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OPĆINA GUNDINCI

41.
Temeljem odredbi članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12,
15/15) te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" broj 09/13),
Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
Plana Proračuna općine Gundinci za 2015. godinu
I. Opći dio
Članak 1.
U Proračunu općine Gundinci za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. članak 1. mijenja se: A. Račun
prihoda i rashoda za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017., kako slijedi:
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Članak 2.
U članku 2. Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda za 2015.
godinu i projekcije za 2016. i 2017. mijenjaju se kako slijedi:
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I. Izmjene i dopune Plan proračuna općine Gundinci za 2015. godinu,te projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu Posebni dio programska
klasifikacija Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna Općine Gundinci za 2015. godinu, te
projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj
klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

Članak 3.

II. POSEBNI DIO
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Članak 4.
U Planu razvojnih programa za razdoblje 2015. - 2017. godine, koji čini sastavni dio I. izmjena i dopuna Plana Proračuna općine Gundinci za
2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima. Plan
razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Gundinci povezanih sa programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
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Klasa: 400-08/15-01/14
Urbroj: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

I. izmjene i dopune Plana Proračuna općine Gundinci za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko- posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr, a primjenjuju se od 1. siječnja 2015. godine.

Članak 5.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
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42.
OBRAZLOŽENJE
i. izmjena i dopuna Plana Proračuna općine Gundinci za 2015. godinu,
te projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu
ZAKONSKA OSNOVA
Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), predstavničko tijelo
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti Proračun za iduću
proračunsku godinu i projekcije Proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.
Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi
ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih
propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz Proračuna općine. Pri sastavljanju prijedloga planskih
dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja Proračuna, programskog planiranja,
proračunskih klasifikacija i drugo.
Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama Proračuna
prema postupku za donošenje Proračuna. Cilj ovih izmjena i dopuna Proračuna je usklađivanje usvojenog
financijskog plana s pokazateljima kretanja punjenja Proračuna te usklađivanja rashoda i izdataka
temeljem preuzetih obveza po računima, ugovorima i provedenim postupcima javne nabave, dale
usklađivanje plana s realnim pokazateljima.
Proračun općine Gundinci za 2015. godinu, te projekcije za 2016. i 2017. godinu usvojen je na sjednici Općinskog
vijeća održanoj 19. lipnja 2015. godine.
I. Izmjene i dopune Plana proračuna općine Gundinci za razdoblje od 2015. do 2017. godine sastavljene su
sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate
prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračuni su
dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama
Zakona o proračunu i Pravilnika, u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i
izvještavanja.
Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće:
- ekonomska,
- organizacijska,
- programska,
- funkcijska,
- lokacijska klasifikacija te
- izvori financiranja,
i kao takve primijenjene su u izradi i. Izmjena i dopuna plana Proračun Općine Gundinci za 2015. godinu, te
projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu.
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OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA POSLOVANJA
I. Izmjenama i dopunama Plana Proračuna općine Gundinci za 2015. godinu predlažu se prihodi u ukupnom
iznosu od 3.500.000 kn. Planirani prihodi sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 2.897.000,00 kn i
837.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
I. Izmjenama i dopunama Plana za 2015. godinu predlaže se ukupno smanjenje prihoda u odnosu na prvobitan plan
za 6.205.592,27 kn. Do većih odstupanja u odnosu na prvobitan plan došlo je u kategoriji prihoda poslovanja i to u
skupini konta Pomoći iz inozemstva od subjekata unutar opće države.
U nastavku dan je tabelarni prikaz smanjenja prihoda u odnosu na prvobitan plan proračuna usvojenog na
sjednici od 19. lipnja 2015. godine po osnovnim skupinama konta.
Tabelarni prikaz broj 1.: Pregled kretanja promjena prihoda I. Izmjenama i dopunama za 2015. godinu u
odnosnu na prvobitan plan.
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PRIHODI OD POREZA
Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju:
porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području
općine Gundinci) te porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta)
porez na tvrtku koji plaćaju vlasnici poduzeća i obrta sukladno Odluci o općinskim porezima
porez na promet nekretninama - odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu
o porezu na promet nekretninama
porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sukladno Odluci o općinskim porezima.
Prihodi od poreza I. Izmjenama i dopunama Plana za 2015. godinu smanjeni su za ukupno 261.500,00 kn u odnosu
na prvobitan plan. U toj kategoriji najveće smanjenje vidljivo je na Porezu na dohodak.
Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio općine sa statusom
potpomognutog područja u porezu na dohodak iznosi 88 %, a preostalih 12 % prihoda od poreza, prihod je
Županijskog proračuna.
Porez na promet nekretnina bilježi porast za 5.000,00 kn. Udio općine u porezu na promet nekretninama iznosi 80
%, preostalih 20 % prihoda, prihod je državnog proračuna. Također valja naglasiti da se I. Izmjenama i dopunama
Plana proračuna porez na tvrtku povećava sa prethodno 15.000,00 kn planiranih na novo planiranih 40.000,00 kn.
PRIHODI OD POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Pod pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) spadaju tekuće i kapitalne
pomoći općinskih, županijskih i državnih proračuna. Za 2015. godinu po prvi puta pomoći JLPRS iz državnog
proračuna osiguravaju se sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
prema stupnju razvijenosti. Općinama, gradovima i županijama koje su, temeljem citirane Odluke razvrstane u I. i
II. skupinu općina i gradova odnosno I. skupinu županija čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75 %
prosjeka RH isplaćivati će se pomoć u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi
obveznicima na njihovom području u godini koja prethodi godini izrade proračuna (2013.).
Općine i gradovi razvrstani u I. i II. skupinu JLS dobivat će u 2015. pomoć u visini poreza na dobit ostvarenog
2013. na njihovom području, ako su i u 2014. ostvarivali pravo na tu pomoć iz državnog proračuna. Međutim, ako
te JLS u 2014. nisu ostvarivale pravo na pomoć od poreza na dobit iz državnog proračuna, (a razvrstane su u I. i II.
skupinu JLS) u 2015. godini će ostvarivati to pravo u visini 30 % poreza na dobit ostvarenog u 2013. na njihovom
području.
Prihodi od pomoći bilježe najveće smanjenje u odnosu na prvobitan plan za 2015. godinu i to za 6.206.000,00 kn.
Do tako drastičnog pad došlo je iz razloga jer su u toj kategoriji prihoda planirane pomoći za kandidiranje
projekata, a tokom 2015. godine nije došlo do realizacije istih.

Grafički prikaz broj 1. :
Usporedni prikaz planiranih prihoda od Pomoći u I. Izmjenama i dopunama plana proračuna za 2015. godinu u
odnosu na prvobitno usvojeni plan za 2015. godinu
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Tabelarni prikaz broj 2.: Pregled kretanja promjena prihoda od imovine I. Izmjenama i dopunama za 2015.godinu u odnosnu na prvobitan plan

U nastavku daje se detaljniji prikaz promjena po kategoriji prihoda od imovine.

Prihodi od imovine (64) kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja I. Izmjenama i dopunama plana za 2015. godinu povećani su za 119.500,00 kn u
odnosno na usvojeni prvobitni plan. Najveći udio prihoda od imovine sačinjavaju prihodi po osnovi zakupa poslovnih prostora, javnih površina, zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, naknada za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

PRIHODI OD IMOVINE
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PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,
PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu
od 638.092,97 kn. I. Izmjenama i dopunama planira se njihovo smanjenje za 35.592,97 odnosno novim planom
prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju su u iznosu
od 602.500,00 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima.
U ovu vrstu prihoda spadaju i prihodi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje planiranih u iznosu od 7.000,00 kn za
provedbu mjere Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Cilj mjere je nezaposlenim
osobama bez radnog iskustva u zanimanju za koje su završile školovanje osigurati ulazak na tržište rada kroz
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo,
zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.
Pored planiranih prihoda za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa planirani su i prihodi u
visini od 214.000,00 kn od stran Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje programa javnih radova.
Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom periodu nudi sufinanciranje i
financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada mora se temeljiti na
društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, udruge civilnog društva i drugi subjekti. Javni rad mora
biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju projekti iz područja
socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova.
Općina Gundinci je u 2015. godini zaposlila osoba putem mjera javnih radova za dva projekta.
Projekt "Skrb o starijima i nemoćnima u kućanstvu"
Projekt podrazumijeva brigu za socijalno ugrožene, starije osobe, umirovljenike, nemoćne, te skrb o osobama s
invaliditetom u naseljima u naseljima na području općine Gundinci i to pomoć u čišćenju nekretnina, pomoć u
kući, odlazak u nabavku osnovnih prehrambenih namirnica i sl. Uz pomoć u kućanstvu organizirati će se pomoć
kod odlaska liječniku, ljekarnu, poštu, terenski rad. U 2015. godini zaposleno je ukupno četvero osoba preko tog
projekta i to za period od 18. listopada do sredine ožujka 2016. godine.
Projekt javnih radova „Revitalizacija javnih površina“
Projekt obuhvaća radove na uređivanju dječjih parkova i igrališta, razvrstavanju i sortiranju otpada, krčenje
raslinja, održavanje i uređenje kanalske mreže. U 2015. godini zaposleno je ukupno šest osobe preko javnih
radova. U 2015. godini zaposleno je ukupno četvero osobe preko tog projekta u periodu od 18. listopada do 19.
studenog 2015. godine.
U nastavku daje se detaljniji prikaz promjena u prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima i naknada planiranih.

Grafički prikaz broj 2. :
Pregled kretanja promjena prihoda od administrativnih i upravnih pristojbi I. Izmjenama i dopunama za 2015. godinu u odnosnu na prvobitan plan
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PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
I. Izmjenama i dopunama Plana Proračuna općine Gundinci za 2015. godini Prihodi od prodaje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske povećani su sa 422.000,00 kn na 600.000,00 kn. U ti kategoriju prihoda
spadaju i prihodi od prodaje stanova nad kojim postoji stanarsko pravo i koji su planirani u iznosu od 3.000,00kn i
na kojima nisu bile promjene u planiranjima tokom 2015. godine.
OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA POSLOVANJA
Sa planiranim prihodima tekuće godine i raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od
3.500.000,00 kn izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) i na rashode od
prodaje nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 2.658.000,00 kn. Iznos od 842.000,00 prenosi se u sljedeću
godinu kao planirani višak kojeg općina na bazi sadašnje situacije planira ostvariti krajem poslovne godine.
I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna za 2015. godinu ukupni rashodi smanjeni su za 76% u odnosu na
prvobitni plan. Ovo drastično smanjenje uslijedilo je zbog nerealiziranih prihoda od pomoći iz inozemstva i
subjekata unutar općeg proračuna na temelju kandidiranih projekata.
U I. Izmjenama i dopunama Plana proračuna općine Gundinci za 2015. godinu primijenjeno je programsko
planiranje poštivajući funkcijsku, ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja.
Proračun općine Gundinci sastoji se od dva razdjela i dvije glave u kojima se kao jedan razdjel pojavljuje
Predstavnička i izvršna vlast, a kao drugi razdjel Jedinstveni upravni odjel.
Nazivi razdjela istovjetni su nazivima glava.
U tablici broj 3. dan je detaljniji pregled I. Izmjena i dopuna Plana proračuna općine Gundinci za 2015. godinu u
odnosu na prvobitni plan proračuna po programskoj klasifikaciji.
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43.
Na temelju odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 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) te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015.
godine donosi
I.IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gundinci za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja i projektiranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Gundinci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine i to za:
nerazvrstane ceste,
izgradnja društvenog doma,
energetska obnova postojećeg društvenog doma,
ugradnja fotonaponskih ćelija na općinskoj zgradi,
autobusna stajališta.
Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i opis poslova s procjenom troškova, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz
Općinskog proračuna I. Izmjenama i dopunama plana za 2015. godinu iznose kako slijedi:
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Klasa: 400-08/15-01/14
Urbroj: 2178/05-02/15-2
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

I. Izmjene i dopune Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjivati će se od 1. siječnja 2015. godine.

Članak 4.

Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2015. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati opsegradova utvrđenih ovim Programom radi
usklađenja opsega radova sa mogućnostima financiranja istih.

Članak 3.
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44.
Na temelju odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015.
godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Gundinci i to za komunalne djelatnosti kako slijedi:
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
održavanje javne rasvjete,
održavanje objekata i slični radovi.
Općina u 2015. godini u sklopu programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planira
provedbu projekta "Uredimo našu općinu". Radi se o projektu koji se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje.
Projekt javnih radova predviđa izvođenje radova na zapuštenim nerazvrstanim cestama i poljskim putovima te
zakorovljenim i obraslim gustim šibljem kanalima na području općine Gundinci .
Program javnih radova „Uredimo našu općinu“ provodit će se na području općine Gundinci, a obuhvaća radove na
revitalizaciji javnih površina, kojima je općina vlasnik, odnosno korisnik ili su u zemljišnim knjigama upisane kao
javno dobro.
Trajanje projekta je 6 mjeseci. Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava 100% - ni iznos bruto plaće od 3.553,66
kuna mjesečno po osobi. Za potrebe provedbe projekata zaposlit će se šest djelatnika.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Općinskog
proračuna za 2015. godinu iznose kako slijedi:
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PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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Klasa: 400-08/15-01/4
Urbroj: 2178/05-02/15-3
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine

Članak 5.
I . Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"
i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjivati će se od 1. siječnja 2015. godine.

Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje provedbenih akata iz ovog Programa.

Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2015. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati opseg radova utvrđenih ovim Programom radi
usklađenja opsega radova sa mogućnostima financiranja istih.
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45.
Temeljem Odluke o pravima iz socijalne skrbi općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije broj 26/14), te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015. godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
Programa socijalne skrbi i novčane pomoći općine Gundinci za 2015. godinu
Članak 1.
Programom socijalne skrbi i novčane pomoći na području općine Gundinci za 2015. godinu utvrđuju se
prava korisnika na oblike socijalne pomoći koje osigurava općina Gundinci.
Članak 2.
Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe – samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od imovine ili iz
drugih izvora.
Članak 3.
Nadležna tijela po ovom Programu su načelnik općine Gundinci i Općinsko vijeće općine Gundinci koji o
utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći izdaju odluku odnosno rješenje, sukladno odredbama Zakona o
općem upravnom postupku.
Članak 4.
Oblici pomoći Socijalnog programa općine Gundinci za 2015. godinu:
pomoć u ogrjevnom drvu,
troškovi prijevoza učenika srednjih škola,
naknada troškova stanovanja,
jednokratna novčana pomoć,
pomoć za pogrebne troškove,
porodiljna naknada.
Pomoć u ogrjevnom drvu
Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može odobriti
novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska županija, ili ako se pomoć
daje iz sredstava općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom odredi Načelnik općine.
Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na popisu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Za svakog
korisnika općina Gundinci izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu.
Za svakog korisnika kojem se pomoć daje iz vlastitih sredstava općine Načelnik općine izdaje rješenje o
ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu pomoć, u
protivnom gubi pravo na daljnju pomoć. Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev stranke ili po
službenoj dužnosti najmanje jednom godišnje.
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Subvencija prijevoza učenika srednjih škola
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola ostvaruje se sukladno uvjetima definiranim sporazumom između
Općine Gundinci, Brodsko posavske županije i poduzeća registriranih za cestovni prijevoz putnika.
Nanade troškova stanovanja
Pod troškovima stanovanja podrazumijavaju se troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije,
plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pomoć podmirenja pogrebnih troškova
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova podmiruje se u visini osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa
temeljem ispostavljenog računa pogrebnogpoduzeća.
Jednokratna novčana pomoć
Jednokratna novčana pomoć u visini do 2.000,00 kn isplaćivati će se najugroženijima u određenim situacijama
(troškovi liječenja, nesreća, iznenadna bolest i sl.), te u određene blagdane (Sv. Nikola, Božić, Nova godina i sl.).
Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu izravno
korisniku ili na način da općina djelomično ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj
osobi.
Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u Proračunu, Općinski načelnik donijeti će odluku o visini
jednokratne novčane pomoći. Jednokratna novčana pomoć može se u pravilu ostvariti jedanput godišnje. U
izuzetno teškim slučajevima jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i više puta godišnje o čemu odlučuje
Općinski načelnik.
Općina u 2015. godini u sklopu programa socijalne skrbi i novčane pomoći planira provedbu projekta "Skrb o
starijima i nemoćnima u kućanstvu". Projekt podrazumijeva kućnu njegu starijim usamljenim osobama, osobama
koje žive u samačkim domaćinstvima, da što duže ostanu u vlastitom domu uz što veću mogućnost uključivanja u
svakodnevni život, omogućavanje dostojnog života i poboljšanja socijalne isključenosti.
Aktivnosti koje se ostvaruju ovim Projektom su sljedeće:
-

organiziranje „servisa“ za skrb o starijim i nemoćnima u kućanstvu
poticanje zapošljavanja, osobito teže zapošljavanih skupina žena
poticanje volonterstva i solidarnosti u radu sa starijim osobama
sprječavanje socijalne isključenosti starijih osoba
senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja,
brige o starijim i dobrosusjedske pomoći
poticanje međusobne suradnje tijela države, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih
službi te nevladinih organizacija u lokalnoj zajednici

Trajanje projekta je 6 mjeseci. Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava 100% - ni iznos bruto plaće od
3.553,66 kuna mjesečno po osobi. Za potrebe provedbe projekata zaposlit će se četiri djelatnika.
Članak 5.
Planirana sredstva za provedbu Programa socijalne skrbi i novčane pomoći iz Općinskog proračuna za 2015.
godinu iznose kako slijedi:
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Članak 6.
Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun općine Gundinci. Načelnik je ovlašten dio
neutrošenih sredstava predviđenih za pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za koje
unaprijed nije bilo moguće predvidjeti iznos potrebnih sredstava. Predviđena struktura i ukupni iznos potrebnih
sredstava za izvršenje ovog Programa za 2015. godinu sastavni su dio ovog Programa.
Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Gundinci, ovisno o
pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 7.
I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi i novčane pomoći objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuju se od 1.
siječnja 2015. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/15-01/14
Urbroj: 2178/05-02/15-4
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

46.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97, 107/07,
94/13), članka 143. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), članka 74. Zakon o sportu (Narodne novine broj
71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
(Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015.
godine donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu za 2015. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu općine Gundinci za
2015. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u
predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za općinu Gundincii, kao i za njenu promociju na
svim razinama suradnje.
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Programom se posebice utvrđuju potrebe u predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče kulturno
–umjetničko stvaralaštvo,razvijaju se programi iz područja kulture i sporta , ulaže se u opremanje i održavanje
objekata prije svega na kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose promicanju
kulturnih i sportskih aktivnosti.
Članak 2.
Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz predškolskog odgoju i obrazovanju te područja kulture i
sporta na području općine Gundinci za 2015. godinu:
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Klasa: 400-08/15-01/14
Urbroj: 2178/05-02/15-5
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GUNDINCI

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko- posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjivati će se od 1. siječnja 2015. godine.

Članak 5.

Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni opravdati u toku proračunske godine dostavom ovjerenih financijskih izvještaja od strane
Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom dokumentacijom iz koje se na transparentan način može dobiti uvid u nabavku određene opreme, odnosno
primljene usluge, a za koja su korištena dodjeljena proračunska sredstva.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osigurat će se iz Proračuna općine Gundinci za 2015. godinu ovisno o
pritjecanju sredstava u Proračun.

Članak 3.
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47.
Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka
30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 09/13), Općinsko vijeće
općine Gundinci na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015. godine donosi
PLAN
Proračuna općine Gundinci za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
I. Opći dio
Članak 1
Proračun općine Gundinci za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: proračun) i projekcije za 2017. i 2018.
godinu sastoji se od:

Članak 2.
Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda u Proračunu
općine Gundinci za 2016. i projekcijama za 2017. i 2018. godinu
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Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna općine Gundinci za 2016. godinu, te projekcije Proračuna za 2017. i 2018.
godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka
ekonomske klasifikacije kako slijedi:

Posebni dio programska klasifikacija

Plan Proračuna općine Gundinci za 2016. godinu, te projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu.

Članak 3.

II. POSEBNI DIO
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Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Gundinci povezanih sa programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2016. - 2018. godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna općine Gundinci za 2016. godinu i projekcija za
2017. i 2018. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima.

Članak 4.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
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Klasa: 400-08/15-01/15
Urbroj: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GUNDINCI

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

Plan Proračuna općine Gundinci za 2016. godinu, te projekcije za 2017. i 2018. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije
i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Članak 5.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
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48.
OBRAZLOŽENJE
Plana Proračuna općine Gundinci za 2016. godinu, te projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu
ZAKONSKA OSNOVA
Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), predstavničko tijelo
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću
proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine.
Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi
ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih
propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine. Pri sastavljanju planskih dokumenata
primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih
klasifikacija i drugo.
U slučaju da predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, na osnovi
odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa u visini koja je neophodna
za njihov daljnji rad.
Plan proračuna Općine Gundinci za razdoblje od 2016. do 2018. godine sastavljen je sukladno odredbama Zakona
o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom
planu.
Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usvaja proračun za 2016. godinu s projekcijama za sljedeće
dvije godine, odnosno 2017. i 2018. godinu.
Proračunske klasifikacije iz Pravilnika proračunskih klasifikacija čine okvir kojim se iskazuju i sustavno prate
prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Proračuni su
dužni iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama
Zakona o proračunu i Pravilnika, u procesima planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i
izvještavanja.
Proračunske klasifikacije iz Pravilnika o proračunskim klasifikacijama su sljedeće:
ekonomska,
organizacijska,
programska,
funkcijska,
lokacijska klasifikacija te
izvori financiranja,
i kao takve primijenjene su u izradi Plana Proračun Općine Gundinci za 2016. godinu, te projekcije proračuna za
2017. i 2018. godinu.
PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Proračuna Općine Gundinci za 2016. godinu predlaže se u iznosu od 14.147.500,00 kn. Sastoji se od prihoda
tekuće godine u iznosu od 13.077.500,00 kn i raspoloživih neutrošenih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od
1.070.000,00 kn.
Struktura tekućih prihoda u iznosu od 13.077.500,00 kn je sljedeća:
12.240.500,00 kn prihoda poslovanja
837.000,00 kn prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
U nastavku dan je tabelarni prikaz planiranih prihoda poslovanja u trogodišnjem razdoblju.

Tabelarni prikaz broj 1. : Pregled planiranih prihoda općine Gundinci u razdoblju 2016. - 2018.
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PRIHODI OD POREZA
U 2016. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 1.093.500,00 kn i predstavljaju 94,42 %
planiranih ukupnih prihoda u 2016. godini. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju prihodi od poreza i
prireza na dohodak.
Tabelarni prikaz broj 2. : Prikaz plana prihoda od poreza u 2016. godinu

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio općine sa statusom
potpomognutog područja u porezu na dohodak iznosi 88 %, a preostalih 12 % prihoda od poreza, prihod je
županijskog proračuna.
Udio općine u porezu na promet nekretninama iznosi 80 %, preostalih 20 % prihoda, prihod je državnog
proračuna. U nastavku slijedi detaljniji prikaz svih planiranih poreza u 2016. godini.
PRIHODI OD POMOĆI
U 2016. godini Općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg
proračuna u iznosu od 9.832.000,00 kn. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno
moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji.
Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su, temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 158/13.), razvrstane
u I. i II. skupinu jedinica lokalne samouprave odnosno čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75 posto
prosjeka Republike Hrvatske isplaćivat će se pomoć iz razdjela 025 – Ministarstvo financija u visini izvršenog
povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovu području u godini koja prethodi godini
izrade proračuna.
Jedinice lokalne samouprave mogu koristiti dobivene pomoći iz državnog proračuna samo za financiranje
Rashoda za materijal i energiju (podskupina 322 Računskog plana proračuna) i Rashoda za nabavu nefinancijske
imovine (skupina 4 Računskog plana proračuna, osim za nabavu osobnih automobila – osnovni račun 42311
Osobni automobili).
U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno
državnog, županijskog i općinskog proračuna, te Fonda za zaštitu okoliša kao izvanproračunskog korisnika.

Grafički prikaz broj 1. : Prikaz planiranih prihoda od pomoći u razdoblju 2016. - 2018.
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PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u 2016. godini u iznosu od
535.000,00 kn. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu Općine Gundinci planirani su kroz Prihode od
zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 275.000,00 kn.
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM
PROPISIMA I NAKNADA
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu
od 770.000,00 kn. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima.
U ovu vrstu prihoda spadaju i prihodi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje planiranih u iznosu od 15.000,00 kn za
provedbu mjere Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Cilj mjere je nezaposlenim
osobama bez radnog iskustva u zanimanju za koje su završile školovanje osigurati ulazak na tržište rada kroz
stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo,
zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.
Pored planiranih prihoda za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa planirani su i prihodi u
visini od 214.000,00 kn od stran Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje programa javnih radova.
Javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom vremenskom periodu nudi sufinanciranje i
financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina. Program javnog rada mora se temeljiti na
društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica, udruge civilnog društva i drugi subjekti. Javni rad mora
biti neprofitan i nekonkurentan postojećem gospodarstvu u tom području. Prednost imaju projekti iz područja
socijalne skrbi, edukacije, zaštite i očuvanja okoliša, te održavanja i komunalnih radova.
Općina Gundinci u 2016. godini planira zapošljavanje osoba putem mjera javnih radova za dva projekta.
Projekt "Skrb o starijima i nemoćnima u kućanstvu"
Projekt podrazumijeva brigu za socijalno ugrožene, starije osobe, umirovljenike, nemoćne, te skrb o osobama s
invaliditetom u naseljima u naseljima na području Općine Gundinci i to pomoć u čišćenju nekretnina, pomoć u
kući, odlazak u nabavku osnovnih prehrambenih namirnica i sl. Uz pomoć u kućanstvu organizirati će se pomoć
kod odlaska liječniku, ljekarnu, poštu, terenski rad. U 2015. godini zaposleno je ukupno četvero osobe preko
javnih radova. Programom se planira nastaviti i u 2016. godini.
Projekt javnih radova „Revitalizacija javnih površina"
Projekt obuhvaća radove na uređivanju dječjih parkova i igrališta, razvrstavanju i sortiranju otpada, krčenje
raslinja, održavanje i uređenje kanalske mreže. U 2015. godini zaposleno je ukupno šest osobe preko javnih
radova. Programom se planira nastaviti i u 2016. godini. U nastavku daje se detaljniji prikaz osnovnih planiranih
prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiranih.

Grafički prikaz broj 2. : Prikaz osnovnih planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u razdoblju 2016. - 2018.
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PRIHODI OD DONACIJA, PRODAJE ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini planiraju se u iznosu
od 834.000,00 kn. Valja također napomenuti da su u planu proračuna za 2016. godinu planirani prihodi od donacija
trgovačkih društava za nabavu službenog vozila u iznosu od 10.000,00 kn., te prihodi od prodaje stanova nad
kojim postoji stanarsko pravo u iznosu od 3.000,00kn.
RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
Sa planiranim prihodima tekuće godine i raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od
14.077.500,00 kn izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od
3.844.500,00 kn i na rashode od prodaje nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 10.233.000,00 kn.
U proračunu Općine Gundinci za 2016. godinu primijenjeno je programsko planiranje poštivajući funkcijsku,
ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja.
Proračun Općine Gundinci sastoji se od dva razdjela i dvije glave u kojima se kao jedan razdjel pojavljuje
Predstavnička i izvršna vlast, a kao drugi razdjel Jedinstveni upravni odjel. Nazivi razdjela istovjetni su nazivima
glava.
U nastavku daje se prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i
izdataka kroz razdoblje 2016. - 2018. godine.
Tabelarni prikaz broj 3.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblju 2016. - 2018. prema osnovnim
vrstama

U nastavku daje se pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za razdoblje 2016. - 2018. godinu
po skupinama rashoda.
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RASHODI POSLOVANJA
Rashodi poslovanja planiraju se u 2016. godini u iznosu od 3.844.500 kuna. Rashodi poslovanja obuhvaćaju
rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi
detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.
Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 504.500 kuna a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom
upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti, te plaće zaposlenika zaposlenih temeljem programa
javnih radova po poticajnoj mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto
plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi planiraju se u 2016. godini u iznosu 2.043.000 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje
programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.
U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su u 2016. godini planirani u iznosu od
1.654.000 kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i
investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska
održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne
rasvjete, kanalske mreže, održavanje groblja i slično. U rashodima za usluge uključena je i izrada projektne
dokumentacije.
Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.
Financijski rashodi
Financijski rashodi se planiraju u iznosu 7.000 kuna u 2016. godini. Unutar financijskih rashoda planiraju se
rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa.
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 370.000 kuna u
2016. godini. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog
programa Općine Gundinci.
Općina Gundinci u 2016. godini u sklopu programa socijalne skrbi planira provedbu projekta "Skrb o starijima i
nemoćnima u kućanstvu". Projekt podrazumijeva brigu za socijalno ugrožene, starije osobe, umirovljenike,
nemoćne, te skrb o osobama s invaliditetom u naseljima u naseljima na području Općine Gundinci i to pomoć u
čišćenju nekretnina, pomoć u kući, odlazak u nabavku osnovnih prehrambenih namirnica i sl. Uz pomoć u
kućanstvu organizirati će se pomoć kod odlaska liječniku, ljekarnu, poštu, terenski rad. U 2015. godini zaposleno
je ukupno četvero osobe preko javnih radova. Programom se planira nastaviti i u 2016. godini.
Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog stanja. Jednokratne
pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog iznimno teških
trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje)
korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i izdaci
vezani za novčane donacije za novorođenu djecu.
Ostali rashodi
Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U 2016. godini se planiraju u iznosu 990.000 kuna. Rashodi
za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih
potreba u sportu, financiranje vatrogastva. U toj su skupini rashoda planirana i zakonska sredstva proračunske
pričuve u iznosu od 45.000 kuna.
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RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Grafički prikaz broj 3. : Prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u 2016. godini u iznosu od 10.233.000 kuna. Rashodi za
nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za
dodatna ulaganja na građevinskim objektima.
U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
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RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe
planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.
Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog
proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom
tijelu i upravnim tijelima.
Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun općine Gundinci sukladno Pravilniku o proračunskim
klasifikacijama struktuiran je s dva razdjela:
Predstavnička i izvršna tijela i
Jedinstveni upravni odjel.
Glava je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja Proračuna. Treba naglasiti da status
razdjela i glave dodjeljuje Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave. Sukladno gore citiranom Pravilniku Proračun općine Gundinci strukturiran je sa
dvijema glavom čiji su nazivi istovjetni nazivima razdjela.
U nastavku daje se tabelarni i grafički prikaz sredstava raspoređeih po organizacijskoj klasifikaciji u razdoblju
2016. - 2018.
Tabelarni prikaz broj 4.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2016. - 2018. po organizacijskoj
klasifikaciji

Grafički prikaz broj 4: Struktura Proračuna za period 2016. - 2018. po organizacijskoj klasifikaciji
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RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Grafički prikaz broj 5. : Prikaz definiranih programa Općine Gundinci za trogodišnje razdoblje

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih,
usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više
aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.
U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz kojih će se pratiti realizacija proračuna Općine Gundinci
kroz trogodišnje razdoblje.

Grafički prikaz broj 6. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga
predstavničkih i izvršnih tijela

Rashodi su iskazani u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama.
U nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz raspodjele rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji:
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Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i savjetodavni poslovi iz
djelokruga redovnih poslova predstavničkog i izvršnog tijela u dijelu koji propisuju opći akti koje je donio
načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno
zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i
druge poslove koji su zakonom propisani.
U ovom Programu svoja prava i obveze ostvaruju načelnik i članovi predstavničkih i izvršnih tijela. U
ovom Programu planirana su i zakonska sredstva proračunske zalihe.
Ovaj program planiran je u ukupnom iznosu od 364.500,00 kn, a sastoji se od slijedećih aktivnosti/projekata:
Poslovanje ureda načelnika - plaće za zaposlene, naknade za rad izvršnog tijela, odluke i suglasnosti
načelnika, sponzorstva i donacije u ukupnom iznosu od 197.000,00 kn.
Poslovanje općinskog vijeća - naknade za rad predstavničkog tijela u iznosu od 17.000,00 kn.
Donacije LAG i Udruga Općina u iznosu od 2.500,00 kn.
Proračunska zaliha - proračunska pričuva u iznosu od 45.000,00 kn.
Potpore političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u iznosu od 30.000,00 kn.
Obilježavanje dana općine 20.000,00 kn.
Promidžba općine u iznosu od 16.500,00 kn.
Prigodne proslave i svečanosti Općine u iznosu od 17.000,00 kn.
Nabava službenog vozila 10.000,00 kn.
Za ostvarenje svih programa Jedinstvenog upravnog djela općine Gundinci za 2016. godinu planirana su
sredstva u iznosu od 13.783.000,00 kn za ukupno 10 (deset) različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim
planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela, a koje provodi jedan službenika.
Nazivi programa i planirani iznos u proračunu za 2016 godinu:
-

Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela u planiranom iznosu od
513.000,00 kn
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u planiranom iznosu od 1.400.000,00 kn
Socijalna skrb i novčana pomoć u planiranom iznosu od 266.000,00 kn
Javne potrebe u športu u planiranom iznosu od 250.000,00 kn
Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 8.453.000,00 kn
Protupožarna i civilna zaštita u iznosu od 1.977.000,00 kn
Predškolski odgoj i obrazovanje u iznosu od 486.000,00 kn
Javne potrebe u kulturi u planiranom iznosu od 302.000,00 kn
Upravljanje imovinom u planiranom iznosu od 66.000,00 kn

U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar razdjela
Jedinstveni upravni odjel.
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Grafički prikaz broj 7. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Mjere i aktivnosti za osiguranje r
ada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine Gundinci, kao i poslova državne uprave koji
su prenijeti na općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci. Jedinstveni upravni odjel obavlja
poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim
propisima i to:
-

-

Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog
školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina,
najam stanova i zakup poslovnih prostora)
Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine
Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih
odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije,
arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga
Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:
-

Rashodi za administrativno, tehničko i stručno osoblje/zaposlene u iznosu od 116.500,00 kn. Aktivnost se
odnosi na plaće i doprinose na plaće za redovan rad službenika Jedinstvenog upravnog odjela
Redovna djelatnost javne uprave i administracije u iznosu od 370.500,00 kn.
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Grafički prikaz broj 8. : Prikaz raspodjele rashoda i izdataka po programu Održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture

Aktivnosti se odnose na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu literature,
časopisa i knjiga, sitni inventar, intelektualne usluge, tiskarske i grafičke usluge i objavu oglasa, te na troškove
sudskih i upravnih sporova te javnobilježničke pristojbe, usluge telefona, poštarina, studije, vještačenja, izvješća i
dr. Ove aktivnosti su u funkciji ostvarenja pravovremenog, zakonitog i cjelovitog izvršavanja svih obveza i
realizacije svih planiranih programa.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 16.000,00 kn. Putem stručnog
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini planiraju se zaposliti dvije osobe.
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Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom
gospodarstvu. Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja javne rasvjete, javnih prometnih i zelenih
površina, nerazvrstanih cesta i groblja, održavanje kanalske mreže, sufinanciranje priključka na vodovodnu
mrežu građanima, sanacija poljskih puteva i slično. Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za
razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu projekta je
održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili
pojačano održavanje
Grafički prikaz broj 9. : Socijalna skrb i novčana pomoć

Program socijalne skrbi provodi se radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije i
najranjivije skupine građana općine Gundinci. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema
kriterijima utvrđenima u Socijalnom programu općine Gundinci. Program podrazumijeva pružanje pomoći za
podmirenje troškova stanovanja, pomoć za nabavu ogrijeva, pomoć za opremu novorođenčadi, te jednokratne
novčane pomoći.
Cilj programa je unapređenje kvalitete života, odnosno osnovnih životnih potreba stanovništva koje se je
radi raznih životnih prilika (ili neprilika) našlo u potrebi.
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Grafički prikaz broj 10. : Razvoj sporta i rekreacije

Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje sportskih udruga općine
Gundinci. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na području općine
Gundinci, odnosno poboljšanje razine kvalitete sporta, posebno onog dijela koji će pridonijeti promidžbi općine
Gundinci na razini RH i na međunarodnom planu, te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.
Grafički prikaz broj 11. : Protupožarna i civilna zaštita
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Programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Dobrovoljnog vatrogasnog
društva i rada stožara zaštite i spašavanja. U ovom su programu planirana sredstva za izgradnju vatrogasnog doma
u iznosu od 1.800.000 kn. Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno
funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjeni ugroženosti od požara i
tehnoloških eksplozija te Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području općine Gundinci.
Grafički prikaz broj 12. : Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program je usmjeren na investicijske zahvate u području nerazvrstanih cesta, javnih površina, javne
rasvjete, groblja i komunalnih vodnih građevina. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja
grada.
Posebni cilj programa je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i
komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika općine Gundinci na svim njegovim
područjima.
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Grafički prikaz broj 13. : Program predškolskog odgoja i obrazovanja

Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti radi zadovoljenja potreba
građana Općine Gundinci za predškolskim odgojem djece. Cilj programa je uključivanje što većeg broja djece u
organizirane primarne i dodatne programe predškolskog odgoja, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te
kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. U ovom programu
planirano je i stipendiranje studenata te sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i udžbenika.
Grafički prikaz broj 14. : Program javnih potreba u kulturi
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Programom se utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Općinu
Gundinci kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko
stvaralaštvo, programi ustanova kulture, nabava te investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te
akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života
građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi.
Grafički prikaz broj 15. : Upravljanje imovinom

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i
razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove,
zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost,
obrazovanje i socijalnu zaštitu.
U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.
Tabelarni prikaz broj 5.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblju 2016. - 2018. prema funkcijskoj
klasifikaciji
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RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
Uz ekonomsku, programsku, funkcijsku i organizacijsku klasifikaciju, klasifikacija po izvorima financiranja
uvedena je u sustav državnog proračuna, ali i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kako
bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki prihod
određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju u skladu s utvrđenim planom i ostvarenjem
prihoda iz kojih se financiraju.
Osnovni izvori financiranja su: opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije,
prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.
Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za
posebne namjene, pomoći i donacije, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od
planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora u
jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u drugoj godini.
Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski) čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog
propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće
vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od
administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, primici od financijske imovine za koje nije definirana
namjena korištenja. Za prihode iz ovog izvora namjena korištenja utvrđuje se kroz sam proračun.
Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni
posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste
prihoda: ustupljeni dio poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i
vatrogastva, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade,
prihodi iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj, vodni doprinos i drugo.
Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te
institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna, ostalih subjekata unutar općeg proračuna i sredstva iz
strukturnih fondova EU.
Izvor financiranja donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih
društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja su
prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine
prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od
refundacija šteta.
Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i od naknada s naslova
osiguranja (refundacije šteta), mogu se koristiti samo za kapitalne rashode, za ulaganja u dionice i udjele
trgovačkih društava te za otplate glavnice na temelju dugoročnog zaduživanja. Kapitalni rashodi su: rashodi za
nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju
trgovačkim društvima u kojima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na
upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.
Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja,
čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Tabelarni prikaz broj 6.: Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblju 2016. - 2018. prema izvorima financiranja
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49.
Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka
30. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ broj 09/13), Općinsko vijeće općine
Gundinci na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015. godine, donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Gundinci za 2016. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Člankom 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu: Zakon o
proračunu) propisana je obveza donošenja Odluke o izvršavanju proračuna Jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, kojom se omogućava provedba usvojenog proračuna te u skladu sa zakonskim
odredbama uređuju izuzeci i posebnosti koje proizlaze iz usvojenog proračuna.
Sukladno Zakonu o proračunu, Odlukom o izvršavanju Proračuna općine Gundinci za 2016. godinu (u daljnjem
tekstu: Odluka) uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje,
prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, odgovornost za korištenje proračunskih sredstava sukladno
namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu.
Nadalje, Odlukom se propisuju ovlasti načelnika u izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i
nefinancijskom dugotrajnom imovinom, zaduživanje općine i davanje jamstava za zaduženje pravnim osobama i
ustanovama.
Pored navedenog, Odlukom se utvrđuje obavljanje financijsko računovodstvene kontrole poslovnih postupaka te
način i rokovi izvještavanja o izvršavanju Proračuna.
U nastavku su obrazložene pojedine odredbe Odluke.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda
i rashoda i Račun financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi
poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske
imovine i zaduživanja, te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se
sastoje od aktivnosti i projekata. U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz
provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2016. do 2018. godine, koji su razrađeni
po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po
izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.
Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama (organizacijska,
ekonomska, funkcijska, programska klasifikacija i izvorima financiranja).
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III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama. Općinski načelnik i Jedinstveni
upravni odjel općine odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za
njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini
prihoda planiranih u proračunu.
Članak 4.
Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili
zamjene imovine u vlasništvu općine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.
Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun.
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa
naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.
Članak 5.
Namjenski prihodi iz članka 4. ove Odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za
tekuću proračunsku godinu.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski primici od
zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.
Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama utvrđena namjena mogu se, u slučaju nedostatka drugih
prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini
pozajmice i izvršenim povratima.
Članak 6.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u
Posebnom dijelu Proračuna. Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i
dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.
U slučaju neravnomjerne dinamike priljeva sredstava općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete
izmirenja proračunskih izdataka, a prioritet će imati eventualne otplate glavnice i kamata prema poslovnoj banci.
Članak 7.
Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine
pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva koristit će se sredstva izdvojena za proračunsku zalihu.
U skladu sa Zakonom o proračunu, iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske pričuve planiran
je korištenjem brojčane oznaku 385 i naziva Proračunska zaliha.
Tijekom godine ti rashodi će se evidentirati na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju.
Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom
Proračunska zaliha te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi.
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O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik.
O korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka općinski načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće
uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna. U Planu za 2016. godinu predviđena su sredstva
proračunske zalihe u visini od 45.000,00 kn.
Sredstva Proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih
nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja o ostali nepredvidivih nesreća, te za druge
nepredviđene rashode tijekom godine.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže
da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, odnosno pri planiranju Proračuna nije ih bilo moguće predvidjeti.
Članak 8.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili više
uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.
IV. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 9.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se
dokazuje obveza plaćanja.
Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom
pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom
stavke Proračuna izdaje općinski načelnik.
Članak 10.
Naknada za rad predsjednice Općinskog vijeća općine Gundinci, obračunavati će se i isplaćivati temeljem Odluke
Općinskog vijeća o visini naknade za rad predsjednice Općinskog vijeća općine Gundinci.
Članak 11.
Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika općine utvrđuje općine vijeće općim aktom,
na prijedlog općinskog načelnika.
Općinski načelnik utvrđuje visinu bruto vrijednosti boda za obračun plaća zaposlenih u Jedinstvenom upravnom
odijelu u okviru osiguranih sredstava u Proračunu, a sukladno Zakonskim propisima. Osnovicu i koeficijent za
obračun plaće općinskog načelnika, koji svoju dužnost obavljaju profesionalno utvrđuje Općinsko vijeće općim
aktom na prijedlog općinskog načelnika.
Članak 12.
Donacije političkim strankama rasporediti će se posebnom Odlukom Općinskog vijeća, a doznačivati će se
tromjesečno. Nagrade općine doznačiti će se sukladno Odluci Općinskog vijeća.
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Članak 13.
Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Jedinstveni upravni odjel, a
potpisuje općinski načelnik.
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili
izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odijelu. Evidenciju izdanih i primljenih
instrumenata osiguravanja plaćanja vodi Jedinstveni upravni odjel.
V. PLAĆANJE PREDUJMA
Članak 14.
Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i to na temelju prethodne suglasnosti općinski
načelnika.
VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM
Članak 15.
Općinski načelnik raspolaže slobodnim sredstvima na računu Proračuna u smislu odobravanja pozajmica ili
deponiranja kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih rashoda i
izdataka.
Rok povrata sredstava iz stavka 1. ovog članka može biti najduže do 31. prosinca 2016. godine.
Članak 16.
Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se
time štiti javni interes, odnosno interes općine, donosi Općinsko vijeće.
U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva, Općinsko vijeće
može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.
Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva mogu se koristiti samo za otplatu
duga ili za nabavu nefinancijske i financijske imovine općine sukladno Zakonu o proračunu.
VII. ODGODA PLAĆANJA I OBROČNA OTPLATA DUGA
TE OTPIS ILI DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA
Članak 17.
Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug prema općini ako bi troškovi postupka naplate
potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga.
Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga općini te otpis i djelomičan otpis potraživanja općine,
određuje se i provodi na način i po uvjetima sukladno važećim propisima.
Općinski načelnik odlučuje o otpisu nenaplativih i spornih potraživanja temeljem izvještaja Povjerenstva za popis
potraživanja, a sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine broj
124/14).
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VIII. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM
DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE
Članak 18.
Nefinancijskom dugotrajnom imovinom općine upravljaju općinska uprava.
Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.
Općinska uprava iz stavka 1. ovoga članka mora upravljati vlastitom imovinom brigom dobrog gospodara i voditi
popis o toj imovini u skladu sa zakonom.
Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 19.
Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine vodi Jedinstveni upravni odjel.
IX. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA
Članak 20.
Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog
različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proračun.
Odluku o kratkoročnom zaduživanju iz stavka 1. ovog članka donosi općinski načelnik.
Članak 21.
Općina se u 2016. godini može zadužiti za kapitalne izdatke sukladno propisima Zakona o proračunu i Zakona o
izvršavanju Državnog proračuna za 2016. godinu do svote utvrđene u Računu financiranja Proračuna. Općina u
Proračunu za 2016. godinu ne predviđa dugoročna zaduženja.
Jedinica lokalne samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira. Jedinica
lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financiranja iz njezina Proračuna a
koju potvrdu njezino predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.
Ugovor o zaduživanju sklapa predsjednik Općinskog vijeća na osnovi donesenog Proračuna uz prethodno
mišljenje Ministra financija i suglasnost Vlade.
Ukupna godišnja obveza jedinica lokalne samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini
koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.
U iznosu ukupne godišnje obveze zaduženja uključen je i iznos godišnjeg anuiteta po kreditima te neplaćene
obveze iz prethodnih godina.
Izvanproračunski korisnici Proračuna (trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima Općina Gundinci ima
udio u vlasništvu ili odlučujući utjecaj na upravljanje) mogu se zaduživati i davati jamstva do visine i pod uvjetima
koje svojom Odlukom utvrdi Općinsko vijeće.
Jedinica lokalne samouprave može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu
čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja općine u skladu sa
Zakonom o proračunu.
Zahtjev Općini za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba pravne osobe
ili ustanove putem Jedinstvenog upravnog odjela. Zahtjevu se prilažu obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen
financijski plan, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava,
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nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja te plan otplate sa svim navedenim troškovima
(naknada i kamata), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću
jamči za ispravnost dokumentacije.
Općina će procijeniti rizičnost danog jamstva i osigurati adekvatnu jamstvenu pričuvu u slučaju potrebe.
X. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA
Članak 22.
Kontrola postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, praćenje primjene proračunskog računovodstva te poslovi
financijskog izvješćivanja obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih
zatraže. Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila nenamjenski korištena korisniku će se
umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na
stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena. Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet
će općinski načelnik.
Jedinstveni upravni odjel izrađuje i dostavlja općinskom načelniku polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.
Općinski načelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom vijeću u rokovima
propisanim Zakonom o proračunu.
XI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA
PRORAČUNA
Članak 23.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka Proračun
se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje Proračuna.
Općinski načelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih
razdjela na prijedlog Jedinstvenog upravnog odijela, s tim da umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće
od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 2. ovoga članka općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće
prilikom podnošenje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko posavske županije” i na web stranicama općine
Gundinci www.gundinci.hr , a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/15-01/16
Urbroj: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.
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50.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne
novine broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) te članka 30. Statuta općine Gundinci (Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015. godine donosi
ODLUKU
o rasporeðivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Gundinci za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrðuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom
vijeću općine Gundinci (dalje u tekstu: Općinsko vijeće) iz proračuna općine Gundinci za 2016. godinu.
Članak 2.
Utvrðuje se da su u Proračunu općine Gundinci za 2016. godinu osigurana sredstva za financiranje političkih
stranaka u Općinskom vijeću u iznosu od 30.000,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna općine Gundinci za 2016. godinu imaju političke stranke
koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka rasporeðuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog
člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u
trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na uvećanu
naknadu u visini 10% iznosa predviðenog po svakom članu Općinskog vijeća odreðenog temeljem članka 6.
stavak 1. ove Odluke.
Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrðuju se sredstva u iznosu od 2.678,571 kuna godišnje. Za svakog člana
Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrðuju se sredstva u iznosu od 2.946,428 kuna godišnje.
Članak 7.
Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke rasporeðuju se političkim strankama Općinskog vijeća kako slijedi:
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Broj
članova

Od toga
žena

Raspoređena
sredstava

1.

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

3

0

8.035,713 kn

2.

Hrvatska seljačka stranka (HSS)

2

1

5.624,999 kn

3.

Socijal demokratska partija Hrvatske (SDP)

3

1

8.303,570 kn

2

0

5.357,142 kn

1

0

2.678,571 kn

11

2

30.000,00 kn

4.
5.

Hrvatska st ranka prava dr. Ante Starčević
(HSP AS)
Hrvatska narodna stranka - Liberalni
demokrati (HNS)
UKUPNO

Članak 8.
Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun političke
stranke.
Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci na žiro račun političke
stranke tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 9.
Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke mogu koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva
utvrðenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i godišnjim financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke za osobne potrebe.

Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije i na web stranicama općine Gundinci

www.gundinci.hr , a stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/15-01/17
Urbroj: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.
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51.
Na temelju članka 30. Statuta općine Gundinci, („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
09/13.), Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 10. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015. godine, donosi
ODLUKU
o darivanju majki novorođenog djeteta
Članak I.
Općina Gundinci darivati će majku svakog novorođenog djeteta, koja ima prebivalište i boravak na
području općine Gundinci najmanje 6 mjeseci, jednokratnom novčanom potporom u iznosu od 2.000,00 kn.
Iznos potpore majkama dodjeljuje se za onu proračunsku godinu u kojoj je dijete rođeno.
Članak II.
Postupak za ostvarivanje prava iz članka I. ove Odluke, pokreće jedan od roditelja podnošenjem zahtjeva
općini Gundinci, a najkasnije do 6 mjeseci starosti djeteta.
Uz zahtjev, potrebno je priložiti slijedeće dokaze:
- presliku osobne iskaznice jednog od roditelja
- presliku rodnog lista novorođenog djeteta
- presliku kartice s imenom banke i brojem računa roditelja na koji će biti uplaćena sredstva.
Članak III.
Za provođenje navedene Odluke zadužuje se općinski načelnik.
Članak IV.
Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurati će se u Proračunu općine Gundinci.
Članak V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.
Članak VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o darivanju majki novorođenog djeteta KLASA:
021-01/11-01/1, URBROJ: 2178/05-02/11-5, od 17. siječnja 2011.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 551-06/15-01/ 16
Urbroj: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 12. prosinca 2015.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.
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52.
Na temelju odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 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) te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015. godine
donosi
PROGRAM
IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U OPĆINI GUNDINCI ZA 2016. GODINU

Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja i projektiranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Gundinci za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine i to za:
- nerazvrstane ceste,
- izgradnja društvenog doma,
- energetska obnova postojećeg društvenog doma,
- sanacija deponija,
- autobusna stajališta.
Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i opis poslova s procjenom troškova, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz
Općinskog proračuna za 2016. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2016. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati
opseg radova utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima financiranja istih.
Članak 4.
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije i na web stranicama Općine Gundinci www.gundinci.hr , a stupa na snagu 1.
siječnja2016. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/15-01/15
Urbroj: 2178/05-02/15-2
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

53.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97, 107/07,
94/13), članka 143. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09,
92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13), članka 74. Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06,
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne
novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 12.prosinca 2015. godine
donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU,
KULTURI I SPORTU ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu općine Gundinci za
2016.godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u
predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za općinu Gundincii, kao i za njenu promociju na
svim razinama suradnje.
Programom se posebice utvrđuju potrebe u predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče kulturno
–umjetničko stvaralaštvo, razvijaju se programi iz područja kulture i sporta, ulaže se u opremanje i održavanje
objekata prije svega na kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose promicanju
kulturnih i sportskih aktivnosti.
Članak 2.
Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz predškolskog odgoju i obrazovanju te područja
kulture i sporta na području općine Gundinci za 2016. godinu:
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Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osigurat će se iz Proračuna
općine Gundinci za 2016. godinu ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 4.
Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni opravdati u toku proračunske godine dostavom ovjerenih
financijskih izvještaja od strane Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom dokumentacijom iz koje se na
transparentan način može dobiti uvid u nabavku određene opreme, odnosno primljene usluge, a za koja su
korištena dodjeljena proračunska sredstva.
Članak 5.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a stupa na snagu 1.
siječnja 2016. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/15-01/5
Urbroj: 2178/05-02/15-3
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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54.
Na temelju odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015. godine donosi
PROGRAMA
ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području općine Gundinci i to za komunalne djelatnosti kako slijedi:
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje objekata i slični radovi.
Općina u 2016. godini u sklopu programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planira
provedbu projekta "Uredimo našu Općinu". Radi se o projektu koji se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje.
Projekt javnih radova predviđa izvođenje radova na zapuštenim nerazvrstanim cestama i poljskim putovima te
zakorovljenim i obraslim gustim šibljem kanalima na području općine Gundinci.
Program javnih radova „Uredimo našu općinu“ provodit će se na području općine Gundinci, a obuhvaća radove na
revitalizaciji javnih površina, kojima je Općina vlasnik, odnosno korisnik ili su u zemljišnim knjigama upisane
kao javno dobro.
Trajanje projekta je 6 mjeseci. Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava 100% - ni iznos bruto plaće od 3.553,66
kuna mjesečno po osobi. Za potrebe provedbe projekata zaposlit će se šest djelatnika.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Općinskog
proračuna za 2016. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2016. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati
opseg radova utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima financiranja istih.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje provedbenih akata iz ovog Programa.
Članak 5.
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a stupa na snagu 1. siječnja
2016. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/15-01/15
Urbroj: 2178/05-02/15-4
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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55.
Temeljem Odluke o pravima iz socijalne skrbi općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 26/14), te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015. godine donosi
PROGRAM
SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI
OPĆINE GUNDINCI ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Programom socijalne skrbi i novčane pomoći na području općine Gundinci za 2016. godinu utvrđuju se
prava korisnika na oblike socijalne pomoći koje osigurava općina Gundinci.
Članak 2.
Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe – samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od imovine ili iz
drugih izvora.
Članak 3.
Nadležna tijela po ovom Programu su načelnik općine Gundinci i Općinsko vijeće općine Gundinci koji o
utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći izdaju odluku odnosno rješenje, sukladno odredbama Zakona o
općem upravnom postupku.
Članak 4.
Oblici pomoći Socijalnog programa općine Gundinci za 2016. godinu:
- pomoć u ogrjevnom drvu,
- naknada troškova stanovanja,
- jednokratna novčana pomoć,
- jednokratne pomoći u naravi,
- prehrambeni paketi,
- porodiljna naknada i slično.
Pomoć u ogrjevnom drvu
Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može odobriti novčani
iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska županija, ili ako se pomoć daje iz
sredstava općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom odredi načelnik općine.
Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na popisu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Za svakog
korisnika općina Gundinci izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. Za svakog korisnika
kojem se pomoć daje iz vlastitih sredstava općine Načelnik općine izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u
ogrjevnom drvu.
Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju pomoć.
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Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti najmanje jednom godišnje.
Nanade troškova stanovanja
Pod troškovima stanovanja podrazumijavaju se troškovi najamnine, komunalne naknade, električne
energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pomoć podmirenja pogrebnih troškova
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova podmiruje se u visini osnovne pogrebne opreme i troškova
ukopa temeljem ispostavljenog računa pogrebnogpoduzeća.
Jednokratna novčana pomoć
Jednokratna novčana pomoć u visini do 2.000,00 kn isplaćivati će se najugroženijima u određenim
situacijama (troškovi liječenja, nesreća, iznenadna bolest i sl.), te u određene blagdane (Sv. Nikola, Božić, Nova
godina i sl.).
Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu izravno
korisniku ili na način da općina djelomično ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj
osobi.
Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u Proračunu, općinski načelnik donijeti će odluku o
visini jednokratne novčane pomoći. Jednokratna novčana pomoć može se u pravilu ostvariti jedanput godišnje. U
izuzetno teškim slučajevima jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i više puta godišnje o čemu odlučuje
općinski načelnik.
Općina u 2016. godini u sklopu programa socijalne skrbi i novčane pomoći planira provedbu projekta
"Skrb o starijima i nemoćnima u kućanstvu". Projekt podrazumijeva kućnu njegu starijim usamljenim osobama,
osobama koje žive u samačkim domaćinstvima, da što duže ostanu u vlastitom domu uz što veću mogućnost
uključivanja u svakodnevni život, omogućavanje dostojnog života i poboljšanja socijalne isključenosti.
Aktivnosti koje se ostvaruju ovim Projektom su sljedeće:
- organiziranje „servisa“ za skrb o starijim i nemoćnima u kućanstvu
- poticanje zapošljavanja, osobito teže zapošljavanih skupina žena
- poticanje volonterstva i solidarnosti u radu sa starijim osobama
- sprječavanje socijalne isključenosti starijih osoba
- senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja,
brige o starijim i dobrosusjedske pomoći
- poticanje međusobne suradnje tijela države, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi
te nevladinih organizacija u lokalnoj zajednici
Trajanje projekta je 6 mjeseci. Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava 100% - ni iznos bruto plaće od
3.553,66 kuna mjesečno po osobi. Za potrebe provedbe projekata zaposlit će se četiri djelatnika.
Članak 5.
Planirana sredstva za provedbu Programa socijalne skrbi i novčane pomoći iz Općinskog proračuna za
2016. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 6.
Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun općine Gundinci. Načelnik je ovlašten dio neutrošenih
sredstava predviđenih za pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za koje unaprijed nije bilo
moguće predvidjeti iznos potrebnih sredstava. Predviđena struktura i ukupni iznos potrebnih sredstava za
izvršenje ovog Programa za 2016. godinu sastavni su dio ovog Programa.
Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Gundinci, ovisno o
pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 7.
Program socijalne skrbi i novčane pomoći objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije" i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/15-01/15
Urbroj: 2178/05-02/15-5
Gundinci, 12. prosinca 2015. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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56.
Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i članka 30.
Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik BPŽ“ 09/13) a na prijedlog općinskog načelnika općine Gundinci,
Općinsko vijeće općine Gundinci na 10. sjednici općinskog vijeća održanoj dana 12. prosinca 2015. godine,,
donijelo je:
ANALIZA
stanja sustava civilne zaštite za općinu Gundinci u 2015.g.
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 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
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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 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, 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
v
v
v
v

Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15)
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine
30/14)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova
zaštite i spašavanja(Narodne novine 67/14)
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine 40/08)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(Narodne novine 44/08)
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Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Narodne
novine 111/07)

1.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U 2015.g. poduzeto je slijedeće:
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř

2.

Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
Provedena obuka iz postupaka prve pomoći i izrade zečjih nasipa, te je izvršeno usklađivanje pripadnika sa
evidencijom ureda za obranu,
Donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Donesene su Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015. g.
Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju,
Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni,
Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u
2015.g.
CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i spašavanja, tim CZ opće namjene)
TELEFON
FUNKCIJA

IME I PREZIME

ADRESA
POSAO

STAN

TELEFON
24 SATA

E- mail adresa

Nacelnik
Stožera

MLADEN
KARAVIDOVIĆ

M.GUPCA 24
GUNDINCI

035/487 144

091-1902310

gundinci@net.hr

Zamjenik
načelnika

IVAN (Mato)
KADIĆ

S. RADIĆA 55,
GUNDINCI

035/ 487137

091-5304107

Član Stožera
za
protupožarnu
zaštitu
Član stožera
za
komunalne
djelatnosti

JOSIP MIHIĆ

Đ.VARZIĆA 2
GUNDINCI

035/487 567

091-7395508

JOSIP
ABRAMOVIĆ

J.J.STROSSMAYERA
34, VRPOLJE

035/439 596

Predstavnik
Policijske
uprave

PERICA
ZEČEVIĆ

ŠAMAČKA 32,
V.KOPANICA

035/211 739

035/477 187

091-1644708

Predstavnik
Područnog
ureda za
zaštitu i
spašavanje
Član Stožera
za
medicinsko
zbrinjavanje
Član Stožera
za
veterinarsko
zbrinjavanje
i asanaciju
Član Stožera
za
zbrinjavanje
stanovništva
i evakuaciju

IVAN
ŠKULJEVIĆ

SIBINJSKIH
ŽRTAVA 106,
SIBINJ

035/416 706

035/425 237

098/174 09-19

MIRKO MATIĆ

M. GUPCA 4
GUNDINCI

035/487 028

035/487 149

091-5021409

mmatic@mi.t -com.hr

IGOR JEĐUR

S. RADIĆA 99
GUNDINCI

035/487 027

035/487 915
035/487 097

091-5123247

veterinar@vip.hr

ISMAIL
KURTIŠI

M. GUPCA 113
GUNDINCI

035/487 532

091-5793357

ismailkurtisi@gmail.com

098-340082

p.zecevic@mup.hr
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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 23 (dvadesettri) obveznika.
Određeno 2 (dva) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.
Provedena je obuka iz postupaka prve pomoći i izrade zečjih nasipa, te je izvršeno usklađivanje pripadnika sa
evidencijom ureda za obranu.
2.2.

Povjerenici civilne zaštite

Određena su 2 (dva) povjerenika civilne zaštite sukladno planu civilne zaštite.
3.

PREVENTIVA

Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
3.1.

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.
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.
3.2.

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
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VATROGASTVO

Za DVD Gundinci, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu osigurati
sredstva za... (navesti što ?)
nabavku vatrogasne opreme
razvoj kadrovskih kapaciteta
provođenje vježbi
sustav organizacije i djelovanja - dežurstva, preseljenja i sl.
5.

SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje
Redni
br.

6.

TELEFON
Vlasnik

ADRESA

MILJENKO
NERETLJAK

S. RADIĆA 36

MATO KNEŽEVIĆ
MATO KADIĆ

ZAGREBAČKA 84
S. RADIĆA 55

Stan

Mobitel

Površina

Godina gradnje
objekta

487 -133

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. Lovačka udruga „Fazan“
2. Ribičko društvo „Šaran“
7.
OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU općine
7.1. 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 „Gundinci“
7.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na području općine
1. Benzinska crpka Premium petrol, Stjepana Radića 2
2. Autoprijevoz Janković, Matije Gupca 173
3. Autoprijevoznik Marijančev, Zagrebačka 10
4. OPG Marinić Fabijan, Matije Gupca 164
5. Poljoprivredno gospodarstvo, proizvodnja žitarica i stoke, Zagrebačka 86
6. Fundus poljoprivredna proizvodnja i usluge, Stjepana Radića 59
7. Autoprijevoz Knežević, prijevoz tereta cestom, Zagrebačka 86
8. Mihić-obrt za poljoprivredne i komunalne usluge, Zagrebačka 200
9. Pušeljić, obrt za završne radove, Zagrebačka 129
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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.
KLASA: 810-01/15-01/10
URBROJ: 2178/05-02/15-1
Gundinci, 12. prosinca 2015.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE GUNDINCI
Marija Kadić, dipl. oec., v.r.

57.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članka 30.
Statuta općine Gundinci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 09/13) , Općinsko vijeće općine
Gundinci na 10. sjednici Općinskog vijeća općine Gundinci, održanoj dana 12. prosinca 2015. godine, donijela
je
PLAN
razvoj sustava Civilne zaštite općine Gundinci za 2016. – 2018.g.
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
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operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: 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 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
–
osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj
nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
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PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Red
broj

1.

2.

3.

OPIS POZICIJE

2017.g.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITEI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju,
------zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Stožer civilne zaštite –odore, veza,
5.000,00
4.900
edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora,
5.000,00
5.000
edukacija
Procjena rizika, Plandjelovanja sustava
-----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
11.880
podataka iz sadržaja dokumenata
UKUPNO:
22.000
22.000
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica
------Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
150.000,00
148.500,00
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
-----požara
UKUPNO:
150.000
148.500
HGSS STANICA SLAVONSKI BROD
Redovne donacije
5.000,00
4.950
Opremanje
-------

UKUPNO:
4.

2016.g.

Tekuće održavanje
UKUPNO:
SVEUKUPNO
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

5.000
4.950
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
------------

2018.g.

---5.000
5.100
------------12.120
22.000
---151.500
---151.500
5.050
----

5.050
-------

KLASA: 810-01/15-01/12
URBROJ: 2178/05-02/15-1
GUNDINCI, 12. prosinca 2015.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
MARIJA KADIĆ, dipl.oec., v.r.
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58.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članka
30. Statuta općine Gundinci («Službeni vjesnik BPŽ » br. 09/13) , Općinsko vijeće općine Gundinci na 10.
sjednici Općinskog vijeća, održanoj 12. prosinca 2015.g. donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite općine Gundinci za razdoblje 2016. – 2019.g.
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.
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 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)
b)
c)
d)
e)

stožeri civilne zaštite
operativne snage vatrogastva
operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
udruge
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postrojbe i povjerenici civilne zaštite
koordinatori na lokaciji
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 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)
b)
c)

stožer civilne zaštite
operativne snage vatrogastva
operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
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operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
udruge
postrojbe civilne zaštite
- Tim civilne zaštite opće namjene
povjerenici civilne zaštite
koordinatori na lokaciji
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.
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.
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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 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.
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 slijedećem sastavu:

Broj: 27

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3887

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 1 mjesni odbor.
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 zopćinema na području
svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju 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.
i) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela
jedinica lokalne i područne (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.
2. PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE
Sklanjanje
Na području općine Gundinci nalazi se 2 smještajna objekta sveukupnog smještajnog kapaciteta za 400 (četiristo)
osoba.

Strana: 3888

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 27

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

uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja,
organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je 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 ulaganja 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.
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 formirati će registar rizičnih i
potencijalno rizičnih postrojenja iz kojega će bit vidljivi gospodarski subjekti na prostoru općine koji proizvode,
skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze ili skupljanja opasnih 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:
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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, 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.
U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju:
-

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.
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.
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8. ZAKLJUČAK
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 Gundinci 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,
završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave,
formirane postrojbe civilne zaštite,
djelomično popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima,
educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja.
educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite,
višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće povjerenje u sustav.

načelnik općine

rujan

Siječanj-veljača

Travanj - svibanj

Izrada plana vježbi civilne zaštite

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 P lan rada
vatrogasne zajednice općine
Ishoditi izvješće o stan ju sustava
uzbunjivanja
Izraditi analizu stanja sustava civilne
zaštite
Izraditi smjernice za organizaciju i
razvoj sustava civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

Ovlaštenik

Rujan-studeni

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

studeni
studeni
Studeni
Studeni

Kontinuirano tijekom
godine

Udruge od interesa za zaštitu
i spašavanje.

Siječanj-prosinac

DVD Gundinci

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 postrojb e 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
postrojb e CZ zbog uvrštenja u
Proračun .
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja
Napraviti analizu izvršenja
Smjernica za 201 6.
Napraviti Izvješće o stanju sustava
civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

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

Aktivnosti

2017.g.

ovlaštenik
Učilište za vatrogastvo i
civilnu zaštitu
Udruge od interesa za zaštitu
i spašavanje.
vatrogasna zajednic a
Stožer civilne zaštite

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

svibanj

Prema rasporedu
Učilišta
travanj

studeni
studeni

studeni
studeni
studeni

Kontinuirano tijekom
godine

DUZS PU Slavonski Brod

načelnik općine

Nositelji izrade

svibanj

ožujak

veljača

Rokovi izvršenja

DUZS PU Slavonski Brod

Udruge od interesa za zaštitu i spašavanje
DUZS PU Slavonski Brod

Suradnja

Izvješće se podnosi
gradskom vijeću

Napomena
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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 201 7.
Napraviti I zvješće o stanju sustava
civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

2018.g.
Nositelji izrade

rokovi izvršen ja

Aktivnosti

DUZS PU Slavonski Brod

DUZS PU Slavonski Br od

Suradnja

Izvješće se podnosi
gradskom vijeću

Napomena
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Udruge od interesa za zaštitu
i spašavanje.

rujan

KLASA: 810-01/15-01/11
URBROJ: 2178/05-01/15-1
Gundinci, 12. prosinca 2015.g.

Planirati sredstva za potrebe
postrojbi CZ zbog uvrštenja u
Proračun .
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja
Napraviti analizu izvršenja
Smjernica za 201 8.
Napraviti Izvješće o stanju sustava
civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente.

načelnik općine

travanj

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

listopad

studeni

Kontinuirano tijekom
godine

studeni

Stožer civilne zaštite

listopad

rujan

vatrogasna zajednica

DUZS PU Slavonski Brod

ožujak

Rujan

načelnik općine

veljača

Donijeti odlu ku o pozivanju
pripadnika postrojbe opće
namjene s namjerom provjere
mobilizacijske spremnosti .
Izvršiti pozivanje postrojbe opće
namjene zbog provjere
mobilizacijske spremnosti.
Izvršiti pozi vanje povjerenika zbog
provjere mobilizacijske spremnosti
Inicirati susret sa čelnicima susjedn ih
općina na temu civilne zaštite .
Prikupiti Planove rada udruga koje se
nalaze u Odluci o pravnim osobam a
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

DUZS PU Slavonski Brod

Suradnja

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE GUNDINCI
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.

Izvješće se podnosi
gradskom vijeću

Napomena
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OPĆINA KLAKAR

35.

Na temelju članka 39., stavak 1. i 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15),
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 22. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. god. donijelo je:
PRORAČUN
općine Klakar za 2016.godinu
Članak 1.
Proračun općine Klakar za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018.godinu sastoji se od Općeg i
Posebnog dijela i od Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda kako slijedi:
I. OPĆI DIO

Članak 2.
Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda
za 2016.godinu.
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II. POSEBNI DIO
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.

Proračun općine Klakar prema programima i aktivnostima za 2016. godinu
s procjenama za 2017. i 2018. godinu
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Članak 4.

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2016. godine.

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.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 400-08/15-01/2
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 22.prosinca 2015.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str.

Članak 3.
Sredstva planirana na poziciji Proračuna:
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve,
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.

36.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta općine
Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar je na
svojoj 22. sjednici, održanoj 22. prosinca
2015.godine donijelo je:

Članak 4.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u
cijelosti je općinski načelnik.

Članak 5.
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Klakar
za 2016. godinu

Članak 1.
Proračun općine Klakar (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.

Za zakonito i pravilno planiranje i
izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran
općinski načelnik. 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 vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda
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proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja
ili otuđenja pokretnina i nekretnina veća od 0,5 %
prihoda proračuna bez primitka ostvarenih u
prethodnoj godini odluku o istom donosi Općinsko
vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine.
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37.

Na temelju stavka 4.članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
br.26/03. –pročišćeni tekst, 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 – Uredba) i članka 29.
Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i
dopuni Statuta („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 22. sjednici održanoj 22. prosinca
2015.godine, donosi:

Članak 7.
PROGRAM
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.

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Klakar za 2016. godinu

Članak 1.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2016. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ: 2178/07-02-15-1
Klakar, 22. prosinca 2015.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.

Ovim se Programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Klakar za 2016.godinu za:
I. Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za :
javne površine,
nerazvrstane ceste,
groblja,
javnu rasvjetu.
II. Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
prijevoz putnika,
održavanje čistoće,
odlaganje komunalnog otpada.
Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis
poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih
objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom
izvora financiranja.
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Članak 2.

U 2016.godini gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz članka 1.ovog Programa obuhvaća
slijedeće:
- Javne površine
1.
Izgradnja staza (nogostupa) u Gornjoj
Bebrini, Donjoj Bebrini, Klakaru i Ruščici, planirana
financijska sredstva 140.000,00 kuna.
Izvršenje ovih radova će se financirati iz
sredstava komunalnog doprinosa, komunalne
naknade i proračuna općine Klakar.

- Nerazvrstane ceste
1.
Izrada projektne dokumentacije za cestu u
ulici A. Starčevića i Dr. M.Budaka u Ruščici i
priključnih cesta u Gornjoj Bebrini, Klakaru i Donjoj
Bebrini;
2.
Završetak radova u ulici Dr. M. Budaka u
Ruščici, planirana sredstva 460.000,00 kuna.
3.
Izgradnja ceste u ulici A. Starčevića u
Ruščici, planirana sredstva u iznosu 300.000,00 kuna.
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 760.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava
komunalnog doprinosa i proračuna općine Klakar.
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- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
1.
Izrada projektne dokumentacije odvodnje
oborinskih voda u Ruščici, planirana sredstva u
iznosu 14.000,00 kuna;
2.
Proširenje i izgradnja kanalizacijske mreže
na području općine, planirana sredstva u iznosu
86.000,00 kn.
Planirana financijska sredstva 100.000,00
kn, izvršenje ovih radova financirat će se iz proračuna
općine Klakar.

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjivat će se od 1.siječnja
2016.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/15-02/56
URBROJ: 2178/07-02-15-1
U Klakaru, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing. str., v.r.

- Ugibališta
•
Izgradnja ugibališta u Ruščici, Gornjoj
Bebrini i Klakaru financirat će se iz sredstava
Županijske uprave za ceste.
- Izgradnja rasvjete
1.
Izgradnja javne rasvjete u Donjoj Bebrini,
Gornjoj Bebrini, Klakaru i Ruščici
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 800.000,00 kuna, a financirat će se iz
komunalnog doprinosa i proračuna općine Klakar.
- Opskrba pitkom vodom
1.
Proširenje i izgradnja vodovodne mreže na
području općine i izrada kućnih priključaka na
općinske objekte.
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 100.000,00 kn, a financirat će se iz proračuna
općine Klakar.

38.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
br.26/03. –pročišćeni tekst, 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 – Uredba) i članka 29.
Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i
dopuni Statuta („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće na
svojoj 22.sjednici održanoj 22.prosinca 2015. donosi:
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PROGRAM

održavanje komunalne infrastrukture
u 2016. godini

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2016. godini na području
općine Klakar za komunalne djelatnosti:
1.
odvodnja atmosferskih voda,
2.
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
3.
održavanje javnih površina,
4.
održavanje nerazvrstanih cesta,
5.
održavanje groblja,
6.
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
ostvarenje Programa s naznakom izvora
financiranja

Članak 2.
U 2016. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovoga Programa u općini
Klakar obuhvaća:
1.
odvodnja atmosferskih voda
izmuljivanje i čišćenje cestovnih kanala u
naseljima u dužini 1.000 metara.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 20.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.
2.
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina
čišćenje i odvoz komunalnog otpada sa
divljih odlagališta i javnih površina.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
10.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.
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3.
održavanje javnih površina
redovito održavanje javnih zelenih površina,
košenje trave i čišćenje parkova i površina ispred
objekata u vlasništvu općine.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 20.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.
4.
održavanje nerazvrstanih cesta
čišćenje snijega, košenje bankina i kanala i dr.
nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova kamenom, ugradnja cijevnih propusta i
tarupiranje poljskih putova.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 350.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.
5.
održavanje groblja
redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih
groblja – 45.000,00 kn;
održavanje mrtvačnica – 10.000,00 kn.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 55.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.
6.
održavanje javne rasvjete
troškovi zamjene rasvjetnih tijela –
15.000,00 kn;
troškovi potrošnje električne energije za
javnu rasvjetu – 100.000,00 kn.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
115.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.
7.
održavanje ostale nenavedene komunalne
infrastrukture
održavanje pješačkih staza i nogostupa
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
100.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.

Članak 3.
Ukupno potrebna sredstva za realizaciju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za
koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine
Klakar za 2016. godinu iznose 670.000,00 kuna.
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Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjivat će se od 1.siječnja
2016.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/15-02/57
URBROJ: 2178/07-02-15-1
U Klakaru, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing. str., v.r.
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obrazovanju („Narodne Novine“ br.10/97, 107/07,
94/13) Općina Klakar provodi organizirani program
rada sa djecom predškolske dobi i to:
održavanje igraonice i „Male škole“ za djecu
u godini dana prije polaska u osnovnu školu;
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 15.000,00 kuna.
za potrebe igre i zabave na otvorenom,
predškolske i školske djece u svim naseljima
općine postaviti će se ljuljačke, tobogani,
vrtuljci i drugo.
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 40.000,00 kuna.
Za donacije područnim školama u naravi.
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 2.000,00 kuna.
za potrebe financiranja školskog likovnog
pribora učenicima prvih razreda s područja
općine.
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 3.000,00 kuna.

39.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
12/09. i 6/13.), članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
Novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 22. sjednici održanoj
22.prosinca 2015.godine, donosi:

Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i
školskom odgoju u 2016. godini potrebno je osigurati:
60.000,00 kuna.

ODRŽAVANJE PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI I RAZVOJA TURIZMA
-

PROGRAM
Javnih potreba i potrebnih sredstava u području
društvenih djelatnosti za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine Klakar
za 2016. godinu

Članak 1.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i

izrada projektne dokumentacije poučnih
staza i panoa na području Posebnog
ornitološkog rezevata bare „Dvorine“, Donja
Bebrina i na poplavnom području
(inundaciji) na K.O. Klakar i K.O. Gornja
Bebrina („Kopitarski put“).

Ukupno za realizaciju aktivnosti održavanja
prirodnih vrijednosti u 2016. godini potrebno je
osigurati 30.000,00 kuna.

-

OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

-

Tijekom 2015. godine prepisana i
pripremljena je rukopisna građa učitelja Luke
Lukića pod nazivom „Narodni život i običaji
sela Klakarja“. Namjera je općine Klakar u
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suradnji sa Hrvatskom akademijom znanosti
i umjetnosti (HAZU) tiskati ukupno 4 knjige.
U Općinskom proračunu su predviđeni
troškovi tiskanja knjige u iznosu 100.000,00
kn.
Ukupno za realizaciju ovog projekta osigurano je
100.000,00 kuna.

-

-

-

POMOĆ UDRUGAMA U KULTURI I
KULTURNOJ DJELATNOSTI

-

Praćenje i poticanje programa rada:
Kulturno umjetničkog društva „Kolo“
Donja Bebrina u iznosu 10.000,00 kuna;
Pučke pjevačke skupine „Snaše“ Klakar u
iznosu 5.000,00 kuna;
Šokačke glumačke družine „Matini
kripoštoli“ u iznosu 5.000,00 kuna;
Udruge za zaštitu životinja „Ruščica“ u
iznosu 7.000,00 kuna;
Ekološke udruga „Bacalica“ Donja Bebrina
u iznosu 3.000,00 kuna;
Športsko ribolovne udruge „Graničar“
Klakar u iznosu 3.000,00 kuna;
Paintball kluba „Komandosi“ u iznosu
1.000,00 kuna;
Konjogojske udruge „Lipicanac“ Ruščica u
iznosu 15.000,00 kuna;
Lovačko društvo „Jelas“ Ruščica za Lovni
revir,
–
Ruščica
2.000,00 kuna,
–
Gornja Bebrina
2.000,00 kuna,
–
Klakar
2.000,00 kuna,
–
Donja Bebrina
2.000,00 kuna;
ostale udruge u iznosu 3.000,00 kuna.

-

Ukupno potreba sredstva za pomoć udrugama u
kulturi i kulturnoj djelatnosti iznose 60.000,00 kuna.

MANIFESTACIJE - OBILJEŽAVANJE
ZNAČAJNIH DOGAĐAJA
Tijekom godine na području općine Klakar se
održavaju i obilježavaju slijedeće manifestacije:

-

-

-

-
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„Pokladno jahanje“ u organizaciji konjogojske udruge „Lipicanac“ Ruščica u iznosu
3.000,00 kuna;
Smotra pučkog pjevanja „Kad zapjevam i
malo zagudim“, Donja Bebrina
u
organizaciji KUD-a „Kolo“ Donja Bebrina u
iznosu 7.000,00 kuna;
3.Klakar open paintball turnir - KOPT u
organizaciji Paintball kluba „Komandosi“ iz
Klakara u iznosu 2.000,00 kuna;
Koncert u Klakaru u organizaciji Pučke
pjevačke skupine „Snaše“ iz Klakara u
iznosu 2.000,00 kuna.
Memorijalni nogometni turnir „Zvonko
Mikolčević“ drugi tjedan u srpnju u
organizaciji NK „Posavac“ Ruščica u iznosu
10.000,00 kuna;
Memorijalni nogometni turnir „Tomislav
Matičević“ u organizaciji NK „Mladost“
Donja Bebrina, u iznosu 3.000,00 kuna;
Malonogometni turnir povodom Dana
državnosti u organizaciji NK „Slavonca“
Gornja Bebrina, u iznosu 2.000,00 kuna;
Malonogometni ljetni turnir u organizaciji
NK „Graničar“, Klakar u iznosu 2.000,00 kn;
Memorijalni šahovski turnir Drago Mandić, u
organizaciji ŠK „Posavac“ Ruščica, u iznosu
2.000,00 kuna;
Općinski nogometni turnir 4.000,00 kuna.

Sredstva potrebna za realizaciju ovih aktivnosti
osiguravaju se u Općinskom Proračunu u iznosu
37.000,00 kuna.

-

OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE

Dan općine Klakar obilježava se 26. 6. na blagdan Sv.
Ivana i Pavla.
Za program obilježavanja osiguravaju se sredstva u
iznosu 28.000,00 kn.

-

POMOĆI SPORTSKIM UDRUGAMA

Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih
potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je
osigurati financijska sredstva u Proračunu općine.
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Korisnici proračunskih sredstava mogu biti
udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i
Zakonu o udrugama. Općina je obvezna pomagati rad
športskih udruga vodeći računa o:
stvaranju uvjeta za rad športskih udruga,
poticanje gradnje novih športskih objekata i
dvorana u cilju unaprjeđenja športa na
području općine,
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i
mladeži,
objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti
građana.
Na području općine Klakar djeluju 4
nogometna kluba, 1 šahovski klub, 1 stolnoteniski
klub i ostale sportske udruge koje se financiraju
sredstvima iz općinskog proračuna i doniraju se:
NK „Posavac“ Ruščica u iznosu 20.000,00
kuna;
NK „Slavonac“ Gornja Bebrina u iznosu
16.000,00 kuna;
NK „Graničar“ Klakar u iznosu 16.000,00
kuna;
NK „Mladost“ Donja Bebrina u iznosu
16.000,00 kuna;
ŠK „Posavac“ Ruščica u iznosu 5.000,00
kuna;
Stolnoteniski klub „Klakar“ Klakar u iznosu
3.000,00 kuna;
Ostale udruge u iznosu 5.000,00 kuna;

Broj: 27

Za potrebe pomoći župama u Proračunu općine
Klakar osiguravaju se sredstva u iznosu 102.000,00
kuna.

Članak 2.
Ukupno potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u
području društvenih djelatnosti za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine Klakar za 2016.
godinu iznose 498.000,00 kuna.

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjivat će se od 1. siječnja
2016.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/15-02/58
URBROJ: 2178/07-02-15-1
U Klakaru, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing. str., v.r.

Za praćenje i poticanje programa rada ovih
športskih udruga u Proračunu za 2016. godinu
osiguravaju se sredstva u iznosu 81.000,00 kuna.

-

POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA
– RELIGIJA

Na području općine Klakar djeluju dvije
RKT župne zajednice:
RKT župa „Rođenja Blažene Djevice
Marije“ Ruščica;
RKT župa „Sv. Jakoba apostola starijeg“ sa
dvije filijale:
–
filijalna crkva „Sv. Duha“ u Gornjoj Bebrini
–
filijalna crkva „Sv. Ilije“ u Donjoj Bebrini

40.

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“
br. 157/13, 152/14. 99/15.) i članka 29. Statuta općine
Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
12/09.i 6/13.) Općinsko vijeće općine Klakar na
svojoj 22. sjednici održanoj 22. prosinca 2015.
godine, donijelo je:
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PROGRAM
-

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
općine Klakar za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Programom se određuje način i iznos
financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici
socijalne skrbi, način i iznos financiranja stipendija i
prijevoz učenika, sufinanciranje rada humanitarnih
udruga u organizacija i zaštite zdravlja i ljudi.

1.

OBLICI I OPSEG DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi općina je
obavezna u svome Proračunu osigurati sredstva za
ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje, a
Općinskom Odlukom o obavljanju djelatnosti i
ostvarivanju novčanih naknada i potpora i socijalnih
usluga u djelatnosti socijalne skrbi na području
općine Klakar i sredstva za ostvarivanje prava na
jednokratnu novčanu pomoć i socijalnu skrb.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosi se
na:
troškove najamnine, plaćanja računa za
utrošenu električnu energiju, plin, vodu, drva
i druge troškove stanovanja;
pomoć u plaćanju komunalne naknade,
osobama koje su sukladno Odluci o
komunalnoj naknadi oslobođenje plaćanja
komunalne naknade;
Jednokratne novčane pomoći, odnosi se na:
pomoć obiteljima za novorođeno dijete u
iznosu 2.000,00 kuna po djetetu;
pomoć u plaćanju školske kuhinje za djecu
čiji roditelji nisu u mogućnosti plaćati te
troškove, a prema spisku škole i zahtjevu
roditelja;
sufinanciranje troškova ljetovanja školske
djece (osnovne škole) u organiziranim
dječjim odmaralištima;
jednokratna novčana pomoć obiteljima
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poginulih hrvatskih branitelja;
pomoći podmirenja najosnovnijih pogrebnih
troškova, ako plaćanje ovih troškova nije
ostvareno po drugoj osnovi ili ustanovi
(Zavod za socijalnu skrb);
pomoć za podmirenje troškova liječenja i
smještaja u slučaju bolesti;
pomoći u slučaju elementarne nepogode i
nabavke obuće i odjeće.

Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u
pravilu jednom u tijeku godine, a visina se određuje
do iznosa koji podmiruje potrebu, ovisno o posebnim
uvjetima i okolnostima u kojima živi podnositelj
zahtjeva.
Socijalne usluge, odnose se na:
usluge stručne pomoći pri uključivanju
djeteta s poteškoćama u razvoju u programe
predškolske i školske ustanove (asistent u
nastavi);
usluge boravka djece s teškoćama u razvoju
u vrtićima i školama.
Troškovi ovih usluga se sufinanciraju udrugama,
vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama
koje pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju.
Za pomoć samcima ili članovima kućanstava, djeci s
teškoćama u razvoju i drugim korisnicima socijalne
skrbi u Proračunu općine Klakar za 2016.godinu
predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od
109.000,00 kuna.

2.

JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA
VISOKOG OBRZOVANJA –
STIPENDIJE

U Proračunu općine Klakar za 2016.godinu
osiguravaju se sredstva za stipendiranje svih redovnih
studenata sa područja općine Klakar u ukupnom
iznosu od 191.000,00 kuna.
Kriterije i uvjete za dodjelu stipendija odrediti će se
Odlukom Općinskog vijeća.
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SUFINANCIRANJE RADA
HUMANITARNIH UDRUGA I
ORGANIZACIJA

Za rad humanitarnih udruga i organizacija u
Proračunu općine Klakar za 2016.godinu predviđena
su financijska sredstva u iznosu 23.000,00 kuna:
a) Crveni križ
b) Udruga slijepih
c) Ostale udruge

4.

19.000,00 kuna
3.000,00 kuna
1.000,00 kuna

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI

Deratizacija i dezinsekcija na području
općine Klakar u pravilu se provodi dva puta godišnje,
a sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u
Proračunu općine Klakar u iznosu do 35.000,00
kuna.

Broj: 27
Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a
primjenjivat će se od 1.siječnja 2016.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/15-02/59
URBROJ: 2178/07-02-15-1
U Klakaru, 22. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing. str., v.r.
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Bilješke :
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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

Broj: 27

