoljavajuće.
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju
stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena su
smotriranja i popuna Tima civilne zaštite, nositelji
zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja
upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer
zaštite i spašavanja aktivno je uključen u provođenje
mjera zaštite i spašavanja.
U narednom periodu potrebno je više pažnje
posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga zaštite i
spašavanja kroz provođenje vježbi i edukacija, te
kroz proračun osigurati dostatna financijska
sredstva za realizaciju navedenih zadaća.
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IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini

Red
broj

1.

2.

3.

REALIZIRANO
PLANIRANO
u 2015. god. (kn)
u 2016. god. (kn)
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opce namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
-Stožer zaštite i spašavanja - odore
4.000,00kn
-Postrojba CZ opće namjene - odore
6.000,00kn
-Poslovi zaštite i spašavanja
- vježba
-Smotriranje postrojbe opće namjene i
vježba
- redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 5.000,00 kn
12.000,00
17 st. 3. zakona
-Procjena rizika
8.750,00kn
9.000,00kn
UKUPNO:
13.500,00kn
31.000,00kn
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
58.000,00kn
75.000,00kn
-Vatrogasna zapovjedništva općine
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
58.000,00kn
75.000,00kn
HGSS STANICA SLAVONSKI
BROD
OPIS POZICIJE

-Redovne donacije

5.000,00kn

5.000,00kn

5.000,00kn

5.000,00kn

-Opremanje
UKUPNO:

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
-Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA
5.
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
6.
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SVEUKUPNO
76.500,00kn
111.000,00kn
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
4.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 810-01/15-01/19
URBROJ: 2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 4. prosinac 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Franjo Vuksanović, v.r.
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koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo
humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite:
načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo
kontinuiteta djelovanja.

44.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15) i članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac
(«Službeni vjesnik BPŽ » br.6/13), Općinsko vijeće
općine Slavonski Šamac na 16. sjednici Općinskog
vijeća, održanoj 04.prosinca 2015. godine, donijelo
je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
općine Slavonski Šamac za razdoblje
2016. – 2019.g.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava
civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.

UVOD
Civilne zaštite je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod
velikih nesreća i katastrofa organiziraju
sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno
odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti
(preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave organizira volontere u provođenju
određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i
posebnih propisa.

Broj: 22

»SLUŽBENI VJESNIK«

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake
četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu
prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o
osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan
uključuje materijalna sredstva i opremu snaga
civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga
radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih
uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje,
opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje
operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama
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i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja
civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje,
evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u
provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i
spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara
i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u
postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te
vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze
podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u
velikim nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave koordinira djelovanje
operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih
za područje te jedinice u velikim nesrećama i
katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera
civilne zaštite.
Općinski načelnik, načelnik općine i načelnik
općine dužni su se osposobiti za obavljanje poslova
civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na
dužnost, prema programu osposobljavanja koji
provodi Državna uprava.

1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
Cilj je definiranje snaga i materijalno tehničkih
sredstava kojima načelnik općine raspolaže u
slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih
ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene
koordinacije djelovanja sustava.
Operativne snage sustava civilne zaštite na
području općine su:
a) stožer civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja
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e) udruge
f) postrojbe civilne zaštite
- Tim civilne zaštite opće namjene
g) povjerenici civilne zaštite
h) koordinatori na lokaciji
i) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

a) Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i
koordinativno tijelo za provođenje mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće
i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne
zaštite na svom području, upravlja reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja
javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Izvršno tijelo jedinica područne (regionalne)
samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i
imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove
stožera od predstavnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite, upravnih tijela jedinice i područne
(regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od
osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice
područne (regionalne) samouprave.
Radom stožera civilne zaštite jedinice područne
(regionalne) samouprave rukovodi načelnik stožera,
a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje
preuzima izvršno tijelo jedinice područne
(regionalne) samouprave.
Stožeri civilne zaštite mogu od znanstvenih i drugih
institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova
tražiti pružanje stručne pomoći i savjeta, radi
poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za
zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša.
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b) Operativne snage vatrogastva
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne
postrojbe i druge operativne snage vatrogastva
određene posebnim propisima kojima se uređuje
područje vatrogastva.
Operativne snage vatrogastva temeljna su
operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u
sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama
posebnih propisa kojima se uređuje područje
vatrogastva, ovoga Zakona, planovima djelovanja
civilne zaštite jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i Državnim planom
djelovanja civilne zaštite.
c) Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su
temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju
obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim
propisima kojima se uređuje područje djelovanja
Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na
temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje
djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama
ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne
zaštite.
d) Operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja
Operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja su temeljna operativna snaga sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i
izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno
posebnim propisima kojima se uređuje područje
djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja,
ovoga Zakona, planovima civilne zaštite jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i
Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
e) Udruge
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za
sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti,
podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske,
zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni
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su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji
je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim
sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih
operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih
postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje
mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno
odredbama ovog Zakona i planovima jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u
planovima djelovanja civilne zaštite na svim
razinama ustrojavanja sustava.
Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova
za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite na teret proračuna jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave ili
državnog proračuna Republike Hrvatske, ovisno na
čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
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Izvršna tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave međusobne odnose s
udrugama reguliraju sporazumima kojima se
utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite,
uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti
sustava civilne zaštite te financijska sredstva
(donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga
za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu
civilne zaštite udruge samostalno provode
osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u
osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim
snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.
f) Postrojba civilne zaštite
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu
civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, osnovana
postrojba civilne zaštite opće namjene i sljedećem
sastavu:
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g) povjerenici civilne zaštite
Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
za pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih
građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore i
manja naselja.
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu
civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, određeni su
povjerenici i njihovi zamjenici za 2 (dva) mjesna
odbora i 6 (šest) povjerenika.
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i
uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera
osobne i uzajamne zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom
poduzimanju mjera civilne zaštite te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne
zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju
evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika
ranjivih skupina
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima
za uzbunjivanje u stambenim zgradama na
području svoje nadležnosti i o propustima
obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
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(regionalne) samouprave određene od interesa za
sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim
planovima izraditi plan o načinu organiziranja
provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih
propisa i njihovih općih akata.
Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti
utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja,
velike nesreće i/ili katastrofe dužna je o tome bez
odgode obavijestiti nadležni centar 112.
Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu
načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave i načelnika
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te
sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim
resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite.
Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u
situacijama iz stavka 6. ovog članka podmiruju se iz
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i državnog proračuna Republike
Hrvatske.
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela
omogućiti svojim zaposlenicima koji su raspoređeni
u operativne snage sustava civilne zaštite
sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite.

h) Koordinator na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu
situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s
nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje
djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima
izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera
civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava
civilne zaštite.

2. PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA
CIVILNE ZAŠTITE
Sklanjanje
Na području općine Slavonski Šamac nalazi
se 6 (šest) smještajnih objekata sveukupnog
smještajnog kapaciteta za 650 (šestopedeset) osoba.

i) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi,
materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je u promatranom periodu :

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih
nesreća i katastrofa pravne osobe koje su odlukama
izvršnih tijela jedinica lokalne i područne

-uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa
stanovišta prostornog planiranja, uređenja,
organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je
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neophodno i mjere civilne zaštite postaviti
integralno, u svim vrstama učešća u prostornom
planiranju,
-naložiti da osiguraju građenja skloništa sukladno
Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti i propišu kriterije za
gradnju skloništa na svom području,
-naložiti pravnim osobama koje imaju u vlasništvu
skloništa permanentno izdvajanje sredstava za
tekuće održavanje skloništa, tehničku kontrolu i
investicijsko održavanje skloništa.
Uzbunjivanje
Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o
vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je Državne
uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda u
Slavonskom Brodu, koji postupa sukladno
Pravilniku o uzbunjivanju stanovništva. Iako
gradovi nemaju obveze u razvijanju ovog sustava,
potrebno je osigurati informiranost o stanju sustava
za uzbunjivanje na području općine.
Slijedom rečenog, DUZS Područni ured
Slavonski Brod bi trebao kontinuirano izvještavati o
stanju sustava uzbunjivanja i obavješćivanja na
način da njihovo izvješće postane sastavni dio
Izvješća o stanju civilne zaštite na području općine.
Informiranost podrazumijeva analizu
sustava na način da se:
-utvrdi stupanj tehničke opremljenosti sustava na
cijelom području općine,
-kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja nije u
funkciji ili je u stanju koji ne omogućava
pravovremeno upozoravanje stanovništva,
-obavijesti o planiranim ulaganjima u sustav u
narednom periodu.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja
veći broj ljudi, (škole, vrtići, sportske dvorane,
stadioni i sl.) dužni su:
-uspostaviti i održavati odgovarajući sustav
uzbunjivanja građana,
-povezati sustav sa županijskim centrom 112.
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3. ZAŠTITA OKOLIŠA
Zakon o zaštiti okoliša („NN“ 80/13, 153/13 i
78/15), Nacionalna strategija zaštite okoliša i
Strateški plan zaštite okoliša dale su odrednice i
usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u
skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i
kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje
gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih,
organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite
okoliša.
Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje
uključuju opasne tvari („Narodne novine“ 44/14),
utvrđena je obveza izvještavanja gospodarskih
subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja,
prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih
tvari. Agencija za zaštitu okoliša Republike
Hrvatske formirat će registar rizičnih i potencijalno
rizičnih postrojenja iz kojega će bit vidljivi
gospodarski subjekti na prostoru općine koji
proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze
ili skupljaju opasne tvari.

4. PLANSKI DOKUMENTI
Zakon o sustavu civilne zaštite ( „NN“ br.
82/15) i Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova civilne zaštite („NN“
30/14 i 67/14) utvrdio je jedinicama lokalne i
područne samouprave izradu planskih dokumenata,
sa ciljem usklađenog djelovanja raspoloživih
resursa u odgovoru na velike nesreće i katastrofe.
Uvažavajući zakonom utvrđene obveze kao
i potrebu da se prije svega vlastitim snagama i
sredstvima zaštiti stanovništvo i sva materijalna
dobra na prostoru općine potrebno je:
-Izraditi procjenu rizika od velikih nesreća
-Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA
PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga
ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama
različito reagiraju, pojedini su skloni panici, neki
traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati,
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što ponekad može imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i
smanjenja štete potrebno je konstantno educirati
stanovništvo na slijedeći način:
-provođenje informiranja građana putem sredstava
javnog informiranja,
-provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih
odbora i drugih institucija,
-prema postojećem kalendar obilježavanje svih
datuma od značaja za zaštitu i spašavanje,
-prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,
-uvrštavanjem na web stranicu općine informacije o
sustavu civilne zaštite, korisnih za informiranje
građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama,
kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti
osjećaju sigurnosti građana
u funkcioniranje
cjelokupnog sustava civilne zaštite.
6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE
ZAŠTITE
Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj
razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina sa
odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste
razine.
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Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite
potrebno je utvrditi izvore i način financiranja
sustava civilne zaštite. U Proračun je potrebno
ugraditi sredstva za financiranje sustava civilne
zaštite imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu
civilne zaštite i odredbe posebnih propisa:
Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska
sredstva za:
-stožer civilne zaštite
-postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe
Zakona o vatrogastvu,
-Postrojbi civilne zaštite (opremanje i smotriranje),
-službe i pravne osoba koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru svoje redovne
djelatnosti,
-udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem
temeljem posebnih propisa na području (Crveni
križ, Gorska služba spašavanja)
-ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje,
-unapređenje sustava civilne zaštite (edukacija,
intelektualne usluge, promidžba, vježbe),
-naknade mobiliziranim pripadnicima timova
civilne zaštite,
-naknade za privremeno oduzete pokretnine radi
provođenja mjera civilne zaštite.

U tom smislu potrebno je u promatranom
razdoblju:
8. ZAKLJUČAK
-uspostaviti kontakte sa Požeško-Slavonskom
županijom, budući da se sustav civilne zaštite u
kriznim situacijama, među ostalima, temelji na
načelu solidarnosti u pružanju pomoći,
-uspostaviti kontakte sa susjednim gradovima i
općinama, budući da se sustav civilne zaštite u
kriznim situacijama, među ostalima, temelji na
načelu solidarnosti u pružanju pomoći,
-uspostaviti pograničnu suradnju u području civilne
zaštite sa susjednim

7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Kroz financiranje sustava civilne zaštite
potrebno je postići racionalno, funkcionalno i
učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.

Jedino razvijen i usklađen sustav civilne
zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike
prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote
građana i uništiti stečena materijalna dobra. Dobra
povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi
njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom
trošenju financijskih sredstava iz Proračuna.
Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima
izvršavanja očekuje se da će općina Slavonski
Šamac na kraju planiranog razdoblja imati :
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih
dokumenata,
-završene sve aktivnosti oko izrade planskih
dokumenata Službe i pravne osobe koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje
redovne djelatnosti,
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-završene sve aktivnosti oko izrade planskih
dokumenata jedinica lokalne samouprave,
-formirane postrojbe civilne zaštite,
-djelomično popunjene postrojbe materijalnotehničkim sredstvima,
-educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja
i izvršenja.
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-educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite,
-višu razinu informiranosti građana o sustavu
civilne zaštite, a samim time i veće povjerenje u
sustav.

vatrogasna zajednica
DUZS, Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite

studeni
studeni
Studeni
Studeni

Kont. tijekom godine

Udruge od interesa za
zaštitu i spašavanje.

Siječanj-prosinac

Siječanj-veljača

Izrada plana vježbi civilne zaštite
DVD Slavonski Šamac

načelnik općine

rujan

Travanj- svibanj

Ovlaštenik

Rujan-studeni

Provesti edukaciju tima opće
namjene (požar otvorenog
prostora)
Prikupiti Planove rada udruga
koje se nalaze u Odluci o pravnim
osobama od interesa za zaštitu i
spašavanje
Zatražiti Izvješće o radu i Plan
rada vatrogasne zajednice općine
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja
Izraditi analizu stanja sustava
civilne zaštite
Izraditi smjernice za organizaciju
i razvoj sustava civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

Načelnik općine

Ovlaštenik

srpanj

travanj - lipanj

Izrada procjene rizika od velikih
nesreća

2016.g.
Nositelji izrade

Donošenje Odluke o pravnim
osobama od interesa za zaštitu i
spašavanje
Početak izrade Plana djelovanja
civilne zaštite
Izraditi plan razvoja sustava CZ

Rokovi izvršenja

Aktivnosti

-

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod

Ustupanjem potrebnih podataka:
sve pravne osobe koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru redovne
djelatnosti
- vlasnici i korisnici kritične
infrastrukture

Suradnja

Izvješće se podnosi
gradskom vijeću

Napomena
načelnik općine daje
suglasnost na nacrt
Procjene,
PU DUZS daje svoje
mišljenje i Procjenu
prosljeđuje
ravnatelju
DUZS na dobivanje
suglasnosti.
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Izvršiti obuku povjerenika civilne
zaštite
Dostaviti izvode pravnim
osobama iz Plana djelovanja
civilne zaštite.
Izvršiti obuku zapovjednika i
zamjenika zapovjednika postrojbe
i zapovjednika skupina
Prikupiti Planove rada udruga
koje se nalaze u Odluci o pravnim
osobama od interesa za zaštitu i
spašavanje
Zatražiti Izvješće o radu i Plan
rada vatrogasne zajednice općine
Planirati sredstva za potrebe
postrojbe CZ zbog uvrštenja u
Proračun.
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja
Napraviti analizu izvršenja
Smjernica za 2016.
Napraviti Izvješće o stanju
sustava civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

Donijeti rješenje o imenovanju
zapovjednika i zamjenika
zapovjednika postrojbe opće
namjene
Izvršiti popunu postrojbe opće
namjene

Aktivnosti

2017.g.

ovlaštenik

Učilište za vatrogastvo i
civilnu zaštitu
Udruge od interesa za
zaštitu i spašavanje.

vatrogasna zajednica
Stožer civilne zaštite

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite

svibanj

Prema rasporedu
Učilišta
travanj

studeni
studeni

studeni

studeni

Kontinuirano tijekom
godine

studeni

DUZS PU Slavonski Brod

načelnik općine

Nositelji izrade

svibanj

ožujak

veljača

Rokovi izvršenja

Suradnja

DUZS PU Slavonski Brod

Udruge od interesa za zaštitu i
spašavanje
DUZS PU Slavonski Brod

Izvješće se podnosi
gradskom vijeću

Napomena
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DUZS PU Slavonski Brod
DUZS PU Slavonski Brod

Učilište za vatrogastvo i
civilnu zaštitu
načelnik općine

svibanj
ožujak

prema rasporedu
Učilišta
travanj

vatrogasna zajednica
Stožer civilne zaštite
DUZS, Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite

studeni
studeni.
studeni

studeni

Kontinuirano
tijekom godine

studeni

Udruge od interesa za
zaštitu i spašavanje.

rujan

svibanj

načelnik općine

veljača

Donijeti odluku o pozivanju
pripadnika postrojbe opće namjene s
namjerom provjere mobilizacijske
spremnosti.
Izvršiti obuku stožera civilne zaštite
Izvršiti pozivanje postrojbe opće
namjene zbog provjere
mobilizacijske spremnosti.
Izvršiti obuku voditelja ekipa u
postrojbi opće namjene
Inicirati susret sa čelnicima susjednih
općina na temu civilne zaštite
Za web stranicu općine izraditi link
na kojemu će biti informacije za
građane .
Prikupiti Planove rada udruga koje se
nalaze u Odluci o pravnim osobama
od interesa za zaštitu i spašavanje
Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada
vatrogasne zajednice
Planirati sredstva za potrebe postrojbi
CZ zbog uvrštenja u Proračun
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja
Napraviti analizu izvršenja Smjernica
za 2017.
Napraviti Izvješće o stanju sustava
civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

2018.g.
Nositelji izrade

rokovi izvršenja

Aktivnosti

DUZS PU Slavonski Brod

DUZS PU Slavonski Brod

Suradnja

Izvješće se podnosi
gradskom vijeću

Napomena
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Udruge od interesa za
zaštitu i spašavanje.

rujan

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite

listopad

studeni

Kontinuirano
tijekom godine

studeni

Stožer civilne zaštite

listopad

rujan

Napomena

Izvješće se podnosi
gradskom vijeću

Predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Vuksanović, v.r.

DUZS PU Slavonski Brod

Suradnja
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Slavonski Šamac, 4. prosinca 2015. godine.

Planirati sredstva za potrebe postrojbi
CZ zbog uvrštenja u Proračun.
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja
Napraviti analizu izvršenja Smjernica
za 2018.
Napraviti Izvješće o stanju sustava
civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

načelnik općine

travanj

vatrogasna zajednica

DUZS PU Slavonski Brod

ožujak

Rujan

načelnik općine

veljača

Donijeti odluku o pozivanju
pripadnika postrojbe opće
namjene s namjerom provjere
mobilizacijske spremnosti.
Izvršiti pozivanje postrojbe opće
namjene zbog provjere
mobilizacijske spremnosti.
Izvršiti pozivanje povjerenikazbog
provjere mobilizacijske spremnosti
Inicirati susret sa čelnicima susjednih
općina na temu civilne zaštite.
Prikupiti Planove rada udruga koje se
nalaze u Odluci o pravnim osobama
od interesa za zaštitu i spašavanje
Prikupiti potrebe u zaštiti i
spašavanju pravnih osoba i vlasnika
kritične infrastrukture koji su izradili
vlastite planske dokumente.
Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada
vatrogasne zajednice

2019.g.
Nositelji

Rokovi izvršenja

Aktivnosti
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45.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15) i članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije¨“
br. 6/13), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac
na 16. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 04.
Prosinca 2015. godine, donijelo je
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite općine
Slavonski Šamac
za 2016. – 2018.g.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava
civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.

UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti
(preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo
humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite:
načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo
kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod
velikih nesreća i katastrofa organiziraju
sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno
odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave organizira volontere u provođenju
određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
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trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake
četiri godine
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– osigurava financijska sredstva za izvršavanje
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Red
broj

1.

2.

3.

OPIS POZICIJE

5.

6.

2017.g.

2018.g.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvj eta za evakuaciju,
zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Stožer civilne zaštite – odore, veza ,
4.000,00 kn
edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora,
6.000,00 kn
edukacija
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava
9.000,00 kn
10.000,00 kn
CZ
Vježba operativnih snaga zaštite i
spašavanja
Povjerenici civilne zaštite, voditelji
objekata za smještaj
Materijalna i tehnička oprema operativnih
snaga
Redovno tekuće ažuriranje priloga i
12.000,00 kn
podataka iz sadržaja dokumenat a
UKUPNO:
31.000,00 kn
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
75.000,00 kn
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena u groženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:
75.000,00 kn
HGSS STANICA SLAVONSKI BROD
Redovne donacije
5.000,00 kn
Opremanje

UKUPNO:
4.

2016.g.

5.000,00 kn
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SVEUKUPNO
111.000,00 kn
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

KLASA:810-01/15-01/21
URBROJ:2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 4. prosinca 2015.

KLASA:810-01/15-01/21
URBROJ:2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 4. prosinca 2015.
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46.
Na temelju članka 31.stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“ br. 26/03.- pročišćeni tekst,
82/04. i 110/04. – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i
36/15), čl. 32., alineja 19. Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
6/13.), čl. 28. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br.6/13.), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na svojoj 16. održanoj 4. prosinca
2015. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1.) Ovom Odlukom propisuju se uvjeti, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa na području općine
Slavonski Šamac, i to:
1.
područja zona u općini Slavonski Šamac
3
2.
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određena u kunama po m građevine za pojedinačne
zone,
3.
način obračuna i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
4.
postupak kod izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu,
5.
uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
6.
izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobođenja od
plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.
1.)
2.)

Komunalni doprinos prihod je Proračuna općine Slavonski Šamac.
Komunalnim doprinosom vlasnik građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirenju
troškova izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja i
- javnu rasvjetu
3.)
Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavlja zemljište na kojem će se graditi i
uređaji infrastrukture iz stavka 2. ovog članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje
postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.
Članak 3.
1.)

Komunalni doprinos plaća vlasnih građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
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TEMELJNE ODREDBE
Članak 4.

Za utvrđivanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuju se tri zone na području općine Slavonski Šamac.
I. ZONA obuhvaća: Trg Stjepana Radića: k.č.br.: 172, 173, 174, 175/1 i 175/2 u k.o. Kruševica.
II. ZONA obuhvaća: Ulica kralja Zvonimira: k.č.br.: 122, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1 i 126/2 u k.o.
Slavonski Šamac.
III. ZONA obuhvaća: ostatak područja općine Slavonski Šamac, odnosno sve ostale k.o. Kruševica i k.o.
Slavonski Šamac.
Članak 5.
Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa, po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim
zonama, određuje se u kunama po m3 stambene građevine i iznose:
JAVNE

ZONE

NERAZVRSTANE

GROBLJA

JAVNA
RASVJETA

UKUPNO

POVRŠINE

CESTE

I

2,50

3,50

1,50

1,50

9,00

II

2,25

3,25

1,25

1,25

8,00

III

0,50

1,00

0,50

1,00

3,00

Za ostale građevine, koje nisu stambene građevine, do 50 m3, ne plaća se komunalni doprinos. Za razliku obujma
(razlika iznad obujma od 50 m3) jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za izgradnju građevine koje nisu
stambene 2,00 kn/m3 za sve zone, a raspored sredstava vrši se na sljedeći način:
Javne

Nerazvrstane

Javna

površine

ceste

Groblja

rasvjeta

Ukupno

0,50

0,50

0,50

0,50

2,00

Članak 6.
1.) Komunalni doprinos obračunava se i plaća po obujmu, odnosno m3 (prostornom) građevine koja se gradi
na građevinskoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog gradnje nove građevine, ili kada se
dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku u obujmu na prijašnju
građevinu.

Članak 7.
2.) Obračun komunalnog doprinosa vrši se na način da se osnovica za izračun iz članka 6. ove Odluke množi s
jediničnom vrijednosti iz članka 5. ove Odluke, u zoni u kojoj se građevina gradi ili dograđuje.
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Članak 8.
3.) Za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni doprinos obračunava se i
plaća po m2 korisne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za
obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa
za obračun obujma po m3 građevine i iznosi 2,00 kn/m2 za sve zone, a raspored sredstava vrši se na
slijedeći način:
Javne

Nerazvrstane

Javna

površine

ceste

Groblja

rasvjeta

Ukupno

0,50

0,50

0,50

0,50

2,00

Članak 9.
1.) Rješenjem o komunalnom doprinosu može se odobriti plaćanje komunalnog doprinosa najviše u 3
obroka, na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, s tim što prvi obrok ne može biti manji od
50 % utvrđenog iznosa.
2.) Visina preostala dva mjesečna obroka utvrđuje se na način da se ukupan iznos naknade, umanjen za prvi
obrok, raspodjeljuje na dva jednaka iznosa.
Mjesečni obroci dospijevaju na naplatu, odnosno plaćaju se do kraja mjeseca za tekući mjesec, u skladu s
Planom otplate, koji je sastavni dio Rješenja o komunalnom doprinosu.
Visina komunalnog doprinosa i prikaz obračuna komunalnog doprinosa te način i rok plaćanja utvrđen u
skladu s odredbama ove Odluke, sastavni su dio rješenja o komunalnom doprinosu.
Obveza plaćanja mjesečnih obroka počinje prvi kalendarski mjesec nakon mjeseca u kojem je rok
dospijeća plaćanja prvog obroka.
3.) Obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa koji komunalni doprinos plaćaju na temelju čl. 22.
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine», br. 86/12 i 143/13) i na
temelju čl. 122. Zakona o gradnji («Narodne novine», br. 153/2013), kod jednokratnog plaćanja
komunalnog doprinosa odobrava se popust od 25% na visinu komunalnog doprinosa utvrđenog
izračunom u skladu s odredbama ove Odluke.
Visina komunalnog doprinosa bez popusta i iznos komunalnog doprinosa s popustom utvrđuje se u
svakom rješenju za komunalni doprinos s jednokratnim plaćanjem komunalnog doprinosa.
Jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa, smatra se plaćanje cjelokupnog iznosa komunalnog
doprinosa utvrđenog Rješenjem o komunalnom doprinosu, putem jedne ili više uplata, koja obveza se
utvrđuje u roku 30 dana od dana izvršnosti Rješenja za komunalni doprinos.
Ako se podnositelj pismeno ne izjasni o načinu plaćanja komunalnog doprinosa, odnosno ako je utvrđeni
komunalni doprinos 1.000,00 kn ili manje, Jedinstveni upravni odjel izdaje Rješenje s jednokratnim
plaćanjem.
4.) Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji komunalni doprinos plaća sukladno čl. 22. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(«Narodne novine» br. 86/12 i 143/13), rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa odobrava se
odgoda plaćanja doprinosa, odnosno odgoda početka njegovog plaćanja u slučaju obročne otplate, za
godinu dana od dana izvršnosti rješenja, ako to zatraži podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade.
5.) Rok za jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa, odnosno kod obročne
otplate rok plaćanja prvog obroka, iznosi 30 dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.
6.) Propuštanje plaćanja cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa s popustom u roku, neovisno o tome da
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li plaćanje nije izvršeno u dijelu ili u cijelosti te neovisno o razlozima plaćanja, obveznik nema pravo na
popust i obvezan je platiti visinu komunalnog doprinosa utvrđenog izračunom bez popusta, sa zateznom
kamatom koja se obračunava na dospjeli neplaćeni dio tog iznosa bez popusta.

Članak 10.
1.) Tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojega se može graditi, dužno je u zakonskim rokovima i
na način propisan Zakonom o gradnji, Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i drugim
važećim zakonima, potreban primjerak dokumentacije za obračun komunalnog doprinosa dostaviti
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Slavonski Šamac, radi donošenja rješenja o komunalnom
doprinosu.
2.) Rješenje o komunalnom doprinosu iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel općine
Slavonski Šamac u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.

Članak 11.
1.) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel općine Slavonski Šamac u postupku
pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.
2.) Rješenje iz točke 1. ovog članka obvezatno sadrži:
a) iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
b) način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
c) prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,
d) popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će općina Slavonski Šamac izgraditi u
skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
e) obvezu općine Slavonski Šamac o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost
objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke - d – ovog članka i ostvareni priliv
sredstava, ako Općina Slavonski Šamac ne izvrši svoju obvezu.

Članak 12.
1.) Obveznik komunalnog doprinosa može za suglasnost općine Slavonski Šamac i sam snositi troškove
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, te da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa pod uvjetima
utvrđenim pisanim ugovorom s općinom Slavonski Šamac.

Članak 13.
1.) Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba upravnom odjelu Županije, nadležnom za
poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 14.
1.) Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel općine Slavonski Šamac u
postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.
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Članak 15.
1.) Od plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti se oslobađaju:
1. općina Slavonski Šamac, kada je investitor, suvlasnik investitora ili imatelj poslovnog udjela
investitora, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30.,stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu;
2. suinvestitori općine Slavonski Šamac koji grade građevine od općeg interesa za općinu Slavonski
Šamac o čemu odlučuje Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac;
3. ako se radi o izgradnji objekata na području općine Slavonski Šamac za potrebe školskog
obrazovanja (predškolskog, osnovnog, srednjeg i sl.)
4. ako se radi o izgradnji vjerskih objekata;
5. ustanove zdravstvene i socijalne zaštite;
6. udruge građana sa sjedištem na području općine, a registrirane su u skladu sa Zakonom o
udrugama;
7. obveznici koji su utvrđeni posebnim zakonskim propisima.

Članak 16.
1.) Na temelju pismenog zahtjeva investitora, odnosno vlasnika građevne čestice na kojoj se gradi, pravo na
djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa, kao jednokratno pravo imaju:
a) HRVI Domovinskog rata u postotku oštećenja organizma,
b) Hrvatski branitelji koji su u obrani suvereniteta RH proveli:
c)

do 6 mjeseci
10%
od 6 do 12 mjeseci
20%
od 12 do 24 mjeseca
30%
više od 24 mjeseca
50%
Hrvatski branitelji koji prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje («NN» 174/04, 92/05, 02/07,
107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14), a za odgovarajuću
stambenu površinu, kako slijedi:
2

- samac
35 m
2
- dvočlana obitelj
45 m
2
- tročlana obitelj
60 m
2
- četveročlana obitelj
70 m
2
- peteročlana obitelj
80 m
2
- za svakog slijedećeg člana obitelji dodatnih 10 m
2.) Pravo iz točke a., b. i c. prethodnog stavka međusobno se isključuju.
3.) Djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem iz čl. 10., st. 2. ove
Odluke.
4.) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. Ovog članka uz zahtjev stranke za djelomično
oslobođenje mora podnijeti dokaz o invaliditetu (pravomoćno rješenje) ili potvrdu ovlaštenog Ureda za
obranu o vremenu provedenom u Hrvatskoj vojsci.
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Članak 17.
1.) Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa predviđaju
se iz Proračuna općine Slavonski Šamac.

I. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br.1/13) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.1/15).

Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
KLASA: 363-01/15-01/54
URBROJ:2178/09-02-15-1
Slavonski Šamac, 4. prosinca 2015. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.
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47.

Na temelju članka 201. stavka (1) i članka 94. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine,
broj 153/13) i članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“, broj
6/13.), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac, na 16. sjednici održanoj 4. prosinca 2015. godine, donosi:
ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja općine Slavonski Šamac sa Zakonom o prostornom uređenju
(NN br. 153/13)

Članak 1.
Donosi se usklađenje Prostornog plana uređenja općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik BPŽ“ br. 05/2007) sa
Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13).

Članak 2.
Usklađenje Prostornog plana uređenja općine Slavonski Šamac iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Plan),
sadrži :

0)

OPĆI DIO

A)

TEKSTUALNI DIO
1.

B)

GRAFIČKI DIO
3.B.

C)

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

PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE MJ 1: 25 000

OBVEZNI PRILOZI
1.

Obrazloženje usklađenja

2.

Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja

3.

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

4.

Evidencija postupka izrade i donošenja usklađenja
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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 prikaz Prostornog plana uređenja općine Slavonski Šamac
(Službeni vjesnik BPŽ br. 05/2007), naveden u čl. 2 ove Odluke.
U odredbama za provođenje, brišu se tekst odredbi članka 196. i 197., a postojeći tekst članka 198. se mijenja
novim koji glasi:
„Članak 198.
Način korištenja zemljišta i uvjeti gradnje određuju se temeljem odredbi za provođenje ovog Plana.
Sve neizgrađeno građevinsko zemljište definirano ovim PPUO smatra se uređenim. Za neizgrađene
građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a nisu na kartografskim prikazima
mjerila 1: 5000 označene kao neuređene ostvaruju svoje pravo (status uređenog) isključivo objedinjenjem s
neposrednom susjednom česticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu površinu. Za
postojeći put koji je dostatan za odvijanje prometa, a uži od profila propisanog odredbama ovog Plana, prilikom
utvrđivanja građevne čestice potrebno je osigurati širinu koridora prema odredbama ovog Plana.“
Ostali članci odredbi za provođenje se zadržavaju.
Zadržava se tekstualni dio, i slijedeći kartografski prikazi Prostornog plana uređenja općine Slavonski Šamac
(Službeni vjesnik BPŽ br. 05/2007):
1.

KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

M 1:25.000

1.A.

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

M 1:25.000

2.A.

ENERGETSKI SUSTAV

M 1:25.000

2.B.

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3.A.

UVJETI KORIŠTENJA

M 1:25.000
M 1:25.000

4.A. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA: Slavonski Šamac, Kruševica.

M 1:5.000

4.B. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA : Kruševica.-Dubočica

M 1:5.000

Članak 5.
Odluka o usklađenja Prostornog plana uređenja općine Slavonski Šamac sa Zakonom o prostornom uređenju (NN
br.153/13) objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
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Članak 6.
Usklađenje Prostornog plana uređenja općine Slavonski Šamac je izrađeno u (6) šest primjeraka potpisanih od
strane izrađivača plana i Predsjednika Vijeća općine koji se imaju smatrati izvornikom, od čega se (1) jedan nalazi
u pismohrani izrađivača plana, a ostali se dostavljaju nadležnim tijelima za provođenje plana.
Uvid u Plan može se izvršiti na adresi:
− Brodsko-posavske županije, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Trg pobjede 26a, 35000
Slavonski Brod;
− Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod kao i
na web stranici Zavoda;
− web stranici sustava ISPU-Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu (8.) osmog dana po objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodsko posavske županije„
.
KLASA:350-01/15-01/11
URBROJ:2178/09-02-15-3
Slavonski Šamac, 4. prosinac 2015. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:
Franjo Vuksanović, 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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