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ŽUPANIJA

-

akti župana:

28.

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine", broj 127/14)
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 15/13pročišćeni tekst)), Župan Brodsko-posavske županije donosi
GODISNJI PLAN ENERGETSKE
učinkovitosti Brodsko-posavske županije za 2016. godinu

Članak 1.
Godišnjim planom energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije za 2016. godinu utvrđuju se planirane
mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelji aktivnosti i rokovi provedbe, način praćenja izvršenja
Godišnjeg plana te način financiranja plana.

Članak 2.
Mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti financiraju se iz:
- proračuna jedinice regionalne samouprave,
- Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- drugih izvora
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Članak 3.
U skladu predvidivih prihoda planiraju se provesti sljedeće mjere za poboljšan]e energetske učinkovitosti:
1.PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - Zamjena vanjske
ovojnice upravne zgrade Brodsko-posavske županije-II
faza, P. Krešimira IV br.1
1.1.

Nositelj aktivnosti :Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu
okoliša

1.2.
1.3.

Rok provedbe : 2016. godina
Procjena ušteda energije: 195.418,60 kwh

1.4.

Procijenjeni iznos investicije:

1.5.

Način financiranja:

1.858.089,31 kn (sa PDV-om)

23,67%Proračun BPŽ
76,33%FZOEU (1.400.000,00 kn)

Napomena: projekt prihvaćen na natječaju Fonda

2.PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI - Zamjena vanjske
ovojnice upravne zgrade Brodsko-posavske županije, Projektbiro, Trg
pobjede 26a

2.1.

Nositelj aktivnosti :Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu
okoliša

2.2.

Rok provedbe : 2016. godina

2.3.

Procjena ušteda energije: 128.386,46 kwh

2.4.

Procijenjeni iznos investicije:

2.5.

Način financiranja:

2.058.000,00

kn(sa PDV-om)

20%Proračun BPŽ
80%FZOEU (1.400.000,00 kn)

Napomena: projekt prihvaćen na natječaju Fonda

3.PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI –Toplinska izolacija
vanjskog omotača i rekonstrukcija sustava grijanja sa zamjenom energenta na zdravstvenom objektu u
Davoru-I-faza zamjena energenta
3.1.
3.2.

Nositelj aktivnosti :Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška
Rok provedbe : 2016. godina

Broj: 6
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3.3.

Procjena ušteda energije: 33.255,16 kn/a

3.4.

Procijenjeni iznos investicije:

3.5.

Način financiranja:

424.217,67
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kn (sa PDV-om)

60% Dom zdravlja Nova Gradiška
40%FZOEU

Napomena: projekt prihvaćen na natječaju Fonda
4. PROJEKT KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE –Sunčana elektrana
Doma zdravlja Slavonski Brod, Borovska 7
4.1.

Nositelj aktivnosti :Dom zdravlja Slavonski Brod

4.2.

Rok provedbe : 2016. godina

4.3.

Procjena ušteda energije: 45.700 kwh

4.4.

Procijenjeni iznos investicije:

4.5.

Način financiranja:

473.281,88 kn (sa PDV-om)

60% Dom zdravlja
40%FZOEU

Napomena: projekt prijavljen na natječaj Fonda
5. PROJEKT KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE –Sunčana elektrana
Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod, Ul. Kraljice Jelene 26
5.1.

Nositelj aktivnosti: Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod

5.2.

Rok provedbe: 2016. godina

5.3.

Procjena ušteda energije: 105.422,64 kn/god (27%)

5.4.

Procijenjeni iznos investicije:

5.5.

Način financiranja: 60% dom za starije i nemoćne
40%FZOEU

1.180.687,50 kn (sa PDV-om)

Napomena: projekt pripremljen za prijavu na natječaj Fonda
6. PROJEKT KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE –Sunčana elektrana
Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije,Slavonski Brod, Ul. Vladimira Nazora 2a
6.1.
6.2.

Nositelj aktivnosti :ZZJZBPŽ
Rok provedbe : 2016. godina
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6.3.

Procjena ušteda energije: 11 900kwh

6.4.

Procijenjeni iznos investicije:

6.5.

Način financiranja: 60% ZZJZBPŽ
40%FZOEU

Broj: 6

204.211,28 kn (sa PDV-om)

Napomena: projekt prihvaćen na natječaju Fonda
7. Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade
Gimnazije „Matija Mesić“ Slavonski Brod, Slavonija I, br.8
7.1.

Nositelj aktivnosti : Brodsko-posavska županija

7.2.

Rok provedbe : 2016. godina

7.3.

Procjena ušteda energije: 39,35kwh/m2/god

7.4.

Procijenjeni iznos investicije:

7.5.

Način financiranja: 100% Europski fond za regionalni razvoj i FZOEU

200.000,00 kn (sa PDV-om)

Napomena: projekt prijavljen na javni poziv MGIPU-Pilot projekt Izrada projektne dokumentacije za energetsku
obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja
8. Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Osnovna škola
„Ivan Meštrović“ Vrpolje, Bana Jelačića 50
8.1.

Nositelj aktivnosti : Brodsko-posavska županija

8.2.

Rok provedbe : 2016. godina

8.3.

Procjena ušteda energije: 130,73 kwh/m2/god

8.4.

Procijenjeni iznos investicije:

8.5.

Način financiranja: 100% Europski fond za regionalni razvoj i FZOEU

200.000,00 kn (sa PDV-om)

Napomena: projekt prijavljen na javni poziv MGIPU-Pilot projekt Izrada projektne dokumentacije za energetsku
obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja
9. Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Osnovna škola
“Stjepan Ilijašević“ Oriovac, Frankopanska bb
9.1.

Nositelj aktivnosti : Brodsko-posavska županija

9.2.

Rok provedbe : 2016. godina

Broj: 6
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9.3.

Procjena ušteda energije: 130,73kwh/m2/god

9.4.

Procijenjeni iznos investicije:

9.5.

Način financiranja: 100% Europski fond za regionalni razvoj i FZOEU
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200.000,00 kn (sa PDV-om)

Napomena: projekt prijavljen na javni poziv MGIPU-Pilot projekt Izrada projektne dokumentacije za energetsku
obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja
10. Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Osnovna škola
„Sikirevci“ Sikirevci, Ljudevita Gaja 11
10.1.

Nositelj aktivnosti : Brodsko-posavska županija

10.2.

Rok provedbe : 2016. godina

10.3.

Procjena ušteda energije: 12,3 kwh/m2/god

10.4.

Procijenjeni iznos investicije:

10.5.

Način financiranja: 100% Europski fond za regionalni razvoj i FZOEU

200.000,00 kn (sa PDV-om)

Napomena: projekt prijavljen na javni poziv MGIPU-Pilot projekt Izrada projektne dokumentacije za energetsku
obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i
obrazovanja
11. Energetska obnova zgrade Gimnazije „Matija Mesić“ Slavonski Brod,
Slavonija I, br.8
11.1. Nositelj aktivnosti : Brodsko-posavska županija
11.2.

Rok provedbe: 2016. godina

11.3.

Procjena ušteda energije: 39,35 kwh/m2/god

11.4.

Procijenjeni iznos investicije:

11.5.

Način financiranja: 70% Europski fond za regionalni razvoj i FZOEU
30% Proračun BPŽ

3.250.000,00 kn (sa PDV-om)

Napomena: projekt pripremljen za prijavu na javni poziv MGIPU-Pilot projekt energetska obnova zgrada i
korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
12. Energetska obnovu zgrade Osnovna škola “Ivan Meštrović“ Vrpolje, Bana
Jelačića 50
12.1. Nositelj aktivnosti : Brodsko-posavska županija
12.2.

Rok provedbe : 2016. godina
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12.3.

Procjena ušteda energije: 130,73 kwh/m2/god

12.4.

Procijenjeni iznos investicije:

12.5.

Način financiranja: 90% Europski fond za regionalni razvoj i FZOEU
10% Proračun BPŽ

Broj: 6

2.172.285,00 kn (sa PDV-om)

Napomena: projekt pripremljen za prijavu na javni poziv MGIPU-Pilot projekt energetska obnova zgrada i
korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja
13. Energetska obnovu zgrade Osnovna škola “Matija Gubec“ Cernik, PŠ BAĆIN
DOL, Baćin Dol 120
13.1. Nositelj aktivnosti : Brodsko-posavska županija
13.2.

Rok provedbe : 2016. godina

13.3.

Procjena ušteda energije: 308,77 kwh/m2/god

13.4.

Procijenjeni iznos investicije:

13.5.

Način financiranja: 90% Europski fond za regionalni razvoj i FZOEU
10% Proračun BPŽ

446.610,00 kn (sa PDV-om)

Napomena: projekt pripremljen za prijavu na javni poziv MGIPU-Pilot projekt energetska obnova zgrada i
korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Članak 4.
Za praćenje provedbe ovog plana zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
Brodsko-posavske županije.

Članak 5.
Sukladno prihodovnim sredstvima, konačnim vrijednostima investicija i tehničkim mogućnostima izvedbe
projekata ovaj Godišnji plan se može mijenjati i nadopunjavati tokom razdoblja za koje je donijet.

Članak 6.
Ukoliko se predloženi Godišnji plan ne realizira u godini za koju je predviđen ima prioritet izgradnje u slijedećoj
godini.

Broj: 6
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Članak 7.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 351-04/15-01/14
URBROJ: 2178/1 -11-01 -15- 2
Slavonski Brod, 28. prosinca 2015.
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

29.

Na temeleju članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) i članka 56.
Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13 - pročišćeni tekst),
na zahtjev povjerenika Vlade RH za grad Nova Gradiška, župan Brodsko-posavske županije donosi sljedeću
ODLUKU
o povjeravanju poslova izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Nova Gradiška

I.
Brodsko-posavska županija povjerava obavljanje poslova izrade izmjene i dopune prostornog plana
uređenja grada Nova Gradiška Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

II.
Međusobna prava i obveze Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i grada Nova
Gradiška u svezi izrade prostorno-planskog dokumenta iz točke I. ove Odluke, uredit će se posebnim ugovorom.

III.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 023-01/16-01/217
Urbroj: 2178/1-11-01-16-1
Slavonski Brod, 22. ožujka 2016.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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30.

Na temeleju članka 27. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13) i članka 56.
Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13 - pročišćeni tekst),
na zahtjev načelnika općine Cernik, župan Brodsko-posavske županije donosi sljedeću
ODLUKU
o povjeravanju poslova izrade 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Cernik

I.
Brodsko-posavska županija povjerava obavljanje poslova 4. izrade izmjene i dopune prostornog plana
uređenja općine Cernik Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

II.
Međusobna prava i obveze Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i općine Cernik u
svezi izrade prostorno-planskog dokumenta iz točke I. ove Odluke, uredit će se posebnim ugovorom.

III.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 023-01/16-01/243
Urbroj: 2178/1-11-01-16-1
Slavonski Brod, 4. travnja 2016.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Broj: 6
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

1.

Na temelju članka 10. Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne
novine” broj 26/15), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci, na sjednici 17. sjednici održanoj
15.3.2016. godine donosi
PRAVILNIK
o financiranju
programa/projekata/manifestacija od interesa
za opće dobro koje provode udruge sredstvima
proračuna općine Donji Andrijevci

1.

I. OPĆE ODREDBE

općine Donji Andrijevci udrugama čije aktivnosti
doprinose zadovoljenju javnih potreba i
ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih
strateškim i planskim dokumentima općine Donji
Andrijevci (u daljnjem tekstu: općina).
(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na
udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u
odnosu na druge organizacije civilnog društva
(zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i
druge neprofitne organizacije), kada su one, u skladu
s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u daljnjem
tekstu: natječaj) za financiranje programa/
projekata/ manifestacija prihvatljivi prijavitelji,
odnosno partneri.
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na
financiranje programa/projekata/ manifestacija
ustanova čiji je osnivač ili suosnivač općina.
(4)Iznosi i uvjeti dodjele financijskih sredstava,
odnosno nefinancijske podrške bit će definirani od
strane nadležnog tijela općine kroz proračun i
program javnih potreba.

Područje primjene
Članak 1.

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i
postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna

(1) Ako posebnim propisom nije drugačije
određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se
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udrugama odobravaju financijska sredstva
proračuna općine za:
•
provedbu programa i projekata kojima se
ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i
planskim dokumentima općine,
•
provedbu jednodnevnih i višednevnih
manifestacija,
•
provedbu programa javnih potreba na
području općine utvrđenih posebnim zakonom,
•
obavljanje određene javne ovlasti na
području općine povjerene posebnim zakonom,
•
pružanje socijalnih usluga na području
općine temeljem posebnog propisa,
•
sufinanciranje obveznog doprinosa
korisnika financiranja za provedbu programa i
projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i
inozemnih javnih izvora za udruge s područja
općine,
•
podršku institucionalnom i organizacijskom
razvoju udruge (potpore za redovan rad udruga
korisnika sredstava proračuna općine kojima se
osigurava trajnost i stabilnost udruga koje su od
posebnog značaja za Općinu),
•
donacije i sponzorstva i
•
druge oblike i namjene dodjele financijskih
sredstava iz proračuna općine.
(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način
se primjenjuju i kada se udrugama odobravaju
nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i
nekretninama.

Članak 3.
Financijska sredstva, odnosno nefinancijske
podrške se odobravaju i dodjeljuju udrugama koje
imaju registrirano sjedište na području općine i/ili
programe/projekte/manifestacije od interesa za
opće dobro obavljaju u većoj mjeri na području
općine.

Broj: 6

•
zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i
promicanju prava nacionalnih manjina, zaštiti i
promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s
teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti
i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv
nasilja i diskriminacije, promicanju vrijednosti
Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i
mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu,
prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti,
razvoju demokratske političke kulture, zaštiti i
promicanju prava manjinskih društvenih skupina,
promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim
uslugama i humanitarnoj djelatnosti, poticanju i
razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti prava
potrošača, zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne
zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti
zdravlja, razvoju i promicanju znanosti,
obrazovanja, cjeloživotnog učenja, kulture i
umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta,
dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja te
drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi,
odnosno po posebnim propisima o financiranju
javnih potreba u određenom području mogu smatrati
djelovanjem od interesa za opće dobro.
(2) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu
izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz
različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje
fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.
(3) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su
usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se
ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti
ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane
troškove i resurse.
(4) Jednodnevne i višednevne manifestacije su
aktivnosti koje se provode s ciljem davanja dodatne
ponude na području općine i razvoja općine
općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne,
socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.
2. II. PREDUVJETI ZA FINANCIRANJE
KOJE OSIGURAVA OPĆINA

Pojmovi
Definiranje prioritetnih područja financiranja
Članak 4.
Članak 5.
(1) Aktivnostima od interesa za opće dobro smatraju
se osobito aktivnosti koje pridonose:

Nadležna tijela općine će, u postupku donošenja
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proračuna općine, prije raspisivanja natječaja za
dodjelu financijskih sredstava udrugama, utvrditi
prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni
postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim
dokumentima, te će, u okviru svojih mogućnosti, u
proračunu općine osigurati financijska sredstva za
njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama
Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Nadležnost i djelokrug
Članak 6.
(1) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u
postupcima dodjele sredstava za financiranje
programa/projekata/manifestacija od interesa za
opće dobro nadležan je Jedinstveni upravni odjel
općine Donji Andrijevci preko Povjerenstva za
pripremu i provedbu natječaja i izravnu dodjelu
financijskih sredstava, te Povjerenstva za
ocjenjivanje prijavljenih programa/ projekata/
manifestacija.
(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka su
nezavisna stručna tijela koja odlukom osniva i
njihove članove imenuje Načelnik općine Donji
Andrijevci (u daljnjem tekstu: Načelnik). Prilikom
donošenja Odluke o imenovanju članova
Povjerenstva, Načelnik će voditi računa o njihovoj
stručnosti, poznavanju djelovanja i rada udruga u
određenom području, nepristranosti i spremnosti za
stručno i objektivno ocjenjivanje.
(3) Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih
programa/projekata/manifestacija (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje) iz stavka 1.
ovog članka broji tri člana koji se mogu imenovati iz
reda zaposlenika općine i vijećnika Općinskog
vijeća, te vanjskih stručnih suradnika.
(4) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i
izravnu dodjelu financijskih sredstava broji 3 člana
koje imenuje Načelnik.
(5) Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka većinom
glasova svih članova biraju predsjednika
Povjerenstva koji predstavlja Povjerenstvo,
potpisuje akte Povjerenstva, donosi odluku koje se
prijave nakon ocjenjivanja propisanih uvjeta
natječaja upućuju na daljnji postupak, o radu
Povjerenstva izvještava načelnika, a za svoj rad je
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odgovoran Načelniku i Povjerenstvu.

Članak 7.
(1) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i
izravnu dodjelu financijskih sredstava u svome
radu:
•
predlaže prioritete, uvjete, kriterije i
programska područja natječaja ili javnog poziva za
financiranje programa/ projekata/ manifestacija
udruga
•
predlaže natječajnu dokumentaciju
•
prati tijek javnog objavljivanja i provedbe
natječaja ili poziva za dodjelu financijskih sredstava
programima/ projektima/ manifestacijama udruga,
•
komunicira pisanim putem s prijaviteljima u
svezi zahtjeva za dodatnim pojašnjenjima natječajne
dokumentacije,
•
razmatra ocjene programa/ projekta/
manifestacije te prijedloge za financiranje na
temelju kriterija iz natječaja
•
utvrđuje ispunjavanje formalnih
(administrativnih) uvjeta natječaja
•
temeljem provedene ocjene prijava,
izrađuje privremenu rang-listu s popisom prijava,
dodijeljenim bodovima i maksimalnim iznosima
koji se mogu dodijeliti tijekom provedbe
programa/projekta/manifestacija temeljem
postupka kojeg provodi Povjerenstvo za
ocjenjivanje,
•
utvrđuje prijedlog odluke o financiranju
programa/projekata/manifestacija udruga,
•
obavlja druge poslove i aktivnosti vezane uz
natječaj.
(2) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i
izravnu dodjelu financijskih sredstava radi na
temelju Poslovnika povjerenstva za pripremu i
provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih
sredstava, čiji su članovi obvezni potpisati i Izjavu o
nepristranosti i povjerljivosti.

Članak 8.
(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno
stručno procjenjivačko tijelo.
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(2) Povjerenstvo za ocjenjivanje u svome radu:
•
ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane
(administrativne) uvjete natječaja ili javnog poziva
sukladno kriterijima koji su propisani Uputama za
prijavitelje javnog natječaja
•
izrađuje prijedloge za odobravanje
financijskih sredstava za programe/ projekte/
manifestacije
(3) Povjerenstvo za ocjenjivanje radi na temelju
Poslovnika povjerenstva za ocjenjivanje kojeg svi
članovi prihvaćaju potpisivanjem Izjave o
prihvaćanju, a obvezni su potpisati i Izjavu o
nepristranosti i povjerljivosti iz članka 27. stavka 3.
Uredbe.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti
za provedbu natječaja
Članak 9.
Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih
sredstava planiranih u proračunu općine, namijenjen
za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu
putem natječaja udrugama, Općina će unaprijed
predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih
sredstava po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:
•
ukupan iznos raspoloživih sredstava,
•
iznose predviđene za pojedina programska
područja ako će se natječaji raspisivati za više
programskih područja,
•
najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora
o dodjeli financijskih sredstava i
•
očekivani broj financijskih potpora koje će
biti odobrene korisnicima za provedbu programa/
projekata/manifestacija u okviru pojedinog
natječaja.
Članak 10.
(1) Općina će osigurati organizacijske kapacitete i
ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda
financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i
vrednovanja rezultata
programa/ projekata/
manifestacija iz svog djelokruga.
(2) Općina će, prije objave natječaja, izraditi obrasce
natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge
prijavljivati svoje programe / projekte/
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manifestacije.
(3) Općina će pri financiranju programa/ projekata/
manifestacija primjenjivati osnovne standarde
planiranja i provedbe financiranja, odnosno
praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja,
definirane Uredbom.

3.
III. MJERILA ZA FINANCIRANJE,
KRITERIJI ODABIRA I POSTUPCI
FINANCIRANJA I UGOVARANJA
Članak 11.
Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje
programa/projekata/manifestacija odnosno
dodjeljivati nefinancijske podrške udrugama,
potencijalnim korisnicima uz uvjet da:
•
su upisani u odgovarajuće Registre;
•
su registrirani kao udruge, zaklade,
ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha
nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga
društva);
•
su se svojim statutom opredijelili za
obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet
financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji
nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
•
program/projekt/manifestacija koji prijave
na javni natječaj općine, bude ocijenjen kao
značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za
zadovoljenje javnih potreba općine definiranih
razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno
uvjetima svakog pojedinog natječaja;
•
imaju sjedište na području općine i/ili
provode program/projekt/manifestaciju na području
općine;
•
su uredno ispunili obveze iz svih prethodno
sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna
općine i drugih javnih izvora;
•
nemaju dugovanja s osnove plaćanja
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom
proračunu i proračunu općine;
•
se protiv Korisnika, odnosno osobe
ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/
projekta/manifestacije ne vodi kazneni postupak i
nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena
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djela definirana Uredbom;
•
općim aktom imaju uspostavljen model
dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način
sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju
javnim sredstvima;
•
javno objavljuju programska i financijska
izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice
udruge ili drugi prikladan način);
•
imaju odgovarajuće pravne, financijske i
operativne kapacitete za provedbu programa/
projekta/manifestacije
•
uredno predaju sva izvješća općini.

Članak 12.
Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika,
Općina može natječajem propisati i dodatne uvjete
koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja
prednosti u financiranju, kao što su:
•
primjena sustava osiguranja kvalitete
djelovanja u neprofitnim organizacijama;
•
uključenost volonterskog rada, posebice
mladih koji na taj način stječu znanja i vještine
potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno
sudjelovanje u demokratskome društvu;
•
umrežavanje i povezivanje sa srodnim
udrugama, ostvarivanje međusektorskog
partnerstva udruga s predstavnicima javnog i
poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za
razvoj lokalne zajednice i dr.
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4.
IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I
UGOVARANJA
Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja
natječaja
Članak 14.
(1) Jedinstveni upravni odjel općine Donji
Andrijevci će, u roku od 30 dana od usvajanja
proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i
na službenim stranicama općine objaviti godišnji
plan raspisivanja javnih natječaja i drugih poziva za
financiranje svih oblika programa/ projekata/
manifestacija od interesa za opće dobro koje
provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan
natječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih
programa/ projekata/ manifestacija udruga, koje
planira provesti tijekom razdoblja provedbe
projekta definiranog ugovorom, a najdulje do 12
mjeseci.
(2) Godišnji plan natječaja sadrži podatke o
davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i
planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom
iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava
namijenjenom za financiranje pojedinog programa/
projekta/ manifestacije, očekivanom broju
programa/ projekata/manifestacija koji će se
ugovoriti za financiranje i eventualno druge
podatke.

Javni natječaj
Članak 13.

Članak 15.

(1) U skladu s odredbama ovog Pravilnika Općina
neće financirati programe/ projekte/ manifestacije
udruga koji ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim
Pravilnikom, odnosno natječajem.
(2) Općina neće iz svog proračuna financirati
aktivnosti udruga koje se sukladno pozitivnim
propisima smatraju gospodarskom djelatnošću.

(1) Financiranje svih programa/ projekata/
manifestacija od interesa za opće dobro koje
provode udruge provodi se putem javnog natječaja
ili javnog poziva čime se osigurava transparentnost
dodjele financijskih sredstava, odnosno
nefinancijske podrške i omogućava dobivanje što
većeg broja prijava i odabir najkvalitetnijih
programa/ projekata/ manifestacija, a šira javnost se
obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.
(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka raspisuje
načelnik.
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Izravna dodjela financijskih sredstava
Članak 16.

Financijska sredstva proračuna općine dodjeljuju se
bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo
u iznimnim slučajevima:
•
kada nepredviđeni događaji obvezuju
davatelja financijskih sredstava da u suradnji s
udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije
moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i
problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom
financijskih sredstava,
•
kada se financijska sredstva dodjeljuju
udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu
nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog
područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju,
ili je udruga jedina organizacija operativno
sposobna za rad na području djelovanja i/ili
zemljopisnom području na kojem se financirane
aktivnosti provode,
•
kada se financijska sredstva dodjeljuju
udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili
aktom dodijeljene određene javne ovlasti
•
kada se prema mišljenju Povjerenstva za
pripremu i provedbu natječaja i izravnu dodjelu
financijskih sredstava, u čijem radu sudjeluju
predstavnici općine, dodjeljuju financijska sredstva
do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih
razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu
udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava
iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u
proračunu za financiranje svih programa/ projekata/
manifestacija udruga.

Članak 17.
(1) U slučajevima kada se financijska sredstva
dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili
javnog poziva, Općina i Korisnik sredstava dužni su
sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim
će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti
sredstva proračuna općine utrošiti te poštivati
osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje
financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje
financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Broj: 6

(2) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i
izravnu dodjelu financijskih sredstava ima tri člana
koja imenuje Načelnik.
(3) O zahtjevu potencijalnog korisnika podrške,
Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i
izravnu dodjelu financijskih sredstava daje svoje
mišljenje Općinskom Načelniku koji temeljem toga
donosi Odluku o izravnoj dodjeli financijskih
sredstava.
(4) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih
pozitivnih propisa se na odgovarajući način
primjenjuju i u slučajevima kada se financijska
sredstva proračuna općine dodjeljuju bez
raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva.

Dokumentacija za provedbu natječaja
Članak 18.
(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja (u
daljnjem tekstu: natječajna dokumentacija), na
prijedlog Povjerenstva za pripremu i provedbu
natječaja i izravnu dodjelu financijskih sredstava,
utvrđuje Načelnik općine u okviru javnog
natječaja/poziva za financiranje programa/
projekata/manifestacija koje u određenom području
provode udruge.
(2) Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
1.
tekst natječaja,
2.
upute za prijavitelje,
3.
obrasce za prijavu programa/ projekta/
manifestacije:
a.
obrazac opisa programa/ projekta/
manifestacije
b.
obrazac proračuna programa/ projekta/
manifestacije
4.
popis priloga koji se prilažu prijavi
5.
obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti
programa/ projekta/manifestacije
6.
obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog
financiranja
7.
obrazac ugovora o financiranju programa/
projekta/ manifestacije
8.
obrasce za izvještavanje:
a.
obrazac opisnog izvještaja provedbe
programa/projekata/manifestacija
b.
obrazac financijskog izvještaja provedbe
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programa/projekta/manifestacije
(3) Kao prilog financijskom planu mogu se zatražiti
dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude,
izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga,
procjene troškova i sl.), što će biti utvrđeno svakim
zasebnim natječajem.

Članak 19.
Ovisno o vrsti natječaja, Povjerenstvo za pripremu i
provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih
sredstava može predložiti, a Načelnik općine
utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu
programa/projekata/manifestacija čine i:
1.
obrazac izjave o partnerstvu, kada je
primjenjivo
2.
obrazac životopisa voditelja programa/
projekta/manifestacije
3.
obrazac izjave o programima/ projektima/
manifestacijama udruge financiranim iz javnih
izvora
4.
obrazac izjave izvoditelja aktivnosti
naveden u opisu programskih ili projektnih
aktivnosti, odnosno manifestacije da je upoznat s
programom/projektom/manifestacijom i svojim
sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo
5.
druga dokumentacija utvrđena svakim
zasebnim natječajem
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šalju u papirnatom i elektroničkom obliku.
(3) Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne
obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe
ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te
ovjerene službenim pečatom organizacije.
(4) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku
šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno
(predaja na urudžbeni zapisnik), uz napomenu (npr.
naziv natječaja), dok se dokumentacija u
elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili
USB sticku, u prilogu prijave u papirnatom obliku.
Objava natječaja
Članak 22.
Natječaj s cjelokupnom natječajnom
dokumentacijom objavljuje se na službenim
stranicama općine i informacija o natječaju na
mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade
Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom
natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima, na
društvenim mrežama ili se o tome javnost može
obavijestiti putem tiskovne konferencije koju
organizira Jedinstveni upravni odjel općine koji
raspisuje natječaj kao i slanjem elektroničke pošte
na odgovarajuće adrese.
Rokovi za provedbu natječaja

Članak 20.

Članak 23.

Raspisivanje natječaja i pripremu natječajne
dokumentacije za svaki natječaj provodi Jedinstveni
upravni odjel općine Donji Andrijevci putem
Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja i
izravnu dodjelu financijskih sredstava, sukladno
odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o
unutarnjem redu općine.

(1) Natječaj za podnošenje prijedloga
programa/projekata/manifestacija biti će otvoren
najmanje 30 dana od datuma objave.
(2) Ocjenjivanje prijavljenih programa/ projekata/
manifestacija do donošenja odluke o financiranju
programa/projekta/ manifestacije i vrijeme
potpisivanja ugovora s udrugama čiji su programi/
projekti/manifestacije prihvaćeni za financiranje
mora biti dovršeno u roku od 120 dana, računajući
od zadnjeg dana za dostavu prijava programa/
projekta/manifestacije.

Članak 21.
(1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i
sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i
ovoga Pravilnika.
(2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne
dokumentacije se popunjavaju putem računala te
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Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja

Broj: 6

koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja
propisanih uvjeta natječaja.

Članak 24.
Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj,
Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i
izravnu dodjelu financijskih sredstava Jedinstvenog
upravnog odjela općine pristupit će postupku ocjene
ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta
natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog
Pravilnika.

Članak 25.
U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta
natječaja se:
•
utvrđuje je li prijava zaprimljena u
zatvorenoj omotnici,
•
utvrđuje da li je prijava dostavljena na pravi
javni poziv/natječaj,
•
utvrđuje da li je prijava dostavljena u
zadanom roku,
•
utvrđuje je li prijava dostavljena u
papirnatom i elektroničkom obliku
•
utvrđuje da li su dostavljeni, potpisani i
ovjereni svi obavezni obrasci,
•
utvrđuje je li napisana na hrvatskom jeziku i
ispunjena na računalu
•
utvrđuje da li je zatraženi iznos sredstava
unutar financijskih pragova,
•
utvrđuje da li je lokacija provedbe
programa/projekta/manifestacije prihvatljiva,
•
utvrđuje da li su prijavitelj i partner
prihvatljivi
•
utvrđuje jesu li ispunjeni i drugi formalni
uvjeti utvrđeni javnim pozivom/natječajem.

Članak 26.
Nakon ocjene ispunjavanja propisanih uvjeta
natječaja, predsjednik/ca Povjerenstva za pripremu
i provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih
sredstava donosi odluku koje se prijave upućuju u
daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a

Članak 27.
(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga
neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici
moraju biti obaviještene u roku od najviše osam
dana od dana donošenja odluke, nakon čega mogu u
narednih osam dana od dana prijema obavijesti,
podnijeti prigovor Načelniku općine koji će u roku
od osam dana od primitka prigovora odlučiti o
istome.
(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane
Načelnika općine, prijava će biti upućena u daljnju
proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora
prijava će biti odbijena.

Kriteriji za ocjenu
programa/projekta/manifestacije
Članak 28.
(1) Nakon administrativne kontrole svih prijava i
zahtjeva vrši se njihovo bodovanje. Općina Donji
Andrijevci će prijavljene programe/ projekte/
manifestacije vrednovati temeljem sljedećih
kriterija: relevantnost programa/ projekta/
manifestacije, provedbeni kapaciteti prijavitelja,
odnos troškova i očekivanih rezultata, utjecaj na
razvoj lokalne zajednice, umrežavanje, partnerstvo i
volonterstvo, vidljivost programa/ projekta/
manifestacije i ostali kriteriji koji će svakim
pojedinim javnim natječajem/pozivom za svako
zasebno područje financiranja biti točno definirani s
određenim brojem bodova za svaki od kriterija.
(2) Za svaki od propisanih kriterija, za koji je to
moguće, podnositelj zahtjeva uz prijavu na javni
natječaj dostavlja i odgovarajuće dokaze
(primjerice: izvadak iz odgovarajućeg registra sa
podacima o sjedištu, datumu osnivanja, broju
članova i sl.).
(3) Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka
protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i
voditelja programa/projekta/manifestacije
prijavitelj dostavlja prije potpisivanja ugovora te
isto ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana
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potpisivanja ugovora. Potvrda o nepostojanju
poreznog duga dostavlja se prije potpisivanja
ugovora te ista ne smije biti starija od 30 dana od
dana potpisivanja ugovora.
(4) Povjerenstvo za ocjenjivanje može izvršiti
provjeru podataka uvidom u dokumentaciju
podnositelja zahtjeva.
(5) Podnositelj zahtjeva kod podnošenja prijave
dokaze prema kojima se vrši bodovanje prilaže
prema stanju na dan 31.12. godine koja prethodi
godini za koju se prijava za financiranje podnosi.
(6) Broj bodova za pojedinog Korisnika financiranja
izračunava se na način da svaku prijavu ocjenjuju
minimalno 2 člana Povjerenstva za ocjenjivanje, u
skladu s ovim Pravilnikom propisanim rasponom
bodova, zatim se zbroje ocjene članova
Povjerenstva za ocjenjivanje te se podijele sa
ukupnim brojem članova Povjerenstva za
ocjenjivanje koji su tu prijavu ocjenjivali, i na taj
način se dobije konačna prosječna ocjena koja
predstavlja ukupno ostvareni broj bodova.
(7) Temeljem provedene procjene prijava koje su
zadovoljile propisane uvjete natječaja/poziva,
Povjerenstvo za ocjenjivanje će uputiti odabrane i
odbačene programe/ projekte/ manifestacije u
daljnju proceduru.

Ocjenjivanje prijavljenih
programa/projekata/manifestacija i javna objava
rezultata
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programe/projekte/manifestacije o kojem,
uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje načelnik.

Članak 30.
(1) Nakon donošenja odluke o programima/
projektima/ manifestacijama kojima su odobrena
financijska sredstva, općina će javno objaviti
rezultate natječaja s podacima o udrugama,
programima/projektima/manifestacijama kojima su
odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava
financiranja.
(2) Općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke
o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge
čiji programi/projekti/manifestacije nisu prihvaćeni
za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova
programa/projekta/manifestacije uz navođenje
ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama
ocjenjivanja.

Članak 31.
Udrugama kojima nisu odobrena financijska
sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana
od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima
natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog
programa/projekta/manifestacije uz pravo općine da
zaštiti tajnost podataka o osobama koje su
ocjenjivale program/projekt/manifestaciju.

Članak 29.
(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i
ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane uvjete
natječaja sukladno kriterijima koji su propisani
uputama za prijavitelje.
(2) Na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova,
Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i
izravnu dodjelu financijskih sredstva sastavlja rang
listu odabranih programa/projekata/manifestacija
za dodjelu financijskih sredstava, čiji ukupan
zatraženi iznos ne premašuje ukupni planirani iznos
natječaja, te upućuje prijedlog Načelniku.
(3) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i
izravnu dodjelu financijskih sredstva daje prijedlog
za odobravanje financijskih sredstava za

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih
sredstava
Članak 32.
(1) Općina će udrugama koje su nezadovoljne
odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti
pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u
samom tekstu natječaja.
(2) Prigovor se može podnijeti isključivo na
natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog
kriterija, ukoliko udruga smatra da je u prijavi
dostavila dovoljno argumenata za drugačije
bodovanje.
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(3) Prigovor se ne može podnijeti na odluku o
neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih
sredstava.
(4) Prigovori se podnose u pisanom obliku
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji
Andrijevci u roku od 8 dana od dana dostave pisane
obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po
prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi
načelnik. Ukoliko se prigovor prihvati, provodi se
ponovna procjena, u protivnom odluka načelnika je
konačna.
(5 ) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam
dana od dana primitka prigovora.

Sklapanje ugovora o financiranju
programa/projekata/manifestacija
Članak 33.
(1) Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena
financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške
(u daljnjem tekstu: Korisnici) općina će potpisati
ugovor o financiranju programa/ projekta/
manifestacije najkasnije 30 dana od dana donošenja
odluke o financiranju i odrediti dinamiku isplate
ostvarene podrške, dinamiku izvještavanja prema
općini, dostave dokaza o provedenim aktivnostima i
plaćanju pojedinačnih troškova.
(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično
financiranje programa/projekta/manifestacije,
Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i
izravnu dodjelu financijskih sredstava ima obvezu
prethodno pregovarati o stavkama proračuna
programa/projekta/manifestacije i aktivnostima u
opisnom dijelu programa/projekta/manifestacije
koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno
okončati prije potpisivanja ugovora. Tako
izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio
ugovora.
(3) Prilikom pregovaranja općina će prioritet
financiranja staviti na aktivnosti koje će učinkovitije
ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata
općine.

Broj: 6
Članak 34.

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju
biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog
natječaja, i posebnog dijela.
(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose
na ugovore o dodjeli financijskih sredstava
udrugama iz javnih izvora za program/projekt/
manifestaciju te posebni dio ugovora uredit će se
temeljem odredbi Uredbe i drugih pozitivnih
propisa Republike Hrvatske i općine Donji
Andrijevci.
(3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o
dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza
dostavljanja podataka i financijskih i opisnih
izvještaja, odgovornost, sukob interesa,
povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/
korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje
programa/projekta/manifestacije, izmjene i dopune
ugovora, prijenos prava, provedbeni rok
programa/projekta/manifestacije, produženje,
odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora,
rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje i
kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i
financijske provjere, konačni iznos financiranja od
strane davatelja financijskih sredstava, te povrat
sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za
osiguranje povrata sredstava u slučaju nevraćanja
neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.
(4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog
ugovora kao što su ugovorne strane, naziv
programa/ projekta/manifestacije, iznos
financiranja, rokovi provedbe i slično.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih
programa/projekata/manifestacija i vrednovanje
provedenih natječaja
Članak 35.
(1) Općina će u suradnji s korisnikom financiranja, s
ciljem poštivanja načela transparentnosti trošenja
proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata
za uložena sredstva, pratiti provedbu financiranih
programa/projekata/manifestacija udruga, sukladno
Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj
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odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi,
ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.
(2) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski
odnos između davatelja financijskih sredstava i
udruge kao provoditelja programa/ projekta/
manifestacije, a na temelju praćenja i vrednovanja
rezultata pojedinačnih programa /projekata/
manifestacija, u cilju utvrđivanja učinkovitosti
ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj
zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući
provedbi potpore, općina će vrednovati rezultate i
učinke cjelokupnog javnog natječaja ili javnog
poziva i planirati buduće aktivnosti u pojedinom
prioritetnom području financiranja.
(3) Praćenje
će
se vršiti na dva načina:
odobravanjem opisnih i financijskih izvješća
korisnika sredstava te terenskim posjetom od strane
službenika Jedinstvenog upravnog odjela općine
Donji Andrijevci, u dogovoru s korisnikom
sredstava. Terenski posjeti obvezni su za sve
programe i projekte čije je razdoblje provedbe
najmanje godinu dana i čija vrijednost premašuje
100.000 kuna
.
Članak 36.
(1) Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na
propisanim obrascima i u propisanim rokovima su
opisno i financijsko izvješće u rokovima
definiranim Ugovorom.
(2) Izvješća se podnose na za to definiranim
obrascima.
(3) Uz opisna izvješća mogu se dostaviti popratni
materijali kao što su isječci iz novina, izrađeni
materijali, potpisne liste sudionika, video zapisi,
fotografije i dr.
(4) U financijskom izvještaju navode se cjelokupni
troškovi programa/projekta/manifestacije, neovisno
o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se
dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz
sredstava općine (preslike računa, ugovora o djelu ili
ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih)
te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o
prijenosu ili izvoda sa žiro računa i drugo.)
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Zabrana dvostrukog financiranja
Članak 37.
Općina neće financirati programe/ projekte/
manifestacije koje se već financiraju iz nekog
javnog izvora i po posebnim propisima - kada je u
pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom
području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako
se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više
različitih izvora.
5.
V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA,
MODELI FINANCIRANJA I UDIO
SUFINANCIRANJA
Članak 38.
(1) Odobrena financijska sredstva i nefinancijske
potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za
realizaciju aktivnosti programa/ projekata/
manifestacija utvrđenih Proračunom i Ugovorom.
(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su
korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i
opravdanih troškova u realizaciji programa/
projekata/ manifestacija utvrđenih ugovorom.

Prihvatljivi troškovi
Članak 39.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao
korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve
sljedeće kriterije:
•
nastali su za vrijeme razdoblja provedbe
programa/projekata/manifestacija u skladu s
ugovorom.
•
moraju biti navedeni u ukupnom
predviđenom proračunu programa/ projekta/
manifestacije
•
nužni su za provođenje programa/ projekta/
manifestacije koji je predmetom dodjele
financijskih sredstava,
•
mogu biti identificirani i provjereni te su
računovodstveno evidentirani kod korisnika
financiranja prema važećim propisima o
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računovodstvu neprofitnih organizacija,
•
trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni
sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja,
osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 40.
(1) U skladu s opravdanim troškovima iz
prethodnog članka opravdanim se smatraju sljedeći
izravni troškovi korisnika financiranja:
•
troškovi zaposlenika angažiranih na
programu/projektu/manifestaciji koji odgovaraju
stvarnim izdacima za plaće te porezima i
doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim
uz plaće i naknade, sukladno odredbama ovog
Pravilnika i Uredbe,
•
putni troškovi i troškovi dnevnica za
zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u
programu/projektu/manifestaciji, pod uvjetom da su
u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade
za korisnike koji se financiraju iz sredstava
državnog proračuna,
•
troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s
tržišnim cijenama,
•
troškovi materijala pod uvjetom da su u
skladu s tržišnim cijenama,
•
drugi troškovi koji izravno proistječu iz
programa/projekta/manifestacije.
(2) Točan iznos prihvatljivih pojedinih izravnih
troškova, utvrdit će se
ugovorom sa svim
korisnicima financiranja.
(3) Osim izravnih, korisniku sredstava se može
odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova
kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan
inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi
koji nisu povezani s provedbom programa, u
maksimalnom iznosu do 25% ukupno odobrenog
iznosa financiranja.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi
Članak 41.
(1) Doprinosi u naravi ne predstavljaju stvarne
izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije
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nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih
sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao
sufinanciranje od strane udruge.
(2) Troškovi zaposlenika koji rade na programu/
projektu/manifestaciji ne predstavljaju doprinos u
naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u
proračunu programa/ projekata/ manifestacija ili
kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri. Ukoliko
opis programa/ projekata/manifestacija predviđa
doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju
osigurati.

Članak 42.
(1) Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i
ugovorom, doprinos rada volontera može biti
priznat kao oblik sufinanciranja.
(2) Ako nije drugačije izračunata vrijednost
pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada
određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne
prijavitelje programa/ projekta/ manifestacije u
iznosu definiranom Zakonom o volonterstvu.

Neprihvatljivi troškovi
Članak 43.
Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa
smatraju se:
•
dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili
dugova;
•
dospjele kamate;
•
stavke koje se već financiraju iz javnih
izvora;
•
kupovina zemljišta ili građevina, osim kada
je to nužno za izravno provođenje programa/
projekta/ manifestacije, kada se vlasništvo mora
prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po
završetku programa/projekta/manifestacije;
•
gubici na tečajnim razlikama;
•
zajmovi trećim stranama;
•
drugi troškovi definirani svakim zasebnim
natječajem.
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Modeli plaćanja
Članak 44.

(1) Općina će svakim pojedinačnim natječajem
definirati model, odnosno načine i postupke
plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog
Pravilnika.
(2) U slučaju da općini niti jedan od Uredbom
predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv,
može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba
primjera mora biti istaknut u javnom pozivu ili
natječaju.

Udio sufinanciranja programa ili projekta
Članak 45.
Općina će svakim pojedinačnim natječajem
definirati obvezu i postotak sufinanciranja provedbe
programa/projekata/manifestacija od strane
korisnika financiranja.
6.
VI. VRIJEME TRAJANJA
FINANCIRANJA
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odluku donosi Načelnik, sukladno podnesenim
izvješćima, a u skladu s odredbama Uredbe i ovog
Pravilnika.
(5) Korisnici višegodišnjeg financiranja mogu se u
razdoblju trajanja financiranja javiti na druge
natječaje i pozive općine isključivo kroz predlaganje
drugih programa/ projekata/ manifestacija u tom i
ostalim programskim područjima.

Članak 47.
Visina sredstava koje će svaki korisnik financijskih
sredstava ostvariti iz proračuna općine bit će
definirana kroz proceduru propisanu ovim
Pravilnikom, u skladu s Kriterijima za svako
pojedino područje raspisano javnim pozivom ili
javnim natječajem.
7.
VII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA
AKTIVNOSTI PROGRAMA/ PROJEKTA/
MANIFESTACIJE , KONAČAN IZNOS
FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA
Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od
strane korisnika financiranja

Članak 46.

Članak 48.

(1) Sva financijska sredstva koje općina dodjeljuje
putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti
koje će se provoditi u razdoblju do 12 mjeseci od
sklapanja ugovora osim višegodišnjeg financiranja
koje se odobrava na rok do četiri (4) godine, što će se
definirati samim natječajem.
(2) Višegodišnje financiranje iz stavka 1. ovog
članka ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim
programskim i financijskim vrednovanjem
korištenja financijske potpore općine u prethodnom
vremenskom razdoblju.
(3) Korisnici kojima općina odobri višegodišnja
financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu
tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad
istekne prethodna višegodišnja potpora općine.
(4) Nastavak financiranja višegodišnjih programa i
iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima
praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u
okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu

(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne
i redovite evidencije vezane uz provođenje
programa/projekta/manifestacije koristeći
odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno o
propisima o računovodstvu neprofitnih
organizacija.
(2) Računi i troškovi vezani uz program/ projekt/
manifestaciju moraju biti lako prepoznatljivi i
provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem
odvojenih računa za dani program/ projekt/
manifestaciju ili osigurati da se troškovi vezani uz
program/ projekt/ manifestaciju mogu lako
identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i
knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 49.
Korisnik financiranja je obvezan omogućiti
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davatelju financijskih sredstava, inspektorima
proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim
vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno
Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili
putem kontrola na licu mjesta, provođenje
programa/projekata/manifestacija i po potrebi
izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za
račune, računovodstvene dokumente i sve ostale
dokumente relevantne za financiranje programa/
projekta/manifestacije i u razdoblju od sedam
godina nakon završne isplate.

Članak 50.
Korisnik financiranja je obvezan dopustiti
proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima
koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta
izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima
sadržanim u važećim propisima za zaštitu
financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara
i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će
omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili
predstavnicima davatelja financijskih sredstava,
proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim
revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno
Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi
program/ projekt/manifestacija uključujući
njegovim informatičkim sustavima te svim
dokumentima i bazama podataka vezanim uz
tehničko i financijsko upravljanje programom/
projektom/manifestacijom te poduzeti sve mjere da
olakša njihov rad.
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•
dokaze o postupcima nabave poput
natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika
natječaja i izvještaja o procjenama;
•
dokaze o obvezama poput ugovora i drugih
obvezujućih dokumenata;
•
dokaze o isporučenim uslugama, poput
odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih
karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o
sudjelovanju na seminarima, konferencijama i
tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i
dobivene materijale, potvrde,), itd.;
•
dokaze o primitku roba, poput potvrda o
isporučenoj robi dobavljača;
•
dokaze o završetku radova, poput potvrda o
prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;
•
dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,
•
dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda,
potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o
plaćanju podugovarača,
•
za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene
kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih
vozila, troškove goriva i održavanja;
•
evidenciju o zaposlenicima i njihovim
plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista, a
za zaposlenike koji su angažirani na temelju
ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o
primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano
po stavkama bruto primanja, naknada za
zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i
neto primanja
•
druge dokumente i dokaze koje zatraži
nadzor, a odnose se na provedbu programa/
projekta/manifestacije

Članak 51.
Konačan iznos financiranja od strane općine
Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku,
dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati
na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:
•
popis članova i podatke o uplaćenim
članarinama;
•
računovodstvenu evidenciju (kompjuterski
ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava
udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga,
platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih
relevantnih računovodstvenih podataka;

Članak 52.
(1) Konačan iznos sredstava koji općina treba
isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od
najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u
ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova
premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u
obrascu proračuna programa/ projekta/
manifestacije.
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Povrat sredstava

8.
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VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Članak 56.

Općina će od Korisnika financiranja u pisanom
obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu
odobrenog programa/projekta/manifestacije u
slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:
•
nije realizirao program/ projekt/
manifestaciju utvrđen proračunom i ugovorom,
•
nije utrošio sva odobrena sredstva,
•
sredstva nije koristio namjenski,
•
iz neopravdanih razloga nije podnio
izvješće u propisanom roku.

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

Članak 54.
(1) Korisnik financiranja će općini, najkasnije u
roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno
uputama davatelja financijskih sredstava da to učini
vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog
konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te
nenamjenski utrošena sredstva.
(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je
utvrdila općina, općina će povećati dospjele iznose
dodavanjem zatezne kamate.
(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju
financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim
potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema
općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka
da se dogovore o plaćanju u ratama.

Članak 55.
(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati
sredstava općini, općina će donijeti odluku da
prijave koje na natječaj pristignu od strane tog
prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u
razmatranje.
(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta
u natječaju.

Članak 57.
Odredbe natječajne dokumentacije vezane za
financiranje udruga sredstvima proračuna općina
koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u
suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i
Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su
ih definirale odredbe tih akata.

Članak 58.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko -posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 023-01/16-01/11
URBROJ: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 15.3.2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.
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aktivnosti izrade Strategije.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 29.
Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije“ br. 10/019, 2/11,
3/13, i 14/14), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci na 17. sjednici održanoj 15.3.2016.
godine donosi
ODLUKU

V.
Sredstva za izradu Strategije osigurana su
općinskom proračunu.

u

VI.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.

o izradi Razvojne strategije općine Donji
Andrijevci za razdoblje 2015. – 2020.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
I.
Donosi se Odluka o izradi Strategije razvoja općine
Donji Andrijevci za razdoblje od 2015. – 2020.
godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

KLASA: 023-01/16-01/10
URBROJ: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 15.3.2016.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

II.
Cilj izrade Strategije je utvrditi ciljeve razvoja, da
bude provediva u praksi i pridonese unapređenju
razvoja općine Donji Andrijevci.
3.
III.
Strategija razvoja općine Donji Andrijevci mora
sadržavati:
sadašnje stanje na području općine
potencijal razvoja općine
ciljeve i prioritete razvoja općine
akcijski plan razvoja općine.

IV.
Tim za izradu Razvojne strategije općine Donji
Andrijevci u suradnji sa Subra Consulting d.o.o. te
općinskim vijećem i načelnikom općine provodit će

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 29.
Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije“ br. 10/019, 2/11,
3/13, i 14/14), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci na 17. sjednici održanoj 15.3.2016.
godine donosi
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju
Razvojne strategije općine Donji Andrijevci za
razdoblje 2015. – 2020.
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I.

4.

Donosi se Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o
donošenju Razvojne strategije općine Donji
Andrijevci za razdoblje 2015. – 2020. godine
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
11/15.).
II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju „(Narodne
novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 19.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ 19/13. – pročišćeni
tekst) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
10/09, 2/11, 3/13, i 14/14), Općinsko vijeće općine
Donji Andrijevci na 17. sjednici održanoj 15. ožujka
2016. godine donijelo je
DRUGU IZMJENU PLANA
mreže dječjih vrtića na području općine
Donji Andrijevci

KLASA: 023-01/16-01/09
URBROJ: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 15.3.2016.

Čanak 1.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

NAZIV
USTANOVE
Dječji vrtić „Ivančica“
Oriovac
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ADRESA
Luke Ilića bb
Oriovac

U Planu mreže dječjih vrtića na području
općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br. 1/2015 i 7/2015) članak 3.
mijenja se i glasi:
„Na području općine Donji Andrijevci
djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja
obavlja Dječji vrtić Ivančica iz Oriovca, Luke Ilića
bb, čiji je osnivač općina Oriovac.
Djelatnost se obavlja u objektima Osnovne
škole „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci.
Mrežu dječjih vrtića na području općine
Donji Andrijevci čine:

OSNIVAČ
Općina Oriovac

SMJEŠTAJNI
KAPACITETI
40
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Članak 2.

Članak 1.

U članku 6. stavku 1. riječi „Osnovnu školu Viktor
Car Emin Donji Andrijevci“ zamjenjuju se riječima
„Dječji vrtić Ivančica“.

Ovom se Odlukom uređuje način
raspoređivanja sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci.

Članak 3.

Članak 2.

Izmjena Plana mreže dječjih vrtića na
području općine Donji Andrijevci stupa na snagu
prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Sredstva iz prethodnoga članka osiguravaju
se u proračunu općine Donji Andrijevci za 2016.
godinu u visini od 10.000,00 kn (pozicija R0049).
Članak 3.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 601-02/16-01/02
URBROJ: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 15.3.2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

5.

Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7.
stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti
i izborne promidžbe („Narodne novine” 48/13 –
pročišćeni tekst i 2/14) i članka 29. Statuta općine
Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ broj 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 17.
sjednici, održanoj 15.3.2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine
Donji Andrijevci

Pravo na isplatu sredstava prema ovoj
odluci imaju političke stranke koje imaju člana
odnosno vijećnika u općinskom vijeću.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka
općinskog vijeća, osigurana u proračunu općine,
raspoređuju se tako da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakoga vijećnika u općinskom vijeću
razmjerno broju vijećnika u trenutku konstituiranja
vijeća.
Za svakog vijećnika podzastupljenoga
spola, političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u
visini od 10% iznosa predviđenoga po svakom
vijećniku.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove odluke
raspoređuju se tromjesečno u jednakim iznosima,
razmjerno broju članova svake političke stranke
zastupljene u općinskom vijeću.
Članak 6.
Raspoređena sredstva iz članka 2. ove
odluke doznačuju se tromjesečno na račun političkih
stranaka. Njihova je obveza knjigovodstveno ih
obrađivati i omogućiti uvid mjerodavnim tijelima u
način raspolaganja sredstvima, sukladno Zakonu o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe.

Broj: 6
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Članak 7.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Pravo na sufinanciranje troškova boravka
djece predškolske dobi s područja općine Donji
Andrijevci u dječjim vrtićima na području Brodsko
– posavske županije ostvaruju roditelji odnosno
skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) uz sljedeće
uvjete, koji moraju biti ispunjeni kumulativno:
- dijete mora imati prebivalište na području općine
Donji Andrijevci,
- oba roditelja, skrbnika ili samohrani roditelj
moraju imati prebivalište na području općine Donji
Andrijevci, najmanje šest mjeseci prije podnošenja
zahtjeva za ostvarenje prava iz ove Odluke
- da ukupni dohodak ostvaren po članu kućanstva
mjesečno ne prelazi iznos od 1.663,00 kn.

OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/16-01/12
URBROJ: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 15.3.2016.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

Članak 3.
6.

Na temelju članka 49. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 29.
Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije» br. 10/09, 2/11, 3/13 i
14/14), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na
17. sjednici održanoj 15.3.2016. godine, donosi
ODLUKU
o sufinanciranju troškova boravka djece
predškolske dobi s područja općine Donji
Andrijevci u dječjim vrtićima na području
Brodsko – posavske županije

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se sufinanciranje
troškova boravka djece predškolske dobi s područja
općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima na
području Brodsko – posavske županije.

Ukupni dohodak kućanstva jest zbroj
dohotka (dohodak od nesamostalnog rada, dohodak
od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i
imovinska prava, dohodak od kapitala, dohodak od
osiguranja) i drugih primanja koje ostvari korisnik i
članovi njegovog kućanstva prema propisima o
porezu na dohodak.
Dohodak u smislu ove Odluke smatra se:
plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu i
inozemstvu, mirovine i drugi dohoci iz prijašnjih
odnosa po osnovi rada, dohodak od obrtničke
djelatnosti, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i
šumarstva i od drugih samostalnih djelatnosti,
dohodak od zakupnina i najamnina, dohodak od
iznajmljivanja postelja, soba i apartmana putnicima
i turistima, dohodak od vremenski ograničenog
ustupa autorskih prava, prava industrijskog
vlasništva i drugih imovinskih prava, dohodak od
otuđenja i davanja na korištenje nekretnina i
imovinskih prava, dohodak od dividenda i udjela u
dobiti i kamata i dohodak po osnovi osiguranja
života i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja.
Druga primanja u smislu ove odluke su
mirovine ostvarene u inozemstvu, naknade za
vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade za
porodni dopust i naknade zbog nezaposlenosti.
Pod ukupnim dohotkom članova kućanstva,
u smislu ove Odluke, podrazumijeva se dohodak iz
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stavka 1., 2. i 3. ovoga članka umanjen za iznos
poreza i prireza.

Članak 4.
Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji
Andrijevci, u svrhu ostvarenja prava iz ove Odluke,
podnijeti pisani zahtjev, uz prilaganje sljedećih
isprava:
- uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja odnosno
skrbnika (ne starije od 6 mjeseci),
- uvjerenje o prebivalištu za dijete koje se upisuje u
vrtić (ne starije od 6 mjeseci),
- rodni list djeteta,
- ugovor roditelja s predškolskom ustanovom ili
potvrda predškolske ustanove o upisu djeteta u
predškolsku ustanovu i
- potvrdu poslodavca o visini plaće za svakog
zaposlenog člana kućanstva.

Članak 5.
Pravo na sufinanciranje troškova boravka
djece u dječjim vrtićima pripada od dana podnošenja
zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani ovom
odlukom.
O pravu na sufinanciranje troškova boravka
djece u dječjim vrtićima rješava u prvom stupnju
Jedinstveni upravni odjel općine Donji Andrijevci.
Korisnik usluga dječjih vrtića je dužan
odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od nastanka
promjene, prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Donji Andrijevci svaku promjenu činjenice
koja bi utjecala na ostvarivanje prava na
sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim
vrtićima.
Jedinstveni upravni odjel općine Donji
Andrijevci zadržava pravo ukidanja rješenja iz
stavka 2. ovog članka, ako se izmjene uvjeti na
temelju kojih je korisnik stekao pravo.

Broj: 6
Članak 6.

Općina Donji Andrijevci sudjeluje u
sufinanciranju troškova cjelodnevnog boravka djece
predškolske dobi u dječjim vrtićima na području
Brodsko - posavske županije u iznosu od 300,00
kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune
ekonomske cijene cjelodnevnog boravka snositi će
korisnici usluga dječjih vrtića.
Sredstva za smještaj djece predškolske dobi
u dječjim vrtićima na području Brodsko - posavske
županije iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u
proračunu općine Donji Andrijevci, a doznačivati će
se na račun predškolske ustanove u kojoj je dijete
smješteno temeljem mjesečnih obračuna
predškolske ustanove sa navedenim imenima
korisnika i njihovim adresama.

Članak 7.
Općina Donji Andrijevci i predškolske
ustanove zaključiti će ugovor o sufinanciranju
boravka djece u dječjim vrtićima na području općine
Donji Andrijevci.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 601-02/16-01/03
URBROJ: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 15.3.2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

Broj: 6
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OPĆINA GUNDINCI

3.

Izvješće iz stavka I ovog članka sastavni je
dio ove Odluke.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/13), Općinsko vijeće općine
Gundinci na 12. sjednici održanoj dana18. ožujka
2016. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Gundinci usvaja i
prihvaća Izvješća o izvršenju Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/16-01/03
URBROJ: 2178/05-02/16-2
Gundinci, 18. ožujka 2016.g.
Predsjednica
Općinskog Vijeća:
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.
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4.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj
36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
50/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i
članka 30. Statuta općine Gundinci (Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije broj 09/13),
Općinski načelnik dana 18. ožujka 2016. godine
podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Općinsko vijeće općine Gundinci je na sjednici
održanoj dana 19. lipnja 2015. godine donijelo
Program održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015. godine
donijete su I. Izmjene i dopune Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu.
Program održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture donesen je na temelju članka 28.
stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13 , 153/13,
147/14, 36/15), a prema predviđenim planskim
troškovima održavanja i izvorima financiranja.
Sukladno članku 28. stavku 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog
tijela jedinice lokalne samouprave svake godine
podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne
samouprave izvješće o izvršenju Programa za
prethodnu kalendarsku godinu.
Slijedom navedenog, u nastavku je dan tablični
prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema
zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati
podijeljeni po strukturi radova i izvorima
financiranja.

Broj: 6

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 i uređenje javnih zelenih površina,
? održavanje nerazvrstanih cesta,
? održavanje groblja,
? sanacija poljskih puteva,
? održavanje kanalske mreže,
? održavanje javne rasvjete,
? održavanje objekata i drugi slični radovi.
Općina u 2015. godini u sklopu programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture provodila je projekt "Uredimo našu
općinu". Radi se o projektu koji je Općina provodila
u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Program javnih radova „Uredimo našu općinu“
provodio se na području općine Gundinci u periodu
listopad - studeni, a obuhvaćao je izvođenje radova
na zapuštenim nerazvrstanim cestama i poljskim
putovima te zakorovljenim i obraslim gustim
šibljem kanalima na području općine Gundinci.
Programom javnih radova zaposleno je ukupno šest
osoba.
Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurao je 100% ni iznos bruto plaće od 3.553,66 kuna mjesečno po
osobi.
Općinsko vijeće općine Gundinci je na sjednici
održanoj dana 12. prosinca 2015. godine donijelo I.
Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
Slijedom navedenog, u nastavku je dan tablični
prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen prema
zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni zahvati
podijeljeni po strukturi radova i izvorima
financiranja.

Broj: 6
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Tabela broj 1: Prikaz izvršenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Gundinci za 2015. godinu
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Broj: 6

Iz tabličnog prikaza vidljivo je da ukupna sredstva koja su se utrošila za realizaciju Programa održavanje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu iznose 524.516,22 kn što je 71,07 % planiranih sredstava.
Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja, u nastavku daje se usporedni prikaz ulaganja u Program održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu temeljem količinskih i financijskih pokazatelja.

Tabela broj 2.: Prikaz izvršenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Gundinci za 2015. godinu temeljem količinskih i vrijednosnih pokazatelja

Broj: 6

Klasa: 400-08/16-01/03
Urbroj: 2178/05-02/16-1
Gundinci, 16. ožujka 2016. godine
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NAČELNIK :
Ilija Markotić
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Broj: 6

5.

6.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/13), Općinsko vijeće općine
Gundinci na 12. sjednici održanoj dana18. ožujka
2016. godine, donosi

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj
36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
50/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i
članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije" broj 09/13),
Općinski načelnik dana 18. ožujka 2016. godine
podnosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Gundinci usvaja i
prihvaća Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu.
Izvješće iz stavka I ovog članka sastavni je
dio ove Odluke.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/16-01/02
URBROJ: 2178/05-02/16-2
Gundinci, 18. ožujka 2016.g.
Predsjednica
Općinskog Vijeća:
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Općinsko vijeće općine Gundinci je na
sjednici održanoj dana 19. lipnja 2015. godine
donijelo Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu. Na
sjednici održanoj dana 12. prosinca 2015. godine
donijete su I. Izmjene i dopune Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2015. godinu.
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture donesen je na temelju
članka 30.
stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine broj 36/95, 21/96, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13 , 153/13,
147/14, 36/15), a prema predviđenim planskim
ulaganjima i izvorima financiranja.
Sukladno članku 30. stavku 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu postoji obveza izvršnog
tijela jedinice lokalne samouprave svake godine
podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne
samouprave izvješće o izvršenju Programa za
prethodnu kalendarsku godinu.
Slijedom navedenog, u nastavku je dan
tablični prikaz realizacije Programa, koji je sačinjen
prema zakonskoj odredbi po kojoj su razvojni
zahvati podijeljeni po strukturi radova i izvorima
financiranja.Ovim programom određuje se

Broj: 6
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izgradnja i projektiranje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine
Gundinci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2015. godine i to:

?
?
?
?
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izgradnja Društvenog doma,
sanacija deponija,
asfaltiranje nerazvrstanih cesta,
i druge slične djelatnosti.

Tabela broj 1: Prikaz izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Gundinci za 2015. godinu
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Iz tabličnog prikaza vidljivo je da nije došlo do
realizacije Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture planiranih u 2015. godini.
Razlog navedenog je što se radi o projektima koji se
planiraju financirati sredstvima Europske unije, ali
navedeni natječaji za kandidiranje planiranih
projekata nisu bili objavljeni sa njihove strane u
2015. godini.

Broj: 6

Klasa: 400-08/16-01/02
Urbroj: 2178/05-02/16-1
Gundinci, 16. ožujka 2016. godine
NAČELNIK :
Ilija Markotić

Broj: 6
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7.

8.

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/13), Općinsko vijeće općine
Gundinci na 12. sjednici održanoj dana18. ožujka
2016. godine, donosi

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 09/13), Općinsko vijeće općine
Gundinci na 12. sjednici održanoj dana18. ožujka
2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o radu općinskog
načelnika
općine Gundinci za razdoblje 16. travnja do 31.
prosinca 2015. godine

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom
za 2015. godinu

Članak 1.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Gundinci usvaja
Izvješće o radu općinskog načelnika općine
Gundinci za razdoblje 16. travnja do 31. prosinca
2015. godine.

Općinsko vijeće općine Gundinci usvaja i
prihvaća Izvješća o provedbi Plana gospodarenja
otpadom za 2015. godinu.
Izvješće iz stavka I ovog članka sastavni je
dio ove Odluke.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 023-01/16-01/15
URBROJ: 2178/05-02/16-2
Gundinci, 18. ožujka 2016.g.
Predsjednica
Općinskog Vijeća:
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije.“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 351-01/16-01/4
URBROJ: 2178/05-02/16-4
Gundinci, 18. ožujka 2016.g.
Predsjednica
Općinskog Vijeća:
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.
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djelatnost na otvorenom od 06,00 - 24,00
sata.

Na temelju članka 9. stavak 2., članka 14.
stavak 1. i članka 41. stavak 1. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti ('Narodne novine'' br.
85/15), članka 30. Statuta općine Gundinci
(''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br.
13/09) Općinsko vijeće općine Gundinci na 12.
sjednici održanoj 18. ožujka 2016. godine, donosi
ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine
Gundinci

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se načini obavljanja
ugostiteljske djelatnosti, raspored, početak i
završetak radnog vremena u ugostiteljstvu na
području općine Gundinci, te načine i razloge za
određivanje ranijeg završetka radnog vremena.

Radno vrijeme
Članak 2.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata je:
1.
iz skupina «Restorani» i «Barovi» od 6,0024,00 sati
2.
iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete
za rad noću sukladno posebnim propisima,
samo u zatvorenim prostorima od 21,00 06,00 sati,
3.
iz skupine «Restorani» i «Barovi» koji se
nalaze izvan područja naselja od 00,0024,00 sata,
4.
ugostiteljski objekti iz skupine « O b j e k t i
jednostavnih usluga» od
06,00 24,00 sata, nedjeljom, ponedjeljkom,
utorkom, srijedom i četvrtkom, a do 02,00
sata petkom i subotom,
5.
ugostiteljski objekti iz
skupine
«Catering» od 06,00- 24,00 sata,
6.
ugostiteljski objekti koji obavljaju

Članak 3.
Lokacija područja izvan naselja iz članka 2. stavak
1. alineje 3. za područje općine Gundinci određuje
se sukladno zonama propisanim Odlukom o
komunalnom doprinosu i Odlukom o komunalnom
redu općine Gundinci.
Ugostiteljski objekti koji se nalaze izvan
naseljenih područja mogu obavljati ugostiteljsku
djelatnost ukoliko posjeduju važeće odobrenje u
sladu s posebnim propisom i na njih će se primijeniti
odredbe ove Odluke.

Razlozi za određivanje ranijeg završetka
radnog
vremena
pojedinih ugostiteljskih
objekata
Članak 4.
Općinski načelnik može, po službenoj dužnosti za
pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za
2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena
propisanog Zakonom i člankom 2. ove Odluke u
slučaju ispunjenja jednog ili više uvjeta:
1.
da na rad ugostiteljskog objekta dolaze
primjedbe građana zbog prekoračenja
dopuštene razine buke, remećenja javnog
reda i mira i drugih oblika kažnjivih
ponašanja, što se dokazuje mišljenjem/
obaviješću Policijske uprave i uvidom u
evidencije općine Gundinci,
2.
da je od strane sanitarne inspekcije
utvrđeno prekoračenje dopuštene razine
buke na dan očevida,
3.
da se u ugostiteljskom objektu krše odredbe
ove Odluke o trajanju radnog vremena,
4.
da ugostitelj nije podmirio dospjele
financijske obveze
prema
Općini
Gundinci, temeljem Odluke o porezima
općine Gundinci i Zakonu o financiranju
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave,
5.
u slučaju nepridržavanja drugih odredaba
ove Odluke.
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Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi upravno
tijelo općine Gundinci na osnovi pisane predstavke
ili obavijesti građana, ili drugih osoba. Prije
donošenja rješenja nadležni upravni odjel će
zatražiti mišljenje/obavijest od mjesno nadležne
službe turističke inspekcije i Policijske uprave o
ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovog članka.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavlja se
vlasniku ugostiteljskog objekta, Policijskoj upravi,
mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije
Ministarstva, te Poreznoj upravi.

Mogućnost produženja propisanog radnog
vremena
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se dokazuje mišljenjem/obaviješću
Policijske uprave,
6.
da ugostiteljski objekt i njegov vlasnik
redovito podmiruju dospjele financijske
obaveze kroz godinu prema Proračunu
općine Gundinci.
Nakon što se utvrdi ispunjenje svih propisanih
uvjeta općinski načelnik je ovlašten na temelju ove
Odluke rješenjem produžiti propisano radno vrijeme
bilo svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih
objekata na cijelom području ili u određenim
dijelovima područja općine Gundinci.

Određivanje prigodnog (drugačijeg) radnog
vremena

Članak 5.
Propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz
članka 2. ove Odluke (ugostiteljski objekti
iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji
mogu raditi svaki dan, nedjeljom i
blagdanom/praznikom od 06.00 do 24.00
sata) u određenim dijelovima ili cijelom
području općine Gundinci, bilo svih ili
samo pojedinih vrsta ugostiteljskih
objekata, općinski načelnik može rješenjem
produžiti ako su kumulativno ispunjeni
sljedeći uvjeti:
1.
Da su utvrđene objektivne potrebe za radom
u produženom radnom vremenu tih
objekata (iskazana pojačana potražnja za
takvim uslugama) uz naznaku sata
završetka produženog radnog vremena,
2.
da je pribavljeno mišljenje Turističkog
Vijeća mjesno nadležne turističke
zajednice,
3.
da je pribavljeno mišljenje Općinskog
vijeća,
4.
dokaz da su u ugostiteljskom objektu
provedene sve potrebne mjere za zaštitu od
buke u dopuštenim razinama utvrđeno od
ovlaštenih osoba,
5.
da u/ili blizini ugostiteljskog objekta u
protekle tri godine nisu evidentirane više od
3 (slovima: tri) primjedbe/prijave građana
zbog prekršaja remećenja javnog reda i
mira i drugih oblika kažnjivih ponašanja što

Članak 6.
Općinski načelnik može, na zahtjev ugostitelja,
rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od
propisanog Zakonom i ovom Odlukom,
ugostiteljskih objekata iz članka 2. ove Odluke, radi
organiziranja prigodnih proslava (doček Nove
godine, kirbaj, svadba, maturalna zabava, proslava
rođendana, djevojačka/momačka večer, godišnjica i
sl.) uz uvjet da se ne narušava javni red i mir i ne čine
drugi oblici kažnjivih ponašanja.

Članak 7.
Temeljem pisanog zahtjeva ugostitelja podnijetog
najmanje 5 dana prije nastupa prigodne proslave
zbog koje se traži drugačije radno vrijeme,
općinski načelnik nakon pribavljanja obavijesti/
mišljenja Policijske uprave o prijavama i
predstavkama građana na rad odnosnog
ugostiteljskog objekta, donosi rješenje za svaki
pojedinačni slučaj iz članka 6. ove Odluke. Zahtjev
mora biti obrazložen.
Uz zahtjev, potrebno je priložiti:
1.
2.

Presliku rješenja o ispunjavanju minimalnih
uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta,
Dokaz da su u ugostiteljskom objektu
provedene sve potrebne mjere za zaštitu od
buke u dopuštenim razinama utvrđeno od
ovlaštenih osoba uz predočenje zapisnika o
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3.

izvršenom mjerenju buke u zatvorenom i na
otvorenom prostoru uz ugostiteljski objekt
(terasi) prema propisima o zaštiti od buke,
Dokaz o podmirenju dospjelih financijskih
obveza prema Proračunu općine Gundinci,

Broj: 6

biti ugostiteljski objekti iz članka 14. Zakona vodeći
računa o ograničenjima propisanim citiranim
Zakonom.
Ovi prostori ne mogu biti na udaljenosti manjoj od
100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta.

Članak 8.

Članak 12.

U slučaju održavanja sportskih, kulturnih i sličnih
manifestacija koje traju više dana, općinski načelnik
može odrediti drugačije radno vrijeme koje se
primjenjuje za vrijeme trajanja same manifestacije.
U provođenju postupka iz stavka 1. ovog članka
općinski načelnik donosi pojedinačna rješenja
povodom pisanog zahtjeva ugostitelja podnijetog
najmanje 5 dana prije početka održavanja
manifestacije. Uz zahtjev potrebno je priložiti
dokumentaciju propisanu člankom 7. ove Odluke.

Objekti iz stavka. 1. članka. 10. mogu se postavljati
na površinama koje su rezervirane i uređene za
postavljanje kioska kao i na drugim javnim
površinama gdje za to postoje uvjeti.
Van prostora iz stavak 1. članka 9. isti se mogu
postavljati uz prethodno odobrenje općinskog
načelnika, te davanje naknadne suglasnosti na vrstu i
tip objekta kao i njegove vizualne karakteristike.
Kod davanja mišljenja i suglasnosti na objekte iz
stavka 1. članka 9. Općinski načelnik je dužan voditi
računa o izgledu objekta, te posebno voditi računa
da se isti uklapa u lokalni ambijent.

Članak 9.
Ugostiteljski objekti koji pružaju usluge prenoćišta
mogu imati izdvojeno radno vrijeme za pružanje
ugostiteljskih usluga, te isto moraju istaknuti na
vidno mjesto unutar ugostiteljskog objekta.

Obavljanje ugostiteljskih djelatnosti izvan
ugostiteljskih objekata
Članak 10.
Ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskih objekata
kao što su kiosci, kontejneri, nepokretna i
priključna vozila, šatori, klupe i kolica i sl. naprave
opremljene za pružanje ugostiteljskih usluga mogu
se obavljati u naseljima stalnog stanovanja kao i
naseljima povremenog stanovanja i to:
na javnim površinama
van javnih površina.

Članak 11.
Općinski načelnik će po službenoj dužnosti, te na
zahtjev stranke odrediti prostore na kojima mogu

Članak 13.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja
pružaju ugostiteljske usluge dužna su istaknuti
radno vrijeme pružanja usluga, vodeći računa o
radnom vremenu propisanom u članku 2. ove
Odluke.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja
pružaju ugostiteljske usluge unutar naselja mogu
obavljati svoje usluge od 06,00- 24,00 sata,
nedjeljom, ponedjeljkom, utorkom, srijedom i
četvrtkom, a do 02,00 sata petkom i subotom, te
izvan naselja svakog dana do od 06,00 do 02,00 sata.

Članak 14.
Ugostitelj je obavezan izvijestiti općinskog načelnik
o rasporedu, početku i završetku radnog vremena
ugostiteljskog objekta.
Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt
obavijest o radnom vremenu, o radnim, odnosno
neradnim danima, odobrenje općinskog načelnika o
drugačijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta,
te pridržavati se istog.
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Članak 15.

Ugostiteljski objekti u poslovnim prostorijama u
kojima se obavlja i druga djelatnost (prodavaonice i
sl.) mogu poslovati po radnom vremenu koje je
propisano za tu djelatnost, ali ne izvan radnog
vremena propisanog članka 2. ove Odluke.

Članak 16.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode,
komunalni
redar,
policijski službenici, te
gospodarski inspektori.

Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti od 27.
srpnja 2012. godine objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“,
broj
11/2012.)

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije“.
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/16-01/14
URBROJ: 2178/05-02/16-1
Gundinci, 18. ožujka 2016.g.
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10.

Na temelju članka 35. točka 4. u svezi sa
člankom 53. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i
članka 30. Statuta općine Gundinci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 09/13),
Općinsko vijeće općine Gundinci na 12. sjednici
održanoj dana18. ožujka 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
općine Gundinci

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i
djelokrug rada, način rada, upravljanja i
rukovođenja, te druga pitanja značajna za
organizaciju i rad Jedinstvenog upravnog odjela
općine Gundinci.

Članak 2.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga općine Gundinci, kao i poslova državne
uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu,
ustrojava se Jedinstveni upravni odjel općine
Gundinci (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni
odjel).

PREDSJEDNICA
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.
Članak 3.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog
odjela osiguravaju se u Proračunu općine.
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Članak 4.

Sjedište Jedinstvenog upravnog odjela je u
Gundincima na adresi Stjepana Radića 4.
Na zgradi u kojoj se nalazi Jedinstveni
upravni odjel mora biti istaknuta natpisna ploča koja
sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika
Hrvatska, Brodsko-posavska županija, općina
Gundinci, Jedinstveni upravni odjel.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat,
sukladno Zakonu.
Akti Jedinstvenog upravnog odjela u
zaglavlju moraju sadržavati: Grb Republike
Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Brodskoposavska županija, Općina Gundinci, Jedinstveni
upravni odjel, Klasu, Urudžbeni broj, mjesto i datum
izrade akta.
Akti Jedinstvenog upravnog odjela
ovjeravaju se pečatom koji odgovara zaglavlju akta.
Nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog
upravnog odjela obavlja Općinski načelnik.

II. DJELOKRUG JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
Članak 5.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne i
stručne poslove iz samoupravnog djelokruga općine
kao jedinice lokalne samouprave, sukladno
zakonima i drugim propisima i to naročito:
poslove iz oblasti društvenih djelatnosti:
kulture, tehničke kulture i športa, odgoja
djece predškolske dobi, socijalne skrbi,
zdravstva i udruga građana,
poslove vezane za gospodarski razvoj, te
poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg
poduzetništva putem posebnih programa od
interesa za općinu,
poslove iz oblasti komunalnog
gospodarstva: izrada programa izgradnje i
održavanja komunalne infrastrukture,
upravni postupci u oblasti komunalnog
gospodarstva, provedba komunalnog reda,
poslove iz oblasti prostornog uređenja i
zaštite okoliša: organiziranje i sudjelovanje
u izradi izvješća o stanju u prostoru i
programa za unaprjeđenje stanja u prostoru,

-

-

-

-

-

-
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organiziranje poslova na donošenju
prostornog plana uređenja općine i
provedba javne rasprave, predlaganje
programa i mjera zaštite okoliša u
slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih
razmjera,
poslove pripreme akata u gospodarenju
nekretninama u vlasništvu općine: prodaja i
zakup nekretnina, najam stanova i zakup
poslovnih prostora,
poslove vezane za uređenje prometa na
području općine,
poslove vezane za gospodarenje
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske i općine: izrada nacrta
programa raspolaganja, pribavljanje
dokumentacije za zakup i prodaju,
određivanje početnih cijena, izrada nacrta
odluka o raspisivanju javnog natječaja za
zakup i prodaju, pribavljanje suglasnosti od
ministarstva poljoprivrede, izrada nacrta
ugovora, pribavljanje prethodnog mišljenja
državnog odvjetništva, vođenje evidencije
naplate
poslove vezane za izradu projekata za
apliciranje prema EU, stranim donatorima i
tijelima državne vlasti,
poslove vezane za razvoj turizma,
poslove vođenja financijskog i materijalnog
poslovanja općine: izrada proračuna i
godišnjeg obračuna proračuna općine,
naplata prihoda koji pripadaju Općini kao
jedinici lokalne samouprave, obavljanje
računovodstvenih poslova, vođenje
knjigovodstvenih evidencija imovine
općine, vođenje poslova osiguranja
imovine općine,
poslovi uredskog poslovanja: primanje i
pregled pismena i drugih dokumenata,
razvrstavanje, raspoređivanje i upisivanje
pismena u odgovarajuće evidencije,
dostava pismena u rad, otpremanje
razvođenje te čuvanje pismena u
pismohrani, izlučivanje i predaja pismena
nadležnom tijelu,
poslove opće uprave: opće i kadrovske
poslove, obavljanje poslova i vođenje
evidencija iz oblasti radnih odnosa,
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osiguravanje tekućih uvjeta za rad
Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje,
zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava
opreme), poslovi prijemne kancelarije,
arhiviranja i otpreme pošte,
poslove unaprjeđenja mjesne samouprave i
rada mjesnih odbora,
poslove javne nabave roba, radova i usluga,
protupožarnu i civilnu zaštitu: sudjelovanje
u izradi plana zaštite od požara, izrada
nacrta smjernica za organizaciju sustava
zaštite i spašavanja, dostava podataka za
izradu procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i plana
zaštite i spašavanja,
poslove vezane za pripremu i provođenje
izbora za članove Općinskog vijeća,
Općinskog načelnika, parlamentarne
izbore, izbore za Predsjednika Republike
Hrvatske, članove Skupštine Brodsko
posavske županije, izbor župana Brodskoposavske županije, Vijeća nacionalnih
manjina i tijela mjesne samouprave,
obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni
u nadležnost posebnim zakonom, Statutom i
drugim općim aktima općine Gundinci.

Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel u svom
djelokrugu izrađuje nacrte općih i drugih akata,
nacrte programa i planova, analize, izvješća i druge
radne materijale za Općinskog načelnika, Općinsko
vijeće i radna tijela Općinskog vijeća.
Jedinstveni upravni odjel u svom
djelokrugu neposredno izvršava i nadzire izvršenje
općih i drugih akata Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika, predlaže mjere i radnje za provođenje
istih, te predlaže mjere za poboljšanje stanja u
pojedinim oblastima iz samoupravnog djelokruga.

Članak 7.
Pravilnikom o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se unutarnji
ustroj Jedinstvenog upravnog odjela, radna mjesta s
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naznakom temeljnih poslova i zadaća, broj
izvršitelja, te stručni i drugi uvjeti za obavljanje
poslova određenog radnog mjesta.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela donosi Općinski načelnik na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Raspored radnog vremena, uredovne dane i
vrijeme za rad sa strankama Jedinstvenog upravnog
odjela određuje općinski načelnik, nakon
savjetovanja s pročelnikom o čemu donosi Odluku.
Raspored uredovnog vremena za rad sa
strankama ističe se na ulazu u općinu i na web
stranici općine.
Opće akte iz nadležnosti općine kojima se
uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela donosi
općinski načelnik.
III. UPRAVLJANJE I RUKOVODENJE
Članak 8.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, kojega na
temelju javnog natječaja, sukladno zakonu, imenuje
Općinski načelnik.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
organizira i koordinira rad u Jedinstvenom
upravnom odjelu, brine o zakonitom i
pravovremenom obavljanju poslova iz nadležnosti
Jedinstvenog upravnog odjela i poduzima mjere za
osiguranje efikasnog poslovanja Jedinstvenog
upravnog odjela, raspoređuje poslove i zadaće, daje
službenicima i namještenicima upute za rad,
predlaže donošenje Pravilnika o unutarnjem redu, te
druge akte za čije je predlaganje ovlašten, donosi
akte sukladno posebnim zakonima, brine o stručnom
osposobljavanju i usavršavanju službenika i
namještenika u tijeku službe i o pravilnom
korištenju imovine i sredstava za rad, obavlja nadzor
nad radom službenika i namještenika, odlučuje o
pravima i obvezama službenika i namještenika,
provodi postupke zbog povrede službene dužnosti,
ocjenjuje službenike i namještenike, u skladu sa
zakonom, drugim propisima donesenim na temelju
zakona, Statutom općine i drugim općim i
pojedinačnim aktima općine, te ima i druge ovlasti
utvrđene zakonom i drugim propisima.
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Članak 9.

Članak 12.

Općinski načelnik usmjerava djelovanje
Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova
iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela i
nadzire njegov rad.
U ostvarivanju prava i dužnosti iz stavka 1.
ovog članka Općinski načelnik koristi podatke,
izvješća i prijedloge za rješavanje određenih pitanja,
koje mu dostavlja pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela, određuje mu zadaće, daje upute i smjernice
za rad, sukladno svojim pravima i dužnostima.

Rješenja kojima se ureduju prava iz radnog
odnosa za Općinskog načelnika i zamjenike
Općinskog načelnika, ukoliko dužnost obavljaju
profesionalno, donosi pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.
Osobe iz prethodnog stavka radni odnos i
prava iz radnog odnosa ostvaruju u Jedinstvenom
upravnom odjelu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
OPĆINSKE UPRAVE
Članak 10.
Upravne, stručne i druge poslove i zadaće iz
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, ovisno o
vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima
obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni na
radna mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem
redu.
Službenici obavljaju upravne i stručne
poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog
odjela, a namještenici obavljaju pomoćno - tehničke
i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi
pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 11.
O prijmu u službu, rasporedu na radno
mjesto, drugim pravima i obvezama službenika i
namještenika, kao i o prestanku službe odlučuje
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, sukladno
zakonu.

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog
odjela općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj 04/2004).

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 023-01/16-01/16
URBROJ: 2178/05-02/16-1
Gundinci, 18. ožujka 2016.g.
Predsjednica
Općinskog Vijeća:
Marija Kadić, dipl.oec, v.r.

Broj: 6
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OPĆINA OPRISAVCI

2.

Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08) i čl.16. st.3. Pravilnika o polugodišnjem i
godišnjem izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 23. sjednici održanoj 10. ožujka
2016.g. donijelo
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna općine Oprisavci od 1.1.-31.12.2015.g.

OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom proračuna općine Oprisavci za razdoblje 1.1.-31.12.2015.godine utvrđeni su
ostvareni prihodi i primici u iznosu od 3.667.408,72 Kn.

II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2015. godinu izvršeni su u
ukupnom iznosu od 3.847.630,83 Kn.
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III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni višak
prihoda:
Ostvareni prihodi i primici 1-12-15.g……………………..…3.667.408,72 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci 1-12-15.g……………………….....3.847.630,86 Kn
Manjak prihoda-1-12-2015.godine……………….…….........-180.222,14 Kn

Ukupni utvrđeni manjak prihoda i primitaka iznosi:
Manjak prihoda prenesen iz 2014.g………………….....….....- 36.761,76 Kn
Manjak prihoda-1-12-15. godine…....………...……………… -180.222,14 Kn
Ukupni manjak prihoda
-216.983,90 Kn

IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2015.godine bilo je 441.215,29 Kn, a na dan 31.12.2015.godine
50.615,75 Kn.
Stanje blagajne na dan 1.1.2015.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12.2015 g. 0,00 Kn.

Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2015.g. iznosi 43.187,00 Kn.

V
Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2015.g. u iznosu od 756.247,02 Kn sastoji se od:
-

potraživanja za općinske poreze…………………………….…………50.289,51 Kn
potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..….. 57.374,29 Kn
potraživanja za komunalni doprinos..............................................29.176,70 Kn
potraživanja od danih koncesija(ukop)…………………………………1.030,00 Kn
potraživanja od danih koncesija(odvoz smeća)………….………....16.947,71 Kn
potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine…………………....23.271,96 Kn
potraživanja od zakupa polj.zemljišta u vl.općine……………….......2.747,25 Kn
potraživanja od zakupa polj.zemljišta u vl.države………………...479.354,26 Kn
potraživanja od spom. rente…………………………………………..….445,54 Kn
potraž. za naknade od nef.imovine.…………………………..……...36.360,00 Kn
potraživanja-grobna naknada…………………………………..……..59.041,80 Kn
ostala nespom. potraživanja……………………………………….……..208,00 Kn

Broj: 6

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 929

VI
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2015.godine u ukupnom iznosu od 267.807,65 Kn, a odnose se na:
-

Obveze prema dobavljačima........................................................246.721,91 Kn
Obveze za jamčevine……………………………………..…….…….…6.300,00 Kn
Ostale obveze(unaprijed plaćeni prihodi)…………………….…......…..843,92 Kn
Obveze za rashode 2016.g.(vježbenica)……………………………...9.869,10 Kn
Ostale nespomenute obveze(povrat HZZ-javni radovi….)………………72,72 Kn

VII
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih
podataka Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
proračuna općine Oprisavci, za razdoblje 1.1.-31.12..2015.godinu.

POSEBNI DIO
VIII
Posebni dio proračuna općine Oprisavci sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava
po osnovnim i potanjim namjenama.

X
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje, bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/16-01/01
Ur.broj:2178/14-01-16-1
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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3.

4.

Temeljem članka 83.st.2. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(NN br.114/2010.), Općinsko vijeće općine
Oprisavci je na svojoj 23. sjednici održanoj dana
10. ožujka 2016. g.

Na temelju članka 9. stavak 2., članka 14.
stavak 1. i članka 41. stavak 1. Zakona o
ugostiteljskoj djelatnosti ('Narodne novine'' br.
85/15), članka 32. Statuta općine Oprisavci
(''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br.
6/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 23.
sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan
31.12.2015.g.

o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine
Oprisavci
I
Članak 1.

Višak prihoda poslovanja na dan
31.12.2015. godine iznosio je 1.310.290,87 Kn.
Višak prihoda poslovanja koristit će se za
pokriće dijela manjka prihoda od nefinancijske
imovine, koji iznosi 1.527.274,77 Kn.
Nakon preraspodjele, manjak prihoda od
nefinancijske imovine iznosit će 216.983,90 Kn i
kao takav bit će evidentiran u evidencijama
knjigovodstva.

Ovom Odlukom utvrđuje se načini obavljanja
ugostiteljske djelatnosti, raspored, početak i
završetak radnog vremena u ugostiteljstvu na
području općine Oprisavci, te načine i razloge za
određivanje ranijeg završetka radnog vremena.

Radno vrijeme
Članak 2.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/16-01/02
UR.BROJ:2178/14-01-16-1
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata je:
1.
iz skupina «Restorani» i «Barovi» od 6,0024,00 sati
2.
iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete
za rad noću sukladno posebnim propisima,
samo u zatvorenim prostorima od 21,00 06,00 sati,
3.
iz skupine «Restorani» i «Barovi» koji se
nalaze izvan područja naselja od 00,0024,00 sata,
4.
ugostiteljski objekti iz skupine « O b j e k t i
jednostavnih usluga» od
06,00 24,00 sata, nedjeljom, ponedjeljkom,
utorkom, srijedom i četvrtkom, a do 02,00
sata petkom i subotom,
5.
ugostiteljski objekti iz
skupine
«Catering» od 06,00- 24,00 sata,
6.
ugostiteljski objekti koji obavljaju
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djelatnost na otvorenom od 06,00 - 24,00
sata.

Članak 3.
Lokacija područja izvan naselja iz članka 2. stavak
1. alineje 3. za područje općine Oprisavci određuje
se sukladno zonama propisanim Odlukom o
komunalnom doprinosu i Odlukom o komunalnom
redu općine Oprisavci.
Ugostiteljski objekti koji se nalaze izvan
naseljenih područja mogu obavljati ugostiteljsku
djelatnost ukoliko posjeduju važeće odobrenje u
sladu s posebnim propisom i na njih će se primijeniti
odredbe ove Odluke.

5.

Broj: 6

u slučaju nepridržavanja drugih odredaba
ove Odluke.

Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi upravno
tijelo općine Oprisavci na osnovi pisane predstavke
ili obavijesti građana, ili drugih osoba. Prije
donošenja rješenja nadležni upravni odjel će
zatražiti mišljenje/obavijest od mjesno nadležne
službe turističke inspekcije i Policijske uprave o
ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovog članka.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavlja se
vlasniku ugostiteljskog objekta, Policijskoj upravi,
mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije
Ministarstva, te Poreznoj upravi.

Mogućnost produženja propisanog radnog
vremena
Razlozi za određivanje ranijeg završetka
radnog
vremena
pojedinih ugostiteljskih
objekata
Članak 4.
Općinski načelnik može, po službenoj dužnosti za
pojedine ugostiteljske objekte rješenjem
najduže za 2 sata odrediti raniji završetak
radnog vremena propisanog Zakonom i
člankom 2. ove Odluke u slučaju ispunjenja
jednog ili više uvjeta:
1.
da na rad ugostiteljskog objekta dolaze
primjedbe građana zbog prekoračenja
dopuštene razine buke, remećenja javnog
reda i mira i drugih oblika kažnjivih
ponašanja, što se dokazuje mišljenjem/
obaviješću Policijske uprave i uvidom u
evidencije općine Oprisavci,
2.
da je od strane sanitarne inspekcije
utvrđeno prekoračenje dopuštene razine
buke na dan očevida,
3.
da se u ugostiteljskom objektu krše odredbe
ove Odluke o trajanju radnog vremena,
4.
da ugostitelj nije podmirio dospjele
financijske obveze
prema
Općini
Oprisavci, temeljem Odluke o porezima
općine Oprisavci i Zakonu o financiranju
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave,

Članak 5.
Propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz
članka 2. ove Odluke (ugostiteljski objekti
iz
skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji mogu raditi
svaki dan, nedjeljom i blagdanom/praznikom od
06.00 do 24.00 sata) u određenim dijelovima ili
cijelom području općine Oprisavci, bilo svih ili
samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata,
općinski načelnik može rješenjem produžiti ako su
kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
1.
Da su utvrđene objektivne potrebe za radom
u produženom radnom vremenu tih
objekata (iskazana pojačana potražnja za
takvim uslugama) uz naznaku sata
završetka produženog radnog vremena,
2.
da je pribavljeno mišljenje Turističkog
Vijeća mjesno nadležne turističke
zajednice,
3.
da je pribavljeno mišljenje Općinskog
vijeća,
4.
dokaz da su u ugostiteljskom objektu
provedene sve potrebne mjere za zaštitu od
buke u dopuštenim razinama utvrđeno od
ovlaštenih osoba,
5.
da u/ili blizini ugostiteljskog objekta u
protekle tri godine nisu evidentirane više od
3 (slovima: tri) primjedbe/prijave građana
zbog prekršaja remećenja javnog reda i
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mira i drugih oblika kažnjivih ponašanja što
se dokazuje mišljenjem/obaviješću
Policijske uprave,
6.
da ugostiteljski objekt i njegov vlasnik
redovito podmiruju dospjele financijske
obaveze kroz godinu prema Proračunu
općine Oprisavci.
Nakon što se utvrdi ispunjenje svih propisanih
uvjeta općinski načelnik je ovlašten na temelju ove
Odluke rješenjem produžiti propisano radno vrijeme
bilo svih ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih
objekata na cijelom području ili u određenim
dijelovima područja općine Oprisavci.

Određivanje prigodnog (drugačijeg) radnog
vremena
Članak 6.
Općinski načelnik može, na zahtjev ugostitelja,
rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od
propisanog Zakonom i ovom Odlukom,
ugostiteljskih objekata iz članka 2. ove Odluke, radi
organiziranja prigodnih proslava (doček Nove
godine, kirvaj, svadba, maturalna zabava, proslava
rođendana, djevojačka/momačka večer, godišnjica i
sl.) uz uvjet da se ne narušava javni red i mir i ne čine
drugi oblici kažnjivih ponašanja.

Članak 7.
Temeljem pisanog zahtjeva ugostitelja podnijetog
najmanje 5 dana prije nastupa prigodne proslave
zbog koje se traži drugačije radno vrijeme,
općinski načelnik nakon pribavljanja obavijesti/
mišljenja Policijske uprave o prijavama i
predstavkama građana na rad odnosnog
ugostiteljskog objekta, donosi rješenje za svaki
pojedinačni slučaj iz članka 6. ove Odluke. Zahtjev
mora biti obrazložen.
Uz zahtjev, potrebno je priložiti:
1.
Presliku rješenja o ispunjavanju minimalnih
uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta,
2.
Dokaz da su u ugostiteljskom objektu
provedene sve potrebne mjere za zaštitu od
buke u dopuštenim razinama utvrđeno od

3.
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ovlaštenih osoba uz predočenje zapisnika o
izvršenom mjerenju buke u zatvorenom i na
otvorenom prostoru uz ugostiteljski objekt
(terasi) prema propisima o zaštiti od buke,
Dokaz o podmirenju dospjelih financijskih
obveza prema Proračunu općine Oprisavci,

Članak 8.
U slučaju održavanja sportskih, kulturnih i sličnih
manifestacija koje traju više dana, općinski načelnik
može odrediti drugačije radno vrijeme koje se
primjenjuje za vrijeme trajanja same manifestacije.
U provođenju postupka iz stavka 1. ovog članka
općinski načelnik donosi pojedinačna rješenja
povodom pisanog zahtjeva ugostitelja podnijetog
najmanje 5 dana prije početka održavanja
manifestacije. Uz zahtjev potrebno je priložiti
dokumentaciju propisanu člankom 7. ove Odluke.

Članak 9.
Ugostiteljski objekti koji pružaju usluge prenoćišta
mogu imati izdvojeno radno vrijeme za pružanje
ugostiteljskih usluga, te isto moraju istaknuti na
vidno mjesto unutar ugostiteljskog objekta.

Obavljanje ugostiteljskih djelatnosti izvan
ugostiteljskih objekata
Članak 10.
Ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskih objekata
kao što su kiosci, kontejneri, nepokretna i
priključna vozila, šatori, klupe i kolica i sl. naprave
opremljene za pružanje ugostiteljskih usluga mogu
se obavljati u naseljima stalnog stanovanja kao i
naseljima povremenog stanovanja i to:
na javnim površinama
van javnih površina.

Članak 11.
Općinski načelnik će po službenoj dužnosti, te na
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zahtjev stranke odrediti prostore na kojima mogu
biti ugostiteljski objekti iz članka 14. Zakona vodeći
računa o ograničenjima propisanim citiranim
Zakonom.
Ovi prostorni ne mogu biti na udaljenosti manjoj od
100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta.

Broj: 6
Članak 15.

Ugostiteljski objekti u poslovnim prostorijama u
kojima se obavlja i druga djelatnost (prodavaonice i
sl.) mogu poslovati po radnom vremenu koje je
propisano za tu djelatnost, ali ne izvan radnog
vremena propisanog članka 2. ove Odluke.

Članak 12.
Objekti iz stavka. 1. članka. 10. mogu se postavljati
na površinama koje su rezervirane i uređene za
postavljanje kioska kao i na drugim javnim
površinama gdje za to postoje uvjeti. Van prostora iz
stavak 1. članka 9. isti se mogu postavljati uz
prethodno odobrenje općinskog načelnika, te
davanje naknadne suglasnosti na vrstu i tip objekta
kao i njegove vizualne karakteristike.
Kod davanja mišljenja i suglasnosti na objekte iz
stavka 1. članka 9. Općinski načelnik je dužan voditi
računa o izgledu objekta, te posebno voditi računa
da se isti uklapa u lokalni ambijent.

Članak 16.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode,
komunalni
redar,
policijski službenici, te
gospodarski inspektori.

Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na
području općine Oprisavci (Klasa: 023-05/0901/19, Ur.broj: 2178/14-02-09-1 od 17. rujna
2009.g.)

Članak 13.
Članak 18.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja
pružaju ugostiteljske usluge dužna su istaknuti
radno vrijeme pružanja usluga, vodeći računa o
radnom vremenu propisanom u članku 2. ove
Odluke.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja
pružaju ugostiteljske usluge unutar naselja mogu
obavljati svoje usluge od 06,00- 24,00 sata,
nedjeljom, ponedjeljkom, utorkom, srijedom i
četvrtkom, a do 02,00 sata petkom i subotom, te
izvan naselja svakog dana do od 06,00 do 02,00 sata.

Članak 14.
Ugostitelj je obavezan izvijestiti općinskog načelnik
o rasporedu, početku i završetku radnog vremena
ugostiteljskog objekta.
Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt
obavijest o radnom vremenu, o radnim, odnosno
neradnim danima, odobrenje općinskog načelnika o
drugačijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta,
te pridržavati se istog.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/16-01/03
URBROJ: 2178/14-01-16-1
Oprisavci, 10. ožujka 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

Broj: 6
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Članak 3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i temeljem članka
32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na 23. sjednici održanoj
dana 10. ožujka 2016. godine, donosi:

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/16-01/04
UR.BROJ: 2178/14-01-16-1
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.

ODLUKU
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

o produženju radnog vremena
ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“ i
„Barovi“

Članka 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci suglasno
je da se propisano radno vrijeme ugostiteljskih
objekata iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji
mogu
raditi
svaki
dan,
nedjeljom
i
blagdanom/praznikom od 06.00 do 24.00 sata na
cijelom području općine Oprisavci može produžiti
za najviše 2 sata, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 5.
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (KLASA: 02305/16-01/03,URBROJ: 2178/14-01-16-1 od 10.
ožujka 2016.godine).

6.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i temeljem članka
32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na 23. sjednici održanoj
dana 10. ožujka 2016. godine, donosi:

Članak 2.

ODLUKU

Nakon što se utvrdi ispunjenje svih
propisanih uvjeta općinski načelnik je ovlašten na
temelju
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
(KLASA: 023-05/16-01/03,URBROJ: 2178/14-0116-1 od
10. ožujka 2016.godine) rješenjem
produžiti propisano radno vrijeme bilo svih ili samo
pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata na cijelom
području ili u određenim dijelovima područja
općine Oprisavci.

o izmjeni i dopuni Odluke
o korištenju društvenog doma u Oprisavcima

Članak 1.
U Odluci o korištenju društvenog doma u
Oprisavcima (KLASA: 023-05/15-01/29
UR.BROJ: 2178/14-01-15-1, donesenoj 15. rujna
2015.g.) članak 3. mijenja se i glasi:
„Uz naknadu prostor doma mogu koristiti korisnici
koji podnesu pisani zahtjev općini Oprisavci u svrhu
organiziranja:
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svadbe i zabave u iznosu od 30,00 kuna po
osobi, odnosno umanjeno za 25% na
ukupnu cijenu za svadbu samo ukoliko
jedno od mladenaca ima prebivalište na
području općine Oprisavci.
djevojačke/momačke večere i zaruke –
3.000,00 kuna
krstitke, krizme, obljetnice, karmine,
prezentacije, predavanje i ostale
manifestacije u iznosu od 500,00 kuna.“

Broj: 6

donošenja, a objavit će se na WEB stranicama
općine Oprisavci i „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/16-01/02
UR.BROJ: 2178/14-01-16-1
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

Članak 2.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„Udruge, KUD-ovi, društva i sportski klubovi s
područja općine Oprisavci za održavanje kulturnoumjetničkih programa, zabava, koncerata, odnosno
svih događanja profitabilnog karaktera plaćaju
naknadu u iznosu 1.000,00 kn, a za ostala događanja
(npr. organizaciju tribina, predavanja, humanitarna
događanja i prezentacije) Dom mogu koristiti bez
naknade Odlukom općinskog načelnika.“

Članak 3.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„Korisnici koji koriste Dom u svrhu iz članka 3.
točka 1. i 2. podnose zahtjev za korištenje prostora
Dom najkasnije osam (8) dana prije korištenja istog
te su dužni istog dana i uplatiti predujam u iznosu
20% ugovorene cijene, a ostatak u roku od osam ( 8)
dana od dana korištenja.
Ukoliko korisnik odustane od korištenja Doma
Općina ima pravo zadržati uplaćeni predujam i isto
se smatra odustatninom.
Korisnici koji koriste Dom u svrhu iz članka 3.točka
3. koji podnose zahtjev za korištenje prostora Doma
dužni su uplatiti cjelokupan iznos za korištenje
najkasnije do 15,00 sati na dan korištenja Doma.“

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom

7.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem 32. Statuta
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 23. sjednici održanoj
10. ožujka 2016.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu
dugotrajne imovine, sitnog invenatara,
novčanih sredstava, te obveza i potraživanja
općine Oprisavci sa stanjem 31. 12. 2015. g.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo
je Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava, te obveza i
potraživanja općine Oprisavci sa stanjem 31. 12.
2015. g.
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Članak 2.

Ćlanak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i dostavlja se računovodstvu.

Ovo Izvješće stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/16-01/03
URBROJ: 2178/14-01-16-2
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/16-01/10
URBROJ: 2178/14-01-16-1
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

8.
9.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i temeljem članka
32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 23. sjednici
održanoj 10. ožujka 2016.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća općinskog načelnika o
provedbi plana gospodarenja otpadom u
2015.g.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine
Oprisavci za 2015. godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće
općinskog načelnika. ( KLASA: 351-01/16-01/02
URBORJ: 2178/14-02-16-1 od 23.veljače 2016.g.).

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o
otpadu («Narodne novine» br. 178/04, 153/05,
111/07, 60/08 i 87/09) i članka 47. Statuta općine
Oprisavci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br.3/13), a u skladu s Planom
gospodarenja otpadom na području općine
Oprisavci za razdoblje od 2012. do 2020. godine
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
20/2011), općinski načelnik općine Oprisavci Pejo
Kovačević, Općinskom vijeću općine Oprisavci
dana 23. veljače 2016. godine podnosi:
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine
Oprisavci za 2015. godinu

1. UVOD
Sukladno članku 21. stavak 4. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne
novine" br. 94/13), općinsko vijeće općine Oprisavci
na svojoj 17. sjednici održanoj dana 29. prosinca
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2011. godine donijelo je Plan gospodarenja otpadom
općine Oprisavci za razdoblje od 2012. do 2020.
godine, koji je objavljen u Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije (br.20/2011).
Plan gospodarenja otpadom općine Oprisavci
dokument je kojim se definira način i sustav
gospodarenja otpadom na području općine, a
ujedno služi i kao osnova za realizaciju
projekata predviđenih Županijskim planom
gospodarenja otpadom.
Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju
otpadom (NN 94/13) prestaje važiti Zakon o otpadu
(NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), što dovodi do
izmjena propisanih obveza županija, gradova,
općina te proizvođača otpada vezano za planove
gospodarenja otpadom. Sukladno članku 174.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN
94/13), postojeći županijski , gradski i općinski
planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na
temelju Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06,
60/08, 87/09) do dana stupanja na snagu ovog
Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su
doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s
odredbama ovog Zakona i Plana. Sukladno čl. 20
Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica
lokalne samouprave su u obvezi dostaviti godišnje
izvješće o provedbi Plana jedinici područne
(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće
godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti
ga u svom službenom glasilu.

2. ZAKONSKA REGULATIVA
Plan gospodarenja otpadom općine predviđen je
temeljem zakonske obveze Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13). Prema Zakonu
o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13) Plan
gospodarenja otpadom JLS je planski dokument
gospodarenja otpadom. Člankom 21. navedenog
zakona propisano je da Plan gospodarenja otpadom
grada odnosno JLS sadrži :
1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u
gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne
samouprave,
2. p o d a t k e o v r s t a m a i k o l i č i n a m a
proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada,
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odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te
ostvarivanju ciljeva
3. podatke o postojećim i planiranim
građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom
te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i
lokacija onečišćenih otpadom,
4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i
njihovom uklanjanju,
5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva
smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada,
uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i
akcije prikupljanja otpada,
6. opće mjere za gospodarenje otpadom,
opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog
papira, metala, stakla i plastike te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada,
9. popis projekta važnih za provedbu odredbi
Plana,
10. organizacijske aspekte, izvore i visinu
financijskih sredstava za provedbu mjera
gospodarenja otpadom,
11. rokove i nositelje izvršenja Plana.
Plan gospodarenja otpadom donosi gradsko,
odnosno općinsko vijeće. Donošenjem Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) čl.20
propisano je da jedinice lokalne samouprave
dostavljaju godišnje izvješće o provedbi Plana
jedinici područne (regionalne ) samouprave do 31.
ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu i objavljuju ga u svom službenom glasilom.
Jedinica područne (regionalne) samouprave
dostavlja objedinjena izvješća Ministarstvu zaštite
okoliša i prirode i Agenciji za zaštitu okoliša do 31.
svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu i na
svojim mrežnim stranicama. Plan gospodarenja
otpadom općine Oprisavci usklađen je sa sljedećim
dokumentima na razini države:
• Zakonom o zaštiti okoliša (NN 94/13)
• Zakonom o održivom gospodarenju
otpadom (NN 94/13)
• Strategijom gospodarenja otpadom

Broj: 6
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Republike Hrvatske (NN 130/05)
• Planom gospodarenja otpadom u Republici
Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (NN
85/07, 126/10, 31/11)

3. OPĆI PODACI O OPĆINI OPRISAVCI
Općina Oprisavci nalazi se u sastavu
BRODSKO-POSAVSKE županije. Općina
Oprisavci obuhvaća naselja: Oprisavci, Trnjanski
Kuti, Poljanci, Svilaj, Stružani, Zoljani, Prnjavor i
Novi Grad. Broj stanovnika u općini Oprisavci
prema popisu stanovništva iz 2011. godine iznosi
2.508 stanovnika. Prijevoz i skupljanje komunalnog
otpada obavlja Komunalna tvrtka RUNOLIST
d.o.o., J.J. Strossmayera 34, 35210 Vrpolje.

4. CILJEVI I MJERE PREMA PLANU
G O S P O D A R E N J A O T PA D O M o p ć i n e
OPRISAVCI
Plan gospodarenja otpadom za općinu
Oprisavci usvojen je 29. prosinca 2011. godine, a u
skladu je sa Zakonom o otpadu.
Plan je prihvatilo Općinsko Vijeće, a sukladno
istom i članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama
zakona o otpadu, jednom godišnje (do 30. travnja
tekuće godine) Općinski načelnik je u obvezi
podnijeti Općinskom Vijeću izvješće o izvršenju
Plana, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i
učinkovitosti poduzetnih mjera.
Prema obvezama i odgovornostima u
gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona o
otpadu država je odgovorna za gospodarenje
opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, županije i
Grad Zagreb odgovorni su za gospodarenje svim
vrstama otpada, osim za opasni otpad i spaljivanje, a
gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje
komunalnim otpadom i građevinskim otpadom.
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Oprisavci vrši tvrtka RUNOLIST d.o.o., iz Vrpolja.
Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište
"Vitika" tvrtke Univerzal d.o.o. Đakovo
na
području Osječko-baranjske županije, a korisnici
usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga na
različite načine: po domaćinstvima su podijeljene
posude 120 l te posude od 1.100 lit. po mjesnim
grobljima i pojedinim tvrtkama.
Prema podacima tvrtke Runolist d.o.o. u 2015.
godini na području općine Oprisavci prikupljeno je
213 tona mješovitog otpada.
Odvoz komunalnog otpada provodi se jednom
tjedno.
Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava
provodi se dva puta godišnje na način da građani
iznesu glomazni otpad ispred kuće te se prema
posebnom rasporedu otpad odvozi kamionima.
Općina Oprisavci započela je izgradnju
reciklažnog dvorišta za razdvajanje reciklažnog
otpada, čije se puštanje u pogon očekuje tijekom
2016. godine. Izvršena je nabava spremnika
zapremine 120 litara koji su podijeljeni kućanstvima
za odlaganje papirnatog otpada, koji će se prikupljati
u reciklažnom dvorištu te kao sirovina distribuirati
ovlaštenim otkupljivačima za daljnju preradu.

6. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH
DOMAĆINSTAVA U SUSTAV
ORGANIZIRANOG ODVOZA
KOMUNALNOG OTPADA
Općina Oprisavci je donijela Odluku o
obveznom korištenju komunalne usluge održavanja
čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz
komunalnog otpada u sklopu Odluke o komunalnom
redu (Službeni vjesnik BPŽ br. 15/11) donesene na
16. sjednici OV održanoj dana 15. prosinca 2011.
godine, što predstavlja dobar temelj za provedbu
predloženih mjera u Planu gospodarenja otpadom.

5. MJERE ODVOJENOG
PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

7. MJERE ZA UPRAVLJANJE I
NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA
KOMUNALNOG OTPADA

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji
nastaje u domaćinstvima na području općine

Na području općine Oprisavci nema aktivnog
legalnog odlagališta komunalnog otpada, već
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koncesionar sakupljeni komunalni otpad odvozi na
odlagalište "Vitika" tvrtke Univerzal d.o.o. Đakovo
na području Osječko-baranjske županije.
U 2015. godini nije bilo inspekcijskih nadzora
vezano za gospodarenje otpadom.

R
.
b
r.

Lokacija

1.

Trnjanski
Kuti

630382

2.

Svilaj

3.

Stružani

Broj: 6

8. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG
OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
Divlja odlagališta su mjesta na koja
neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj
otpad bez ikakvih dozvola. Takva odlagališta
sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske moraju se odmah sanirati i zatvoriti, kako
bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na
podzemne vode.
Na području općine Oprisavci postoji 3
nesanirana odlagališta otpada:

K.č.br.

Dimenzije
deponije

Volu
men
(m3)

Sastav otpada

4999038

495

20 m × 40 m

500

Glomazni i
ostali otpad

642294

4999181

674

80 m × 20 m

300

641854

5000225

483

60 m x 120 m

300

Koordinate

U narednom razdoblju očekujemo
intenziviranje aktivnosti oko zaštite okoliša i načina
zbrinjavanja otpada.

Građevinski
otpad
Glomazni otpad

KLASA: 351-01/16-01/02
URBORJ: 2178/14-02-16-1
Oprisavci, 23. veljače 2016. godine.
Općinski načelnik
Pejo Kovačević, v.r.

Broj: 6

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 955

10.

11.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i temeljem članka
32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 23. sjednici
održanoj 10. ožujka 2016.g. donosi

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na 23. sjednici održanoj dana 10.
ožujka 2016. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

ODLUKU
o stavljanje pod zaštitu kao kulturno dobro
zgrade u Svilaju na k.č.br. 281
(učiteljski stanovi)

o prihvaćanju izvješća o radu općinskog
načelnika za razdoblje od
1. 7. 2015.g. do 31.12. 2015. g.

Članka 1.
I
Općinsko vijeće općine Oprisavci usvaja
izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje
1. 7. 2015. g. do 31.12. 2015. g. što je u skladu s
člankom 49. Statuta općine Oprisavci (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 06/13).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/16-01/08
URBROJ: 2178/14-01-16-1
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

Općinsko vijeće općine Oprisavci mišljenja je
da je zgradu s pripadajućom okućnicom (učiteljski
stanovi) izgrađenu na k.č.br. 281 u Svilaju potrebno
sačuvati za buduće naraštaje kao jedan od značajnih
simbola identiteta lokalnog stanovništva i
ambijentalne prepoznatljivosti mjesta.
Članak 2.
Općinsko vijeće općine Oprisavci suglasno
je da se pokrene postupak formalne zaštite zgrade kao
kulturnog dobra od strane Konzervatorskog odjela u
Slavonskom Brodu, prema odredbama Zakona o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/16-01/05
UR.BROJ: 2178/14-01-16-1
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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Broj: 6

12.

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 47. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), općinski načelnik općine Oprisavci Općinskom vijeću 2. ožujka
2016.g. podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine
Oprisavci za 2015. godinu

Članak 1.
Programom socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Oprisavci za kojI se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci u 2015.godini utrošeno je 238.946,91 kn kako slijedi:

I.

NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU ,
KONTO 3721
• pomoć obiteljima i kućanstvima
• pomoć osobama s invaliditetom
•

2.

3.
4.
5.
6.

18.600,00 kn
20.300,00 kn
25.000,00 kn

jednokratne pomoći novorođenima

• pomoć studentima
• ljetovanje djece iz soc. ugr. obitelji, KONTO 38119
NAKNADA TROŠKOVA U NARAVI , KONTO 3722
• troškovi stanovanja
• O.Š. „Stjepan Radić“ – kuhinja
• školske knjige
CRVENI KRIŽ- RED. DOTACIJA, KONTO 38114
POMOĆ I NJEGA U KUĆI, KONTO 3722
KAPITALNA DONACIJA GRAĐANIMA I
KUĆANSTVIMA (STAN. GUNJE)
DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA, KONTO 32343

47.000,00 kn
5.000,00 kn
6.308,86 kn
19.000,00 kn
19.836,77 kn
8.627,07 kn
1.949,34 kn
14.949,87 kn
52.375,00 kn

Članak 2.
Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.
KLASA:400-01/16-01/06
URBROJ: 2178/14-02-16-1
Oprisavci, 2. ožujka 2016.g.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

Broj: 6
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13.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 23. sjednici
održanoj 10. ožujka 2016.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području općine Oprisavci za 2015. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o izvršenju programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području općine Oprisavci za 2015. godinu
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće općinskog načelnika (KLASA:400-01/16-01/06
URBROJ: 2178/14-02-16-1, Oprisavci, 2. ožujka 2016.g.).

Ćlanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/16-01/06
URBROJ: 2178/14-01-16-2
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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14.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13 i 153/13,147/14, 36/15), te članka
47. Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 06/13), općinski načelnik općine
Oprisavci, Općinskom vijeću općine Oprisavci dana 02 ožujka 2016.g., podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
općine Oprisavci za 2015.g.

Članak 1.
U 2015. godini Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Oprisavci izvršeno je 1.125.956,68 KN kako sljedi:
I GRAĐENJE OBJEKATA I NABAVA UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE
POVRŠINE
- Cesta Poljanci Groblje
PANIRANO: 94.445,00 kn
IZVRŠENO : 89.375,00 kn
Izvori financiranja- Pomoć iz proračuna- tekuće
- Nerazvrstana cesta Oprisavci, 5500 m
PANIRANO: 60.000,00 kn
IZVRŠENO : 56.542,50 kn
Izvori financiranja - Prihodi utvrđeni posebnim zakonom i pomoći iz proračuna kapitalne
- Parkiralište ispred ljekarne u Oprisavcima
PANIRANO: 15.000,00 kn
IZVRŠENO : 12.187,50 kn
Izvori financiranja - Opći prihodi i primici
- Nadstrešnica Novi Grad
PANIRANO: 24.000,00 kn
IZVRŠENO : 23.579,36 kn
Izvori financiranja - Opći prihodi i primici
- Drvored Oprisavci
PANIRANO:58.000,00 kn
IZVRŠENO : 57.525,00 kn
Izvori financiranja - Prihodi utvrđeni posebnim zakonom

Broj: 6
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- Oprema za održavanje (Traktorska kosilica i motorna pila)
PANIRANO:21.000,00 kn
IZVRŠENO : 20.833,57 kn
Izvori financiranja - Opći prihodi i primici
- Traktor
PANIRANO:50.000,00 kn
IZVRŠENO : 24.408,54
Izvori financiranja - Opći prihodi i primici
- Kombi
PANIRANO:20.000,00 kn
IZVRŠENO : 19.500,00 kn
Izvori financiranja –Pomoći iz proračuna- tekuće

II

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

U 2015.g. nije bilo građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme za opskrbu
pitkom vodom

III GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
U 2015.g. na području općine Oprisavci nije građena nova javna rasvjeta.

IV GRAĐENJE GROBLJA
-Mrtvačnica Svilaj
PANIRANO: 52.000,00 kn
IZVRŠENO : 51.833,71 kn
Izvori financiranja –Pomoći iz proračuna
-Mrtvačnica Prnjavor
PANIRANO: 52.000,00 kn
IZVRŠENO : 47.833,72 kn
Izvori financiranja –Pomoći iz proračuna- tekuće
-Mrtvačnica Novi Grad
PANIRANO: 52.000,00 kn
IZVRŠENO : 47.833,73 kn
Izvori financiranja –Pomoći iz proračuna
V

GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA

- Izgradnja Društvenog doma u Oprisavcima
PANIRANO: 360.000,00 kn
IZVRŠENO : 359.173,99 kn
Izvori financiranja – Pomoći iz proračuna- tekuće
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-Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Oprisavcima
PANIRANO: 95.000,00 kn
IZVRŠENO : 95.000,00 kn
Izvori financiranja – Pomoć iz proračunskih fondova - kapitalna 91.250,00 kn
i opći prihodi i primici 3.750,00 kn
- Dodatna ulaganja – društveni dom u Poljancima
PANIRANO: 15.000,00 kn
IZVRŠENO : 11.860,44 kn
Izvori financiranja –opći prihodi i primici i pomoći iz proračuna kapitalne
- Dodatna ulaganja – Legalizacija objekata u vl. općine Oprisavci (sportski objekti-projekti, naknade) ,
izgradnja mostova i ograda
PANIRANO: 200.000,00 kn
IZVRŠENO : 180.944,37 kn
Izvori financiranja –opći prihodi i primici i pomoć iz proračunskih fondova- kapitalna
- Dodatna ulaganja – Legalizacija objekata u vl. općine Oprisavci (mrtvačnice i domovi)
PANIRANO: 40.000,00 kn
IZVRŠENO : 27.525,25 kn
Izvori financiranja –Pomoći iz proračuna- tekuće

Članak 2.
Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.
KLASA:400-01/16-01/03
URBROJ: 2178/14-02-16-1
Oprisavci, 2. ožujka 2016.g
OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

Broj: 6
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15.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 23. sjednici održanoj 10.
ožujka 2016.g. donosi
ODLUKU
o usvajanju izvješća općinskog načelnika o izvršenju programa
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
općine Oprisavci za 2015.g.
.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci za 2015.g.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/16-01/03
URBROJ: 2178/14-02-16-1, Oprisavci, 02. ožujka 2016.g)

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/16-01/03
URBROJ: 2178/14-01-16-2
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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16.
Na temelju članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 , 19/13 i 137/15) i članka 47. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinski načelnik općine Oprisavci Općinskom vijeću 2. ožujka
2016.g. podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području
društvenih djelatnosti općine Oprisavci za 2015.g.
Članak 1.
Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima općine Oprisavci za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Oprisavci u 2015.g. utrošeno je 379.789,76kn kako slijedi:
I

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM

ODGOJU

ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i školskom odgoju u 2015. godini izvršeno je :
38.957,63 kn
1.

ODRŽAVANJE PROGRAMA „MALA ŠKOLA“

15.811,62

kn

2.
3.

OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ
OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ

15.000,00
8.146,01

kn
kn

II

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

za pomoć udrugama u kulturi izvršeno je 29.500,00 kn
1.

TEKUĆE DONACIJE
• Udruga žena „Smiljak “
•

2.

KUD „Ban Berislavić“ Novi Grad

ODRŽ AVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA,
• „Razigrane grive“ Trnjanski Kuti
• „Ivanjske noći“ Novi Grad

5.000,00 kn
6.500,00 kn
10.000,00 kn
8.000,00 kn

III PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
Za javne potrebe u sportu izvršeno je :
128.082,13 kn
Za rad lovačkih i sportsko ribolov. udruga izvršeno je:
13.000,00 kn
_______________________________________________________________
U k u p n o:
141.082,13 kn

Broj: 6
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TEKUĆE DONACIJE U NOVCU
NOGOMETNIM KLUBOVIMA:
•
N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI
•
N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI - ŠKOLA
NOGOMETA
•
N.K. „SAVA“ SVILAJ
•
N.K. „SLOGA“ STRUŽANI
•
N.K. „GAJ“ POLJANCI
•
N.K. „SLAVONIJA“ PRNJAVOR
•
N.K. „OMLADINAC“ NOVI GRAD
KAPIT KAPITA LNA DONACIJA (N.K. „SAVA“
, N.K.
„ZADRUGAR“ , N.K. „OMLADINAC“

Strana: 963

1.

2.

30.000,00 kn
20.000,00 kn
15.000,00
15.000,00
7.500,00
19.500,00
15.000,00

kn
kn
kn
kn
kn

6.082,13 kn

TEKUĆE DONACIJE U NOVCU LOVAČKIM
DRUŠTVIMA I ŠORTSKO -RIBOLOVNIM
UDRUGAMA
• L.D. „POSAVINA“ SVILAJ

•
•

Lovna jedinica Novi Grad, Prnjavor
Lovna jedinica Svilaj
Lovna jedinica Oprisavci
L.D. „JELAS“ RUŠĆICA
ŠRU „MRIST“ OPRISAVCI, konto 38115
ŠRU „SMUĐ“ SVILAJ, konto 38115

2.000,00 kn
2.000,00 kn
2.000,00 kn
2.000,00 kn
2.500,00 kn
2.500,00 kn

IV PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Za javne potrebe vjerskim zajednicama izvršeno je: 10.500,00 kn.

1.

TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

•
•

Župna zajednica Svilaj
Ostale donacije

10.000,00 kn
500,00 kn

V TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA
Ukupno izvršeno: 33.450,00 kn
1.
2.
3.
6.
7.
8.

HSS
HDZ
SDP
HNS
HSLS
Ostale donacije političkim strankama (prijevoz Marija
Bistrica)

4.000,00 kn
8.200,00 kn
10.000,00 kn
4.000,00 kn
2.000,00 kn
5.250,00 kn

NAPOMENA: HNS-u je u 2015. g. isplaćeno 4.000,00 kn jer im u 2014. godine nisu bila isplaćena
redovna sredstva u iznosu 2000,00 kn.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 964
VI

Broj: 6

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Ukupno izvršeno: 115.500,00 kn
1.
2.
3.

VII

VATROGASTVO
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
HGSS SLAVONSKI BROD

1 00 .000,00 kn
1 0 .5 00,00 kn
5.000,00 kn

TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA
Za redovitu djelatnosti udrugama izvršeno je 10.800,00 kn.
1.

LAG „SLAVONSKA RAVNICA“

2.

HRTVATSKA LOZA

10.000,00
800,00

kn
kn

Članak 2.
Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Klasa: 400-01/16-01/05
Urbroj: 2178/14-02-16-1
Oprisavci, 2. ožujka 2016.g.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

Broj: 6
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17.

18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 23. sjednici
održanoj 10. ožujka 2016.g. donosi

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13,
153/13,147/14, 36/15), te članka 47. Statuta općine
Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ” br. 06/13), općinski načelnik općine
Oprisavci, Općinskom vijeću općine Oprisavci dana
2. ožujka 2016.g., podnosi

ODLUKU
IZVJEŠĆE
o usvajanju izvješća općinskog načelnika o
izvršenju Programa javnih potreba u
društvenim djelatnostima općine Oprisavci za
2015. godinu

o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci
za 2015. godinu

Članak 1.

Članak 1.

Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
izvršenju Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima općine Oprisavci za 2015.
godinu.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće
općinskog načelnika (KLASA:400-01/16-01/05
URBROJ: 2178/14-02-16-1, Oprisavci, 2. ožujka
2016.g)

Programom održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Oprisavci u
2015.g. utrošeno je : 610.421,68 kn kako sljedi:
I.
VODA

ODVODNJA ATMOSFERSKIH

- Pročišćavanje i krčenje cestovnih kanala u
naselju Oprisavci i Poljanci

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».

PLANIRANO: 50.000,00 kn
IZVRŠENO: 10.342,54 kn
Izvori financiranja:
iz sredstava komunalne
naknade i Proračuna općine Oprisavci.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA:400-01/16-01/05
URBROJ: 2178/14-02-16-2
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

II.
ODRŽAVANJE ČISTOĆE U
DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE
JAVNIH POVRŠINA
Održavanje čistoće javnih površina u svim
naseljima općine Oprisavci izvršeno je temeljem
Ugovora za obavljanje komunalnih poslova koji se
odnosi na košenje javnih površina, za gorivo za
kosilice i kombi, te dijelove za kosilice:
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PLANIRANO: 100.000,00 kn
IZVRŠENO: 105.829,47 kn

odnose na košenje javnih površina.
- za uređenje platoa za kontejnere utrošeno:
13.886,88 kn.

Izvori financiranja:
iz sredstava komunalne
naknade i Proračuna općine Oprisavci.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
- Održavanje javnih površina u svim naseljima
općine Oprisavci odnosi se na uređenje prostora
ispred novog i starog društvenog doma (cvijetnjak,
razgrtanje zemlje) malčiranje „Košuće“, popravak
staze u Trnjanskim Kutima, izgradnja pješačkog
mosta u naselju Prnjavor.
PLANIRANO: 100.000,00 kn
IZVRŠENO: 36.379,67 kn
Izvori financiranja: iz sredstava komunalne
naknade i Proračuna općine Oprisavci.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA
- Održavanje nerazvrstanih cesta na području
općine Oprisavci
- Održavanje poljskih putova na području
općine Oprisavci
PLANIRANO: 100.000,00 kn
IZVRŠENO: 123.311,88 kn
Izvori financiranja:
iz sredstava komunalne
naknade i Proračuna općine Oprisavci.
Programom javnih radova Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje zaposlene su 4 osobe za održavanje
javnih površina uz nerazvrstane ceste na području
općine Oprisavci.

V.

ODRŽAVANJE GROBLJA

- redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih
groblja, te održavanje mrtvačnica na području
općine Oprisavci izvršeni su u okviru Ugovora o
djelu za obavljanje komunalnih poslova koji se

Broj: 6

PLANIRANO: 80.000,00 kn
IZVRŠENO: 13.886,88 kn
Izvori financiranja:
iz sredstava komunalne
naknade i Proračuna općine Oprisavci.

VI.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- Tijekom godine izvršen je pregled i
popravak javne rasvjete u svim naseljima općine
Oprisavci i certificiranje javne rasvjete
Za troškove održavanja javne rasvjete .
PLANIRANO: 73.000,00 kn
IZVRŠENO: 72.138,47 kn
Za troškove certificiranja javne rasvjete:
PLANIRANO: 53.000,00 kn
IZVRŠENO: 52.955,00 kn
Za troškove energije javne rasvjete:
PLANIRANO: 217.000,00 kn
IZVRŠENO: 195.577,77 kn
Izvori financiranja:
iz sredstava komunalne
naknade i Proračuna općine Oprisavci., te tekućih
pomoći proračuna.

Članak 2.
Ovo Izvješće bit će objavljeno u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:400-01/16-01/04
Urbroj: 2178/14-01-16-1
Oprisavci, 02. ožujka 2016.g.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.

Broj: 6
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19.

20.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,
150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32.
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 23. sjednici
održanoj 10. ožujka 2016.g. donosi

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakon o
predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne
novine« broj: 10/97,107/07 i 94/13), članka 19.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13.- pročišćeni tekst i 137/15), i članka 32.
Statuta općine Oprisavci (»Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije« broj: 6/13.) Općinsko
vijeće općine Oprisavci na 23 sjednici održanoj
dana 10. ožujka 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju izvješća općinskog načelnika o
izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci za 2015. godinu

PLAN
mreže dječjih vrtića na području općine
Oprisavci

Članak 1.
I. UVODNE ODREDBE
Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o
izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture općine Oprisavci za 2015. godinu
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće
općinskog načelnika (KLASA:400-01/16-01/04
URBROJ: 2178/14-02-16-1, Oprisavci, 2. ožujka
2016.g)

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/16-01/04
URBROJ: 2178/14-01-16-2
Oprisavci, 10. ožujka 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

Članak 1.
Planom mreže dječjih vrtića na području općine
Oprisavci utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja
i obrazovanja koje obavljaju djelatnost
predškolskog odgoja kao javnu službu i provode
program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi za djecu rane i predškolske
dobi.

Članak 2.
Općina Oprisavci ima pravo i obvezu odlučivati o
potrebama i interesima građana na svojem području
organiziranjem i ostvarivanjem programa
predškolskog odgoja i obrazovanja.
Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka
ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za
djecu s područja općine Oprisavci u ustanovama
predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske
cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno
planiranim sredstvima u Proračunu općine
Oprisavci, za tekuću godinu.
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II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Broj: 6

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH
VRTIĆA

Članak 3.
Članak 6.
U plan mreže dječjih vrtića na području općine
Oprisavci ulazi O.Š. „STJEPAN RADIĆ“
OPRISAVCI:
O.Š. „STJEPAN RADIĆ“ OPRISAVCI
obavlja svoju djelatnost na lokaciji:
u objektu zgrade O.Š. „STJEPAN RADIĆ“
OPRISAVCI: Matična škola Oprisavci , Trg Svetog
Križa 19, Oprisavci ili u prostoru koji je više
primjeren djeci predškolskog uzrasta.

Članak 4.
Područja općine Oprisavci na kojima se mogu
osnivati ustanove predškolskog odgoja jesu sva
područja na kojima je prostorno-planskim
dokumentima općine Oprisavci predviđena gradnja
takvih objekata ili na kojima postoji mogućnost
prenamjene građevina u skladu sa zakonskim
propisima.

Članak 5.
Mreža dječjih vrtića općine Oprisavci može se
proširivati otvaranjem novih područnih objekata,
izdvojenih lokacija u skladu s odredbama Državnog
pedagoškog standarda predškolskog odgoja i
naobrazbe („Narodne novine“ broj:63/08 i 90/10) ,
odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane
svih zakonom predviđenih osnivača.
Smještajni kapaciteti za djecu s područja općine
Oprisavci mogu se ostvarivati, u slučaju potrebe i u
ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u
drugim jedinicama lokalne samouprave , a prema
kriterijima utvrđenim posebnom Odlukom.
Odluku iz stavka 2. ovog članka donosi za svaku
predškolsku godinu općinski načelnik, ovisno o
potrebama građana te o mogućnostima financiranja
iz Proračuna općine Oprisavci.

Općina Oprisavci sufinancira rad dječjeg vrtića iz
članka 3. ovog Plana.

Članak 7.
Općina Oprisavci, sukladno članku 48. st. 1. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju i članku 41.
Državnog pedagoškog standarda predškolskog
odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osigurava
sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene
redovnog programa dječjeg vrtića sukladno
planiranim sredstvima u Proračunu općine
Oprisavci, za tekuću godinu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ovaj Plan dostavlja se Brodsko-posavskoj županiji
radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na
području Brodsko-posavske županije.

Članak 9.
Plan mreže dječjih vrtića na području općine
Oprisavci stupa na snagu danom objave u
„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/16-01/01
URBROJ: 2178/14-01-16-1
Oprisavci, 10. ožujka 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Klenuk, v.r.

Broj: 6
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OPĆINA SIBINJ

14.
Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08) i čl.16. st.3. Pravilnika o polugodišnjem i
godišnjem izvještavanju (N. N 24/13), Općinsko vijeće općine Sibinj je na 17. sjednici održanoj 28.ožujka
2016.godine donijelo
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1.-31.12.2015.g.
OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom proračuna općine Sibinj za razdoblje 1.1.-31.12.2015. godine utvrđeni su
ostvareni prihodi i primici u iznosu od 8.849.770,05 Kn.
II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 1.1.-31.12.2015. godine izvršeni su u
ukupnom iznosu od 7.152.841,60 Kn.
III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak prihoda:
Ostvareni prihodi i primici …………………...…........ .8.849.770,05 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…..7.152.841,60 Kn
Višak prihoda u razdoblju 1.1.-31.12..2015.g.
……………………………....…1.696.928,45 Kn
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Broj: 6

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:
Manjak prihoda iz 2014.g. ………………………………………..……….-44.133,23 Kn
Višak prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12..2015.g.................................1.696.928,45 Kn
Ukupni višak prihoda ………………………………...............1.652.795,22 Kn
IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2015.godine bilo je 647.312,78 Kn, a na dan 31.12.2015.godine
2.301.781,06 Kn.
V
Stanje blagajne na dan 1.1.2015. godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 31.12.2015. godine bilo je 0,00
kn.
VI
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2015.g. iznosi 1.592.299,95 Kn.
VII
Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2015.g. sastoji se od:
- Potraž. za dane koncesije(groblje,dimnjačar, smeće)) ……..........30.965,30 Kn
- potraživanja za općinske poreze……………………….…...............215.038,92 Kn
- potraživanja za šumski doprinos………………………………...........17.825,16 Kn
- potraživanja za stanove( Grad Slavonski Brod)………………….….…645,17 Kn
- potraživanja za komunalnu naknadu……………………….….......861.974,56 Kn
- potraživanja za komunalni doprinos.............................................83.254,11 Kn
- potraživanja za stanarine................................................................7.725,46 Kn
- naknade za korištenje nefin. imovine…………………………………1.186,80 Kn
- potraž.za zakup polj. zemljišta u vlasništvu RH.........................192.991,83 Kn
- potraživanje po osnovi prodaje poljop. zemljišta........................18.492,50 Kn
- godišnja grobna naknada……………………………………………32.824,95 Kn
- dodjela grobnog mjesta………………………………………………..4.160,00 Kn
- prodaja (Ana Koch)………………………………………………….53.999,19 Kn
- potraživanja za najam poslovnog prostora (prema izlaznim fakturama) a kojima je sastavni dio i
potraživanje od najmoprimaca za grijanje i telefonske troškove(specifikacija u KIF-u):
najam:
65.039,71 Kn
grijanje:
300,00 Kn
-

Ostala nenaplaćena potraživanja(priključak vodovod)…………..11.440,00 Kn
Potraživanja Porezna uprava(više pl.porezi i dopr.-ovrha)……..31.217,60 Kn
Ostala potraživanja……………………………………………….……..8.504,89 Kn

Broj: 6
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VIII
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2015.godine, u ukupnom iznosu 692.291,47 Kn, odnose
se na:
- za jamčevine…………………......................................................50.885,49 Kn
- za jamčevine 2010..........................................................................851,22 Kn
- štete od elem. nepogode (dug) ……………………………..….......21.612,16 Kn
- naknade za ogrjev (2014.g.)……………………………………..….….860,00 Kn
- obveze povrata sredstava HZZ………………………………............1.017,88 Kn
- unaprijed plaćene obveze za plaće(HZZ)-geronto-domaćice....186.505,38 Kn
- odgođeno priznavanje prihoda-(pomoć za igrališta)…………..50.000,00 Kn
- ostale nespomenute obveze…………………………………………..2.249,47 Kn
- nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2015.godine iznosile su 378.309,87.
(KUF).

IX
Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Sibinj za
razdoblje 1.1. do 31.12.2015.g.
POSEBNI DIO
X
Posebni dio Proračuna općine Sibinj sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.
XI
Godišnji obračun Proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/16-01/08
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 28.ožujka 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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15.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“
br.:26/03,82/04,110/04-Uredba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i
147/14), općinski načelnik podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini
Sibinj za 2015. godinu

Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Sibinj za 2015. godinu
Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka te
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja po
djelatnostima.

Članak 2.
I

Uređenje i izgradnja poljskih puteva, nerazvrstanih cesta i
sličnih objekata niskogradnje

a)
Gradnja nerazvrstanih cesta na području općine-staza Bartolovciplanirana sredstva u ukupnom iznosu od 700.000,00 Kn.-Izvršenje-621.766,42 kn
Izvor financiranja --namjenski prihod
Vrijeme i rok izgradnje: 2015.g.
b)
Gradnja nerazvrstanih cesta-početak izgradnje novih cesta u ulicama općine Sibinj ( projektna
dokumentacija i gradnja)-180.000,00 kn.-izvršenje-123.250,00
Izvor financiranja-93.250,00-opći prihodi i primici
Izvor financiranja.30.000,00.kapitalne pomoći( Ulica bagrema)
Vrijeme i rok izgradnje-2015.g.
c)
Dodatna ulaganja na cestama- planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 Kn- održavanje razine
kvalitete postojećih cesta.-dodatna ulaganja(rekonstrukcije)- izvršenje: 61.500,00 kn
Izvor financiranja—opći prihodi i primici
Vrijeme i rok izgradnje: 2015.g.
d)
Kanalizacija-planirana sredstva-300.000,00 kn-početak izrade dokumentacije za kanalizaciju.izvršenje: 0,00 kn
e)
Ostali nespomenuti građevinski objekti-staza groblje Sibinj i ograda na groblju 300.000,00 kn,
izvršenje: 213.815,05 kn
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Izvor financiranja-Opći prihodi i primici.
Vrijeme i rok izgradnje: 2015.g.
Članak 3.

II Uređenje i izgradnja ) poslovnih građevina i ostalih građevina
a)
Početak izgradnje zgrade Dječjeg vrtića u Sibinju.-planirana sredstva: 250.000,00 kn-izvršenje
:75.000,00 kn
Izvor financiranja –tekuće pomoći
Vrijeme i rok izgradnje: 2015.godine-nastavak 2016.g.
b)
Dodatna ulaganja u poslovne i ostale objekte (društveni domovi ostali sl. građevinski objekti u MO.)
Planirana sredstva-300.000,00 kn-izvršenje :158.822,47 kn.
Izvor: 88.822,47 kn-prihod za posebne namjena
Izvor: 70.000,00 kn-kapitalna pomoć (dom Slobodnica)
Vrijeme i rok izgradnje: 2015.godina.
c)
Ostali slični građevinski objekti—izgradnja poslovnih i ostalih objekata i građevina
Izvor financiranja-50.000,00 kn-tekuće pomoći
Izvršenje-17.651,33 kn
Vrijeme i rok izgradnje-2015.g.,

Članak 4.
III Izgradnja i ulaganje u objekte javne rasvjete
Izmjenama i dopunama programa sredstva nisu planirana sredstva za ovu namjenu.

Članak 5.
IV Oprema i nematerijalna imovina
a)
Kupnja opreme i strojeva za potrebe zaposlenika u „javnim radovima“(HZZ).-oprema i strojevi za
održavanje javnih površina.
Planirana sredstva 6.400,00kn-izvršenje: 6.387,50 kn
Izvor financiranja-tekuće pomoći
Vrijeme i rok-2015.g.
b)

Kupnja opreme za potrebe općinske uprave:-računalna oprema, komunikacijska i ostala oprema

Planirana sredstva-210.000,00 kn-izvršenje: 186.728,90 Kn
Izvor financiranja- 174.589,90 kn- tekuće pomoći
12.139,00 kn -opći prihodi i primici
Vrijeme i rok-2015.g.
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Ulaganja u računalne programe

Planirana sredstva-6.000,00 kn-izvršenje:5.875,00 kn
Izvor financiranja-opći prihodi i primici.
Vrijeme i rok-2015.g.
d)

Komunalno vozilo-traktor

Planirana sredstva -50.000,00 kn, izvršenje: 49.545,00 kn
Izvor financiranja--tekuće pomoći
Vrijeme i rok nabave-2015.g.
e)

PHD kante
Planirana sredstva-253.162,50 kn, izvršenje: 253.162,50 kn
Izvor financiranja: -145.125,00 kn- Fond za zaštitu okoliša
-108.037,50 kn-Opći prihodi i primici
Vrijeme i rok-2015.g.

Članak 6.
Izvješće o Izvršenju Programa podnosi općinski načelnik Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
KLASA: 400-01/16-01/09
URBROJ: 2178/08-03-16-1
Sibinj, 21.ožujka 2016. godine
NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.
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16.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12-pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta općine Sibinj
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 17. sjednici
održanoj 28.ožujka 2016. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 2015. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Sibinj za 2015. godinu, koji je podnio općinski načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Sibinj za 2015. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-01/16-01/09
URBROJ: 2178/08-01-16-4
Sibinj, 28.ožujka 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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17.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine“br.:26/03,82/04,110/04-Uredba,178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13 i
147/14), općinski načelnik podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini na području općine
Sibinj za komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

Odvodnja atmosferskih voda,
Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javna rasvjeta
Sanacija komunalnog otpada

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
-

opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja

Članak 2.
U 2015. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Sibinj obuhvaća:

I. Odvodnju atmosferskih voda
-

održavanje i čišćenje kanala uz nerazvrstane ceste na području općine po potrebi

Sredstva za izvršenje radova, predviđaju se u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn,a osigurana su u proračunu,
unutar pozicije Komunalne usluge (dio poz.). Financirati će se iz prihoda za posebne namjene.
Izvršenje: 39.185,63 kn

II. Održavanje javnih površina
Pod održavanjem javnih površina podrazumjeva se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona,
trgova, parkova i javnih prometnih površina.
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Sredstva za ove namjene osigurana su u proračunu općine Sibinj unutar Programa poticanja zapošljavanja
preko HZZ-a.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 99.551,82 kn Izvor financiranja- HZZprihodi po posebnim ugovorima
Izvršenje: 99.341,68 kn
Dio sredstava osiguran je kroz poziciju Komunalne usluge-300.000,00 kn
Izvor financiranja-prihodi za posebne namjene.
Izvršenje: 239.232,06 kn

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

-

Ova održavanja planirana su:
popravak i održavanje nerazvrstanih cesta:
dio pozicije Komunalne uslugeMaterijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanjeUsluge tekućeg i investicijskog održavanje cestaUkupno:
665.000,00 Kn

50.000,00 Kn
15.000,00 Kn
600.000,00 Kn

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki, predviđaju se u ukupnom iznosu od 665.000,00 kn, a financirat će
se iz namjenskih prihoda Proračuna općine.(Komunalna naknada) i tekućih pomoći.
Izvršenje: 562.241,25 kn

IV. Održavanje javne rasvjete
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
uključivo podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze
kroz naselja i nerazvrstanih cesta.
Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje (izmjena rasvjetnih tijela za područje općine)- 15.000,00
–Izvor financiranja opći prihodi i primici.
Usl. tek. i investicijskog održavanje (popravci postojeće javne rasvjete) 250.000,00 kn-Izvor financiranja
opći prihodi primici.
Izvršenje: 195.908,75 kn
Trošak električne energije za javnu rasvjetu -500.000,00 kn
Izvor financiranja –tekuće pomoći
Izvršenje: 456.705,89 kn
________________________________________________________
Ukupno plan: 760.000,00 kn
Izvršenje: 652.614,64 kn
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Članak 3.
Planirana sredstva komunalne naknade u iznosu od 450.000,00 kn raspoređuju se i troše u skladu s
dinamikom ostvarenja i naplate komunalne naknade, sredstva koje će biti potrebna za namirenje troškova
financiranja održavanja ostalih objekata komunalne infrastrukture financirat će se iz općih prihoda i primitaka
proračuna.
Prihod komunalne naknade izvršen u ukupnom iznosu od 458.287,40 kn.

Članak 4.
Izvješće o Izvršenju Programa podnosi općinski načelnik Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
KLASA: 400-01/16-01/09
URBROJ: 2178/08-03-16-2
Sibinj, 21.ožujka 2016. godine
NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.
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18.

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12-pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta općine Sibinj
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 17. sjednici
održanoj 28.ožujka 2016.godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Sibinj
za 2015. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sibinj za 2015.
godinu, koji je podnio općinski načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Sibinj za
2015. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-01/16-01/09
URBROJ: 2178/08-01-16-5
Sibinj, 28.ožujka 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković, v.r.
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19.
Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o socijalnoj skrbi i
Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13), općinski načelnik podnosi
općinskom vijeću
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture, športa, obrazovanja ,
socijalne skrbi i religiji za koja se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Sibinj za 2015. godinu
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih djelatnosti.
Sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa tako i općinskoj.
Zakonom i na temelju čl. 10a Zakona određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje
predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u općinskom proračunu,
jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih kriterija:
- financiranje matičnih ustanova kulture u općini,
- djelatnosti udruženja u kulturi, te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini,
- manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,
- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije,
- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje,
Financiranje javnih potreba u kulturi općine Sibinj proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na slijedećim
pretpostavkama.
1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja:
- udruge u kulturi.
2. Elementi financiranja: - materijalni troškovi
- programski troškovi
Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se financirati iz
proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo).
Prioritet u financiranju udruga imat će udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s dugom
tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. općina će sufinancirati rad udruga u kulturi, kojih na
području općine Sibinj ima registrirano 3:
POZICIJA PRORAČUNA:Tekuće donacije udrugama građana u kulturi
Ukupno planirana sredstva………….100.000,00 kn
Izvršenje…………………………………..86.700,25 kn
Unutar Programa javnih potreba u kulturi jedna od aktivnosti općine Sibinj je i obilježavanje obljetnice
Sibinjskih žrtava,odnosno Dana općine Sibinj. Sredstva za te namjene osigurana su unutar Aktivnosti:
Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 88.000,00 Kn.
Izvršenje: 86.351,30 kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je
osigurati financijska sredstva u proračunu općine. Članak 39. Zakona propisuje što su to javne potrebe, odnosno
koje su to aktivnosti i poslovi za koje je određeno da su od lokalnog značaja.
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Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o
udrugama. Iako Zakon o športu predviđa niz izvora financiranja, općina je dužna 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.
Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava.
Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, ali
prema rangu natjecanja po ligama (nogometni i košarkaški klubovi).
POZICIJA – Tekuće donacije sportskim društvima……..…………..…360.000,00 kn
Izvršenje……………………………………………………….334.557,40 kn
POZICIJA-Tekuće donacije-Škola nogometa……………………..……30.000,00 kn
Izvršenje………………………………………………………..,5.000,00 kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU
Predškolski odgoj
Financiranje predškolskog odgoja, „male škole“, na temelju sklopljenog ugovora sa Dječijim vrticima
Ivana Brlić Mažuranić is Slavonskog Broda
Ukupno planirana sredstva…………………………………………………80.000,00 kn
Izvršenje………………………………………………………………….……55.276,82 kn
Sufinanciranje cijene vrtića za djecu predškolske dobi.
Ukupno planirana sredstva……………………………………………..…...…7.000,00 kn
Izvršenje……………………………………………………………..……………5.100,00 kn
Srednje školstvo
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Ukupno planirana sredstva…………………………..……………………..…60.000,00 kn
Izvršenje………………………………………………………………………….55.962,50 kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi općina je obavezna u svom proračunu, a za potrebe
socijalne skrbi, osigurati sredstva u visini 5 % svojih prihoda, prvenstveno za podmirenje troškova stanovanja
i prehrane. Za tu namjenu u proračunu općine Sibinj su osigurana sredstava za podmirenje troškova
stanovanja, interventna sredstva kao jednokratne novčane pomoći, sredstva za pomoć invalidima i
hendikepiranim osobama , sredstva za jednokratnu pomoć obiteljima kod rođenja djeteta, te sufinanciranje
mjesečnih karata učenika srednjih škola lošijeg socijalnog statusa. A po potrebi i sufinanciranje školske
kuhinje učenika osnovne škole, a koji su slabijeg imovinskog stanja.
O iznosima sredstava po pojedinom zahtjevu, odlučuje načelnik općine, i o tome donosi odluku.
Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (pl.el. energije, lijekova i sl.) općina se
obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca koji podnosi zahtjev.
Kod odobravanja sredstava jednokatnih novčanih pomoći, vodi se briga o socijalnom statusu obitelji ili
pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive.
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Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja djeteta osiguravaju se u općinskom proračunu u
iznosu od 1.000,00 kn po djetetu. Pravo na novčanu naknadu imaju rodilje sa prebivalištem na području
općine Sibinj, što dokazuju važećom osobnom iskaznicom, rodnim listom djeteta i uvjerenjem o prebivalištu
na području općine Sibinj.
Sredstva za stipendije i školarine koja su osigurana Proračunom, odnosno Programom javnih potreba,
realizirat će se nakon donesenog programa i plana stipendiranja, te provedenog javnog natječaja.
Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na slijedećim pozicijama:
POZICIJA - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu
- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu……………………………100.000,00 kn
Izvršenje……………………………………………………………………67.210,27 kn
POZICIJA-Stipendije i školarine………………….……………………………….….10.000,00 kn
Izvršenje…………………………………………………………………….10.000,00 kn
POZICIJA - Tekuće donacije invalidima i hendikepiranim osobama
- pomoći osobama s posebnim potrebama...................................
sufinanciranje boravka djece s poteškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću
Cekin…………………………………………………………………..….…20.000,00 kn
Izvršenje…………………………………………………………………..…13.200,00 kn
POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad
- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta……………..…........80.000,00 kn
Izvršenje………………………………………………………………..……64.000,00 kn
POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi
podmirenje troškova stanovanja……………………………..……..….35.000,00 kn
Izvršenje……………………………………………..………………..……22.433,08 kn
POZICIJA-kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………….....…...10.000,00 kn
Izvršenje………………………………………………………………..……9.310,28 kn
POZICIJA-naknade štete pravnim i fiz. osobama……………………………...10.000,00 kn
Izvršenje……………………………………..………………………………..9.386,15 kn
PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA)
Podrazumjeva osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa područja općine
Sibinj.
Ukupno planirana sredstva -Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama- 50.000,00 kn.
Izvršenje…………………………………………………………………………..20.500,00 kn
Sredstva koja su planirana ovim Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće donacije
udrugama građana,, političkim strankama i ostalima osigurana su unutar pozicija:
Tekuće donacije udrugama građana-ostale…………………………….... 35.000,00 kn
Izvršenje……………………………..24.139,93 kn
Tekuće donacije političkim strankama………………………………………. 10.000,00 kn
Izvršenje………………………………1.500,00 kn
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Ostale tekuće donacije….……………………………..….............................50.000,00 kn
Izvršenje……………………………..39.875,00 kn
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama………………..……….…..50.000,00 kn
Izvršenje……………….……………..47.957,98 kn
Navedene pozicije osiguravaju sredstva za one udruge koje nisu planirane unutar redovnih dotacija
udrugama sa područja općine Sibinj, a čiji rad je neposredno vezan za općinu. O isplati tih sredstava odlučuje
načelnik općine, pojedinačno po zahtjevu.
Sredstva se osiguravaju za potrebe redovnog poslovanja, osim u slučaju kada se posebnom odlukom (po
zahtjevu) sredstva koriste za kapitalne investicije o čijem je namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan
izvijestiti općinu.
Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba podnosi općinskom vijeću,općinski načelnik na
razmatranje i usvajanje.
KLASA: 400-01/16-01/09
URBROJ: 2178/08-03-16-3
Sibinj, 21. ožujka 2016. godine
NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.
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20.

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 04/13),
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 17. sjednici održanoj 28.ožujka 2016.godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture i
športa te socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Sibinj
za 2015. godinu

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima
kulture i športa te socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Sibinj za 2015. godinu,
koje je podnio općinski načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa gradnje javnih potreba i potrebnih sredstava u područjima kulture i
športa te socijalne skrbi i religiji za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna općine Sibinj za 2015. godinu sastavni
je dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-01/16-01/09
URBROJ: 2178/08-01-16-6
Sibinj, 28.ožujak 2016. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Krunoslav Eraković, v.r.
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21.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i
143/13), te članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13) općinski
načelnik općine Sibinj, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u
2015. godini

Članak 1.
Sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini ostvarena su
u iznosu od 337.435,76 kn, a utrošena su za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja sukladno
Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Članak 2.
Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-01/16-01/09
URBROJ: 2178/08-03-16-7
Sibinj, 21.ožujka 2016.godine
Načelnik
Josip Pavić, univ. spec.oec., v.r.
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22.

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 04/13),
Općinsko vijeće općine Sibinj, na 17. sjednici održanoj 28.ožujka 2016. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2015. godini

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini, koje je podnio općinski načelnik.

II.
Tekst Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini sastavni je dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-01/16-01/09
URBROJ: 2178/08-01-16-8
Sibinj, 28.ožujak 2016.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.
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23.

Na temelju članka 14. Uredbe o računovodstvu proračuna („NN“, br.96/94, 108/96, 119/01,74/02), te
članka 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („NN“ br.119/01, 74/02, 3/04) i
članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 04/13), Općinsko vijeće
općine Sibinj na svojoj 17. sjednici, održanoj 28.ožujka 2016.godine donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća inventurnog povjerenstva o popisu imovine
općine Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2015.godine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Inventurnog povjerenstva o izvršenom popisu imovine općine Sibinj sa stanjem na dan
31.12.2015.godine.

Članak 2.
Inventurno povjerenstvo izvršilo je popis imovine, novčanih sredstava, potraživanja i obveza općine
Sibinj sa stanjem na dan 31.12.2015.g., te sastavila Izvješće o izvršenom godišnjem popisu imovine, sitnog
inventara, novčanih sredstava, obveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2015.godine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 406-08/16-01/01
Urbroj: 2178/08-01-16-6
Sibinj, 28.ožujka 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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24.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) i članka 30. Statuta općine
Sibinj («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 17.
sjednici održanoj 28.ožujka 2016.godine donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
za općinu Sibinj u razdoblju od 2016 - 2019.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.
Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
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 ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje
resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica
velike nesreće i katastrofe.
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.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeći sudionici:
– Vlada Republike Hrvatske
– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Državna uprava)
– tijela državne uprave i druga državna tijela
– Oružane snage Republike Hrvatske i policija
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
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
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e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava 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 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.
Izvršno tijelo jedinice samouprave, pored poslova gore navedenih donosi vanjski plan zaštite i spašavanja
u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari, u roku od godine dana od dana primitka odluke Državne uprave o
obvezi izrade vanjskog plana za postrojenje ili industrijsku zonu.

Broj: 6

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1007

Jedinice lokalne 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 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 samouprave organizira volontere u
provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Operativne snage sastoje se od:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
* Stožeri civilne zaštite
Stožer civilne zaštite osniva se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini lokalne samouprave.
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 tijela jedinice lokalne samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika,
zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela
jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne
samouprave.
Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi
velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne 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.
Jedinica lokalne samouprave obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava uvjete za rad
stožera civilne zaštite.
* Operativne snage vatrogastva
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva određene
posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.
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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.
U općini Sibinj postoji dva dobrovoljna vatrogasna društava koja su udružena u Vatrogasnu zajednicu općine
Sibinj. To su slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva:
- DVD SIBINJ (stožerno društvo)
- DVD SLOBODNICA
Stožerno društvo DVD „Sibinj“ uspostavilo je daljinski sustav uzbunjivanja stanovništva na svom području koji
je direktno povezan sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje
Slavonski Brod.
DVD-u“Slobodnica“ je isto uspostavilo daljinski sustav uzbunjivanja direktno povezan s Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje.
Za VZO Sibinj, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu treba osigurati
sredstva za funkcioniranje DVD-a.

* Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
Hrvatski Crveni križ djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba sukladno
posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja 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.

* Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja 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.

* 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.
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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.
Operativni članovi udruga ne mogu se istodobno raspoređivati u više operativnih snaga sustava 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 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.
UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU općine SIBINJ
Na prostoru općine djeluju udruge od kojih bi samo slijedeće imale primjerenu ulogu u sustavu zaštite i
spašavanja:
LOVAČKO DRUŠTVO „SIBINJ“ – Lovna jedinica „ŠLJUKA“ - Sibinj čiji članovi svojim radom
osiguravaju prohodnost poljskih i šumskih puteva, a zbog svog poznavanja lokalnog terena mogu biti vrlo važni
čimbenici u sustavu zaštite i spašavanja.
UDRUGA ŠPORTSKIH RIBOLOVACA «PETNJA» - Sibinj
NOGOMETNI KLUBOVI: «MLADOST» Sibinj, «SLOBODNICA» Slobodnica,
Andrijevci, «SLOGA» Gromačnik, «MLADOST» Jakačina Mala, «VATROGASAC“Grižići.

«ASK» Gornji

Rad ovih udruga djelomično se pomaže sredstvima iz općinskog proračuna.
Malobrojne udruge građana ne predstavljaju značajan potencijal općine s aspekta mogućnosti njihovog
angažiranja u zaštiti i spašavanju.
*Postrojba civilne zaštite
Kako bi se mogle provoditi aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni ugroženosti,
osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene za područje općine Sibinj.
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* Povjerenici civilne zaštite
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite moraju se imenovati povjerenici
civilne zaštite
Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika treba imenovati izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave za
mjesne odbore, naselja, ulice itd.

* 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.

*Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe koje su posebnim
odlukama izvršnih tijela jedinica lokalne 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 Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj:82/15), posebnih propisa i njihovih
općih akata.
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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
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.
U naselju Sibinj imaju dvije ambulante koje provode primarnu zdravstvenu zaštitu dr. Ane Plazanić i dr.
Mirele Skorupski.
Veterinarska zaštita se ostvaruje kroz veterinarsku ambulantu koja je smještena u općinskom središtu Sibinj pod
nazivom Praxis-vet d.o.o.
Općina Sibinj je gospodarski srednje razvijena općina, pa je sukladno tome mogućnost za popunu materijalnotehničkim sredstvima ograničena, osobito u smislu posjedovanja specijalnih radnih strojeva i agregata za
proizvodnju el. energije. Kako se radi o prostoru u kojemu je poljoprivredna proizvodnja osnovna grana
djelatnosti stanovništvo uglavnom raspolaže sa vozilima i radnim strojevima namijenjenih poljoprivredi. Popunu
postrojbe sa ovom vrstom mehanizacije (traktori, prikolice, mot. pile i sl.) moguće je izvršiti iz lokalnih izvora,
kao i sa jednostavnim oruđem za rad (lopate,krampovi,sjekire i sl.).
Članovi stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnih županijskih centara 112 ili na način utvrđen planom
zaštite i spašavanja određene razine.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe stožera civilne zaštite obavljaju jedinstveni upravni odjeli jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ZAKONSKE ODREDBE
- Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj: 82/15)
- Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine broj
30/14 i 67/14)

PLAN ZA PROVOĐENJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Sukladno donesenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za općinu Sibinj,
srednjoročnom planu razvoja, osobnoj i materijalnoj formaciji, te usklađenosti s osiguranim financijskim
sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je civilna
zaštita ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, u razdoblju od 2016.- 2019. g.
Općina Sibinj kao jedinica lokalne samouprave treba:
- Izraditi i donijeti Plan zaštite i spašavanja za područje općine Sibinj,
- Izraditi i donijeti Plan djelovanja civilne zaštite za općinu Sibinj kao sastavni dio Plana zaštite i spašavanja,
Po izradi i donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana djelovanja civilne zaštite, izvršiti smotriranje Tima
(stožera)civilne zaštite i donijeti Plan vježbi civilne zaštite te provesti obuku s članovima tima.
Na Odluku o pripadnicima operativnih snaga, čiji prijedlog donosi Općinski načelnik treba ishoditi suglasnosti
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite, koju u konačnici donosi predstavničko
tijelo.
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Imenovati povjerenike i njihove zamjenike za mjesne odbore.
Ustrojiti evidenciju svih pripadnika civilne zaštite.
Uskladiti evidenciju pripadnika sa evidencijom ureda za obranu.
Ustrojiti evidenciju o pripadnicima operativnih snaga.
Prikupiti planove rada udruga koje se nalaze u Odluci o pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje.
Najmanje dva puta godišnje održati sjednicu stožera civilne zaštite
Planirati u planu javne nabave sredstva za opremu i obuku pripadnika postrojbi civilne zaštite, nabavku
vatrogasne opreme
Razvoj kadrovskih kapaciteta, eventualno zaposlenje novih vatrogasaca i broj vatrogasaca koji se planiraju za
polaganje stručnog ispita.
IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2016. godini
Red
broj

1.

2.

3.

4.

REALIZIRANO
PLANIRANO
u 2015. god. (kn)
u 2016. god. (kn)
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-Stožer zaštite i spašavanja
0,00
0,00
-Postrojba – tim CZ opće namjene
0,00
10.000,00
-Poslovi zaštite i spašavanja
0,00
0,00
-Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne
0,00
50.000,00
zaštite, Plan zaštite od požara
OPIS POZICIJE

-Smotriranje postrojbe opće namjene

0,00

0,00

UKUPNO:
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica –DVD,
UDRUGE GRAĐANA – lovne jedinice,
ribičke udruge, nogometni klubovi ,
dr.šport.udruge
UKUPNO:

0,00

60.000,00

124.000,00

140.000,00

344.557,40

360.000,00

468.557,40

500.000,00

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE koj ima je
zaštita i spašavanje redovna djelatnost-Javna
vatrogasna postrojba SB, Crveni križ i sl.,
HGSS

JVP- 0,00
C.KRIŽ- 45.697,76
HGSS10.000,00

UKUPNO:
SVEUKUPNO
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

JVP5.000,00
C.KRIŽ- 35.000,00
HGSS
- 10.000,00

55.697,76

50.000,00

524.255,16

610.000,00

OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/03
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 28.ožujka 2016.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.
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25.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15) i članka 30. Statuta općine
Sibinj («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 17.
sjednici održanoj 28.ožujka 2016.godine donosi
ANALIZA
stanja sustava civilne zaštite na području
općine Sibinj za 2015.godinu

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.
Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.
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 ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje
resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od
katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica
velike nesreće i katastrofe.
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.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeći sudionici:
– Vlada Republike Hrvatske
– središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Državna uprava)
– tijela državne uprave i druga državna tijela
– Oružane snage Republike Hrvatske i policija
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
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
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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
Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se
odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava 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 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.
Izvršno tijelo jedinice samouprave, pored poslova gore navedenih donosi vanjski plan zaštite i spašavanja
u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari, u roku od godine dana od dana primitka odluke Državne uprave o
obvezi izrade vanjskog plana za postrojenje ili industrijsku zonu.
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Jedinice lokalne 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 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 samouprave organizira volontere u
provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Općina Sibinj kao jedinica lokalne samouprave, prema popisu stanovništva od 2011. godine broji 6860
stanovnika koji žive u 12 naselja . Najveći broj stanovnika živi u ravničarskom dijelu općine uz glavne
prometnice. Blizina Slavonskog Broda kao gospodarskog i kulturnog središta u prošlosti su odredili pravce
razvoja gospodarstva kao i planove za zaštitu i spašavanje.
Analiza stanja
Općinsko vijeće općine Sibinj je na svojoj 10.sjednici održanoj 21.prosinca 2010.godine donijelo Odluku
o prihvaćanju Nacrta Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara općine Sibinj, na koju je
Područni ured za zaštitu i spašavanje izdao svoju suglasnost dan 09.11.2010.
Općinski načelnik je dana 15.03.2010. godine donio Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja općine
Sibinj.
Općinsko vijeće je na svojoj 18. Sjednici održanoj dana 28.03.2012. godine donijelo Odluku o osnivanju
Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje općine Sibinj.
Općinski načelnik je dana 10.04.2012. donio odluku o povjeravanju poslova izrade Plana zaštite i
spašavanja za područje općine Sibinj tvrtki „ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI“ d.d. koja je dužna
pripremiti i dostaviti Nacrt plana usklađen sa svom zakonskom regulativom i suglasnostima dobivenim od
nadležnih ureda.
Općinski načelnik je dana 04.11.2013. godine donio Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini Sibinj.
Općinski načelnik je dan 14.10.2014. donio Odluku o smotriranju postrojbe civilne zaštite opće namjene
općine Sibinj.
Općina Sibinj je preko Mjesnih odbora uspostavila neposrednu dojavu u slučaju elementarnih nepogoda.
Općina Sibinj je nabavila i postavila znakove za uzbunjivanje u svim Mjesnim domovima na području
općine Sibinj.
Općina Sibinj je izvršila nabavu reflektirajućih prsluka (50 kom) za opremanje stožera civilne zaštite.
Za zaštitu od požara i drugih neželjenih nesreća koje spadaju u djelokrug rada vatrogastva na području
općine postoje dva dobrovoljna vatrogasna društva koja su udružena u Vatrogasnu zajednicu općine Sibinj. To su
slijedeća dobrovoljna vatrogasna društva: DVD „Sibinj“ i DVD „Slobodnica“.
U 2015.godini isplaćeno je 124.000,00 kn za rad Vatrogasne zajednice općine Sibinj.
Na području općine Sibinj tijekom 2015.godine bilo je 9 vatrogasnih intervencija DVD-a. „Sibinj“.
Stožerno društvo DVD „Sibinj“ uspostavilo je daljinski sustav uzbunjivanja stanovništva na svom
području koji je direktno povezan sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i
spašavanje Slavonski Brod, ranije je kupljen visokotlačni modul za brzu intervenciju u navalnom vozilu, 3
pumpe za ispumpavanje podruma te zaštitna odjeća i obuća za vatrogasce.
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DVD-u“Slobodnica“ je isto dobilo daljinski sustav uzbunjivanja direktno povezan s Državnom upravom
za zaštitu i spašavanje, ranije je kupilo i navalno vozilo „Zastava 750 AN“ i također zaštitnu odjeću i obuću za
vatrogasce.
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/16-01/02
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 28. ožujka 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

26.

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.
33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na 17. sjednici održanoj 28.ožujka 2016.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
u povodu Izvješća o radu općinskog načelnika
u razdoblju srpanj-prosinac 2015. g.
I.
Općinsko vijeće općine Sibinj prihvaća Izvješće općinskog načelnika o provedenim aktivnostima u
razdoblju srpanj - prosinac 2015. godine.
Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije»
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
Klasa: 022-06/16-01/21
Urbroj: 2178/08-01-16-2
Sibinj, 28.ožujka 2016.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.
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27.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“ br.86/12 i
143/13), te članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj. 04/13)
Općinsko vijeće općine Sibinj na 17.sjednici održanoj dana 28.ožujka 2016.godine donosi
PROGRAM
utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru u 2016. godini

Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u Proračunu općine
Sibinj za 2016.godinu u iznosu od 150.000,00 kuna.

Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. Ovog članka utrošiti će se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih
naselja sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, i to za:
-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje makadamskih cesta u općini Sibinj.

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 400-01/16-01/10
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 28.ožujka 2016.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.
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28.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 94/13), Uredbe o registru državne imovine ("Narodne
novine" broj 55/11") i članka 30. Statuta općine Sibinj ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 17.sjednici održanoj 28.ožujka 2016. godine, donosi
ODLUKU
o uspostavi Registra imovine općine Sibinj

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra imovine općine
Sibinj (u daljnjem tekstu: Registar).

Članak 2.
Registar je popis imovine u obliku nekretnina i poslovnih udjela u trgovačkim društvima čiji je imatelj,
odnosno vlasnik/suvlasnik općina Sibinj.
Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni postupak.

Članak 3.
Registar uspostavlja Općinsko vijeće općine Sibinj, a vodi ga Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj (u
daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 4.
Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj ovlašteni su tražiti i koristiti podatke o imovini
općine Sibinj iz evidencije nadležnog suda za područje općine Sibinj (zemljišno knjižni odjel), tijela državne
uprave, nadležnog područnog ureda za katastar, kao i drugih javnih evidencija radi uspostave Registra.

II.

OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA
Članak 5.
Registar se vodi u elektroničkom obliku radi ažurnosti i na papirnatom mediju za pismohranu općine

Sibinj.
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Članak 6.
Registar se sastoji od:
popisa nekretnina,
popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima.

III. POPIS NEKRETNINA
Članak 7.
Popis nekretnina sastoji se od popisa:
građevinskog zemljišta i građevina,
poljoprivrednog zemljišta,
šuma i šumskog zemljišta,
vodnog dobra,
stambenih prostora,
poslovnih prostora,
nerazvrstanih cesta,
drugih nekretnina evidentiranih kao kapitalna imovina.

Članak 8.
Popis nekretnina sadržavat će podatke o nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički vlasnik,
odnosno vanknjižni vlasnik općina Sibinj, a osobito:
broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine,
broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je nekretnina upisana, te broj poduloška ako postoji,
naziv katastarske općine gdje se zemljišnoknjižna čestica nalazi,
površinu zemljišnoknjižne čestice,
kulturu zemljišnoknjižne čestice,
vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo ili vanknjižno
vlasništvo, udio u vlasništvu u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili zajednički
vlasnici u slučaju suvlasništva ili zajedničkog vlasništva,
titulara vlasništva,
podatke o teretima na nekretnini,
podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za nekretninu,
broj posjedovnog lista,
broj katastarske čestice iz posjedovnog lista,
naziv katastarske općine iz posjedovnog lista,
površinu katastarske čestice iz posjedovnog lista,
nositelja prava i udio,
broj katastarskog plana i katastarski plan za katastarsku česticu,
adresu katastarske čestice,
prostorno-plansku namjenu nekretnine i prostorni plan,
korisnika nekretnine i pravnu osnovu korištenja nekretnine,
vrijednost nekretnine,
druge podatke.
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POPIS VLASNIČKIH UDJELA
Članak 9.

U popis vlasničkih udjela upisuju se poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik općina Sibinj.

Članak 10.
Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je suvlasnik
Općina Sibinj, a osobito:
naziv i sjedište trgovačkog društva,
OIB trgovačkog društva,
temeljni kapital trgovačkog društva,
broj poslovnih udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva čiji je suvlasnik općina Sibinj,
udio poslovnih udjela čiji je vlasnik općina Sibinj, u temeljnom kapitalu trgovačkog društva
nominalnu vrijednost poslovnih udjela,
podatke o teretima na poslovnim udjelima općine Sibinj
podatke o sudskim sporovima koji se vode vezano za te poslovne udjele, i druge podatke.

V.

STUPANJE NA SNAGU
Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 406-01/16-01/01
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 28.ožujka 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.

Broj: 6
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29.

Na temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („N.N.“ broj 94/13) i članka
45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 04/13), Općinski načelnik općine
Sibinj, donosi:
IZVJEŠĆE
o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području općine Sibinj u 2015. godini

Gospodarenje otpadom je zakonska obveza jedinice lokalne samouprave. Temeljne odredbe gospodarenja
otpadom sadržane su u:
- Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13) i pripadajućim pravilnicima,
- Planu gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj županiji,
Sukladno navedenim zakonskim odredbama, a u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja
komunalnim otpadom, na sjednici Općinskog vijeća općine Sibinj, održane 7.veljače 2012 godine, usvojen je
Plan gospodarenja otpadom općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 1/12).
1. Analiza, te ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na našem području uključujući ostvarivanje
ciljeva zacrtanih Planom gospodarenja otpadom:
Dana 5. listopada 2001.g općina Sibinj je zaključila Ugovor o koncesiji za skupljanje i odvoz komunalnog
otpada s područja općine Sibinj s tvrtkom «Jakob Becker» d.o.o. Vrbskih žrtava 33, Gornja Vrba, na rok od 30
godina.
Dana 8. lipnja 2011. godine, općinski načelnik sklopio je Sporazum o uspostavi cjelovitog sustava
gospodarenja otpadom o zajedničkoj izgradnji i korištenju županijskog centra za gospodarenje otpadom Brodskoposavske županije a u svrhu uspostave cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom.
Plan za naredno razdoblje vezan za gospodarenje otpadom – planira se uspostava sustava odvojenog skupljanja
i obrade biološki razgradivog otpada kao i obrada građevinskog otpada.
Općina Sibinj nema lokaciju za službeno odlagalište otpada iz razloga što je odvoz komunalnog otpada
povjereno koncesionaru tvrtki «Jakob Becker» d.o.o. Gornja Vrba.
2. Podaci o vrstama i količinama proizvedenog otpada :
Na temelju podataka dostavljenih od strane koncesionara „Jakob Becker“ d.o.o. Gornja Vrba, na području
općine Sibinj od domaćinstava prikupljeno je ukupno 1.069,450 tona komunalnog otpada; 27,611 tona ambalaže
od papira i kartona staklene ambalaže iz kontejnera sa javnih površina 3,9 tona, ambalaže od plastike 7,9 tona, te
480 kg glomaznog otpada.
3. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje
Otpadom
- Lokacija za reciklažna dvorišta će se odrediti u III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine
Sibinj .
4. Podaci o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
Divljih odlagališta na području općine uglavnom nema, osim na čestici k.č.3788 K.O.Sibinj južno od istočnog
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lateralnog kanala i sjeverno od autoceste, a na nekim mjestima nešto tek malo zamjetno.
5. Mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući
izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpadom
Općina će nastojati osigurati funkcioniranje odnosno izgradnju reciklažnog dvorišta ili mobilne jedinice
postavljanjem odgovarajućeg broja i vrste spremnika za odvojeno skupljanje problematičnog otpada, no da bi to
bilo moguće treba se izmijeniti PPUO Sibinj koji je u procesu izmjena i dopuna.
6. Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim
kategorijama otpada
Propisat će se sukladno novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
7. Provođenje nadzora od strane inspekcije zaštite okoliša
Na području općine Sibinj je proveden 1 (jedan) nadzor od strane inspekcije zaštite okoliša, dok se nadzor
neuređenih odlagališta prati putem djelatnika-namještenika.
8. Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada
Za provedbu mjera postupanja s otpadom stanovništvo se potiče i obavještava putem obavijesti, letaka, biltena i
sl.
Projekt odvojenog skupljanja otpada u kućanstvima započeo je u 2015. godini podjelom vreća za odvajanje
plastične ambalaže te ambalaže od papira i kartona u 2015 godini.
Kućanstva su prilikom podjele vreća dobili i letke na kojima je bilo objašnjeno riječima i slikama odvajanje
korisnog otpada, a sve druge informacije su se isto mogle naći na web stanici tvrtke i putem telefona.
Općina Sibinj je također u 2015. učinila još jednu mjeru prikupljanja papirnog i kartonskog otpada tako što je
putem Fonda za zaštitu okoliša svojim mještanima kupila 1550 komada kanti za tu namjenu.
9. Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakala i plastike te
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša općina Sibinj je u 2014. postavila 8 zelenih otoka. Postavljeno je ukupno
24 kontejnera i to na 9 lokacija u općini. Zeleni otoci su postavljeni na sljedećim mjestima: zeleni otoci za M.O
Sibinj postavljeni su ispred zgrade općinske uprave, te na izletištu Petnja; M.O. Slobodnica ispred društvenog
doma u Slobodnici; M.O. Bartolovci ispred društvenog doma u Bartolovcima; M.O. Gromačnik ispred
autobusnog stajališta (kraj velikog mosta); M.O. Brčino-Ravan ispred društvenog doma u Ravnu; M.O.
Grgurevići-Čelikovići-Jakačina Mala ispred društvenog doma u Grgurevićima; M.O. Gornji Andrijevci ispred
društvenog doma u Gornjim Andrijevcima i M.O. Grižići ispred društvenog doma u Grižićima. Postavljeni su
kontejneri za papir,plastiku i staklo .Odvoz će se vršiti jednom mjesečno ili sukladno dinamici punjenja dogovoru
sa koncesionarom. Sredinom 2015. godine Općina Sibinj je podijelila 1550 spremnika (kanti) za ambalažu od
papira i kartona za koje su domaćinstva odvajala korisni otpad.
10. Popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana
Općina Sibinj nije donijela Program građenja građevina za gospodarenje otpadom s obzirom da još nisu
donesene nove izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Sibinj.
11. Izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja
otpadom
Financijska sredstva za provedbu mjera gospodarenja otpadom osiguravaju se u proračunu općine Sibinj.

Broj: 6
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12. Rokovi i nositelji izvršenja Plana
Rokovi izvršenja plana – tijekom 2016. g.
Nositelj izvršenja plana: Općinski načelnik
KLASA: 351-01/16-01/07
URBROJ: 2178/08-03-16-1
Sibinj, 21.ožujka 2016.godine
Općinski načelnik
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.

30.

Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) i čl.
30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13), Općinsko vijeće općine
Sibinj, na svojoj 17. sjednici održanoj dana 28.ožujka 2016.godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
na području Sibinj za 2015. god.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Sibinj za 2015. godinu koji je
ovom tijelu podnio općinski načelnik.
Članak 2.
Izvještaj iz članka 1. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 351-01/16-01/07
URBROJ: 2178/08-01-16-2
Sibinj, 28.ožujka 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Krunoslav Eraković, v.r.
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31.

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (Narodne novine” broj 19/98, 50/12), članka 11. i 15. Odluke o
grobljima (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 18/13) i članka 30. Statuta općine Sibinj
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije “ broj 4/13.), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 17.
sjednici održanoj 28.ožujka 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne
naknade

Članak 1.
U Odluci o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske Županije“ broj 12/14) u članku 3. stavak 2. riječi: „do 15. travnja“
zamjenjuju se riječima: „do 30. rujna“.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ
KLASA: 363-01/14-01/15
URBROJ: 2178/08-01-16-2
Sibinj, 28.ožujka 2016.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Eraković, v.r.

Broj: 6
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32.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15),
članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj
64/08), te članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 04/2013),
načelnik općine Sibinj donosi:
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strateškog razvojnog
programa općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine na okoliš

I.
Načelnik općine Sibinj donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene
utjecaja Strateškog razvojnog programa općine Sibinj na okoliš, Klasa: 023-01/15-01/54, Urbroj: 2178/08-03-1516, od 30. rujna 2015. godine.
Prema Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Strateškog
razvojnog programa općine Sibinj na okoliš, postupak ocjene provela je Općina Sibinj u suradnji s Upravnim
odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske županije.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene, utvrđeno je da Strateški razvojni program općine Sibinj (u
daljnjem tekstu: Strateški program) neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da
nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strateškog programa na okoliš.

II.
Osnovni razlozi za izradu i donošenje Strateškog programa su utvrditi razvojne ciljeve usmjerene prema
društveno – gospodarskom razvoju općine Sibinj.
Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strateškim programom i programska polazišta su prije svega:
• utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim i državnim prioritetima i Europskom
strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih
programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne skupine,
• stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno – gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i
optimalnog korištenja razvojnog potencijala,
• stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema fondovima Europske unije i drugim
fondovima,
• stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj
i državnoj razini s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i
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inozemstva, stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim
resursima te zaštitu okoliša.
III.
Nositelj izrade Strateškog programa je Općinsko vijeće općine Sibinj.
Izrađivač prijedloga Strateškog programa je tvrtka Educatorium d.o.o., A.G.Matoša 5, 44330 Novska,
OIB:83449216488, kao stručno tijelo.
IV.
Predmetni postupak je proveden prema odredbama Zakona o zaštiti okolišta, primjenom kriterija iz priloga II.
Uredbe o Strateškoj procjeni plana i programa na okoliš na obuhvat i druge značajke Strateškog razvojnog
programa, te temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisom, sukladno čl. 21. st.3 i
čl. 22. navedene Uredbe.
U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Općina Sibinj je zatražila mišljenja tijela i/ili osoba
određenih posebnim propisima.
Zaprimljena su sva zatražena mišljenja tijela i/ili osoba:
• - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Klasa: 612-07/15-39/76, Urbroj:
517-07-2-1-15-4, zaprimljeno 19. studenog 2015., prema kojem je Strateški razvojni program općine Sibinj za
razdoblje od 2015.-2020. prihvatljiv za ekološku mrežu i da se za njega ne treba provesti strateška procjena
utjecaja na okoliš
• - Hrvatske vode, VGI Brodska Posavina, Slavonski Brod, Klasa: 350/02/15-01/0000552, Urbroj: 3743102-1-15-2, zaprimljeno 18. studenog 2015., prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne
treba provesti strateška procjena utjecaja na okoliš
• - Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Brodsko-posavska, Broj: 511-11-01-1-6995/2-15,
zaprimljeno 13. listopada 2015., prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti
strateška procjena utjecaja na okoliš
• - Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Nova Gradiška, Urbroj: NG-05-DJ-15-2151/02, zaprimljeno
17. studenog 2015., prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška
procjena utjecaja na okoliš
• - Hrvatske željeznice, HŽ Infastruktura, Broj : 6059/15; 1.3.1. MR, zaprimljeno 02. studenog 2015.,
prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena utjecaja na
okoliš
• - Hrvatske autoceste, Broj: 4211-100-1470/15, zaprimljeno 19. listopada 2015., prema kojem se za
Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena utjecaja na okoliš
• - Hrvatske ceste, Klasa: 351-03/15-01/26, Urbroj: 345-555/265/15-2, zaprimljeno 13. listopada 2015.,
prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena utjecaja na
okoliš
• - Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, Klasa: 024-01/15-01/443, Urbroj: 2178/110-02-15-02, zaprimljeno 16. studenog 2015., prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne
treba provesti strateška procjena utjecaja na okoliš
• - Hrvatska elektroprivreda, Elektra Slavonski Brod, Broj: 4010001/7903/15VG, zaprimljeno
03.studenog 2015., te Broj : 4010001/8990/15VG (dopuna), zaprimljeno 02. prosinca 2015., prema kojem se za

Broj: 6

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1027

Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena utjecaja na okoliš
• - Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Klasa: 351-03/15-01/20,
Urbroj: 2177/1-06-06/12-15-2, zaprimljeno 26. listopada 2015., prema kojem se za Strateški razvojni program
općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena utjecaja na okoliš
• - Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Klasa: 35103/15-01/9, Urbroj: 2178/01-10-15-2, zaprimljeno 06. studenog 2015., prema kojem se za Strateški razvojni
program općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena utjecaja na okoliš
• - Grad Pleternica, Klasa: 302-01/15-01/2, Urbroj: 2177/07-01-15-2, zaprimljeno 16. studenog 2015.,
prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena utjecaja na
okoliš
• - Općina Bebrina, Klasa: 023-01/15-01/51, Urbroj: 2178/02-01-15-2, zaprimljeno 22. listopada 2015.,
prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena utjecaja na
okoliš
• - Općina Brodski Stupnik, Klasa: 023-01/15-01/52, Urbroj: 2178/03-01-15-2, zaprimljeno 23.
listopada 2015., prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška
procjena utjecaja na okoliš
• - Općina Nova Kapela, Klasa: 302-01/15-01/02, Urbroj: 2178/20-01-01-15-2, zaprimljeno 15. listopada
2015., prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena
utjecaja na okoliš
• - Općina Oriovac, Klasa: 023-01/15-01/94, Urbroj: 2178/10-04-15-2, zaprimljeno 16. studenog 2015.,
prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena utjecaja na
okoliš
• - Općina Podcrkavlje, Klasa: 023-01/15-01/50, Urbroj: 2178/13-02-15-2, zaprimljeno 13. studenog
2015. ,prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena
utjecaja na okoliš
• - Općina Čaglin, Klasa: 351-01/15-01/16, Urbroj : 2177/03-03/15-2, zaprimljeno 13. studenog 2015. ,
prema kojem se za Strateški razvojni program općine Sibinj ne treba provesti strateška procjena utjecaja na
okoliš
V.
O ovoj Odluci informirat će se javnost na način propisan odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br.
64/08).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
Klasa: 023-01/15-01/54
Urbroj: 2178/08-03-15-56
Sibinj, 29. prosinca 2015.g.
NAČELNIK
Josip Pavić, oec., v.r.
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Broj: 6

OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

23.

1.
Cesta "Poslovna zona" kojoj pripadaju
kčbr. 655/4 i dio kčbr. 879 u k.o. Kruševica.

Na temelju članka 101. Zakona o cestama
(Narodne novine RH, br. 84/11, 22/13, 54/13,
148/13 i 92/14) i članka 46. stavka 5. alineje 4. i
alineje 19. Statuta općine Slavonski Šamac
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 6/13), općinska načelnica općine Slavonski
Šamac 18. ožujka 2016. godine, donosi
ODLUKU
o razvrstavanju cesta u naselju Kruševica,
općina Slavonski Šamac

Članak 1.
Ovom Odlukom u nerazvrstanu cestu
razvrstava se sljedeća cesta u naselju Kruševica:

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
Klasa : 340-01/16-01/3
Urbroj: 2178/09-01-16-1
Slavonski Šamac, 18. ožujka 2016. godine
Općinska načelnica
Vera Bošnjak, dipl.oec., v.r.

Broj: 6
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OPĆINA VRPOLJE

21.

Članak 2.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. .
26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09.,49/11.,144/12., 94/13., 153/13 i 147/14.) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.,5/13. i 14/14),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 26.
sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Vrpolje u
2015. godini
Članak 1.
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture propisani u članku 30.
Zakona o komunalnom gospodarstvu na području
općine Vrpolje za 2015. godinu planiran je u iznosu
od 1.801.750,00 kune iz Općinskog proračuna, a
ostvaren u iznosu od 1.722.765,25 kuna iz
Općinskog proračuna.

Ostvareni Program raspoređen je u iznosu
kako slijedi:
1.

Građenje javnih površina

a) Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju u Ulici
J.B.Jelačića
Planirano: 780.000,00 kuna
Ostvareno: 780.823,96 kuna
b) Izgradnja i uređenje parka i dječjeg igrališta u
Čajkovcima
Planirano: 213.000,00 kuna
Ostvareno: 210.168,75 kuna
c) Izgradnja pješačkih staza u Starim Perkovcima
(dio u Kolodvorskoj ulici, Đakovačkoj ulici i Ulici
J. i F. Zmaića)
Planirano: 23.000,00 kuna
Ostvareno: 22.901,50 kuna
d) Uređenje kružnog toka u Vrpolju
Planirano: 25.000,00 kuna
Ostvareno: 22.006,11 kuna
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2.
Građenje nerazvrstanih cesta
Planirano: 113.750,00 kuna
Ostvareno: 113.750,00 kuna

5.
Građenje objekata i uređaja za
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda kanalizacija

3.

a) Izgradnja prečistaća za općinu Vrpolje
Planirano: 51.000,00 kuna
Ostvareno: 0,00 kuna

Građenje groblja

a) Izgradnja pješačkih staza na groblju u Starim
Perkovcima
Planirano: 62.000,00 kuna
Ostvareno: 61.624,05 kuna
b) Uređenje Mrtvačnice u Čajkovcima (vodovod)
Planirano: 5.000,00 kuna
Ostvareno: 4.507,50 kuna
c) Nabava rasvjetnih tijela u Mrtvačnici u Starim
Perkovcima
Planirano: 5.000,00 kuna
Ostvareno: 0,00 kuna
4.

Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/03
Urbroj: 2178/11-01/16-5
Vrpolje, 21. ožujka 2016. godine

Javna rasvjeta

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

a) Izgradnja javne rasvjete u naselju Stari Perkovci
– Ulica Đakovačka
Planirano: 161.000,00 kuna
Ostvareno: 160.625,00 kuna
b) Izgradnja javne rasvjete u naselju Stari
Perkovci, Ulica V. Nazora
Planirano: 70.000,00 kuna
Ostvareno: 62.074,00,00 kuna
c) Izgradnja javne rasvjete u naselju Vrpolje, Ulica
J.B.Jelačića
Planirano: 245.000,00 kuna
Ostvareno: 231.068,75 kuna
d) Izgradnja javne rasvjete na školsko-športskom
igralištu u naselju Čajkovci
Planirano: 23.000,00 kuna
Ostvareno: 22.375,00 kuna
e) Izgradnja javne rasvjete na školsko-sportskom
igralištu u naselju Stari Perkovci
Planirano: 25.000,00 kuna
Ostvareno: 24.840,63 kune

22.

Na temelju članka 15. i 16. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(«Narodne novine» br. 114/10, 31/11 i 124/14.) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,5/13. i
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine
donijelo je slijedeću
ODLUKU
o usvajanju Izvješća Povjerenstva o popisu
imovine općine Vrpolje sa stanjem
31. 12. 2015. godine

Broj: 6

»SLUŽBENI VJESNIK«
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće Povjerenstva o izvršenom popisu imovine u
vlasništvu općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca
2015. godine.

Članak 2.
Povjerenstvo je izvršilo popis imovine,
sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i
obveza općine Vrpolje sa stanjem 31. prosinca 2015.
godine te sastavilo Izvješće, odnosno zapisnik o
izvršenom popisu imovine koja je iskazana u
inventurnim popisnim listama, stanje blagajne u
blagajničkom izvještaju i žiro računa na dan 31. 12.
2015. godine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/03
Urbroj: 2178/11-01/16-4
Vrpolje, 21. ožujka 2016.g.
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23.

Temeljem članka 65. i članka 70. Zakona o
proračunu („NN“ br. 87/08.,136/12. i 15/15) i članka
31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 9/09., 5/13. i
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
26. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2016. godine
donijelo je
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja općine Vrpolje
na dan 31. 12. 2015.g.

Članak 1.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od
1.477.632,07 kn koristit će se za djelomično pokriće
manjka prihoda od nefinancijske imovine.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine
iznosi 660.737,94 kn.
Nakon pokrića manjka prihoda od
nefinancijske imovine u iznosu od 660.737,94 kn
ostaje nam višak prihoda poslovanja u iznosu od
816.894,13 kn i kao takav bit će evidentiran u
knjigovodstvenoj evidenciji.

Članak 2.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/03
Urbroj: 2178/11-01/16-3
Vrpolje, 21. ožujka 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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24.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br.
26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09.,
153/09.,49/11.,144/12., 94/13, 153/13 i 147/14.) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.,5/13. i
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Vrpolje u 2015. godini

Broj: 6

3. Održavanje javnih površina
- nabava i postavljanje turističkih znakova,
sanacija pješačkih staza, sadnja drveća, nasipanje
zemlje, uklanjanje drveća i drugo
Planirano: 45.000,00 kuna
Ostvareno: 32.112,50 kuna
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom i nasipanje poljskih putova na području
općine Vrpolje te čišćenje snijega na
nerazvrstanim cestama
Planirano: 60.000,00 kuna
Ostvareno: 4.002,95 kuna
5. Održavanje groblja
- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz
smeća sa groblja u svim naseljima
Planirano: 45.000,00 kuna
Ostvareno: 31.089,66 kuna

Članak 1.
Program održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Vrpolje za 2015. godinu planiran
je u iznosu od 526.000,00 kuna, a ostvaren je u
iznosu od 432.757,05 kuna.

Članak 2.
Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako
slijedi:
1. Odvodnja atmosferskih voda
- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje
cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske putove na
području cijele općine po potrebi i uređenje voda
Planirano: 25.000,00 kuna
Ostvareno: 18.971,23 kune
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu,
pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred zgrade
općine i parkovima u Općini Vrpolje
Planirano: 30.000,00 kuna
Ostvareno: 24.497,40 kuna

6. Javna rasvjeta
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i
poboljšanje rasvjete na području općine Vrpolje
Planirano: 35.000,00 kuna
Ostvareno: 33.575,38 kuna
- troškovi el. energije za javnu rasvjetu na
području općine Vrpolje
Planirano: 286.000,00 kuna
Ostvareno: 288.507,93 kuna

Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/03
Urbroj: 2178/11-01/16-6
Vrpolje, 21. ožujka 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 6
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25.

Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,
5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
socijalne skrbi na području općine Vrpolje u 2015. godini

Članak 1.
Program socijalne skrbi na području općine Vrpolje za 2015. godinu planiran je u iznosu 355.000,00
kuna, a ostvaren je u iznosu 336.100,59 kuna iz Proračuna općine Vrpolje te 42.750,00 kn za ogrjev.

Članak 2.
Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi:
1. Pomoć za stanovanje – Planirano: 20.000,00 kuna
(režije i dr. troškovi ) Ostvareno: 19.496,31 kuna
2. Jednokratna novčana pomoć – Planirano: 2.000,00 kn
zbog teških okolnosti (bolest) Ostvareno: 2.000,00 kn
3. Jednokratna novčana pomoć za studente – Planirano: 60.000,00 kn
Ostvareno: 58.000,00 kn
4. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta – Planirano: 20.000,00 kn
Ostvareno: 17.000,00 kn
5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima srednjih škola – Planirano: 30.000,00 kn
Ostvareno: 18.403,00 kn
6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu – Planirano: 1.500,00 kn
za Sv. Nikolu – prvi razredi O.Š.
Ostvareno: 1.218,75 kn
7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova – Planirano: 1.000,00 kn
Ostvareno: 0,00 kn
8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade – Planirano: 4.000,00 kn
Ostvareno: 4.008,00 kn
9. Sufinanciranje redovitog programa Dječjeg vrtića - Planirano: 180.000,00 kn
«Zvrk» Područni vrtić Vrpolje
Ostvareno: 180.000,00 kn
10. Pomoć za građane i kućanstva u naravi – bilježnice za učenike osnovne škole, pomoć i
njega u kući i sufinanciranje knjige
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-Planirano: 25.000,00 kn
-Ostvareno: 23.757,33 kn
11. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija
- Crveni križ - Planirano: 12.000,00 kuna
- Ostvareno: 11.217,20 kuna
- Udruga slijepih – Planirano: 1.000,00 kuna
Ostvareno: 1.000,00 kuna
12. Osiguranje ogrjeva korisnicima pomoći za uzdržavanje – Planirano: 45.000,00 kn
Ostvareno: 42.750,00 kn

Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/03
Urbroj: 2178/11-01/16-7
Vrpolje, 21. ožujka 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

26.

Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,
5/13. i 14/14), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 26. sjednici održanoj 21. ožujak 2016. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje
se sredstva osiguravaju u Proračunu općine Vrpolje za 2015. godinu

Članak 1.
Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine
Vrpolje za 2015. godinu planiran je u iznosu 705.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 669.048,15 kuna.

Broj: 6
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Članak 2.
Ostvareni Program raspoređen je u iznosu kako slijedi:
I KULTURA
a) Hrvatska čitaonica Vrpolje (nabavka knjižne i neknjižne građe, materijalni i drugi troškovi i djelatnik
knjižnice)
Planirano: 45.000,00 kuna
Ostvareno: 44.488,29 kuna
b) Kulturno umjetnička društva na području općine Vrpolje
KUD «I. Meštrović» Vrpolje - Planirano: 12.000,00 kuna
Ostvareno: 12.000,00 kuna
KUD «Ravnica» Stari Perkovci – Planirano: 16.000,00 kuna
Ostvareno: 16.000,00 kuna
KUD «Đeram» Čajkovci – Planirano: 12.000,00 kuna
Ostvareno: 12.000,00 kuna
Planirano: 40.000,00 kuna
Ostvareno: 40.000,00 kuna
c) Spomen Galerija «Ivan Meštrović» Vrpolje
Planirano: 1.000,00 kuna
Ostvareno: 1.000,00 kuna
II ŠPORT
Sportski klubovi na području općine Vrpolje
-

RK Vrpolje – Planirano: 35.000,00 kuna
Ostvareno: 35.000,00 kuna
Taekwondo klub Vrpolje – Planirano: 7.000,00 kuna
Ostvareno: 7.000,00 kuna
NK «Sloga» Vrpolje – Planirano: 26.000,00 kuna
Ostvareno: 26.000,00 kuna
NK «Mladost» Čajkovci – Planirano: 26.000,00 kuna
Ostvareno: 26.000,00 kuna
NK «» Perkovci – Planirano: 26.000,00 kuna
Ostvareno: 26.000,00 kuna
Ukupno planirano: 120.000,00 kuna
Ukupno ostvareno: 120.000,00 kuna
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Troškovi režija za sportske objekte plaćeni iz Općinskog proračuna (el. energija, voda, plin) za sportske
klubove:
a) RK Vrpolje – Planirano: 5.600,00 kuna, Ostvareno: 5.600,00 kuna
b) NK „Sloga“ Vrpolje – Planirano: 8.600,00 kuna, Ostvareno: 8.600,00 kuna
c) NK „Mladost“ Čajkovci – Planirano: 7.000,00 kuna, Ostvareno: 7.000,00 kuna
d) NK „Perkovci“ Stari Perkovci – Planirano: 10.800,00 kuna, Ostvareno: 10.800,00 kuna
Ukupno planirano: 32.000,00 kuna
Ukupno ostvareno: 32.000,00 kuna
III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ
a) Predškolski odgoj – mala škola – Dj. vrtić «Zvrk» Đakovo
Planirano: 28.000,00 kuna
Ostvareno: 28.000,00 kuna
b) Školski odgoj – O.Š. «I. Meštrović»
Planirano: 10.000,00 kuna
Ostvareno: 10.000,00 kuna
Za O.Š. „Ivan Meštrović“ – Kapitalna dotacija
Planirano: 7.000,00 kuna
Ostvareno: 6.063,75 kuna
IV VJERSKE ZAJEDNICE
Župa Vrpolje –
Planirano: 5.000,00 kuna
Ostvareno: 5.000,00 kuna
V VATROGASNA ZAJEDNICA općine VRPOLJE I DVD
Planirano: 125.000,00 kuna
Ostvareno: 125.000,00 kuna
VI ZAŠTITA I SPAŠAVANJE I CIVILNA ZAŠTITA
a)
b)

VII

Zaštita i spašavanje – Planirano: 10.000,00 kuna
Ostvareno: 0,00 kuna
HGSS Slavonski Brod – Planirano: 5.000,00 kuna
Ostvareno: 5.000,00 kuna
UDRUGE GRAĐANA

a) UDVDR RH Vrpolje – Planirano: 5.000,00 kuna, Ostvareno: 5.000,00 kuna
b) Udruga Matica umirovljenika mjesta Vrpolja – Planirano: 7.000,00 kuna
Ostvareno: 7.000,00 kuna
c) Lovačka udruga «Srna» Vrpolje, Čajkovci, Stari Perkovci – Planirano: 6.000,00 kuna, Ostvareno:
6.000,00 kuna
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Konjogojska udruga Stari Perkovci – Planirano:2.500,00 kn, Ostvareno:2.500,00 kn
Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje – Planirano: 2.500,00 kuna, Ostvareno: 2.500,00 kuna
Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja Vrpolje – Planirano: 2.000,00 kuna, Ostvareno: 2.000,00 kuna

Planirano: 25.000,00 kuna
Ostvareno: 25.000,00 kuna
VIIIOSTALE UDRUGE
a) LAG «Slavonska ravnica»
Planirano: 10.000,00 kuna
Ostvareno: 10.000,00 kuna
b) Ostale udruge (ŠRU Štuka, Moto klub)
Planirano: 7.000,00 kuna
Ostvareno: 5.000,00 kuna
Članak 3.
Iz Proračuna općine Vrpolje u 2015. godini izdvojena su sredstva za kapitalne projekte za neprofitne
organizacije (udruge i vjerske zajednice) kako slijedi:
- Crkva u Vrpolju

- Planirano: 145.000,00 kn
- Ostvareno: 139.990,06 kn

Udruga «Srna» (za Lovačke domove u - Planirano: 60.000,00 kn
St. Perkovcima i u Vrpolju)
- Ostvareno:52.568,88 kn
- DVD Vrpolje i DVD Čajkovci
(legalizacija Vatrogasnog doma)

- Planirano: 30.000,00 kn
- Ostvareno: 19.937,17 kn

Ukupno planirana sredstva: 235.000,00 kn
Ukupno ostvarena sredstva: 212.496,11 kn
Članak 4.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021.05/16-01/03
Urbroj: 2178/11-01/16-8
Vrpolje, 21. ožujka 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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27.

Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,
5/13 i 14/14.), a u svezi sa člankom 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine» br. 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08 – pročišćeni tekst, 36/09., 150/11.,144/12. i 19/13 –
pročišćeni tekst) i člankom 48. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,
5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice općine Vrpolje za razdoblje
srpanj - prosinac 2015. godine

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja Izvješće o radu Općinske načelnice općine Vrpolje za razdoblje od
srpanj – prosinac 2015. godine.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/03
Urbroj: 2178/11-01/16-9
Vrpolje, 21. ožujka 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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28.
Na temelju članka 107. Stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i
92/14) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.)
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016.godine donijelo je
ODLUKU
o popisu nerazvrstanih cesta na području općine Vrpolje

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje utvrđuje popis nerazvrstanih cesta na području općine Vrpolje.
Naziv katastarske općine, naziv ceste, katastarska čestica, površina i dužina iskazani su u tablici koja
je sastavni dio ove Odluke.

VRPOLJE
VRPOLJE
VRPOLJE

VRPOLJE
VRPOLJE
VRPOLJE
VRPOLJE
VRPOLJE
VRPOLJE
VRPOLJE
VRPOLJE
VRPOLJE
VRPOLJE
VRPOLJE

VRPOLJE
ČAJKOVCI
STARI PERKOVCI
STARI PERKOVCI
STARI PERKOVCI
STARI PERKOVCI
STARI PERKOVCI
STARI PERKOVCI
STARI PERKOVCI

STARI PERKOVCI
STARI PERKOVCI
STARI PERKOVCI
STARI PERKOVCI

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

KATASTARSKA
OPĆINA

1.
2.
3.

Redni
broj

ULICA IVANA MEŠTROVIĆA
ULICA ANTE STARČEVIĆA
ULICA JOSIPA JURAJA
STROSSMAYERA
ULICA MATIJE NIKOLINA
ULICA IVANA WOLFARTA
ULICA JOSIPA MATASOVIĆA
ULICA PAVIĆEVA
ULICA ZDENKA KNEŽEVIĆA
ULICA POSAVSKA
ULICA JOSIPA WALINGERA
ULICA IVE KNEŽEVIĆA
ULICA JOSIPA GOLA
ULICA GAJ
ULICA HRVATSKIH
BRANITELJA
ULICA MATIJE GUPCA
ULICA GROBLJANSKA
ULICA HERCEGOVAČKA
ULICA LUKE KLAIĆA
ULICA VLADIMIRA NAZORA
ULICA DUDINJAK
ULICA MATIJE GUPCA
ULICA DRAGOTINSKA
ULICA JOSIPA I FRANJE
ZMAIĆA
ULICA ĐAKOVAČKA
ULICA STADIONSKA
ULICA DOBREVO
ULICA GROBLJANSKA

NAZIV NERAZVRSTANE
CESTE

1466/1
641/1 i 652/3
618/1
703/1
UKUPNO:

1832/1
976 i 977/1
2070
1272 i 1965/1
1355
1320/1
1418
1535
983

838/1
597
2329
1763 i 1732
1820/1
2076
406/3
1820/2
2533
1421
849/1

BROJ
KATASTARSKE
ČESTICE
1673
606/3 i 810
863 i 1022/1

5932m2
8909m2
5672m2
7471m2
16 5764m2

868m2
7888m2
6959m2
16620m2
3078m2
2553m2
18725m2
4364m2
7196m2

721m2
2050m2
6644m2
5840m2
7105m2
1618m2
3211m2
5136m2
1404m2
7354m2
549m2

12388m2
6219m2
9290m2

POVRŠINA
(m2)

370m
660m
295m
500m
11705m

190m
735m
490m
950m
260m
230m
940m
260m
515m

140m
260m
320m
400m
620m
300m
300m
480m
140m
620m
120m

630m
350m
630m

DUŽINA
(m)

ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT

ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT

ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT
ASFALT
MAKADAM
MAKADAM

ASFALT
ASFALT
ASFALT

NAPOMENA
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-02/03
Urbroj: 2178/11-01/16-10
Vrpolje, 21. ožujka 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

29.

Na temeljem članka 108.,109. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08, 136/12. i 15/15.), i
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („Narodne novine“ br. 24/13) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje
je na 26. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Vrpolje
za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2015. godine

OPĆI DIO
Članak 1.
Godišnjim obračunom Proračuna općine Vrpolje za razdoblje
ostvareni prihodi i primici u iznosu od 5.795.963,42 Kn.

1.1.-31.12.2015. godine utvrđeni su

Članak 2.
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za 1.1.-31.12.2015. godine izvršeni su u ukupnom
iznosu od 4.235.535,16 Kn.
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Članak 3.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak prihoda i
primitaka.
Ostvareni prihodi i primici …………………...…........ .5.795.963,42 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......…..4.235.535,16 Kn
Višak prihoda u razdoblju 1.1.-31.12.2015.g.…...… .1.560.428,26 Kn

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:
Manjak prihoda iz 2014.g. …………………………………………. – 743.534,13 Kn
Višak prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12..2015.g...........................1.560.428,26 Kn
Višak prihoda i primitaka………..……………………………........... 816.894,13 Kn

Članak 4.
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2015.godine bilo je 593.009,80 Kn,
822.028,91 Kn.

a na dan 31.12.2015.godine

Članak 5.
Stanje blagajne na dan 31.12.2015.godine bilo je 0,00 kn.

Članak 6.
Stanje potraživanja na dan 31.12.2015.g.:
- potraživanja za općinske poreze ………………………… …….223.946,20 Kn
- potraživanja za najam poslovnog prostora……………………… 2.413,78 Kn
- potraž.za zakup poljop. zemljišta u vlasništvu RH....................189.791,76 Kn
- potraž.za zakup polj. zemljišta - dugogodišnji zakup ............... 32.786,92 Kn
- potraž.za najam – dvorana(domova)........................................... 2.200,00 Kn
- potraživanja za korištenje javne površine ..................................12.285,00 Kn
- potraživanja – spomenička renta………………………………………450,85 Kn
- potraživanja za šumski doprinos……………………………………… 87,29 Kn
- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..649.712,38 Kn
- potraživanja za komunalni doprinos...........................................81.791,45 Kn
- potraživanja za grobno mjesto………………………...……………..1.544,00 Kn
- potraživanja za grobnu naknadu…………………………………..…1.142,28 Kn
- potraživanja po osnovi prodaje poljop. zemljišta ………….….... 95.892,39 Kn
- potraživanja od prodanih stanova …………………………………
1.242,11 Kn
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Članak 7.
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2015.godine, u ukupnom iznosu 37.670,39 kn, odnose se na:
- obveze za zaposlene (plaća 12/15. )
32.670,39
- unaprijed plaćeni prihodi
200,00
- nepodmirene obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2015.godine iznosile su 4.934,78 Kn

Članak 8.
Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Vrpolje za
razdoblje 1.1. do 31.12.2015. g.

POSEBNI DIO
Članak 9.
Posebni dio Proračuna općine Vrpolje sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.

Članak 10.
Godišnji obračun Proračuna općine Vrpolje, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/16-02/03
Urbroj: 2178/11-01/16-2
Vrpolje, 21. ožujka 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "DIOZIT" d.o.o., Matije Gupca 37, Slavonski Brod

Broj: 6

