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OPĆINA DAVOR

13.

Na temelju članka 101. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i
članka 46. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09 i 07/13), općinski
načelnik donosi
ODLUKU
o razvrstavanju nerazvrstanih cesta u općini Davor, naselje Davor
Članak 1.
Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste razvrstavaju se slijedeće ceste u naselju Davor.
1. Cesta (Ulica Kralja Petra Svačića) kojoj pripada k.č.br. 2841 u k.o. Davor
2. Cesta (Ulica Dudinjak) kojoj pripada k.č.br. 2847 u k.o. Davor
3. Cesta (Ulica Frankopanska) kojoj pripadaju k.č.br.1587, 2868, 2893, 3670 u k.o. Davor
4. Cesta (Ulica Kralja Petra Krešimira IV) kojoj pripadaju k.č.br.2830/4 i 2889 u k.o. Davor
5. Cesta (Ulica Vladimira Krena) kojoj pripada k.č.br. 2805 u k.o. Davor
6. Cesta (Ulica Stjepana Radića) kojoj pripadaju k.č.br. 3672 i 3673 u k.o. Davor
7. Cesta (Ulica Bana Ivana Mažuranića) kojoj pripadaju k.č.br. 3667 i 2830/5 u k.o. Davor
8. Cesta (Savska ulica) kojoj pripadaju k.č.br. 3687/, 3687/2 i 3687/3 u k.o. Davor
9. Cesta (Ulica Bana Josipa Jelačića) kojoj pripadaju k.č.br.3668/1, 3669/2, 3665/3, 3669/3, 3665/1 i 3669/5
u k.o. Davor
10. Cesta (Ulica Andrije Kačića Miošića) kojoj pripadaju k.č.br. 3676, 3675 i 3674/1 u k.o. Davor
11. Cesta (Ulica Strma) kojoj pripadaju k.č.br.3669/5, 3255/7, 3256/3, 3257/3, 3258/2, 3259/2, 3260/3,
3261/4, 3262/4, 3263/2 i 3264/2 u k.o. Davor
12. Cesta (Školska ulica) kojoj pripada k.č.br. 3253/3 u k.o. Davor
13. Cesta (Ulica Ignjata Brlića) kojoj pripada k.č.br. 3677 u k.o. Davor
14. Cesta (Ulica Ljudevita Gaja) kojoj pripada k.č.br. 3671 u k.o. Davor
15. Cesta (Ulica Ive Kerdića) kojoj pripadaju k.č.br. 3678, 3694, 3666 i 3663/1 u k.o. Davor
16. Cesta (Ulica Josipa Jurja Strossmayera) kojoj pripadaju k.č.br. 3679 i 3680 u k.o. Davor
17. Cesta (Matije Gupca) kojoj pripada k.č.br. 3681 u k.o. Davor
18. Cesta (Ulica Kralja Dmitra Zvonimira) kojoj pripadaju k.č.br.3285, 3332, 3682, 3683 i 3684 u k.o. Davor
19. Cesta (Trg Matije Antuna Relkovića) kojem pripadaju k.č.br. 3459/1 i 3459/2 u k.o. Davor
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20. Cesta (Ulica Ivana Gundulića) kojoj pripada k.č.br. 3686 u k.o. Davor
21. Cesta (Ulica Vladimira Nazora) kojoj pripadaju k.č.br. 3692, 3688, 3691, 3669/5 i 3632/2 u k.o. Davor
22. Cesta (Ulica Komčić) kojoj pripadaju k.č.br. 3361 i 3360/2 u k.o. Davor
23. Cesta (Ulica Vatroslava Lisinskog) kojoj pripadaju k.č.br. 3690, 3691 i 3687/3 u k.o. Davor
24. Cesta (Ulica Lađarska) kojoj pripada k.č.br. 3695 u k.o. Davor
25. Cesta (Ulica Športska) kojoj pripada k.č.br. 3657 u k.o. Davor
26. Cesta (Ulica Ante Starčevića) kojoj pripada k.č.br. 3696 u k.o. Davor
27. Cesta (Ulica Staro polje) kojoj pripadaju k.č.br.3697, 642, 623/7 i 3698 u k.o. Davor
28. Cesta (Ulica Antuna Mihanovića) kojoj pripada k.č.br. 3689 u k.o. Davor
29. Cesta prema Crpilištu kojoj pripada k.č.br. 2815 u k.o. Davor
30. Cesta Crpilište – Smetlište kojoj pripadaju k.č.br. 496/1, 495/1, 494/1, 493/1, 492, 491/1, 488/1, 483,
474, 475, 476, 477/2, 478, 479, 480, 481, 482, 451, 2802, 51 i 20 u k.o. Davor
31. Cesta ŽC4180- Smetlište sjever kojoj pripada k.č. br.2799 u k.o. Davor
32. Cesta ŽC4180 – Smetlište Jug kojoj pripada k.č.br. 2801 u k.o. Davor
33. Cesta prema Pročistaču kojoj pripadaju k.č.br. 2818, 546/3, 548/1, 2817, 548/3, 549/2, 549/3, 550, 545/2
i 545/3 u k.o. Davor.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 340-01/16-01/5
Urbroj: 2178/17-01-16-01
Davor, 31. svibnja 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Đuro Anđelković, prof., v.r.

14.
Na temelju članka 101. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i
članka 46. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09 i 07/13), općinski
načelnik donosi
ODLUKU
o razvrstavanju nerazvrstanih cesta u općini Davor, naselje Orubica
Članak 1.
Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste razvrstavaju se slijedeće ceste u naselju Orubica.
1.
2.
3.
4.

Cesta (Ulica Matije Gupca) kojoj pripadaju k.č.br. 1054, 2157 i 1062 u k.o. Orubica
Cesta (Ulica Matije Antuna Relkovića) kojoj pripadaju k.č.br. 2157, 1091, 1087, 1079 i 1101 u k.o. Orubica
Cesta (Savska ulica) kojoj pripadaju k.č.br. 1120, 1131, 1130, 2159, 1228, 1236 i 1238 u k.o. Orubica
Cesta (Ulica Stjepana Radića) kojoj pripadaju k.č.br.1132, 2159 i 2160 u k.o. Orubica.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 340-01/16-01/6
Urbroj: 2178/17-01-16-01
Davor, 31. svibnja 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Đuro Anđelković, prof., v.r.
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

7.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09, 2/11, 3/13 14/14), načelnik općine Donji Andrijevci dana 23.5.2016. donosi
ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela općine Donji Andrijevci
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci
utvrđuje se u visini od 4.000,00 kn bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec lipanj 2016. godine, koja će
biti isplaćena u mjesecu srpnju 2016. godine.
Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Oduke prestaje važiti članak 4. Odluke o plaćama i materijalnim pravima
dužnosnika općine i djelatnika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji Andrijevci („Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/98, 8/01, 19/03, 5/05, 4/07 i 1/09).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
Klasa: 120-01/16-01/01
Urbroj: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 23.5.2016. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.
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8.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09., 2/11., 3/13 14/14), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci, na prijedlog
općinskog načelnika, na 18. sjednici održanoj 6.6.2016. donosi
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela općine Donji Andrijevci
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog
odjela općine Donji Andrijevci.
Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RADNO MJESTO
Pročelnik Jedinstve nog upravnog odjela
Viši stručni suradnik za EU projekte
Voditelj odsjeka za lokalnu samoupravu i javnu
nabavu
Administrativni referent
Komunalni redar
Voditelj odsjeka za računovodstvo i financije
Računovodstveni referent

KOEFICIJENT
1,90
1,80
1,75
1,40
1,40
1,50
1,40

Članak 3.
Plaću službenika odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, uvećan
za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Oduke prestaje važiti članak 8. Odluke o plaćama i materijalnim pravima
dužnosnika općine i djelatnika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji Andrijevci („Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 10/98, 8/01, 19/03, 5/05, 4/07 i 1/09).
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa:120-01/16-01/02
Urbroj:2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 6.6.2016. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

9.
Na temelju članka 110. stavak 2 Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) 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 13. sjednici održanoj 6. 6. 2016. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna općine Donji Andrijevci za 2015. godinu
I
Ovom odlukom prihvaća se Godišnji obračun Proračuna općine Donji Andrijevci za 2015. godinu.
II
Godišnjim obračunom Proračuna za 2015. godinu utvrđeni su
PRIHODI PRORAČUNA OSTVARENI U 2015.GODINI
UKUPNO RASPOLOŽIVI PRIHODI U
2015. GODINI

5.629.127
5.629.127

III
Rashodi prema pozicijama proračuna u 2015. godini utvrđeni su u iznosu od 5.907.240 kn.

IV
Razlika između raspoloživih prihoda i rashoda iznosi 278.113 kn što ujedno predstavlja manjak prihoda.
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V
Stanje žiro računa na dan 31.12. 2015. iznosi 439.332 kn.
VI
Općina Donji Andrijevci u 2015. godini nije primala niti davala zajmove.
VII
Sastojak godišnjeg obračuna proračuna za 2015. godinu su:
- Usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Bilanca
- Izvještaj o novčanim tijekovima
- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- Izvještaj o vlastitim prihodima
- Izvještaj o obvezama
- Izvještaj o rashodima prema funkcionalnoj klasifikaciji
- Bilješke
VIII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/16-01/11
Urbroj: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 6.6.2016. godine
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.
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10.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) i članka 36. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 2/11, 3/13 14/14), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela, načelnik općine Donji Andrijevci dana 1.6.2016. donosi
PLAN
prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Donji Andrijevci za 2016. godinu
Članak 1.
Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom
odjelu općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: upravno tijelo), potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se plan donosi i planira se broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i
struke.
Izrazi koji se u ovom Planu koriste za osobe u muškom rodu su neutralne i odnose se na muške i ženske
osobe.
Članak 2.
Navedeni plan temelji se na prijedlogu pročelnika upravnog tijela, vodeći računa o potrebama upravnog
tijela i planiranim financijskim sredstvima u proračunu općine Donji Andrijevci za 2016. godinu.
Članak 3.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnom tijelu općine Donji Andrijevci na dan donošenja
ovog Plana je sljedeći:

Naziv upravno g tijela
Jedinstveni upravni
odjel
UKUPNO

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta
7

Broj
popunjenih
radnih mjesta
4

7

4

Broj
nepopunjenih
radnih mjesta
3
3

Članak 4.
U upravno tijelo planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme u 2016. godini kako slijedi:
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Naziv upravnog tijela

Naziv radnog
mjesta

Jedinstveni upravni
odjel

Viši stručni
suradnik za EU
projekte

Stupanj i vrsta
obrazovanja
Magistar
struke ili
stručni
specijalist
pravne struke

Broj: 11
Broj izvršitelja

1

UKUPNO

1

Članak 5.
Plan prijema u službu u upravno tijelo stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko – posavske županije“.
Klasa: 023-01/16-01/25
Urbroj: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 1.6.2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Marijanović, v.r.

11.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članka
29. Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik br. 10/09, 2/11, 3/13, i 14/14) , Općinsko vijeće općine
Donji Andrijevci na 18. sjednici održanoj 6.6.2016., donosi
PLAN
razvoj sustava civilne zaštite općine Donji Andrijevci za 2016. godinu

UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja
ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
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Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta
djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i
katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava
sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i
katastrofi prema načelu solidarnosti.
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava
proračuna općine koja će se izdvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA
Stožer zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite trebaju osigurati kontinuirano provođenje sustava za zaštitu i
spašavanje.
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini Republike
Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, te je stručna
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potpora načelniku općine kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili
katastrofe.
Imenovati novi Stožer civilne zaštite te načelnika, zamjenika načelnika i članove Stožera upoznati s novim
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite,
ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite,
sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite. Rok za izvršenje navedenog je
druga polovica 2016. godine.
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE,
Postrojbe civilne zaštite
Tijekom prve polovice 2016. godine, a u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i
spašavanja potrebno je izvršiti smotriranje i jednu vježbu postrojbi civilne zaštite.
U suradnji sa DUZS/PUZS Slavonski Brod – potrebno je kontinuirano vršiti popunjavanje postrojbi civilne
zaštite sa vojnim obveznicima starim do 55. godina života (promjene prebivališta, umrli, invalidi, bolesni i sl.),
kao i njihovu smotru i edukaciju.
Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim
sredstvima predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja odobrenom od općinskog načelnika.
Povjerenike civilne zaštite potrebno je upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/2015) a prije svega sa
- Djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza
definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća
Rok za izvršenje navedenog je druga polovica 2016. godine.

1.

VATROGASTVO:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevci kao okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja na
području općine Donji Andrijevci i u 2016. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i
spašavanja - u spremnosti 24 sata dnevno.
U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasne postrojbe za 2016. godinu planirana je kontinuirano
osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom
prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično.
Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema Planu zaštite od požara za područje općine
Donji Andrijevci.
Posebna usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca: pružanje prve pomoći, usavršavanje za rad hidrauličnim
alatima, u prometnim intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa.
Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva sukladno njihovim vlastitim programima i
razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje.
U području rada sa članstvom DVD-a posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.
Sredstva za financiranje redovite djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društva planiraju se temeljem članka 45.
Zakona o vatrogastvu.

2.

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

U organizaciji zaštite i spašavanja u općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav
veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne
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zaštite, te je stoga potrebno:
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi,
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.

3.

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga
potrebno kontinuirano vršiti:
- upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem
web stranice općine,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za
moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima,
Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja
112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da ove
datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja.

4.

SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području općine je iznimno dobra ali je u narednoj 2016.
godini ovu suradnju potrebno unaprijediti.
Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja
potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva a temeljem naučenih lekcija sa poplava, te
zbrinjavanja izbjeglica.
U okviru općine Donji Andrijevci ali i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti
sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa
pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod s ciljem
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području općine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 810-01/16-01/18
URBROJ: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 6.6.2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

Strana: 1602

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2016. – 2018.
Red
broj

2016.g.
2017.g.
2018.g.
(u kn)
(u kn)
(u kn)
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Postrojbe civ ilne zaštite
6.000,00
6.525,00
6.525,00
Poslovi zaštite i spašavanja - procjena,
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Plan ZiS i CZ
Vježba snaga zaštite i spašavanja
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.
Smotriranje postrojbe opće namjene i
1.000,00
1.000,00
1.000,00
vježba
Redovito tekuće ažurir. priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata čl.
12.000,00
12.000,00
12.000,00
50 Pravilnika
UKUPNO:
25.500,00
25.525,50
25.525,50
VATROGASTVO
DVD Donji Andrijevci - redovna
2.
115.000,00
115.120,00
115.120,00
djelatnost
UKUPNO:
115.000,00
115.120,00
115.120,00
HGSS (Stanica Slavonski Brod)
4.
HGSS – redovna djelatnost
5.000,00
5.000,00
5.000,00
UKUPNO:
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SVEUKUPNO
145.500,00
145.645,50
145.645,00
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
OPIS POZICIJE
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12.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik BPŽ” 10/09, 2/11, 3/13, i 14/14), Općinsko
vijeće općine Donji Andrijevci na 18. sjednici održanoj 6.6.2016. donosi
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Donji Andrijevci za razdoblje 2016. – 2019.

UVOD
Civilne zaštite je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja
ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta
djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i
katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
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f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i
katastrofi prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za
financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga
sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira
procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih
mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje
evidencije raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih
snaga sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu
nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik, načelnik općine i načelnik općine dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u
roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.
1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj je definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima načelnik općine raspolaže u slučaju pojave
ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.
Operativne snage sustava civilne zaštite na području općine su:
a) stožer civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe civilne zaštite
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- Tim civilne zaštite opće namjene
g) povjerenici civilne zaštite
h) koordinatori na lokaciji
i) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
a) stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o
mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području,
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Izvršno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite,
upravnih tijela jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav
civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave.
Radom stožera civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se
proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.
Stožeri civilne zaštite mogu od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova tražiti
pružanje stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za zaštitu pripadnika
operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

b) Operativne snage vatrogastva
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva određene posebnim
propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se
uređuje područje vatrogastva, ovoga Zakona, planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite.

c) Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se
uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim
se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja
civilne zaštite.
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d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima
kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, ovoga Zakona, planovima civilne
zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

e) Udruge
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, podvodne
djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga
sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite,
svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih
postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama
ovog Zakona i planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u planovima
djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.
Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite na teret proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna Republike
Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave međusobne odnose s udrugama reguliraju
sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u
aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode osposobljavanje
svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na
svim razinama.

f) Postrojba civilne zaštite
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, osnovana
postrojba civilne zaštite opće namjene i slijedećem sastavu:
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g) povjerenici civilne zaštite
Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave za
pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore i manja naselja.
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, određeni su
povjerenici i njihovi zamjenici za 4 mjesna odbora..
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i
uzajamne zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje
nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
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h) Koordinator na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim
stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne
zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.
i) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u
operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.
Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja, velike nesreće
i/ili katastrofe dužna je o tome bez odgode obavijestiti nadležni centar 112.
Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim
snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama iz stavka 6. ovog članka podmiruju se iz
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnog proračuna Republike Hrvatske.
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su raspoređeni u operativne
snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
2. PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE
Sklanjanje
Na području općine Donji Andrijevci nalazi se 8 smještajnih objekata sveukupnog smještajnog
kapaciteta za 1100 (tisućuisto) osoba.
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru,
potrebno je u promatranom periodu :
-

uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja,
organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere civilne zaštite postaviti integralno, u
svim vrstama učešća u prostornom planiranju,
naložiti da osiguraju građenja skloništa sukladno Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti i propišu kriterije za gradnju skloništa na svom području,
naložiti pravnim osobama koje imaju u vlasništvu skloništa permanentno izdvajanje sredstava za tekuće
održavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje skloništa.
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Uzbunjivanje
Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je Državne uprave za
zaštitu i spašavanje Područnog ureda u Slavonskom Brodu, koji postupa sukladno Pravilniku o uzbunjivanju
stanovništva. Iako gradovi nemaju obveze u razvijanju ovog sustava, potrebno je osigurati informiranost o stanju
sustava za uzbunjivanje na području općine.
Slijedom rečenog , DUZS Područni ured Slavonski Brod bi trebao kontinuirano izvještavati o stanju
sustava uzbunjivanja i obavješćivanja na način da njihovo izvješće postane sastavni dio Izvješća o stanju civilne
zaštite na području općine.
Informiranost podrazumijeva analizu sustava na način da se:
-

utvrdi stupanj tehničke opremljenosti sustava na cijelom području općine,
kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja nije u funkciji ili je u stanju koji ne omogućava
pravovremeno upozoravanje stanovništva,
obavijesti o planiranim ulaganja u sustav u narednom periodu.

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, (škole, vrtići, sportske dvorane, stadioni i sl.)
dužni su:
-

uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana,
povezati sustav sa županijskim centrom 112.

3. ZAŠTITA OKOLIŠA
Zakon o zaštiti okoliša („NN“ 80/13, 153/13 i 78/15), Nacionalna strategija zaštite okoliša i Strateški plan zaštite
okoliša dale su odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u skladu s ukupnim gospodarskim,
društvenim i kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih,
obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite okoliša.
Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ 44/14), utvrđena
je obveza izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja,
prijevoza i skupljanja opasnih tvari. Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske formirati će registar rizičnih i
potencijalno rizičnih postrojenja iz kojega će bit vidljivi gospodarski subjekti na prostoru općine koji proizvode,
skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze ili skupljanja opasnih tvari.
4. PLANSKI DOKUMENTI
Zakon o sustavu civilne zaštite ( „NN“ br. 82/15) i Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova civilne zaštite („NN“ 30/14 i 67/14) utvrdio je jedinicama lokalne i područne samouprave
izradu planskih dokumenata, sa ciljem usklađenog djelovanja raspoloživih resursa u odgovoru na velike nesreće i
katastrofe.
Uvažavajući zakonom utvrđene obveze kao i potrebu da se prije svega vlastitim snagama i sredstvima
zaštiti stanovništvo i sva materijalna dobra na prostoru općine potrebno je:
- Izraditi procjenu rizika od velikih nesreća
- Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito
reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati, što ponekad može
imati kobne posljedice.
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U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati stanovništvo
na slijedeći način:
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja ,
- provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
- prema postojećem kalendar obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje ,
- prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,
- uvrštavanjem na web stranicu općine informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za informiranje
građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti
osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite.
6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina sa
odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine.
U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju:
- uspostaviti kontakte sa Požeško-Slavonskom županijom, budući da se sustav civilne zaštite u kriznim
situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći,
- uspostaviti kontakte sa susjednim gradovima i općinama, budući da se sustav civilne zaštite u
kriznim situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći,
- uspostaviti pograničnu suradnju u području civilne zaštite sa susjednim
7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito
djelovanje sustava civilne zaštite.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava civilne
zaštite. U Proračun je potrebno planirati sredstva za financiranje sustava civilne zaštite imajući u vidu odredbe
Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe posebnih propisa:
Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za:
- stožer civilne zaštite
- postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu,
- Postrojbi civilne zaštite (opremanje i smotriranje),
- službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
- udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području (Crveni križ,
Hrvatska gorska služba spašavanja)
- ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje,
- unapređenje sustava civilne zaštite (edukacija, intelektualne usluge, promidžba, vježbe),
- naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite,
- naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja mjera civilne zaštite.
8. ZAKLJUČAK
Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike prijetnje i ugroze
koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata
civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz
proračuna.
Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će Općina Donji Andrijevci na kraju
planiranog razdoblja imati :
-

završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata,
završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Službe i pravne osobe koje se zaštitom i
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spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave,
formirane postrojbe civilne zaštite,
djelomično popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima,
educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja.
educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite,
višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće povjerenje u sustav.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

KLASA: 810-01/16-01/19
URBROJ: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 6.6.2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.

načelnik općine
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Siječanj-veljača

Izrada plana vježbi civilne zaštite

Provesti edukaciju tima opće
namjene (požar otvorenog
Travanj- svibanj
prostora)
Prikupiti Planove rada udruga
koje se nalaze u Odluci o pravnim
Siječanj-prosinac
osobama od interesa za zaštitu i
spašavanje
Zatražiti Izvješće o radu i Plan
studeni
rada DVD-a Donji Andrijevci
Ishoditi izvješće o stanju sustava
studeni
uzbunjivanja
Izraditi analizu stanja sustava
prosinac
civilne zaštite
Izraditi smjernice za organizaciju
prosinac
i razvoj sustava civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente. Kontinuirano tijekom

Ovlaštenik

Rujan-studeni

Ovlaštenik

Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod

DVD Donji Andrijevci

Udruge od interesa za
zaštitu i spašavanje.

DVD Donji Andrijevci

Ovlaštenik

Načelnik općine

Ovlaštenik

srpanj

travanj - lipanj

Izrada procjene rizika od velikih
nesreća

2016.g.
Nositelji izrade

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

Rokovi izvršenja

Aktivnosti

-

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod

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

Suradnja

Izvješće se podnosi
općinskom vijeću

Napomena
načelnik općine daje
suglasnost na nacrt
Procjene,
PU DUZS daje svoje
mišljenje i Procjenu
prosljeđuje
ravnatelju
DUZS na dobivanje
suglasnosti.
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ožujak

veljača

Rokovi izvršenja

Izvršiti obuku povjerenika civilne
svibanj
zaštite
Dostaviti izvode pravnim
svibanj
osobama iz Plana djelovanja
civilne zaštite.
Izvršiti obuku zapovjednika i
Prema rasporedu
zamjenika zapovjednika postrojbe
Učilišta
i zapovjednika skupina
Prikupiti Planove rada udruga
travanj
koje se nalaze u Odluci o pravnim
osobama od interesa za zaštitu i
spašavanje
Zatražiti Izvješće o radu i Plan
studeni
rada DVD-a Donji Andrijevci
Planirati sredstva za potrebe
studeni
postrojbe CZ zbog uvrštenja u
Proračun.
Ishoditi izvješće o stanju sustava
studeni
uzbunjivanja
Napraviti analizu izvršenja
prosinac
Smjernica za 2016.
Napraviti Izvješće o stanju
prosinac
sustava civilne zaštite
Ažurirati sve planske dokumente. Kontinuirano tijekom

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

Aktivnosti

Suradnja

DUZS PU Slavonski Brod

Udruge od interesa za zaštitu i
spašavanje
DUZS PU Slavonski Brod

Izvješće se podnosi
općinskom vijeću

Napomena
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Ovlaštenik

Stožer civilne zaštite

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite

DVD Donji Andrijevci

Udruge od interesa za
zaštitu i spašavanje.

Učilište za vatrogastvo i
civilnu zaštitu

ovlaštenik

DUZS PU Slavonski Brod

načelnik općine

2017.g.
Nositelji izrade

Broj: 11
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DUZS PU Slavonski Brod
DUZS PU Slavonski Brod

Učilište za vatrogastvo i
civilnu zaštitu
načelnik općine

Jedinstveni upravni odjel
općine Donji Andrijevci
Udruge od interesa za
zaštitu i spašavanje.

vatrogasna zajednica
Stožer civilne zaštite

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

svibanj
ožujak

prema rasporedu
Učilišta
travanj

svibanj

rujan

studeni
studeni.

studeni

studeni

studeni

načelnik općine

veljača

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

2018.g.
Nositelji izrade

rokovi izvršenja

Aktivnosti

DUZS PU Slavonski Brod

DUZS PU Slavonski Brod

Suradnja

Izvješće se podnosi
općinskom vijeću

Napomena
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načelnik općine

DVD Donji Andrijevci

Rujan

listopad

studeni

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne zaštite

Udruge od interesa za
zaštitu i spašavanje.

rujan

listopad

načelnik općine

travanj

Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite

travanj

listopad

DUZS PU Slavonski Brod

ožujak

Planirati sredstva za potrebe
postrojbi CZ zbog uvrštenja u
Proračun.
Ishoditi izvješće o stanju sustava
uzbunjivanja
Napraviti analizu izvršenja
Smjernica za 2018.

načelnik općine

veljača

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

2019.g.
Nositelji

Rokovi izvršenja

Aktivnosti

DUZS PU Slavonski Brod

Suradnja

Napomena
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13.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i članka 29.
Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik BPŽ“ 10/09, 2/11, 3/13, i 14/14), a na prijedlog načelnika
općine Donji Andrijevci, Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 18. sjednici Općinskog vijeća održanoj
dana 6.6.2016. donosi
ANALIZU
stanja sustava civilne zaštite na području općine Donji Andrijevci za 2015. godinu
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja
ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta
djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i
katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
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f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava
sljedeće zadaće:
–
u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
–
donosi procjenu rizika od velikih nesreća
–
donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
–
donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–
osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj
nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
–
donosi plan djelovanja civilne zaštite
–
donosi plan vježbi civilne zaštite
–
priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–
kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne
zaštite
–
donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih
uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih
snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
–
izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira
procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
–
osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi
drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
–
osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te
vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
–
osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu
nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od
šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.
ZAKONSKE ODREDBE
Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15)
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne
novine 30/14)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja(Narodne novine 67/14)
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine
40/08)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
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spašavanja (Narodne novine 44/08)
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(Narodne novine 111/07)

-

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2015.g. poduzeto je sljedeće:
 Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
 Provedena je obuka iz postupaka prve pomoći, te je izvršeno usklađivanje pripadnika sa evidencijom
ureda za obranu,
 Donesene su Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015. g.
 Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u
2015. godini
2.

CIVILNA ZAŠTITA: (stožer zaštite i spašavanja, tim CZ opće namjene)

FUNKCIJA

IME I
PREZIME

TELEFON
ADRESA
POSAO

Načelnik Stožera

Ivan Musa

Zamjenik načelnika
Stožera
Član Stožera za
protupožarnu
zaštitu
Član Stožera za
komunalne
djelatnosti
Predstavnik
Policijske uprave
Predstavnik
Područnog ureda
za zaštitu i
spašavanje
Član Stožera za
medicinsko
zbrinjavanje
Član Stožera za
veterinarsko
zbrinjavanje i
asanaciju
Član Stožera za
zbrinjavanje
stanovništva i
evakuaciju

Ivan
Vukašinović
Ivan
Vukašinović

D. Andrijevci,
Kolodvorska 13
D. Andrijevci
M. Gupca 13
D. Andrijevci
M. Gupca 13

Franjo
Jurković

D. Andrijevci
Trnavačka 9

471-084

Osijek,
Podravska 16

416-707

Krešimir
Vučković

D. Andrijevci
B. Radića 33

201-670

Josip Tomić

D. Andrijevci,
Trg kralja
Tomislava 12

Franjo
Jurković

D. Andrijevci
Trnavačka 9

Željko
Vukoja
Zora
DragunŠmital

-

471-084

STAN

TELEFON
24 SATA

471-071

099/235-3480

471-146

091/1444-532

471-146

091/1444-532

471-311

091/1444-592,
099/8781-095

091/591-9843

471-067

098/263-489

471-261

099/317-2133

471-311

091/1444-592,
099/8781-095

Održana je 1. sjednica stožera zaštite i spašavanja na kojima se raspravljalo o stanju sustava zaštite i
spašavanja na području općine.
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2.1. Tim civilne zaštite opće namjene
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim civilne zaštite opće
namjene koji broji 29 (dvadestidevet) obveznika.
Određeno 4 (četiri) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.
Provedena je obuka iz postupaka prve pomoći, te je izvršeno usklađivanje pripadnika sa evidencijom ureda za
obranu. Za pripadnike tima CZ kupljeni su radni kombinezoni.
2.2. Povjerenici civilne zaštite
Predviđeni su povjerenici civilne zaštite za 4 (četiri) mjesna odbora sukladno planu civilne zaštite, ali nisu
provedeni u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje.

3. PREVENTIVA
Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.

3.1. Plan zaštite i spašavanja
Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i
spašavanja na određenom području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja,
preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava,
te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planovi se sastoje od:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3. Mjera zaštite i spašavanja.
Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati
katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
-

poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,

-

potres,

-

opasnosti od prirodnih uzroka,

-

tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u
gospodarstvu i u prometu,

-

nuklearne i radiološke nesreće,

-

epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.

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

4. VATROGASTVO
Za redovnu djelatnost DVD-a Donji Andrijevci, sukladno članku 45. Zakona o vatrogastvu, u proračunu za 2015.
godinu ostvarena su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn.
Za izgradnju 4. faze novog vatrogasnog doma u Donjim Andrijevcima (fasada i vanjsko uređenje) realizirana su
sredstva u iznosu od 525.987,56 kn.

5.

SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje evidentirani su u Planu zaštite i spašavanja.
6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one segmente
sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju
utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva,
imaju iskustva u organizaciji i dr.
Udruge građana:
1. Športsko- ribolovna udruga „Štuka“ , J. Kozarca 7, D. Andrijevci
2. Lovna jedinica „Jastreb“, Zagrebačka 182, D. Andrijevci
3. Lovna jedinica „Vepar“, J. Kaštelana 35, Novo Topolje
4. Lovna jedinica „Srna“, I. L. Ribara 22, Staro Topolje
7. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU općine
7.1. Operativne snage zaštite i spašavanja
1. Općinski stožer zaštite i spašavanja
2. Tim civilne zaštite opće namjene
3. Povjerenici civilne zaštite
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevci
7.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na području općine
Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na području općine navedene su
u Planu zaštite i spašavanja.
ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava zaštite i spašavanja
zadovoljavajuće.
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Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena su smotriranja i
popuna Tima civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim
dokumentima, a stožer zaštite i spašavanja aktivno je uključen u provođenje mjera zaštite i spašavanja.
U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga zaštite i spašavanja kroz
provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju navedenih
zadaća.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 810-01/16-01/17
URBROJ: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 6.6.2016. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.
IZVOD IZ REALIZACIJE PRORAČUNA
općine o visini planiranih i ostvarenih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2015. godini
NAZIV POZICIJE
Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo CZ - odore

PLANIRANO

OSTVARENO

0,00

0,00

12.000,00

8.500,00

3.000,00

0,00

Vježba snaga zaštite i spašavanja

0,00

0,00

Smotriranje post rojbe opće namjene i vježba

0,00

0,00

Redovito tekuće ažurir. priloga i podataka iz sadržaja
dokumenata čl. 50 Pravilnika

12.000,00

12.000,00

DVD Donji Andrijevci

90.000,00

90.000,00

Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Slav.
Brod

15.000,00

15.000,00

5.000,00

5.000,00

137.000,00

130.500,00

Post rojbe civilne zaštite - odora
Poslovi zaštit e i spašavanja - procjena, Plan ZiS i CZ

UKUPNO:
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14.

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, 14/14), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 18. sjednici održanoj 6. 6.
2016. godine donosi
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje općine
Donji Andrijevci

I.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje
općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 14/13 i 7/15).

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Klasa : 810-01/16-01/20
Urbroj: 2178/04-03-16-1
Donji Andrijevci, 6.6.2016.
Predsjednik
Marin Degmečić, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

21.

Na temelju članka 35 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96,
68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01 i 79/06) i čl. 40. Statuta općine Gornja Vrba (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br. 09/09, 09/11, 3/13), donosim slijedeću:
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
na području općine Gornja Vrba
I
U Odluci o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta na području općine
Gornja Vrba, (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 03/09) članak 16. mijenja se i glasi:
„ Pravna ili fizička osoba koja lokaciju koristi shodno članku 14. Odluke, korištenje lokacije plaća samo za
vrijeme korištenja, po danu, u slijedećim iznosima:
- do 4 m2
50,00 kn/ po danu
- od 5 m2 do 20 m2
80,00 kn/ po danu
- od 21 m2 do 100 m2
200,00 kn/ po danu
- preko 100 m2
500,00 kn/ po danu
Za korištenje lokacije za:
- ljetne terase, parkirališta, stovarišta građevnog materijala
- za kioske i pokretne ugostiteljske objekte
- za prodaju poljoprivrednih proizvoda na klupama ,

10 kn/m2 mjesečno
100 kn/ po objektu, mjesečno
100 kn/ po klupi, mjesečno

Općinski načelnik može obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sa sjedištem na području općine Gornja
Vrba, dodijeliti lokaciju ispred vlastitog stambenog objekta, na korištenje bez naknade, ukoliko se ista koristi za
prodaju vlastitih proizvoda.„
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 363-02/16-01/7
URBROJ: 2178/28-01-16-1
U Gornja Vrba, 1.6.2016.godine
Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl.ing.,v.r.
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OPĆINA KLAKAR

14.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (NN 24/13), Općinsko vijeće općine Klakar na 25. sjednici održanoj
31.svibnja 2016. godine donijelo je:
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Klakar za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2015. godine
I
U Proračunu općine Klakar u razdoblju od 01.01. – 31.12.2015. godine ostvareno je 4.309.219,77 kn prihoda.
Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 4.452.844,37 kn.
II
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak prihoda i
primitaka :
Ostvareni prihodi i primici 4.309.219,77 kn
Izvršeni rashodi i izdaci 4.452.844,37 kn
Manjak prihoda i primitaka 143.624,60 kn
III
Stanje novčanih sredstava na žiro-računu broj HR53 2484008 1818500008 na dan 01.01.2015. godine bilo je
270.873,44 kn, a na dan 31.12.2015. iznosilo je 24.941,73 kn.
IV
Općina Klakar u Proračunu za 2015. godinu nije planirala tekuću pričuvu.
V
Općina Klakar nije primala niti davala zajmove.
VI
Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine iznose:
Potraživanja za poreze
Potraživanja za koncesije
Potraživanja za zakup polj. zemljišta u vlasništvu države
Potraživanja za zakup polj. zemljišta u vlasništvu općine
Potraživanja od zakupa i iznajm. domova i stolova

112.432,38
21.112,26
95.766,51
58.742,86
6.030,00
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Potraživanja za nezakonito izgrađene građevine
Potraživanja za grobnu naknadu
Potraživanja za priključak na vodu
Potraživanja za šumski doprinos
Potraživanja za vodni doprinos
Potraživanja za komunalni doprinos
Potraživanja za sufinanc. za izgradnju ceste
Potraživanja za prodano poljop. zemljište
Potraživanja koja se refundiraju (grijanje)
Potraživanja za zakup i iznajmljivanje imovine
Potraživanja od prodaje uredske opreme
Potraživanja za naknade za korištenje nefinan. imovine
UKUPNO POTRAŽIVANJA =
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94.058,25
55.090,00
18.020,00
358,18
69,33
19.441,80
4.490,00
94.886,29
24.715,05
33.104,00
1.000,00
480,00
639.796,91 kn

VII
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2015. god.:
Obveze za zaposlene (plaća 12/15) ………………………………………
Obveze za jamčevine ………………………………………………….
Obveze dobavljačima za izgradnju ………………………………………
Obveze prema dobavljačima (listing) ……………………………….....
UKUPNO OBVEZE

42.510,74
46.677,96
78.198,59
11.502,59
178.889,88 kn

OPĆI DIO
VIII
Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priložene tabele –Izvještaj o izvršenju općeg dijela
Proračuna općine Klakar za razdoblje od 01. siječnja – 31.prosinca 2015.g.
POSEBNI DIO
IX
Posebni dio godišnjeg izvještaja općine Klakar za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.godine sadrži
rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
X
Godišnji obračun Proračuna općine Klakar zajedno sa Izvještajem o izvršenju općeg dijela proračuna općine
Klakar bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» i Internet stranici
www.opcinaklakar.hr.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 400-05/16-01/2
URBROJ: 2178/07-02-16-1
Klakar, 31.svibnja 2016.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić,ing.str., v.r.
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ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2015. GODINE
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15.

Temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 25. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine, donijelo je:
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2015.godine
Članak 1.
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.025.827,90 kn koristit će se za pokriće manjka prihoda od
nefinancijske imovine.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 1.112.550,26 kn.
Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.025.827,90 kn ostaje nam manjak
prihoda poslovanja u iznosu od 86.722,36 kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 400-05/16-01/3
URBROJ: 2178/07-02-16-1
Klakar, 31.svibnja 2016.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str., v.r.
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16.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar na
svojoj 25. sjednici održanoj 31. svibnja 2016.godine, usvojilo je:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Klakar za 2015. godinu
Članak 1.
Programom i Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Klakar u 2015.godini planirana su sredstva za:

Red.
Naziv
br.
- Javne površine
1.
Izrada projektne dokumentacije i izgradnja staza
(nogostupa) u Ruščici
- Izgradnja javne rasvjete
2.
Izgradnja projekta javne rasvjete u Donjoj Bebrini, Gornjoj
Bebrini, Klakaru i Ruščici

Planirano

Ostvareno

160.000,00 kn

126.948,59 kn

44.000,00 kn

43.250,00 kn

3.

- Izgradnja javne rasvjete u ZMG „Biđevi“ Ruščica

91.000,00 kn

90.468,75 kn

4.

- Izgradnja vodovodne mreže u ZMG „Biđevi“ Ruščica
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Izgradnja kanalizacije u gospodarskoj zoni „Biđevi“
Ruščica dužine cca 1.500 metara;
Izrada projekta odvodnje oborinskih voda u Ruščici;
- Opskrba pitkom vodom
Proširenje i izgradnja vodovodne mreže na području općine
i izrada kućnih priključaka na općinske objekte

83.000,00 kn

82.499,64 kn

425.000,00 kn

420.439,14 kn

20.000,00 kn

0,00 kn

823.000,00 kn

763.606,12 kn

5.

6.

UKUPNO
Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Klakar za 2015.godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/16-02/13
URBROJ: 2178/07-02-16-1
Klakar, 31.svibnja 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str., v.r.

Broj: 11

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1639

17.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/09. i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar na
svojoj 25. sjednici održanoj 31. svibnja 2016. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izviješća načelnika o radu
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.godine
I
Općinsko vijeće općine Klakar usvaja Izvješće načelnika o radu za razdoblje od 01.01. do 31.12.
2015.godine.
Tekst izvješća sastavni je dio ovog Zaključka.
II
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko posavske
županije“ i na stranici općine:www.opcinaklakar.hr
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/16-02/12
URBROJ: 2178/07-02-16-1
Klakar, 31.svibnja 2016.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Vinko Lucić, ing. str., v.r.
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18.

Na temelju članka 28. Stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i
članka 29. Statuta općine Klakar i članka 5. Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta („Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj 31.svibnja
2016. godine, usvojilo je:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2015. godini
Članak 1.
Programom i Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Klakar u 2015 godini utrošeno je 660.103,64 kuna kako slijedi:

Red.
Naziv
Planirano
Ostvareno
br.
održavanje javnih površina i pješačkih staza
redovito održavanje javnih zelenih površina, košenje
1.
20.000,00 kn
19.276,25 kn
trave i čišćenje parkova i površina ispred objekata u
vlasništvu općine, te održavanje drugih javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
čišćenje snijega, košenje bankina i kanala i dr., te
2.
nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova kamenom, 433.000,00 kn 432.992,00 kn
ugradnja cijevnih propusta i tarupiranje poljskih putova,
bankina i kanala
održavanje groblja
3.
redovito košenje mjesnih groblja, te održavanje
50.000,00 kn
47.578,89 kn
mrtvačnica
javna rasvjeta
4.
troškovi zamjene rasvjetnih tijela, te
165.000,00 kn 160.256,50 kn
troškovi potrošnje električne energije za javnu rasvjetu
UKUPNO

668.000,00 kn

660.103,64 kn

Članak 2.
Ovo Izviješće o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
2015.godini objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/16-02/14
URBROJ: 2178/07-02-16-1
Klakar, 31.svibnja 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić, ing.str., v.r.
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19.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta (''Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), dana 31. svibnja 2016. godine, Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 25. sjednici donosi:
ODLUKU
o stavljanju van pravne snage Rješenja o imenovanju stožera zaštite i spašavanja
općine Klakar
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Klakar ovom Odlukom stavlja van pravne snage Rješenje o imenovanju stožera
zaštite i spašavanja općine Klakar (KLASA: 021-05/13-02/23; URBROJ: 2178/07-02-13-1) donesene na
3.sjednici Općinskog vijeće održane 20. rujna 2013.godine i objavljene u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“ broj 17/2013, te Rješenje o izmjeni i rješenja o imenovanju stožera zaštite i spašavanja općine
Klakar (KLASA: 021-05/13-02/30; URBROJ: 2178/07-02-13-1 od 28.studenog 2013.god. i Rješenje o izmjeni i
rješenja o imenovanju stožera zaštite i spašavanja općine Klakar (KLASA: 021-05/14-02/2; URBROJ: 2178/0702-14-1 od 20.ožujka 2014.godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/16-02/15
URBROJ: 2178/07-02-16-1
Klakar, 31.svibnja 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KLAKAR
Vinko Lucić, ing., v.r.

OBRAZLOŽENJE:
Navedene Odluka donesene su temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/17, 38/09 i
127/10), temeljem kojeg su predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosili
Odluku o imenovanju stožera zaštite i spašavanja.
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) koji je stupio na snagu 1.8.2015. u članku 20. citiranog
Zakona propisano je da mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode operativne snage i to stožer civilne
zaštite.
U članku 24. Stavak 1. citiranog zakona i članka 6. Stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine Republike
Hrvatske br. 37/16) propisano je da Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odlukom osniva
stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera.
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Broj: 11

20.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta („Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 12/09 i 6/13), Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 25. sjednici
održanoj 31.svibnja 2016.godine, donijelo je:
ODLUKU
o promjeni naziva Sportsko – rekreacijskog centra „Strovići“

Članak 1.
Na temelju inicijative Skupštine nogometnog klupa „Posavac“ Ruščica i na temelju Odluke o
promjeni naziva Sportskog-rekreacijskog centra „Strovići“ donesene na sjednici Mjesnog odbora Ruščica
dana 11.travnja 2016.godine, Općinsko vijeće općine Klakar istu prihvaća, te mijenja naziv Sportskog –
rekreacijskog centra „Strovići“ u Sportsko – rekreacijski centar „Antun Iličić – Braco“.

Članak 2.
Općinsko vijeće obvezuje općinskog načelnika i Jedinstveni upravi odjel za daljnju provedbu ove
Odluke.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/16-02/16
URBROJ: 2178/07-02-16-1
Klakar, 31.svibnja 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE KLAKAR
Vinko Lucić, ing., v.r.

Broj: 11
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OPĆINA OKUČANI

9.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. a u svezi s člankom 22. stavkom 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN br. 26/03, pročišćeni tekst), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom
gospodarstvu (NN br. 82/04) i Uredbe o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 110/04), te članka
34. Statuta općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», 10/09 i 04/13) Općinsko vijeće
općine Okučani na svojoj 19. sjednici održanoj dana 30. svibanja 2016. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Članak 1.
Programom održavanja komunalne infrastrukture ostvareno je 739.231,17 kn od planiranih 832.000,00 kn.

Članak 2.
U 2015.godini opseg održavanja komunalne infrastrukture planiran je sukladno realnim materijalnim i
predvidivim financijskim sredstvima s naslova komunalne naknade i doprinosa.
Izvršenje Programa bit će u korelaciji s prikupljenim sredstvima iz navedenog izvora financiranja.
Program obuhvaća:
I.

Odvođenje atmosferskih voda
Planirano

Ostvareno

Održavanje, čišćenje slivnika, izmuljenje jaraka, odžavanje čistoće u fontani, održavanje svih ostalih objekata za
odvodnju atmosforskih voda i odvodnih otvora
10.000,00 kn
2.670,00 kn
____________________________________________________________
Ukupno I :
II. Održavanje čistoće javnih površina
a)
b)

Održavanje spomen obilježja
12.000,00 kn
7.943.25 kn
uklanjanje otpalog granja, zaštita, obrezivanje stabala i ukrasnog grmlja i lišća
25.000,00 kn
26.367,83kn
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c ) metenje javnih površina, sakupljanje lišća,
uklanjanje uličnog otpada, podr.Okučana
92.000,00 kn
d) košenje travnatih površina
125.000,00 kn
e) razni drugi radovi na javnim površinama (odvoz glomaznog otpada i sl.)
10.000,00
g) usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa za otpad
8.000,00 kn
________________________________
- Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani
272.000,00 kn
- ugovoreni poslovi sa drugim dobavljačima većih mogućnosti
16.000,00 kn
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92.829,63 kn
115.933,39 kn
4.541,42 kn
9.612,01 kn
257.227,53 kn
11.250,00 kn

____________________________________________________________________________
Ukupno II :
288.000,00 kn
268.477,53 kn

III. Održavanje javnih površina
a)
b)

održavanje makadamskih i pješačkih staza
15.000,00 kn
14.085,12 kn
njegovanje postojećih stabala, ukrasnog grmlja i cvijeća te sadnja novog
10.000,00 kn
4.872,97 kn

c) održavanje kom.objekata i uređaja u općoj upotrebi
fontana, autob.stajal., kino dv., čistač-ica zgrade općine 60.000,00 kn 53.749,89 kn
d) montaža, demontaža pozornice
7.000.00 kn
e) uklanjanje protupravno postavljenih objekata
______________________________________________________________________
Ukupno III :
92.000,00 kn 72.707,98 kn

IV. Održavanje narazvrstanih cesta
a) saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta 31.000,00 kn 14.574,51 kn
b) košenje uz bankine uz nerazvrstane ceste
24.000,00 kn 23.481,25 kn
c) zimska služba ( nabava i posipanje soli, čišćenje od snijega po nerazvrstanim cestama, nogostupima i
parkiralištima)
25.000,00 kn 20.694,89 kn
_________________________________
- Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani
80.000,00 kn 58.750,65 kn
- ugovoreni poslovi sa dobavljačima većih mogućnosti
( rad strojeva za druge vrste komunalnih poslova)
42.000,00 kn 43.994,91 kn
__________________________
122.000,00 kn 102.745,56 kn
V. Održavanje groblja
a) održavanje prilaza grobljima, održavanje zgrade mrtvačnice 10.000,00 kn 3.170,81 kn
_________________________________________________________________
Ukupno IV, V :
132.000,00 kn 105.916,37 kn
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VI. Postavljanje i skidanje svjetlećih lampica
a) postavljanje i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa za Božić

15.000,00 kn

14.251,30 kn

VII. Javna rasvjeta
a) troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela
(žarulje NAV-T250, 210, 150, 125, 70 W, prigušnice-531-125W, 531-400W, 530-150W, 530-250W, osigurači,
rastalni10A, propaljivač 70-400W, razdjelnik MVL/435/2 osigurača i usluga hidraul.pod.košare s rukovateljem).
55.000,00 kn 49.175,47 kn
b) potrošnja el.energije za javnu rasvjetu
240.000,00 kn 226.032,52 kn
_____________________________________________________________________________
Ukupno VII :
295.000,00 kn 275.207,99 kn
Članak 3.
Ovo Izvješće Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmog dana od dana objave u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:363-03/16-01-02
Urbr.:2178/21-01-16-01
U Okučanima, 30. svibnja 2016.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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10.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavke županije” br.
10/09. i 4/13.) i 39. Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 16/09. i
16/13.) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 19. sjednici održanoj 30. svibnja 2016. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Okučani za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2015. god.
I
Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Okučani za razdoblje 1. siječnja do 31.
prosinca 2015. godinu.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 400-06/16-01/05
Urbr: 2178/21-01-16-01
Okučani, 30. svibnja 2016. godine
Predsjednik
Općinsko vijeće
Ivica Pivac, v.r.

11.
Na temelju članka 39. st. 1. i 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12) i članka 34. Statuta općine
Okučani (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09 i 04/13), Općinsko vijeće na svojoj sjednici
održanoj 30. svibnja 2016. godine donijelo je
GODIŠJNJI IZVJEŠTAJ
za 2015. godinu
Članak 1.
Proračun općine Okučani za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži kako slijedi:

Opći dio Proračuna sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.

Članak 2.

Broj: 11
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Posebni dio sadrži izvršenje Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Članak 3.

Broj: 11
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Posebni dio sadrži izvršenje Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi :

Članak 4.
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Posebni dio sadrži izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji kako slijedi :

Članak 5.

Broj: 11
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Klasa : 400-06/16-01-02
Ur. br.: 2178/21-16-01
U Okučanima, 30. svibnja 2016.g.

Općina Okučani
Općinsko vijeće

Ovo Izvješće stupa na snagu 8. dana od objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

Članak 7.

Razvojni program i izvršenje za 2015.g sastavni je dio Godišnjeg izvješća Proračuna.

Članak 6.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac v.r.
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12.

Na temelju čl. 34. Statuta općine Okučani (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09 i
04/13), Općinsko vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj 30. svibnja 2016. godine donosi
ZAKLJUČAK
Odluke o usvajanju izvršenja financijskog provođenja za 2016. godinu
I

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 400-06/16-01-07
Urbroj: 2178/21-02-16-01
Okučani, 30. svibnja 2016. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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13.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 10/09 i
04/13) Općinsko vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj 30. svibnja 2016.godine donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za za 2015. godinu
Članak 1.
Proračunom općine Okučani za 2015.godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa u iznosu od
220.000,00 kn koja su ostvarena u 2015.godini u iznosu od 214.705,11 kn.
Članak 2.
Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.godinu u cijelosti su utrošena za izgradnju
kapitalne infrastrukture u Općini Okučani u 2015.godini temeljem Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture .

Članak 3.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
KlASA: 400-06/16-01-08
Ur.broj: 2178/21-01-16-01
Okučani, 30. svibanj 2016. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.
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14.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 10/09 i
04/13) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 19. sjednici održanoj 30. svibnja 2016.godine donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
Članak 1.
Proračunom općine Okučani za 2015. godinu prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada uz prostoru planirao se u iznosu od 40.000,00 kn koji je ostvaren u iznosu od 38.394.72 kn .
Članak 2.
Programom utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru sredstva su utrošena
za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti naselja Cage, odnosno za dio financiranja izgradnje nogostupa u
Cagama, sukladno Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.godinu.
Članak 3.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
KLASA: 400-06/16-01-08
Ur.broj: 2178/21-01-16-02
Okučani, 30. svibnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.
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15.

Na temelju st. 4.čl. 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o o komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03 pročišć.tekst i 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i čl.34 Statuta općine Okučani ("Sl.vjesnik
Brodsko-posavske županije" br.10/09 i 04/13) Općinsko vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj 30. svibnja
2016. g. donijelo je:
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvršenja financijskog provođenja Odluke o Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2015. g.

I.

II.
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
KlASA: 400-06/16-01-38
Ur.broj: 2178/21-01-16-01
Okučani, 30. svibanj 2016. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.
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16.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije,br.10 /09 i
04/13) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 30. svibnja 2016.g. donijelo je
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u području obrazovanja, kulturi, športu,
javnog informiranja, manifestacija i udruga građana općine Okučani za 2015. godinu
I
1. Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u Proračunu općine Okučani u 2015.godini
izdvojeno je 297.172,08 kn, a planirano je 329.300,00 kn.
Sredstva su utrošena za financiranje programa dječjeg vrtića u Okučanima kao ugovorna strana Ustanove Centra za
predškolski odgoj “Grigor Vitez“ Nova Gradiška.
Financiranje programa osnovnoškolskog obrazovanja za posebne programe-O.Š.Okučani-planirano 10.000,00 kn –
ostvareno je 9.250,00 kn, a financiranje srednjoškolskog obrazovanja i stipendiranje učenika i studenata - planirano je
ukupno 86.000,00 kn – za stipendiranje planirano je 24.000,00 kn, a ostvareno je 24.000,00 kn, sufinanciranje
prijevoza učenika planirano je 62.000,00, a ostvareno je 58.575,00 kn.
Ukupno javne potrebe u području predškolskog odgoja i naobrazbe-planirano je 425.300,00 kn, a ostvareno je
388.997,08 kn .
2. Program javnih potreba u kulturi i javnog informiranja
Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih djelatnosti.
Sredstva za javne potrebe u kulturi iz Proračuna općine Okučani izdvojeno je
za financiranje matične ustanove u kulture u općini :
 Narodne knjižnice i čitaonice Okučani planirano je 100.000,00 kn , a ostvareno je 100.000,00 kn .
-- za djelatnost ustanova i udruga u kulturi koje su od interesa za općinu Okučani, djelatnost javnog informiranja čije
programe, projekte i djelatnosti financira Općina u ukupnom planiranom iznosu 85.000,00 kn , a ostvareno u iznosu od
81.333,33 kn , koji su raspoređeni slijedećim korisnicima :
- KUD "Tkanica" - 28.000,00 , a ostvareno je 25.333,33 kn
- SKD "Prosvjeta" - 8.000,00 kn „ –„ „-„ 7.000,00 kn
- Radio "Bljesak" - 49.000,00 kn „ –„ „-„
49.000,00 kn
Ukupno izvršenje Programa javnih potreba u kulturi i javnom informiranju iznosi – 181.333,33 kn.
- Manifestacije u kulturi
- Susreti povratničkih folklornih skupina RH- kulturna manifestacija koja se održala u kolovozu uz sufinanciranje
Ministarstva kulture, županije Brodsko-posavske, i uz organizaciju općine Okučani i KUD-a Tkanica – planirano je
11.000,00 kn , a ostvareno 10.000,00 kn.
Sredstva od 10.000,00 kn Općina Okučani je sufinancirala istu manifestaciju kroz donaciju KUD-u „Tkanica“ .
Za financiranje ostalih kulturnih programa , planirano je 45.000,00 kn –izrada monografije općine Okučani – izvršeno
je 42.150,00 kn.
Ukupno izvršenje Programa manifestacije u kulturi – 52.150,00 kn
Ostali kulturni programi-planirano-51.000,00 kn – ostvareno -50.000,00 kn .
Za financiranje ostalih kulturnih programa ( investicijsko održavanje objekata kulture- kroz javnu potrebu u kulturi RH
za 2015.g. ugovorom Ministarstva kulture odobrena su sredstva od 40.000,00 kn za projekt Srednjovjekovni grad
B.Stijena koju je kroz stručni, konzervatorski rad obavio Gradski muzej N.Gradiška u iznosu od 40.000,kn-ostvarena
sredstva od 40.000,00 kn upućena su istoj ustanovi, sredstva županije Brodsko-posavske iznos od 8.000,00 kn te iz
proračuna općine Okučani donirana su sredstva za pokriće dijela troškova po dostavljenom Izvješću od 2.000,00 kn
Ukupno Program javnih potreba u kulturi, javnom informiranju te manifestacijama u kulturi ostvaren je u iznosu od
283.483,33 kn.
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3. Program javnih potreba u športu
Programom javnih potreba u športu u Proračunu općine Okučani planirano je u 2015.godini 92.000,00 kn, a ostvareno
je 75.500,00 kn .
Financijska sredstva javnih potreba u športu raspodijeljena su :
- NK "Psunj-Sokol" - 54.000.00 kn planirano-ostvareno – 54.000,00 kn
- ŠRU "Pastrva" – 9.000,00 kn planirano, ostvareno -8.000,00 kn kn
- Biciklistički klub "Sv.Franjo" Okučani-planirano 7.500,00 kn- ostvareno 6.000,00 kn
- Nanbudo Okučani -planirano 7.500,00 kn, a ostvareno 7.500,00 kn
- Ostale udruge u športu – planirano je 9.500,00 kn, a ostvareno 0,00 kn
Manifestacije u sportu :
- program škole nogometa -planirano 7.000,00 kn, ostvareno-0,00 kn
Ukupno Program javnih potreba u športu ostvaren je u iznosu od 75.500,00 kn .
4. Program javnih potreba udruga građana na području općine Okučani i drugih udruga
- Hrvatska udruga umirovljenika planirano 8.000,00 kn , ostvareno-8.000,00 kn
- Društvo „Duga“ Okučani-planirano 2.000,00 kn ostvareno-2.000,00 kn
- Hrvatska udruga "BANJA LUKA"-planirano 9.200,00 kn ostvareno 9.200,00 kn
- Udruga dragovoljaca Domovinskog rata Okučani – planirano 6.000,00 kn , a ostvareno je 4.000,00 kn
- Ostale udruge-udruge proizašle iz Domovinskog rata i druge udruge od interesa za općinu
Okučani-planirano- 11.800,00 kn-ostvareno 9.705,00 kn
Ukupno Program javnih potreba udruga građana na području općine Okučani ostvaren je od planiranih 37.000,00 kn u
iznosu od 32.905,00 kn.
5. Program rada vjerskih zajednica na području općine Okučani
Djelatnost rada vjerskih zajednica financiran u 2015.g. iz proračuna općine Okučani raspoređena su sredstva :
-Financiranje Programa župe "Sv.Vid", planirano 16.000,00 kn, ostvareno-13.485,03 kn
- Financiranje Programa SPC-planirano 8.000,00 kn-ostvareno- 8.000,00 kn.
- Kapitalna donacija pri izgradnji Župnog stana-planirano je 30.000,00 kn, a ostvareno 30.000,00 kn.
Ukupno Program rada vjerskih zajednica planirano je 55.000,00 kn-ostvareno 51.485,03 kn .
6. Manifestacije na području općine Okučani
- Obilježavanje Dana općine Okučani planirano 16. 000,00 kn-ostvareno 15.330,20 kn
Obilježavanje obljetnice "Bljesak" planirano 40.000,00 kn- ostvareno 38.306,50 kn
Obilježavanje Dana mjesnih odbora planirano 11.000,00 kn – ostvareno 10.534,05 kn
Obilježavanje Dani kruha – Okučani, udruga „Kap srca za Hrvatsku“- planirano – 4.000,00 kn - ostvareno -4.000,00 kn
Ostale manifestacije - tradicionalan susret i maraton grada Taszar Mađarska i općine
Okučani-planirano 3.000,00 kn- ostvareno- 1.517,70 kn
Ostale manifestacije- obilježavanje pogibije pripadnika postrojbe RISOVI-Kutina i druge manifestacije od značaja za
općinu Okučani-planirano-13.000,00 kn –
ostvareno- 10.610,90 kn .
Ukupno Manifestacije na području općine Okučani-planirano -87.000,00 kn, ostvareno - 80.299,35 kn

II
Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

Kl.: 400-06/16-01- 16
Ur.br.: 2178/21-01-16- 01
U Okučanima, 30. svibnja 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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17.

Na temelju članka 39.st.2 i čl. 43. st.8 Zakona o proračunu (N.N.br.87/08) i čl.34 Statuta općine
Okučani ("Sl.vjesnik Brodsko-posavske županije" br.10/09 i 04/13), 24. Poslovnika Općinskog vijeća općine
Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.3/02 i 10/09). Općinsko vijeće na svojoj
19.sjednici održanoj 30. svibnja 2016. godine, donijelo je:
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Okučani za 2016. godinu

Članak 1.
Članak 1. mijenja se i glasi: Proračun općine Okučani za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Proračun)
sadrži:

Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi: prihodi/primici i rashodi/izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i
izdataka za 2016. godinu kako slijedi po pozicijama koje se mijenjaju:
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Izmjena i dopuna Plana razvojnih program sastavni je dio Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu.

Članak 4.
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Klasa: 400-06/16-01-03
Urbroj: 2178/21-01-16-01
U Okučanima 30. svibnja 2016. g.

Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”,
a primjenjivat će se za 2016. godinu.

Članak 5.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Broj: 11
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18.

Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15), te članka 34. Statuta
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09. i 4/13), Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 19. sjednici održanoj 30. svibnja 2016. godine donijelo je
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području općine Okučani
1. UVOD
Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) definirano je da
predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 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.
Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području općine Okučani, a sukladno razmjeru
opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša, s ciljem ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite
donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Okučani (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava
civilne zaštite).
2. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini
Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Općinski načelnik općine Okučani doni je Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite općine Okučani po
prethodno pribavljenom prijedlogu službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću, te sukladno
članku 6. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN br. 082/2015), te temeljem članka 21 navedenog Zakona,
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.
Čelnik Državne uprave donosi pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite. Način rada stožera civilne zaštite uređuje se
poslovnikom koji donosi čelnik Državne uprave za Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ili izvršno tijelo
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za stožer koji osniva. Slijedom navedenog, a nakon što se
donesu gore navedeni dokumenti, općina Okučani će donijeti Odluku o sastavu stožera civilne zaštite te poslovnik
rada navedenog stožera.
Kontakt podaci (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati. Za Stožer
civilne zaštite potrebno je osigurati konstantno usavršavanje na sljedeći način:
Upoznavanje Stožera civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015)
a prije svega o:
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- Mjere sustava civilne zaštite
- Ustrojavanje sustava civilne zaštite
- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Sudionici u sustavu civilne zaštite
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih
Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Pripremi za izradu Procjene rizika
Rok izvršenja: sjednica Stožera civilne zaštite u prvoj polovici 2016. godine.
- Nositelj: Općina Okučani
- Izvršitelj: Područni ured za civilnu zaštitu Slavonski Brod
Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati u planskim
dokumentima.
2. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE,
VODITELJI SKLONIŠTA
2.1 POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civlne zaštite potrebno je:
- oformiti i popuniti postrojbu Civilne zaštite
- izvršiti smotru postrojbe Civilne zaštite
Rok izvršenja: listopad 2016. godine
Izvršitelj: Općina Okučani
Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite u mobilizacijskim dokumentima u
svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.
Izvršitelj: Općina Okučani
Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2016. godine.
2.2. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Upoznavanje Povjerenika civilne zaštite s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/2015) a prije svega o:
- imenovati povjerenike i zamjenike povjerenika
- Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih
Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća
Izvršitelj: Općina Okučani u suradnji s Područnim uredom civilne zaštite Slavonski Brod
Rok izvršenja zadaće: druga polovica 2016. godine.
2.3. VODITELJI SKLONIŠTA
Sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi
skloništa i drugi objekti za zaštitu („Narodne novine", broj 2/91.) područje općine Okučani spada u područje 4.
stupnja ugroženosti te se treba razdijeliti u jednu ili više zona u kojima se osigurava zaštita stanovništva u
zaklonima (zaklonom se smatra djelomično zatvoren prostor izgrađen ili konstruktivni i organizacijski
prilagođen pružanju zaštite od ratnih djelovanja). Potrebno je voditi evidenciju i konstantno ažurirati podatke o:
- uvjetima za sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara,
- prostore za javna skloništa,
- održavanje postojećih javnih zaklona.
Izvršitelj: Stožer civilne zaštite općine Okučani
Rok izvršenja zadaće: prva polovica 2017. godine.
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3. VATROGASTVO:
Dobrovoljno vatrogasno društvo /DVD/ Okučani
U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi za 2016. godinu planirana je kontinuirana edukacija
članova DVD-a za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, mogućim akcidentima, poplavama i
slično.
Posebna usavršavanja članova DVD-a: pružanje prve pomoći, usavršavanje za rad hidrauličnim alatima, u
prometnim intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa
Proračunom općine Okučani za 2016. god. za potrebe DVD-a planirano je ukupno 105.000,00 kuna što će se
utrošiti za rad DVD i za nabavku opreme koja nedostaje a bila bi nužna u provođenju akcija civilne zaštite.
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA CIVILNU ZAŠTITU
Na području općine Okučani aktivno djeluje Lovačka udruga "Vepar" i Športsko-ribolovna udruga
"Pastrva" koji mogu biti od velikog značaja za civilnu zaštitu.
5. PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA CIVILNE ZAŠTITE, općine OKUČANI
DOBITI ZADAĆU
5.1. Komunalno poduzeće "SLOBOŠTINA"
Komunalno poduzeće "Sloboština" d.o.o. Okučani, u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama civilne
zaštite u 2016. godini treba planirati provesti:
- vježbe evakuacije (travanj 2016. godine),
- simulacija izvanredne situacije (lipanj 2016. godine)
- vježba simulacije onečišćenja voda (listopad 2016. godine)
oprema koja nedostaje a bila bi nužna u provođenju akcija Civilne zaštite
- vreće za pijesak 1000 komada
- apsorbens za ugljikovodike
- nosila za ozlijeđene osobe
- vježbu evakuacije za poduzeće (siječanj 2016. godine)
- vježba simulacije onečišćenja voda (listopad 2016. godine)
- sudjelovanje kao tehnička potpora na vježbama koje provodi lokalna samouprava (prema zahtjevima tijekom
2016. godine)
Sa pravnim osobama koje će iz područja civilne zaštite dobiti zadaću potrebno je održati sastanak na kojem će
se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.
Izvršitelj: Općina Okučani u suradnji s područnim uredom za Civilnu zaštite Slavonski Brod.
Rok izvršenja: lipanj 2016. godine
6. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA
CILJ: U organizaciji civilne zaštite u Općini Okučani, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska
podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama,-potrebno je :
- započeti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika civilne zaštite u skladu s normama u Europi,
- uspostaviti sustav uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,
- provjeriti čujnost sirena na području općine Okučani
- posvetiti posebnu pažnju instaliranja sustava uzbunjivanja stanovništva na lokacijama na kojima se mogu
naći ili nalaze opasne tvari. Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima ako ih bude), Područni
ured za civilnu zaštitu, DVD-a.
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EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

CILJ: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito
reagiraju, pojedinci su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati, što ponekad može
imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati stanovništvo na
slijedeći način:
-

provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za civilnu zaštitu,
prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,
uvrštavanjem na web stranicu općine dijelove Plana civilne zaštite, korisnih za informiranje građana o
načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti osjećaju
sigurnosti građana u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite.
Nositelj zadaće – Općina Okučani (Stožer Civilne zaštite),
Rok izvršenja – kontinuirano tijekom godine.
8. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sustav Civilne zaštite općine Okučani se finacira u cijelosti iz Proračuna općine Okučani.
Cilj je racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava Civilne zaštite. Putema zakonu o Civilnoj
zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne (regionalne) samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i finaciranje,
opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga civilne zaštite.

IZVRŠENO U 2015. GOD. I PLANIRANO U 2016., 2017. i 2018. GODINI
Red.
br.

OPIS
POZICIJE

REALIZIRANO PLANIRANO
U 2015. GODINI U 2016. GOD.

PLANIRANO PLANIRANO
U 2017. GOD. U 2018. GOD.

1

DVD OKUČANI

97.500,00 kn

105.000,00 kn

105.000,00 kn

105.000,00 kn

2

HGSS SL. BROD

5.000,00 kn

5.000,00 kn

5.000,00 kn

5.000,00 kn

3

CRVENI KRIŽ

13.000,00 kn

18.000,00 kn

18.000,00 kn

18.000,00 kn

4

CIVILNA ZAŠTITA

3.056,80 kn

15.000,00 kn

5.000,00 kn

5.000,00 kn
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9. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
CILJ: Razmjenom iskustva, podataka, znanja i vještina s odgovarajućim institucijama postići podizanje
razine sigurnsoti civilnog stanovništa, imovine te eko-sustava. U okviru općine Okučani i šire, potrebito je
kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu Civilne zaštite, dogovarati
zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu s pozitivnim propisima. Isto tako treba nastaviti
suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga
sustava Civilne zaštite na području općine Okučani.
Ovaj Plan razvoja sustava civilne zašite za područje općine Okučani stupa na snagu osmog danom od
dana objave u "Službenom vjeniku Brodsko-posaske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 810-01/16-01-01
Urbr: 2178/21-01-16-01
Okučani, 30. svibnja 2016. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

19.
Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15), te članka 34. Statuta
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09. i 4/13), Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 19. sjednici održanoj 30. svibnja 2016. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Okučani u 2015. godinu
I.
Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Okučani u 2015. godinu
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 810-01/16-01-03
Urbr: 2178/21-01-16-02
Okučani, 30. svibnja 2016. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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20.
Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15), te članka 34. Statuta
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 10/09. i 4/13), Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 19. sjednici održanoj 30. svibnja 2016. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite općine Okučani za razdoblje 2016. - 2019. godini
I.
Usvajaju se Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Okučani za razdoblje
2016. - 2019. godini
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 810-01/16-01-02
Urbr: 2178/21-01-16-02
Okučani, 30. svibnja 2016. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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21.
Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 12. Zakona
o komunalnom gospodarstvu (36/95, 109/95 – Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12,
147/14), i članka 39. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 16/09 i
06/13), a u postupku davanja koncesije koji je započeo danom slanja Obavijesti o namjeri davanja koncesije u
EOJN RH (broj 2016/S 01K-0003804), Općinsko vijeće općine Okučani na sjednici održanoj 30. svibnja.2016.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Okučani
Članak 1.
Općina Okučani (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za komunalnu djelatnost
obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Okučani sljedećem ponuditelju:
Dimnjačarstvo Zagreb, Bratovština 14, Zagreb (u daljnjem tekstu: koncesionar).
Članak 2.
Koncesionar će dimnjačarske poslove obavljati na području općine Okučani.
Članak 3.
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodjeljuje se na rok od 5 (pet) godina koji započinje teći
zaključenjem ugovora o koncesiji između davatelja koncesije i koncesionara.
Članak 4.
Uvjeti i način obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Okučani propisani su Odlukom o
organizaciji i obavljanju dimnjačarskih poslova (Klasa:021-05/01-01/39, Ur.broj:2178/21-01-01-01).
Koncesionar je obvezan dimnjačarske poslove obavljati na način i u skladu sa odredbama Zakona o
komunalnom gospodarstvu, Zakona o koncesijama i Zakona o zaštiti od požara.
Članak 5.
Visina naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u visini od 5.250,00 kuna
godišnje koja se plaća do 30. svibnja, za tekuću godinu.
Članak 6.
Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz cjenika priloženog uz ponudu, koji čini
sastavni dio ove Odluke.
Koncesionar će za pružene usluge teretiti krajnje korisnike, odnosno vlasnike/korisnike stanova/ kuća/
poslovnih prostora i dr. u kojima se nalaze dimovodni objekti, temeljem prethodno ispostavljenog računa
krajnjem korisniku.
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Članak 7.
Davatelj koncesije i koncesionar sklopiti će ugovor o koncesiji u roku od 10 dana, nakon isteka razdoblja
mirovanja koje iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke ponuditelju.
Članak 8.
Ovlašćuje se Načelnik općine Okučani da na temelju ove Odluke, s koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji
kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.
Prilikom potpisivanja ugovora o koncesiji koncesionar je obvezan davatelju koncesije dostaviti bjanko
zadužnicu sa javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje na iznos od 20.000,00 kuna, a
davatelj koncesije će navedenu zadužnicu vratiti koncesionaru po isteku Ugovora.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"..
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 363-01/16-01/03
Urbr: 2178/21-01-16-01
Okučani, 30. svibnja 2016. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Obrazloženje
Na temelju Zakona o koncesijama i Zakona o komunalnom gospodarstvu proveden je postupak davanja
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Okučani. U Elektroničkom oglasniku javne
nabave RH pod brojem 2016/S 01K-0003804 objavljena je Obavijest o namjeri dodjele koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području općine Okučani. Rok za predaju ponuda bio je 30 dana od dana
objavljivanja Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN RH. Stručno povjerenstvo je 23.3.2016. izvršilo
otvaranje jedine ponude koja je pristigla u roku, ponuditelja Dimnjačarstvo Zagreb, Bratovština 14, Zagreb.
Pregledom pristigle ponude, utvrđeno je da ponuditelj Dimnjačarstvo Zagreb, Bratovština 14, Zagreb
ispunjava uvjete koje je davatelj koncesije odredio u postupku davanja koncesije, te je na temelju kriterija
odabira najviše ponuđene naknade za koncesiju odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje
Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, Zagreb. Žalba se izjavljuje u
pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni
obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu. Istodobno s
dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na
dokaziv način.
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22.

Na temelju članka 4. i 5a Odluke o nagradama i priznanjima općine Okučani (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 6/00) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nagradama i priznanjima općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 11/02 i članka 10. Statuta općine Okučani,
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 10/09, 4/13), Općinsko vijeće je na svojoj 19. sjednici
održanoj 30. svibnja 2016. godine, d o n i j e l o
ODLUKU
o dodjeli priznanja općine Okučani u 2016. godini u povodu blagdana sv. Vida Mučenika i Dana općine
Članak 1.
Priznanja općine Okučani u 2016. godini dodjeljuju se:
1. MARINKU STOJIĆ, voditelju Uprave Hrvatskih šuma podružnica Nova Gradiška, za iznimno dobru
suradnju i pomoći pri izgradnji komunalne infrastrukture na području općine Okučani, a naročito u izgradnji
betonskog mosta preko riječice Rogoljnice u Lještanima,
2. SINDIKATU VOZAČA I PROMETNIH RADNIKA ZET-a ZAGREB za nesebičnu i dugogodišnju
pomoć socijalno-ugroženim obiteljima na području općine Okučani,
3. RUŽI VIDOVIĆ stručnoj suradnici za poljoprivredno zemljište i praćenje prostornog planiranja u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Okučani zbog savjesnog i predanog odnosa prema radnim zadacima i
strankama u pružanju stručne i savjetodavne pomoći,
4. DEJANU IVAKIĆ iz Okučana za volonterski doprinos u športu naročito u NK “PSUNJ -SOKOL” i
vatrogastvu kao dugogodišnjem članu DVD Okučani te promicanje kulturne baštine u Dramskoj družbi “Sveti
Vid Mučenik” i KUD-u “Tkanica” iz Okučana
5. JOSIPU CRNKOVIĆ iz Okučana članu Nandbudo kluba "Slavonija" zbog izvrsnih rezultata i osvojenih
brojnih odličja na međunarodnim i državnim natjecanjima te izravne kvalifikacije na Svjetskom nanbudo
prvenstvu u Španjolskoj u 2016. godini,
6. GABRIJELI REDŽIĆ iz Okučana članu Nandbudo kluba "Slavonija" zbog izvrsnih rezultata i osvojenih
brojnih odličja na međunarodnim i državnim natjecanjima u ženskoj kategoriji do 16 godina.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 061-06/16-01/01
Urbr. 2178/21-01-16-01
Okučani, 30. svibnja 2016. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac, v.r.
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23.

Na temelju članka 34. Statuta općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
10/09 i 4/13 ), 24. Poslovnika Općinskog vijeća općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije 16/09 i 16/13) Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12, i 15/15.) Općinsko vijeće
općine Okučani na svojoj 19. sjednici održanoj 30. svibnja 2016. godine donijelo
ZAKLJUČAK
o usvajanju Financijskog izvještaja za 2015. godinu Sloboštine d.o.o. za komunalne djelatnosti

I
Usvaja se Financijsko Izvješće za 2015. godinu Sloboštine d.o.o. za komunalne djelatnosti za razdoblje
1. siječnja do 31. prosinca 2015. godinu.
II
Dobit koje je Sloboštine d.o.o. za komunalne djelatnosti ostvarila u neto iznosu od 18.791,95 kn zadržava
za sebe.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa: 400-06/15-01/09
Urbr: 2178/21-01-15-01
Okučani, 30. svibnja 2016. god.
Predsjednik
Općinsko vijeće
Ivica Pivac, v.r.
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24.

Na temelju st.5. čl.30. Zakona o komunalnom gospodarstvu(N.N. 26/3 – pročišćeni tekst, 2/04 i 110/04
Uredbe: 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i čl. 34. Statuta općine Okučani (Sl. vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 10/09 i 04/13), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 19. sjednici održanoj 30. svibnja 2016.
godine, donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. i projekcija
za 2017. i 2018. godinu
I.
U točki Prometna infrastruktura
(NERAZVRSTANE CESTE , NOGOSTUPI I PARKIRALIŠTA
pod a) Asfaltiranje i uređenje ulice „Bljesak“ u Okučanima (317,67 m): vrijednost investicije: 600.000,00 kn
2
mijenja se i glasi Asfaltiranje i uređenje ulice „Bljesak“ u Okučanima (1.631,10 m lokalne ceste i pješačke
2
staze 266,53 m ): vrijednost investicije: 983.289,38 kn.
(Planirani način financiranja) u 2016. vlastita sredstva: 100.000,00 kn MRRFEU:300.000,00, Proračun BPŽ:
200.000,00 kn mijenja se i glasi:
Planirani način financiranja) u 2016. Vlastita sredstva:483.289,38kn, Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja: 200.000,00 kn, MRRFEU:200.000,00, Proračun BPŽ: 100.000,00 kn
II.
U točki Sportska i socijalna infrastruktura
pod b) Rekonstrukcija društvenog doma u Benkovcu: / vrijednost investicije 250.000,00 kn mijenja se i glasi
Rekonstrukcija društvenog doma u Benkovcu: 312.500,00 kn.
(Planirani način financiranja) u 2016. vlastita sredstva: 150.000,00 kn, Proračun BPŽ: 100.000,00 kn mijenja se
i glasi:
Planirani način financiranja) u 2016. Vlastita sredstva: 312.500,00 kn.
Struktura bespovratnih potpora:
- Hrvatske vode:
150.000,00 kn
- Proračun BPŽ
500.000,00 kn
- MRRFEU:
700.000,00 kn
- Min. poduzetništva i obrta
600.000,00 kn
----------------------------------------------------------------------------Ukupno:
1.950.000,00 kn
UKUPNO VLASTITA SREDSTVA:
UKUPNO BESPOVRATNE POTPORE:
S V E U K U P N O:

1.581.482,53 KN
1.950.000,00 KN

3.531.482,53 KN

mijenja se i glasi:
Struktura bespovratnih potpora:
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Hrvatske vode:
150.000,00 kn
Proračun BPŽ
300.000,00 kn
MRRFEU:
600.000,00 kn
Min. poduzetništva i obrta
600.000,00 kn
Ministarstvo graditeljstva
i prostornog uređenja
200.000,00 kn
--------------------------------------------------------------------Ukupno:
1.850.000,00 kn

UKUPNO VLASTITA SREDSTVA:
UKUPNO BESPOVRATNE POTPORE:

2.127.271,91 KN
1.850.000,00 KN

S V E U K U P N O:

3.977.271,91 KN

KLASA:363-03/16-01-01
URBROJ:2178/21-01-16-01
U Okučanima, 30. svibnja 2016. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

21.

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 24.
sjednici održanoj dana 19. svibnja 2016. godine, donosi:
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o imenovanju članova Stožera
za zaštitu i spašavanje općine Oprisavci i Odluke o razrješenju i
imenovanju jednog člana Stožera zaštite i spašavanja općine Oprisavci

Članka 1.
Općinsko vijeće općine Oprisavci stavlja VAN SNAGE :
- Odluku o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje općine Oprisavci
KLASA: 023-05/13-01/19 , URBROJ:2178/14-01-13-1 od 09.07.2013. g. i
- Odluku o razrješenju i imenovanju jednog člana Stožera zaštite i spašavanja općine Oprisavci , KLASA:
023-05/15-01/11, URBROJ:2178/14-01-15-1 od 19.02.2015. g.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/16-01/13
UR.BROJ: 2178/14-01-16-1
Oprisavci, 19. svibnja 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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22.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
("Narodne novine" broj 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 24. sjednici održanoj 19. svibnja
2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine
Oprisavci za 2016. godinu

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u
Općinskom vijeću općine Oprisavci (dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz proračuna općine Oprisavcii za 2016.
godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu općine Oprisavci za 2016. godinu osigurana sredstva za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 40.000,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna općine Oprisavci za 2016. godinu imaju političke
stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za
svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih
članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Politička stranka za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima pravo na
naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća određenog temeljem članka 6. ove
Odluke.
Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje.
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Članak 7.
Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama kako slijedi:
Redni
broj
1.
2.
2.
3.
4.

Naziv političke
stranke/nositelja
nezavisne liste
HSS
HDZ
SDP
HNS
HSLS
Ostale donacije političkim
strankama
UKUPNO

Broj
članova

Od toga žena

2
4
5
1
1

0
0
0
0
0

Raspoređena
sredst va - KN
4.000,00
8.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
14000,00
40.000,00 kn

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

Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na web stranicama
općine Oprisavci www. opcina-oprisavci.hr , a stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 023-05/16-01/14
URBROJ:2178/14-01-16-1
Oprisavci, 19. svibnja 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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23.

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) , 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 24. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2016. godine,
donosi:
PROGRAM
potpora u poljoprivredi na području općine Oprisavci u 2016.g.

I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se mjere potpora u poljoprivredi, opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele
potpora male vrijednosti općine Oprisavci za 2016. godinu.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna općine Oprisavci za
proračunsku godinu.
Članak 2.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i
ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka
107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u
daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene
poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine,
potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz
izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća
(EZ) br. 104/2000.
Članak 3.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva
poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog
tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s
tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s
drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava
članova u tom poduzeću.
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Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog
ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
Članak 4.
Općina Oprisavci u 2016.g. će dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti:
MJERA 1. Potpore za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača)
Potpore će se odobriti korisniku za subvenciju umjetnog osjemenjivanja stoke u iznosu od 50%, ali ne više
od 80,00 kn po prvoj oplodnji.
Iznos potpore po korisniku je 50%, a najviše 80,00 kn po oplodnji, a maksimalni iznos potpore po
poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 10.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
-

korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge registrirane za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
sjedište poljoprivrednog gospodarstva te stoka za koju se traži potpora treba biti na području općine
Oprisavci, osjemenjivanje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu,
potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu od strane veterinarske stanice koja ima
sklopljen ugovor sa općinom Oprisavci, u pravilu jednom mjesečno, sa priloženom specifikacijom
obavljenih usluga po pojedinom korisniku te sa pripadajućim brojevima usluga i datumima
osjemenjivanja.

-

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 5.
Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću dokumentaciju:
1.
2.
3.
4.

Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe,
Presliku rješenja o Upis u sudski registar – za pravne osobe,
Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
Potvrdu da korisnik nema nepodmirenih obaveza prema Općini Oprisavci,

5. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora,
6. Druge dokumente propisane za određene vidove potpora.
Ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iz ovog Programa ne smije iznositi
više od 20.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.
Članak 6.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom
poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja
granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o
iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.
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OPĆINA OPRISAVCI dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male
vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
III. IZVORI i NAČIN FINANCIRANJA
Članak 7.
Za provođenje ovog Programa za 2016. godinu, sredstva će biti osigurana u Proračunu općine Oprisavci i
isplaćena Ugovorenom izvršitelju usluge nakon izvedene usluge i ispostavljenog mjesečnog računa s popisom
korisnika usluge.
Za provođenje ovog Programa u 2016. godini, planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn.
Općinske potpore će se isplaćivati korisnicima temeljem ovog Programa do utroška planiranih sredstava u
Proračunu općine Oprisavci za 2016.g..
IV. KONTROLA
Članak 8.
Za kontrolu ovog Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci u suradnji s
izvršiteljem usluge.
V. POVRAT SREDSTAVA
Članak 9.
Ukoliko nakon izvršene kontrole na terenu te podnesene dokumentacije od strane korisnika, Jedinstveni
upravni odjel utvrdi nepravilnosti dostavit će zaključak o povratu sredstava dobivene subvencije korisniku.

VI. STUPANJE NA SNAGU
Članak 10.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 023-05/16-01/16
URBROJ:2178/14-01-16-1
Oprisavci, 19. svibnja 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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24.

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 24.
sjednici održanoj 19. svibnja 2016.g. donosi
ODLUKA
o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Oprisavci
za period od 2015. do 2020. godine
Članak 1.
Usvaja se Strateški razvojni program općine Oprisavci za period 2015. do 2020. godine koji je izradila
tvrtka „Lneniček Consulting d.o.o.“ iz Lipika.
Članak 2.
Strateški razvojni program općine Oprisavci za period od 2015. do 2020. godine sastavni je dio ove
Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavite će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“ i na internet stranici www.opcina-oprisavci.hr .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 302-02/16-01/01
URBROJ: 2178/14-01-16-2
Oprisavci, 19. svibnja, 2016. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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25.

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM
općine Oprisavci za period 2015. – 2020. godine

UVODNA RIJEČ OPĆINSKOG NAČELNIKA
Općina Oprisavci je donošenjem odluke o izradi Strateškog razvojnog programa postavila osnovne smjernice za
daljnje unapređenje životnog standarda i boljitka življenja na njenim prostorima u najvećem dijelu poštujući volju
samog stanovništva. U oblikovanju vizije Općine Oprisavci vodili smo se temeljnim načelima održivog
gospodarskog razvoja vodeći računa o povijesnom, kulturnom i prirodnom nasljeđu našega kraja te
specifičnostima prostora u suradnji s vlastitom lokalnom zajednicom te javnim i gospodarskim sektorom.
Suradnja i održavanje obostrano dobrih odnosa s civilnim i gospodarskim sektorom na području Općine
Oprisavci trajna je zadaća svih nas jer jedino se tako stvara i razvija pozitivna percepcija lokalne samouprave u
javnosti.
Naša Općina i dalje će se razvijati kao dinamična i inovativna lokalna zajednica koristeći prednosti samog
prostora te pozicije koja ju svrstava na nezaobilazno mjesto međunarodne tranzicije sjevera prema jugu te istoka
prema zapadu.
Pozicionirani smo tako da se cijelom svojom dužinom naslanjamo na tok rijeke Save što je ujedno i državna
granica, a jedan dio naše Općine uvršten je u Europski projekt NATURA 2000 mreže zaštićenih područja u EU te
nam je stoga zadatak u ostvarivanju ciljeva iz strateškog plana voditi računa o zaštiti flore i faune te očuvanje
raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta. Ciljeve koje smo postavili u ovoj razvojnoj strategiji realno možemo
ostvariti jedino uz zajedničke napore svih zainteresiranih strana, a što će u konačnici dovesti do poboljšanja
kvalitete življenja na ovim prostorima domicijalnog stanovništva, te željom nekih novih obitelji da našu sredinu
prepoznaju kao izvor puta u bolje sutra.
Općinski načelnik
Pejo Kovačević, v.r.
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1. UVOD
Općina Oprisavci je temeljem ponude broj 33/2015 sklopila ugovor sa tvrtkom Lneniček Consulting d.o.o. iz
Lipika za izradu Strateškog razvojnog programa (SRP) općine Oprisavci za vremenski period od 2015. do 2020.
godine. Općina Oprisavci financirati će izradu Strateškog razvojnog programa općine Oprisavci iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u omjeru 85% EU i 15% RH, temeljem natječaja otvorenog od strane
Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na program Ruralnog razvoja mjere 7
"Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima", a podmjera 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za
razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljenih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se
odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti. Točnije operacija 7.1.1.
"Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave. Temeljem potpisanog ugovora i
navedenog natječaja izrađen je SRP Općine Oprisavci, a sve sa ciljem da se projekti koji su proizašli iz ovog
programa financiraju sredstvima EU i nadležnih ministarstava.
Plan je u Strateškom razvojnom programu definirati strateške razvojne projekte koji bi se financirali sredstvima iz
EU fondova i nadležnih ministarstva.
Nakon višegodišnjeg, ne samo slabog rasta, nego čak i nazadovanja gospodarskog kao i društvenog života na
području Republike Hrvatske, ubrzani razvoj se nameće kao nužnost. Dosadašnji centralizirani načini razvoja
„odozgo" nije pokazao značajnije rezultate i stoga je nužno početi s održivim razvojem „odozdo", koji se temelji
na gospodarskom razvoju, zaštiti okoliša i društvenoj pravednosti, od razine jedinica lokalne samouprave, preko
županija do državne razine. Takvim razvojem usvajamo tržišnu demokraciju, sva njezina načela, osobito načelo
supsidijarnosti, koje nalaže da viša razina ne radi ono što dobro može učiniti niža razina.
Odgovor na pitanje: „Čime će svaka lokalna jedinica doprinijeti ukupnom razvoju države?", nisu samo skupovi
želja, nego realno stručno i znanstveno utvrđeni razvojni putovi do ciljeva utvrđenih od strane radne skupine
(skup stručnjaka, zainteresiranih gospodarskih subjekata i građana) koji sudjeluje u izradi Strateškog razvojnog
programa (u nastavku SRP).
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2. POLAZIŠTE

"Europi je ostavljen jasan, ali težak izbor - ili ćemo se zajednički suočiti s neposrednim izazovom oporavka i
dugoročnim izazovima – globalizacijom, pritiskom na resurse, starenjem – kako bismo nadoknadili nedavne
gubitke, povratili konkurentnost, potakli produktivnost i stavili EU na put prema napretku „održiv oporavak". Ili
ćemo nastaviti u sporom i uglavnom nekoordiniranom ritmu s reformama, i tako riskirati da završimo s trajnim
gubitkom bogatstva, tromim postotkom rasta „tromi oporavak" koji može dovesti do visokih stopa nezaposlenosti
i socijalne bijede i relativnog pada na svjetskoj sceni „izgubljeno desetljeće".

Identičnom strategijom se moraju suočiti svi čimbenici održivog razvoja općine Oprisavci, a glavni argument je
prošlih deset godina koje gospodarski gledano nisu iskorištene u potpunosti.
Strateški plan gospodarskog razvoja je usklađen s Razvojnom strategijom Brodsko - posavske županije 2011.2013. kroz dugoročne ciljeve, a to su:
1. Jačanje gospodarstva na način koji vodi značajnom i kontinuiranom povećanju zaposlenosti i kvalitetnih radnih
mjesta.
2. Zaštita prirode i okoliša kao temelj održivog razvoja i gospodarskih aktivnosti.
3. Kontinuirani razvoj obrazovnog sustava u skladu s potrebama gospodarstva.
4. Poboljšanje kvalitete života, razvoj društvene infrastrukture i unapređenje položaja socijalno osjetljivih
skupina.
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SRP općine Oprisavci je usklađen sa strateškim dokumentima Europske unije, Županijskom Razvojnom
strategijom 2011.-2013. godine i Lokalnom razvojnom strategijom (LRS) LAG-a Slavonska ranica 2014. - 2020.
godine u kojoj su definirani opći i specifični ciljevi. Opći ciljevi LRS-a su:
1. Povezivanje tradicije i inovativnosti u razvoju novih proizvoda i usluga kojima se planira doprinijeti povećanju
svijesti stanovništva i razvojnih sudionika o značaju nasljeđa.
2. Razvijati proizvodnu, turističku i rekreacijsku ponudu zasnovanu na održivom korištenju kulturno-povijesne,
tradicijske i prirodne baštine.
3. Razvijati međusektorsko i strukovno povezivanje u razvoju proizvoda i usluga te razvijati društvenu i
komunalnu infrastrukturu.
Specifični ciljevi LRS koji omogućavaju ostvarenje općih ciljeva su:
1. Razvoj poljoprivrede i prerade drveta poticanjem uvođenja novih tehnologija i stvaranja proizvoda s dodanom
vrijednosti temeljeno na načelima održivog razvoja.
2. Razvoj prepoznatljivosti područja i kvalitete života u LAG-u „Slavonska ravnica" jačanjem lokanog razvoja
vođenog lokalnom zajednicom.
Upravo zbog toga u SRP vodilo se računa da bude ne samo usklađen sa strategijama Europske unije nego da
dugoročni ciljevi razvoja budu ujedno i promidžba Europskog sustav vrijednosti.
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3. METODOLOŠKI PRISTUP
Strateški razvojni program općine Oprisavci za vremenski period od 2015. do 2020. godine (skraćeno SRP)
izrađuje se sukladno metodologiji definirane Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu
vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10). Također se koristi i Vodič za izradu strateških razvojnih
programa na lokalnoj razini izrečenog od strane Ekonomskog instituta, Zagreb i GTZ-a, te Priručnik za
Gospodarski razvoj u Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Strateški razvojni program se
također radi prema uputi izrade Strateških planova izdane od strane Ministarstva financija. SRP je usklađen sa
Županijskom razvojnom strategijom kao strateškim razvojnim dokumentima posebnih područja kao što su
Parkovi prirode ili zaštićena područja po Naturi 2000.
Model SRP je zasnovan na konceptu prepoznavanja vlastitih resursa i mogućnosti aktiviranja lokalnog
poduzetničkog potencijala te predstavljanjem lokalnih resursa i mogućnosti za Investitore, a sa ciljem stvaranja
balansa i sinergije između ova dva razvojna pristupa.
U sklopu izrade SRP-a provesti će se dva istraživanja jedno sekundarno o stanju u gospodarstvu i drugo primarno
kroz anketni upitnik i intervju s važnijim namjerama i pregledu stanovništva na području Općine. Sukladno
rezultatima tih istraživanja izvršiti će se definiranje dugoročnih ciljeva, razvojnih prioriteta i konkretnih mjera s
planovima aktivnosti te izvorima financiranja u proračunu Općine, prema različitim djelatnostima i potrebama
svih sudionika u procesu izrade, a kasnije i provedbe SRP-a.
Proces izrade SRP-a teži se zajedničkom međusektorskom dogovoru i zajedničkom definiranju razvojnih
prioriteta s obzirom da zajednicu u tržišnom gospodarstvu čine tri sektora:
* Privatni sektor – gospodarski subjekti koji za cilj imaju ostvarivanje profita, a država ih kroz poreznu politiku
nastoji razvojno usmjeriti. Taj sektor je jedina razvojna komponenta društva.
* Javni sektor – sve institucije i razine vlasti kojima je prvenstveni cilj stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva.
* Nevladin sektor – prije svega interesni sektor, a u našem slučaju udruženje obrtnika i udruga malih poduzetnika
koji je najčešće balans privatnoga i javnoga sektora.
Lokalna samouprava, da bi mogla odrediti lokalne ciljeve i provesti odabrane razvojne projekte (definirane u
katalogu projektnih ideja), mora dobiti smjernice osposobljenoga Stručnog tima. Stručni tim upravlja izradom i
predstavlja SRP partnerskom vijeću koje čine svi predstavnici gospodarskog, javnog i civilnog sektora.
Dakle, mora se ostvariti trajno vertikalno institucionalno i neinstitucionalno partnerstvo uprave, struke i šire
javnosti. Potrebno je ostvariti suradnju lokalne samouprave i privatnog sektora u svrhu izrade i provedbe lokalnih
razvojnih projekata.
Partnerstvo se rukovodi načelima konsenzusa, jednakosti i transparentnosti, operativno, osmišljeno i trajno
horizontalno i vertikalno partnerstvo, mobilizacija su svih postojećih snaga, a poglavito struke, na zajedničkim
razvojnim projektima Općine Oprisavci sa ciljem stvaranja kvalitetne poduzetničke, investicijske i poslovne
klime.
SRP je dokument u kojemu su implementirane zajednički definirane i dogovorene aktivnosti, dokument koji je
usklađen s određenim nacionalnim razvojnim strategijama i programima te regionalnim operativnim planovima i
mikro regionalnim planovima na razini županija i mikroregija. Usklađenost ovih razvojnih dokumenata je vrlo
jak argument i osigurava relevantnost za dobivanje centraliziranih sredstava, ali i prepoznavanje interesa te
pristup prema međunarodnim izvorima financiranja.
Izradom SRP-a ćemo potaknuti suradnju gospodarskih subjekata na području Općine Oprisavci, gospodarsku
aktivnost kroz razvoj poduzetništva, stvaranje novih radnih mjesta i povećanje izvornih prihoda u proračun, a
kroz kvalitetno osmišljavanje razvojnih projekata osigurati povećanje prihoda i od dotacija iz zemlje i
inozemstva, a tu se misli na financijska sredstva nadležnih ministarstava i EU fondove.
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5. ANALIZA STANJA
5.1. POVIJESNI PRIKAZ
Povijesni podaci nam govore o iskopinama na području općine Oprisavci što govori o području pogodnom za
život uz bogatu rijeku Savu. Tako na području općine se nalazi Gajna, veliki pašnjak površine oko 500
katastarskih jutara, smješten između sela i rijeke Save, te je sada zaštićeni krajolik i bogato nalazište povijesnih
iskopina. Povijesne iskopine datiraju od vremena 900. do 450. godina prije Krista pa sve do srednjeg vijeka i
dolaska turaka, a većina je iz perioda Rimskog carstva.
Zanimljivo je nastajanje imena Oprisavci, a odnosi se na polukružni oblik sela u obliku slova "O", a "PRI" znači
uz rijeku Savu. Kako je u to vrijeme dovikivanje sa susjednim selima preko Save bila normalan pojava tako su
nastali OPRISAVCI.
U svakom slučaju možemo zaključiti da područje Općine Oprisavci ima bogatu povijest.
Danas Općina Oprisavci kao jedinica lokalne samouprave osnovana je temeljem Ustava Republike Hrvatske i
Zakona o županijama, gradovima i općinama RH. Općina Oprisavci se nalazi u Brodsko - posavskoj županiji.
Nastala je na djelu područja bivše općine Slavonski Brod, te 1993 u sustavu općine Oprisavci bila su slijedeća
naselja: Oprisavci, Trnjanski Kuti, Poljanci, Svilaj, Sredanci, Stružani, Zoljani, Kupina, Prnjavor i Novi Grad. U
1997.g. došlo je do područne promjene; iz sastava općine Oprisavci naselje Sredanci prešlo je u sastav općine
Donji Andrijevci, a 2006.g. iz sastava općine Oprisavci naselje Kupina prešlo je u sastav općine Velika Kopanica,
tako da danas općinu Oprisavci čine naselja Oprisavci, Trnjanski Kuti, Poljanci, Svilaj, Stružani, Zoljani,
Prnjavor i Novi Grad.

5.2. GEOPROMETNI POLOŽAJ
Područje Općine Oprisavci nalazi se u Brodsko posavskoj županiji smješteno je na kontinentalnom području
pobrđa južnih obronaka Dilj gore i savske ravnice. Kroz područje Općine prolazi više državnih i županijskih
cesta. Općina Oprisavci graniči:
* na istoku s Općinom Velika Kopanica
* na zapadu s Općinom Gornja Vrba
* na sjeveroistoku s Općinom Donji Andrijevci
* na sjeverozapadu s Općinom Garčin
* na jugozapadu s Općinom Klakar
* na jugu s Bosnom i Hercegovinom
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5.3. KLIMATSKA OBILJEŽJA
Na području općine Oprisavci vlada tip umjereno-kontinentalne klime, čija su glavna obilježja: umjereno hladna
zima, topla ljeta i pretežito povoljan raspored oborina. Kontinentalne klime očituju se i u izrazitom porastu
temperature zraka u proljetnim mjesecima.
Nakon travnja temperatura zraka raste polaganije do mjeseca srpnja da bi u idućim mjesecima do listopada blago
opada, a izrazitiji pad primjećujemo od listopada na studeni.
Zima je najhladnije godišnje doba sa srednjom vrijednosti temperature zraka 3,8oC, dok je ljeto najtoplije
godišnje doba sa srednjom vrijednošću temperature 19,9oC. Proljeće i jesen su podjednako topli.
Prosječna vrijednost temperature zraka za vegetacijsko razdoblje iznosi 17,1oC. Najviše naoblake je u zimskom
periodu i to u mjesecu siječnju i prosincu, dok je najmanja naoblaka u srpnju i kolovozu.
5.4. SOCIO-DEMOGRAFSKA STRUKTURA
Tabela 1. Pregled stanovništva i kućanstva te gustoća naseljenosti po Popisima stanovništva, Izvor DZS.

Tabela 1. prikazuje pregled stanovništva i kućanstava u Brodsko - posavskoj županiji i Općini Oprisavci. Općina
Oprisavci smještena je u Brodsko - posavskoj županiji, površine 58,87 km2 i gustoćom 42,60 st/km2 (Popis
2011). Županija Brodsko - posavska veličine je 2.030 km2s gustoćom od 78,12%. Vidimo da u 2001. godini u
odnosu na 2011. godinu broj stanovnika i kućanstava opada kako u Brodsko - posavskoj županiji tako i u Općini
Oprisavci. Uzrok tome je iseljenje stanovništva zbog manjak radnih mjesta te nerazvijenog gospodarstva.
Tabela 2. Spolna struktura stanovništva po naseljima popis, izvor DZS 2001.

U tabeli 2. prikazana je struktura stanovništva po godinama starosti te broju stanovnika u mjestima Općine
Oprisavci. Odnos muškog i ženskog stanovništva je podjednak, kako u samoj Općini Oprisavci tako i po svim
naseljima. Najbrojnije stanovništvo je u dobi od 40. -59. godina, no broj stanovnika od 0.-19. godina kao i od 20.29. godina je gotovo jednak što pokazuje da ne prevladava samo starije stanovništvo.
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Tabela 3. Kvalifikacijska struktura stanovništva, izvor DZS 2011.

U tabeli 3. prikazana je Kvalifikacija strukture stanovništva u Brodsko - posavskoj županiji i općini Oprisavci. U
Općini Oprisavci najveći broj stanovnika ima završenu osnovnu školu, zatim srednju školu. Od 1-7 razreda
pohađalo je njih 63-je koji nisu bili u mogućnosti završiti osnovno obrazovanje, dok je bez škole 55 stanovnika tj.
nisu ju uopće pohađali. Stručni studij završilo je njih 37 dok Sveučilišni studij završilo je 62-je stanovnika. U
Brodsko - posavskoj županija najviše stanovništva ima završenu srednju školu, zatim 10.552 stanovnika je
završilo obrazovanje od 1-7 razreda osnovne škole, a 3.634 stanovnika je bez škole. Stručni studij završilo je
5.190 stanovnika, Sveučilišni studij ima njih 6.923 dok Magisterij ima 243 stanovnika a doktorat 99 stanovnika.
5.5. NEZAPOSLENOST
Tabela 4. Prikaz nezaposlenosti po godinama, izvor Općina Oprisavci.

U tabeli 4. prikazana je nezaposlenost po godinama u Općini Oprisavci. U periodu od 2010 – 2012. godine. Broj
nezaposlenih se smanjuje. U 2013. godini zabilježen je porast nezaposlenosti od 1.05% u odnosu na 2012. godinu.
U 2014. godini broj zaposlenih osoba je pao na 207 dok u 2015. godini ima 210 nezaposlenih osoba. Analizom
svih godina možemo reći da je broj nezaposlenih osoba u Općini Oprisavci bez velikih oscilacija.
Grafikon 1. Prikaz nezaposlenost u Općini Oprisavci, izvor Fina

U grafikonu 1. prikazana je nezaposlenost od 2010-2015. godine. Vidimo da od 2010. godine broj nezaposlenih
opada sve do 2013. godine, međutim u 2014 . godini zabilježen je pad u odnosu na 2013. godinu. Rezultat tome su
velika kriza u zemlji i ne mogućnost razvitka industrije i otvaranja novih radnih mjesta svugdje, a posebice u
manjim općinama.
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5.6. GOSPODARSKI PREGLED
Tabela 5.Pregled gospodarskih pokazatelja po godinama, izvor FINA, općina Oprisavci

Tabela 6. prikazuje zbirne gospodarske podatke po godinama, a odnose se na pravne osobe (poduzetnike),
obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), statistički podaci pokazuju da je broj poduzetnika
konstantan, broj obrtnika u padu dok je broj OPG-a u iz godine u godinu se povećava 1,11%. Ukupni prihodi od
2010.-2014. godine su u konstantnom porastu kao rashodi.

Grafikon 2. Prikaz broja obrtnika,poduzetnika i OPG-a, izvor Fina

U grafikonu 2. prikazani su broj obrtnika, broj poduzetnika i broj OPG-a. Iz grafikona je vidljivo da broj
poduzetnika je relativno mali kao i obrtnika. Dok broj OPG-a iz godine u godinu raste.
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Grafikon 3. Prikaz ukupnih prihoda i rashoda po godinama, izvor Fina

U grafikonu 3. prikazani su ukupni prihodi i rashodi u rasponu od 2010. do 2014.Prihodi u 2010. godini u odnosu
na 2011.godini veći je za 4,5%takav sličan rast se ponavlja do 2013.godine dok se 2014. godini u odnosu na
2013.godini prihod povećao za 14,46%. Rashodi također imaju kontinuirani rast u iznosu od 6,5% godišnje. Iznosi
u grafikonu 3 su u tisućama kuna.

Grafikon 4. Prikaz dobiti i gubitka prije oporezivanja, izvor Fina

Grafikon 4. prikazuje odnos dobiti i gubitka prije oporezivanja poduzetnika na području Općine Oprisavci
zapravo dokazuje da u svim godinama od 2010. do 2014. Poduzetnici posluju sa dobiti, i to u većini slučaja
višestrukom dobiti, te da je broj dobitaša veći od gubitaša. Što je još jedan pozitivni čimbenik gospodarstva Općine
Oprisavci. Iznosi u grafikonu 4. su u tisućama kuna.
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Grafikon 5. Prikaz ukupnog broja zaposlenih na bazi sata rada i broja nezaposlenih, izvor Fina

Grafikon 5. ilustrira ukupan broj zaposlenih na bazi sata rada i broj nezaposlenih. Primijeti se kontinuiran rast
zaposlenih osoba što je ujedno pokazatelj za kontinuiran pad nezaposlenih osoba.

Grafikon 6. Prikaz prosječne neto plaće po zaposlenom, izvor Fina

U grafikonu 6. prikazana je prosječna neto plaća po zaposlenom radniku, koja od 2010. godine je u porastu. Od
2012-2013. godine vidimo mali pad prosječne neto plaće, no u 2014. godini dolazi do povećanja na 3.582 kn. 0d
2010. godine plaća je povećana za 335,00 kn.
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5.6.1. Pregled poduzetnika osoba po djelatnostima
Tabela 6. Broj poduzetnika po godinama, izvor Fina.

Tabela 7. prikazuje broj poduzetnika po godinama i djelatnostima za period od 2011. do 2014. godine. Vidimo da
je najveći broj poduzetnika u Prerađivačkoj industriji, analizom cijele tablice vidimo da je ukupan broj
poduzetnika konstantan u svim godinama. U djelatnosti Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo broj poduzetnika je u
porastu dok je djelatnosti Prijevoz i skladištenje u padu.

Tabela 7. Ukupni prihodi po godinama, izvor FINA

U tabeli 7. prikazana je struktura ukupnih prihoda poduzetnika po djelatnostima. Vidljivo je da najveći prihod
ostvaruju djelatnosti Prerađivačke industrije, zatim Prijevoz i skladištenje. Primijetimo da jedna i druga djelatnost
imaju iz godine u godinu sve veći prihod. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti bilježe konstantan pad prihoda
kao i Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti. Analizom svih godina prihodi su u porastu.
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Tabela 8. Ukupni rashodi po godinama, izvor FINA

Tabela 8. prikazuje strukturu rashoda po godinama i djelatnostima, vidimo da su najveće rashodi u djelatnosti.
Prerađivačke industrije, zatim Prijevoz i skladištenje. Pregledom svih godina rashodi su u konstantnom porastu.

Tabela 9. Dobit nakon oporezivanja

U Tabeli 9.prikazana je dobit poduzetnika nakon oporezivanja, takozvanu neto dobit, vidimo da najveću dobit u
2011. i 2012. godini ostvaruju Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti dok u 2013. i 2014. godini najveću neto
dobit ostvaruje Prerađivačka industrije.
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Tabela 10. Prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada.

U tabeli 10. prikazanje prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada, a vidljivo je da najveći broj zaposlenih u
Prerađivačkoj industriji, što pokazuje jaku razvijenost prerađivačke industrije, zatim je tu djelatnost prijevoza i
skladištenja. Od 2011. godine prosječan broj zaposlenih na bazi sata rada je u porastu.

Tabela 11. Prosječna neto plaća po djelatnostima, izvor Fina.

U tabeli 11. prikazana je prosječna neto plaća u općini Oprisavci za djelatnike zaposlene kod poduzetnika. Najveći
porast plaće vidimo u 2014. godini u građevinskom sektoru gdje je plaća veća u odnosu 2011. godine za više od
45,19%. U Stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima vidimo veliki pad prosječne neto plaće u 2014.
godini koja iznosi 4.605 kn. a u 2011. godini iznosila je 6.369 kn.
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5.7. STANJE INFRASTRUKTURE
5.7.1. Cestovna infrastruktura
Cestovna prometna mreža na području općine Oprisavci omogućuje kvalitetan i ujednačen razvoj svih naselja.
Primarni prometni pravac istok-zapad čini državna autocesta D3, na koju su priključene županijske ceste.
Neophodno je uređenje i proširenje kolničkih traka na županijskim i lokalnim cestama,izgradnja ugibališta i
nadstrešnica na autobusnim stanicama gdje ih nema. Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza u naseljima,
poboljšanje sigurnosti pješaka daljom izgradnjom javne rasvjete u naseljima, te održavanje horizontalne i
vertikalne signalizacije[2].
5.7.2. Komunalna infrastruktura
Vodoopskrba
Područje općine Oprisavci je pokriveno vodovodnom mrežom u svim svojim naseljima i postojećim izgrađenim i
naseljenim ulicama, stoga budući razvoj vodovodne mreže treba da prati razvoj novih ulica u novoformiranim
zonama stanovanja.
Vodoopskrbni sustav je priključen na zajedničku mrežu regionalnog vodovoda spojenog na vodocrpilište
Sikirevci. U naselju Prnjavor postoje iskopani bunari koji su prvotno bili planirani kao vodocrpilišta lokalnog
općinskog vodovoda, a koji trenutno nisu u funkciji.
Odvodnja
Na području Općine Oprisavci nije izgrađena kanalizacija i odvodnja otpadnih voda, te se planira izgradnja
razdjelnog sustava odvodnje, kod kojeg se sanitarne vode i otpadne vode odvode kroz zatvorene kanale, a
odvodnja oborinskih voda otvorenim kanalima. Taj sustav odvodnje u Oprisavcima koristi se isključivo zbog
zaštite voda i kvalitete življenja za stanovnike. Na području općine predviđena su dva odvodna sustava u
Oprisavcima i Novom Gradu.
Plinoopskrba
Plin kao energent za grijanje i kuhanje na području Općine Oprisavci ne postoji, u svima naseljima općine
predviđena je distributivna srednjetlačna plinska mreža priključena na MRS Donji Andrijevci. Osnovni cilj
plinoopskrbne strategije je plinofikacija svakog naselja u županiji. Izgradnja plinovoda odvijati će se u skladu s
glavnim i izvedbenim projektom plinske mreže u Općini Oprisavci. Opskrba plinom planirana je iz mjerno
redukcijske stanice (MRS) Donji Andrijevci.
Elektroopskrba
U Općini Oprisavci nema visokonaponskih (110 kV i/ili više) elektroprijenosnih uređaja i postrojenja. Mreža
srednjenaponskih (10kv) elektroprijenosnih uređaja u isključivoj je funkciji opskrbe stanovništva i gospodarstva,
a transformatorska postrojenja( TS 10/0,4 kV) u naseljima povezuje transformatorskim postrojenjima višeg
nazivnog napona izvan granica Općine TS 35/10 kV Donji Andrijevci. Trafostanicu treba povezati na
elektroenergetsku mrežu podzemnim radovima. Pri odabiru trase trebalo bi zaobići građevinska područja i
šumske površine. Dalekovodima je potrebno osigurati zaštitne koridore.
Telekomunikacija
Postojeća telekomunikacijska mreža na području Općine je zadovoljavajuća. No međutim kako je danas
telekomunikacijski sustav neophodan u općini se planira modernizacija i povećanje kapaciteta komunikacijskih
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čvorova (UPS) veze između pojedinih UPS-ova i tranzitne centrale, kao i izgradnja digitalnih centrala.Prijenosni
putovi su svjetlovodni kabeli položeni u zemlju.
Zaštita okoliša i prirodne vrijednosti
Na području općine Oprisavci ima zaštićenih krajobraza koja su staništa zaštićenih životinja te su u Prostornom
planu definirane mjere zaštite ugroženih vrsta životinja. Također se na području općine Oprisavci nalaze zaštićena
područja temeljem Zakona o zaštiti prirode, a to su posebni rezervat - ornitološki kraj Donje Bebrine i značajni
krajobraz Gajna.
Sukladno EU direktivama o staništima i Zakonu o zaštiti prirode definirana su područja ekološke mreže koja se
štite kao posebno zaštićeno područje. Tako na području Općine Oprisavci imamo područja za divlje svinje i
stanišne tipove, a to su Gajna, rijeka Sava, Dvorina, lijanski Jelas, dok je međunarodno važno područje za ptice, a
to je Jelas polje sa ribnjacima i poplavnim pašnjacima uz rijeku Savu.
5.7.3. Društvena infrastruktura
U Općini Oprisavci sva naselja imaju društvene domove i mjesne crkve. Područne osnovne škole imaju u
slijedećim naseljima Trnjanski Kuti, Poljanci, Svilaj, Prnjavor i Novi Gradi dok se osnovna škola Stjepana Radića
nalazi u Oprisavcima. Nogometna igrališta i popratne zgrade (svlačionice) nalaze se u Naseljima Trnjanski Kuti,
Poljanci, Oprisavci, Svilaj, Stružani, Prnjavor i Novi Grad.
U Oprisavcima i Prnjavoru nalaze se dva Dobrovoljna vatrogasna društva s 33 operativna člana i 46 ostalih
članova.
U Oprisavcima i Svilaju postoje aktivne ambulante opće medicine, dok neaktivna ambulanta koja već duže
vremena nije u funkciji nalazi se u Prnjavoru.
Civilno društvo
Civilno društvo na području Općine organizirano je u 15. udruga građana. Prevladavaju sportske udruge koje
svoje članove okupljaju u aktivnostima kroz nogomet, ribolov i lov, te po jedna udruga koje svoj rad zasnivaju na
očuvanju kulturne baštine kroz kulturno umjetnički rad i rad na očuvanju običaja i tradicije ovoga kraja. Naše
udruge nemaju kapacitete i razvojne sustave samofinanciranja te one svoj rad, programe i aktivnosti uglavnom
provode volonterski.
Organizacije civilnog društva u Općini čuvaju kulturno-povijesnu i tradicijsku baštinu te su pokretač i nositelj
raznih manifestacija s predznakom turističke atrakcije, buduće aktivnosti organizacija civilnog društva trebaju se
usmjeriti na aktivnosti vezane uz projekte za mlade te za građane treće životne dobi, te se posebnom brigom treba
posvetiti razvojačenim Hrvatskim braniteljima kroz ostvarenje mogućnosti i pomoći pri samozapošljavanju kroz
različite tipove udruživanja i zajedničkog djelovanja.
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5.8. LOKALNA SAMOUPRAVA
Općina Oprisavci kao jedinica lokalne samouprave svoj organizacijski ustroj ima definiran sukladno Zakonu o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj samoupravi. Organizacijski ustroj je definiran Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela (JUO), kojeg svaka jedinica lokalne samouprave donosi prema svojim potrebama i svom organizacijskom
ustroju.
Analiza Pravilnika o unutarnjem redu JUO definirano je ustrojstvo, nazivi i opisi radnih mjesta, stručna sprema i
broj izvršitelja po svakom radnom mjestu, a osim poslova definiranih Pravilnikom o unutarnjem redu, JUO
obavlja poslove iz sljedećih upravnih područja:
* društvene djelatnosti,
* gospodarstva,
* financija,
* komunalno stambenih djelatnosti,
* zaštita okoliša te gospodarenje otpadom,
* prometa i veza,
* imovinsko pravnih odnosa,
* upravljanja nekretnina na području općine,
* kao i druge poslove koji su utvrđeni zakonom, Statutom općine Oprisavci i Odlukom o ustrojstvu JUO.

Pravilnikom o unutarnjem redu JUO definirana je Sistematizacija radnih mjesta u JUO, a to su sljedeća radna
mjesta:
* Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
* Administrativni tajnik
* Komunalni redar
* Spremač
U pravilniku o redu jedinstvenog upravnog odjela nisu sistematizirana radna mjesta u kojima bi zaposlenici cijelo
radno vrijeme radili isključivo na poticanju razvoja gospodarstva i implementaciji strateških razvojnih
dokumenata, te na pripremi i realizaciji projekata financiranih od strane nadležnih ministarstava, nacionalnih
fondova i agencija te EU.
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Tabela 12. Struktura ostvarenih prihoda poslovanja Općine Oprisavci, izvor Ministarstvo financija

U tabeli 12. vidljiva je struktura prihoda poslovanja u općinski proračun, a prikazani su ostvareni prihodi po
godinama. Možemo zaključiti da prihodi kontinuirano rastu po godinama, od čega sve stavke u prihodima rastu po
godinama, jedino oscilira prihod od poreza, ali je vidljivi porast u 2014. godini. Također rastu prihodi od pomoći, a
najveći su u 2015. godini, osim što su ti prihodi u 2014. godini neznatno manji u odnosu na 2013. godinu, ali je
vidljiv značajan porast u odnosu na prethodne godine. Prihodi od imovine također bilježe kontinuirani rast u
periodu od 2011. do 2015. godine, a rastu i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi.
Izrazito je važno napomenuti da je indeks razvijenosti Općine Oprisavci iznosi 59,62%i spada u II. skupinu
jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike
Hrvatske. Brodsko - posavska županija spada u II. skupinu razvijenosti ispod 75% prosjeka Republike Hrvatske.
Indeksi su izračunati u 2013. godini, a izvor je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Općina Oprisavci je član Lokalne akcijske grupe (LAG) Slavonska ravnica.
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5.9. REZULTATI ANKETNOG UPITNIKA
U sklopu izrade Strateškog razvojnog programa (SRP) općine Oprisavci izrađen je anketni upitnik kako bi se dala
prilika svim značajnijim pojedincima i predstavnicima poduzetnika, udruga i ostalih, da svojim prijedlozima i
komentarima daju svoj doprinos u izradi SRP i održivom razvoju kroz svoje projektne ideje.
1. Pitanja o statusu i povijesti anketirane osobe, njegovom iskustvu i problemima.
2. Pitanja o zadovoljstvu funkcioniranja lokalne samouprave i mogućnostima koje se pružaju.
3. Pitanja o viziji razvoja i dugoročnim ciljevima iz perspektive anketirane osobe.
4. Pitanja specijalizirana za poduzetnike, obrtnike i OPG-ove.
5. Pitanja specijalizirana za predstavnike udruga (NVO organizacije).
6. Prijava vlastitih projektnih ideja koje će se naći na popisu projektnih ideja.

U općini Oprisavci ispunjeno je 8. anketa, a sažeti rezultati tih anketa su:
* Osnovni problemi Općine Oprisavci su:
o Odlazak mladih iz općine
o Nezaposlenost
o Niska obrazovna struktura
o Nedovoljno stručnog kadra
o Mala kupovna moć stanovništva
o Nedostatka financijskih sredstava
o Preveliki utjecaj politike
o Slaba komunikacija
o Ekonomsko stanje u Slavoniji
* Glavni potencijal razvoja Općine Oprisavci su:
o Poljoprivreda, stočni fond, ekološka poljoprivreda
o Osnivanje zadruga, organizirani otkup poljoprivrednih proizvoda
o Turizam, seoski turizam, lov i ribolov (Gajna)
o Razvoj poduzetništva, poticanje malog i srednjeg poduzetništva te otvaranje poduzetničkih zona,
o Izgradnja cestovne i komunalne infrastrukture
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o Društvena infrastruktura
o Ostanak mladih na području općine
o EU fondovi,edukacija i poticaji
o Promidžba potencijala općine
* Glavna prepoznatljivost općine je područje Gajna, u kojem nije dovoljno iskorišten turistički potencijal.
* Veliki je interes iskazan za korištenje EU fondova i dodatnom edukacijom.

Sve navedene informacije dobivene kroz anketni upitnik su ugrađene u izradu SRP općine Oprisavci.
6. VIZIJA RAZVOJA
Vizija opisuje budućnost kakvu bismo željeli svojoj Općini. To je iskazani cilj Strateškog razvojnog programa, a
na osnovi njega donose se odluke u tijeku izrade SRP. Izjava o viziji opisuje kako bi naša Općina izgledala za
5.godina kao rezultat uspješno provedenog SRP. Vizija odražava odgovore na gornja pitanja. Vizija će se
najvjerojatnije opisati odgovorima na postavljena pitanja:
* Koja je prepoznatljivost općine?
* Najvažnije gospodarske aktivnosti?
* Na kojim poslovima se zapošljavaju ljudi?
* Kvaliteta javnih usluge?
* Kakvu sliku i reputaciju imaju osobe koje dolaze u Oprisavce?
Stoga je predložena sljedeća vizija općine Oprisavci

Održivi razvoj zasnovan na organiziranoj poljoprivrednoj proizvodnji,
turizmu i razvijenoj cestovnoj, komunalnoj, društvenoj te poduzetničkoj
infrastrukturi, ekonomično upravljanje općinskom imovinom i korištenje
obnovljivih izvora energije

Strana: 1724

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11

7. SWOT ANALIZA
Namjera sadržaja SWOT analize je da identificira vlastite snage koje treba dalje jačati i razvijati, zatim vlastite
slabosti koje treba otklanjati ili umanjivati, zatim vanjske prilike koje je potrebno koristiti i vanjske prijetnje koje
je potrebno izbjegavati ili čije djelovanje je potrebno neutralizirati. Temeljem takvih namjera iz sadržaja SWOT
analize mogu se identificirati buduće strateške programske aktivnosti koje će najviše doprinositi razvoju općine
Oprisavci.
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9. KATALOG PROJEKTNIH IDEJA
Izrada kataloga projektnih ideja nam omogućava pregled potencijalnih projekata i njihov formalno pravni status,
točnije postoji li projektna dokumentacija i/ili razrađeni projekt koji je spreman za prijavu na vanjski izvor
financiranja (EU fond ili nadležna ministarstva i agencije). Upravo nam takav pregled pomaže da racionalno
planiramo vlastita sredstva u proračunu kako bi omogućili izradu projektne dokumentacije i osiguranje
građevinske dozvole bez koje je nemoguće prijaviti se na bilo koji EU fond.
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10. POVEZIVANJE S OPĆINSKIM PRORAČUNOM
Održivost Strateškog razvojnog programa se osigurava kroz povezivanje sa proračunom na način da se realiziraju
aktivnosti koje su identificirane kako bi se ostvarili postavljeni dugoročni ciljevi te ostvarila razvojna vizija.
Kako bi se osigurala održivost SRP-a izuzetno je važno osigurati sredstva za provedbu postavljenih aktivnosti
kako u planu proračuna za iduću godinu tako i u trogodišnjim projekcijama proračuna. Sustavan pristup
osiguranja financijskih sredstava u proračunu osigurava uspješnu realizaciju definiranih aktivnosti SRP-a. Na
način da se u prvoj godini osiguraju sredstva za projekte i projektnu dokumentaciju, a godinu nakon te sredstva za
provođenje definiranih projekata SRP-om. Stoga je potrebno predvidjeti financijska sredstva u proračunu za
pripremu i provedbu EU projekata. Dok je za samo financiranje projekata financiranih iz sredstava EU potrebno
zaduženje kod HBOR-a ili poslovne banke i odobrenje Ministarstva financija o dozvoljenom zaduženju koje
nema ograničenja od 20% ostvarenih prihoda proračuna za projekte financirane iz EU fondova, a dozvoljeno je
temeljem Zakona o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15 članak 88. stavak 5.
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11. KOMENTARI JAVNE RASPRAVE
Dana 26.11.2015. godine u općini Oprisavci održana je javna rasprava na kojoj je bilo dvanaest ljudi.
Na javnu raspravu je pozvano stanovništvo i gospodarski subjekti te udruge i ostale organizacije civilnog društva
na način da je poziv stavljen na mrežne stranice općine i putem poziva koji su nalijepljeni na javne oglasne
prostore.
Nakon izvršene prezentacije Strateškog razvojnog programa općine Oprisavci prisutni su dali sljedeće komentare
i sugestije:
Općinsko vijeće općine Oprisavci razmotrilo je prijedlog Strateškog razvojnog programa općine Oprisavci za
period od 2015. -2020. godine – prije davanja na javnu raspravu, te zaključilo sljedeće:
* da će vijećnici koji imaju još nekakvih prijedloga ili primjedbi po pitanju prijedloga Strateškog plana razvoja
općine Oprisavci iste u što kraćem roku dostaviti u općinu Oprisavci .
* da se u Strateškom planu dio koji se odnosi na izgradnju staza i igrališta u pojedinim naseljima općine planira za
sva naselja općine.
* da se ubace projekti izgradnje poduzetničkih zona na području općine
Oprisavci, 26. studenoga 2015.g.
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12. PROVOĐENJE, PRAĆENJE I AŽURIRANJE
Važan je korak provođenja, praćenja i ažuriranja SRP radi sustavnog provođenja, praćenja i ažuriranja SRP-a.
Općina treba formirati razvojni tim za implementaciju SRP-a i ostalih strateških dokumenata te izgradnju vlastitih
kapaciteta za prijavu i korištenje strukturnih fondova EU. Razvojni tim će biti temelj ostvarenja postavljenih
ciljeva u SRP-u, a sve u svrhu ostvarivanja razvojne vizije.
Formirani razvojni tim će voditi računa o provedbi SRP i dinamici provedbe predloženih projekata, te voditi
računa da se osiguraju vlastita sredstava kod donošenja godišnjeg proračuna općine Oprisavci. Osoba zadužena
za provedbu SRP je temelj za ostvarivanje postavljenih ciljeva, razvojnih prioriteta, mjera i aktivnosti, a sve u
svrhu ostvarenja razvojne vizije.
Uloga konzultanta je da kvartalno komunicira sa predstavnicima općine Oprisavci te da se informira o provedbi
SRP, da se sastane predstavnicima općine i analizira dosada učinjene korake u provedbi, a definiranje SRP-u da
ukazuje na povezivanje sa proračunom te prati plan provedbe SRP-a.
Svjesni smo potrebe izgradnje vlastitih kapaciteta koji će intenzivno raditi na provedbi SRP-a općine, isto tako
smo svjesni koja ograničenja pruža Općinski proračun u pogledu zapošljavanja novih visoko obrazovanih
kadrova. Jedna od alternativa je zapošljavanje kroz prijavu projekta.
Općina bi trebala imati jednu do dvije osobe koje bi se bavile gospodarskim razvojem te vanjskim izvorima
financiranja, kao što su ministarstva, fondovi i strukturni fondovi EU. Osnovna zadaća bi bila priprema projekata
proizašlih iz dugoročnih ciljeva Strateškoga razvojnog programa općine Oprisavci.
S obzirom da SRP pripada u dinamičkoj makro-strategiji potrebno je svake godine pratiti i ažurirati aktivnosti
SRP-a kako bi se što kvalitetnije odgovorilo na zatečeno stanje u okruženju. Ažuriranje može znatnije utjecati na
ostvarenje i neostvarenje ciljeva zacrtanih u SRP-u te pozitivno ili negativno utjecati na ostvarenje vizije razvitka.
Najvažnije je napomenuti kako je nositelj svake aktivnosti čovjek. Bez ljudi s visokom motivacijom i potrebnim
znanjem, jako je teško pokrenuti bilo kakve promjene. Jedan od ciljeva SRP-a upravo je identificirati te ljude
takozvane "POKRETAČE" u zajednici kako bi ostvarenje postavljene vizije bilo što realnije moguće provedivo.
„Onoliko koliko posiješ, toliko ćeš i požeti „
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OPĆINA PODCRKAVLJE

16.

Na temelju članka 10., stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13,
48/15), članka 4. stavka 2. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (Narodne novine broj 142/13) i članka 47.
Statuta općinePodcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 4/13) općinski načelnik
općinePodcrkavlje, podnosi
IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera za 2015. godinu
UVOD
Općinsko vijeće općinePodcrkavlje na svojoj 14. sjednici održanoj 27. kolovoza 2010. godine, donijelo
je Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
16/10 - dalje u tekstu: Odluka).
Sukladno članku 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i članku 4. Pravilnika o agrotehničkim
mjerama jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno
zemljište godišnje izvješće o primjeni mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće godine za
prethodnu godinu.
Člankom 2. Odluke, kao agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
o
o
o
o
o

Zaštita od erozije
Sprečavanje zakorovljenosti
Zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području
Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka
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Održavanje živica i međa
Održavanje poljskih puteva
Uređivanje i održavanje kanala
Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica
Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Općina Podcrkavlje raspolaže sa:
OBRADIVE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE
OBLIK
VLASNIŠTVA
DRŽAVNO
PRIVATNO
UKUPNO

ORANICE
(ha)
706,0
2.040,3
2.746,3

VOĆNJACI
(ha)
28,0
141,1
169,1

VINOGRADI
(ha)
20,3
69,1
89,4

LIVADE
(ha)
101,3
456,5
557,8

UKUPNO
(ha)
855,6
2.707,0
3.562,6

Izvor podataka: Ured za katastarske-geodetske poslove Slavonski Brod (dokument Prostorni plan BPŽ 2008.)

ŠUME
Oblik vlasništva pošumljenog zemljišta u općini Podcrkavlje:
OBLIK
PODCRKAVLJE
VLASNIŠTVA
DRŽAVNO
4.830,1 ha
PRIVATNO
393,0 ha
UKUPNO
5,223,1 ha
Izvor podataka: Ured za katastarske-geodetske poslove Slavonski Brod (Prostorni plan BPŽ 2008.g.)

Šume na području općineu nadležnosti su Uprave šuma Nova Gradiška, Šumarije Slavonski Brod koja
djeluje u sastavu javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj
«Hrvatske šume».
1. Zaštita od erozije i održavanje poljskih putova
Uslijed obilnih i dugotrajnih proljetnih padalina 2015. godine na području općinePodcrkavlje došlo je do
značajnih oštećenja i velikih troškova na održavanju komunalne infrastrukture – nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva te osiguravanju njihove prohodnosti.
Obzirom općina obuhvaća 12 naseljenih i 1 nenaseljeno mjesto, nerazvrstanih cesta i poljskih putova je
znatan broj, pa tako njihovo održavanje iziskuju i znatne troškove.
Općina u svome vlasništvu ima radni stroj ICB (bager) kojim je sanirala neprohodnosti i nastale štete i uz
pomoć djelatnika zaposlenih na određeno vrijeme u programu Javnih radova-Program: Revitalizacija javnih
površina - nerazvrstanih cesta i poljskih putova.
Sveukupno je u 2015. godini utrošeno 49.393,77 kuna za sanaciju tih nerazvrstanih cesta na području
općinePodcrkavlje.
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2. Sprečavanje zakorovljenosti
Općinske službe, a napose novozaposleni službenik-komunalni redar, su tijekom 2015. godine poslali
niz pisanih upozorenja vlasnicima i posjednicima zbog neodržavanju njihovih poljoprivrednih zemljišta, od čega
je velika većina njih rezultirala uređenjem i privođenju namjeni istih.
Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih i problematičnih imovinsko pravnih odnosa, tj. na nekim
česticama ima nekoliko suvlasnika, koji najčešće žive van Republike Hrvatske ili im je boravište nepoznato, kao i
pravni sljednici vlasništva ili korisništva zemljišta.
3. Uređivanje i održavanje kanala
Uređenje i održavanje kanala - kanalske mreže – provodilo se kroz program Javnih radova: Revitalizacija
javnih površina – vodotoka i kanala.
Program je obuhvaćao izvođenje radova na zapuštenim vodotocima i kanalima na području
općinePodcrkavlje kao što su:
krčenje raslinja i uređenje zapuštenih pojasa uz vodotoke i kanale. Kao priručni alat radnici su koristili tzv.
"trimere", motornu pilu, sjekire, lopate, sjekače i drugi odgovarajući priručni alat koji je osigurala Općina
Podcrkavlje vlastitim sredstvima.
Čišćenje se obavljalo vlastitim strojem rovokopačem-utovarivačem (ICB) i uz rad djelatnika zaposlenih putem
Javnih radova, a znatna financijska sredstva utrošena su na gorivo, mazivo, održavanje stroja, amortizaciju i
usluge odvoza zemljanog materijala od izmuljivanja kanala.
Sveukupno je u 2015. godini utrošeno 19.991,00 kuna za održavanje kanalske mreže na području
općinePodcrkavlje.
4. Informiranje vlasnika i posjednika
Općina Podcrkavlje, redovito svake godine i to u nekoliko navrata objavljuje informativni letak na svojoj
internetskoj stranici i na oglasnim pločama, te načinom: Šalji dalje, putem mjesnih odbora, o obvezi redovitog
održavanja poljoprivrednog zemljišta, (oranica, ali i svih drugih obradivih površina, uključujući i okućnice),
sprečavanja zasjenjivanja susjednih čestica, održavanju vjetrobranskih pojasa, živica i međa, te o štetnim
posljedicama u slučaju oglušivanja o istom (novčane kazne, prekršajni postupak i sl.).
5. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
Putem licenciranih tvrtki Općina Podcrkavlje je o svom trošku osigurala prostor te organizirala
predavanja i edukativne radionice za poljoprivrednike (vinogradare, voćare), napose one koji u poljoprivrednoj
proizvodnji rabe sredstva za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina, kao i o rukovanju alatima i strojevima za njihovo
korištenje.
ZAKLJUČAK
Područje općinePodcrkavlje je u velikom dijelu pokriveno zelenim obradivim površinama, od kojih su
neke zapuštene dugi niz godina, stoga nastoji, prije svega aktivnim mjerama, potaknuti vlasnike i posjednike
zemljišta na njihovo redovito obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovljenosti.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA PODCRKAVLJE
NAČELNIK
KLASA: 320-01/16-01/22
URBROJ: 2178/13-02-16-1
Podcrkavlje, 10. lipnja 2016.
NAČELNIK OPĆINE
Tomislav Trtanj, v.r.
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OPĆINA SIKIREVCI

26.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95,
109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta općine
Sikirevci(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 03/2013), Općinsko vijeće općine Sikirevci, na
21. sjednici održanoj 31.svibnja 2016. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama P rograma gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu
I.
Članak 2. Programa granje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije "br. 1/2016) u cijelosti se mijenja i glasi:
"Opis poslova (projekti, izgradnja i ostali poslovi vezani za izgradnju) sa procjenom troškova :

Broj: 11
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Planirana Izvori financiranja
sredstva
kunama

1.

POSTAVLJANJE GRIJANJA -DRUŠTVENI DOM
JARUGE

90.000 KAPITALNE POMOĆI (FZOEU
50.000 )

2.

IZGRADNJA OKOLIŠA DRUŠTVENI DOM
JARUGE

70.000 KAPITALNE
POMOĆI(Ministarstvo
gospodarstva )

3.

DOPUNA IZGRADNJE ULIČNE VODOVODNE
MREŽE

46.000 KAPITALNI PROJEKT(općinski
proračun)

4.

ENEGRETSKA OBNOVA AMBULANTA
SIKIREVCI

60.000 KAPITALNE POMOĆI (FZOEU
50.000)

5.

ENEGRETSKA OBNOVA AMBULANTA
JARUGE

60.000 KAPITALNE POMOĆI ( općinski
proračun)

6.

REKONSTRUKCIJA STANA LIJEČNIKA U
IGRAONICU

25.000 KAPITALNE POMOĆI
(Županijski proračun)

7.

REKONSTRUKCIJA STARE OPĆINSKE
ZGRADE

60.000 KAPITALNE POMOĆI
( Ministarstvo kulture 30.000
+općinski proračun 30.000)

8.

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
IZGRADNJU NEIZGRAĐENIH
NERAZVRSTANIH CESTA

60.000 KAPITALNE POMOĆ ( općinski
proračun)

9.

IZGRADNJA ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE

89.000 ( općinski proračun)

10.

IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA
SIKIREVCI

500.000 KAPITALNE POMOĆI
(Ministarstvo regionalnog razvoja i
fonda EU 200.000 i općinski
proračun 300.000)

11.

SUFINANCIRANJE IZGRADNJE JAVNE
ODVODNJE

250.000 KAPITALNI PROJEKT (općinski
proračun)

13.

IZRADA PROJKE.DOKU. ZA IZGRADNJU
PJEŠČ.STAZE U UL.lJ.GAJA PARNA STRANA I
UL.STEPINČEVA NEPARNA STRANA

20.000 KAPITALNI PROJEKT (općinski
proračun)

Članak 3. Programa granje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije "br. 1/2016) u cijelosti se mijenja i glasi:
" Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koriste se slijedeći izvori
financiranja:
1. kapitalne pomoći iz županijskog proračuna…………………………………………. 25.000,00 kn
2. kapitalne pomoći iz državnog proračuna...............................................300.000,00 kn
3. pomoći područjima državne skrbi iz državnog proračuna …………………… ..755.000,00 kn
4. kapitalne pomoći iz FZOEU.............................................................. .....100.000,00 kn
5. komunalni doprinos……………………………………………….. ............................70.000,00 kn
6. naknada za legalizaciju……………………………………………. ............................80.000,00 kn
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II.
Ova Odluka o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
općine Sikirevci stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”, a primjenjuje
se od 01.01.2016.g.i sastavni je dio Proračuna općine Sikirevci za 2016.god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ: 2178/26-02-16-01
Sikirevci, 31.svibanj 2016.
PREDSJEDNIK:
IVAN IVEŠIĆ,v.r.

27.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95,
109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 32. Statuta općine Sikirevci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 03/2013.) i članka 2. Odluke o komunalnoj naknadi (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 16 /04.), Općinsko vijeće općine Sikirevci, na svojoj 21.sjednici održanoj
31.svibnja 2016. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu
I.
Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god.(("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije "br. 1/2016) u cijelosti se mijenja i glasi:
"Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:
1. održavanje javnih površina, ………………………. 227.210,00 kn
2. održavanje nerazvrstanih cesta ……………… 120.000,00 kn
3. održavanje groblja …………………............... 68.700,00 kn
4. javna rasvjeta …………………....................... 99.500,00 kn
ukupno :…… ……………....................... 515.410,00 kn
II.
Članak 4. stavak 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god.(("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije "br. 1/2016) u cijelosti se mijenja i glasi:
" Održavanje javnih površina:
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- na temelju ugovora o djelu (rad komunalnih djelatnika) planiran u iznosu od 110.000,00 kn obuhvaća poslove u
oba naselja općine Sikirevci i to: održavanje javnih površina-košenje trimerima, malčiranje ,čišćenje i ravnanje,
odvoz šute i otpadnog materijala ,iskop mostova i polaganje cijevi ,iskop prilaza – parkirališta, betoniranje,
ugradnja arm.mreže, razni popravci, održavanje dječjih igrališta i parkova i sl.
- nabava pomoćnog materijala za rad -javno održavanje površina ...................
500,00 kn
- nabava goriva za kosilice , trimere i traktor ……….. …………………..............
15.000,00 kn
- usluge tek.i invest.odrţ. kosilica, traktora…………………............................
25.000,00 kn
-materijal i dijelovi za tekuće održavanje dječjih igrališta, prijelaznih mostova i zelenih otoka
.....................................................................................................
30.000,00 kn
- izdaci za registraciju traktora ..…………………………… . …............................
410,00 kn
- premije osiguranja – traktora ..…………………………….……………..................
300,00 kn
-nabava strojeva, uređaja i opreme za održavanje javnih površina …… ........
12.500,00 kn
-nabava ploča -naziv ulica i kućnih brojeva.................................................
17.500,00 kn
-nabava opreme za dječja igrališta i parkove...............................................
6.000,00 kn
-uređenje krajobraznog centra naselja Sikirevci...........................................
10.000,00 kn
Ukupno planirani…………………
227.210,00 kn"
III.
Članak 6. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god.(("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije "br. 1/2016) u cijelosti se mijenja i glasi:
" Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:
1. redovno održavanje (nasipavanje tucanikom).......................................
60.000,00 kn
2. redovna održavanje ( kopanje, zemljani radovi, odvoz zemlje, zimska služba – čišćenje snijega) .…..
…………………….. ..............................................................................
20.000,00 kn
3.Materijal za održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta :…………… ..
30.000,00 kn
4.nabava sadnica ukrasno drveće, cvijeća te nabava zaštitnih sredstava za bilje i razni otrovi za suzbijanje korova
…………………...............................................................
10.000,00 kn
Ukupno planirano: ……………………………………………………………
120.000,00 kn "
IV.
Članak 7. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god.(("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije "br. 1/2016) u cijelosti se mijenja i glasi:
Održavanje groblja podrazumijeva redovno održavanje groblja u naseljima općine Sikirevci: mjesno groblje u
Sikirevcima i Jarugama – Ukupno planirano………
68.700,00kn
1. usluge košenja mjesnih groblja ………………………….............
20.000,00 kn
2. Uređenje ograde, kapelice i ulaza na groblje……………………
47.500,00 kn
3. utrošak elek.energije………………………………………………………..
1.200,00 kn
Članak 8. stavak 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god.(("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije "br. 1/2016) u cijelosti se mijenja i glasi:
Javna rasvjeta ukupno planirano ……………………………………
a obuhvaća:
1. utrošena električna energija javne rasvjete ……………………
2. održavanje javne rasvjete(materijal i usluge) …………………
3. Izrada eneg.certifikata za javnu rasvjetu…………...............

99.500,00kn,
57.000,00 kn
20.000,00 kn
22.500,00 kn
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V.
Članak 9. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god. ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 1/2016) u cijelosti se mijenja i glasi:
"Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini osiguravaju se iz
sljedećih izvora:
1. komunalna naknada ………………………..
100.000,00 kn
2. grobna naknada …………………………………
80.000,00 kn
3. poljoprivredno zemljište………………………
80.000,00 kn
4. pomoći za podrč.drţ.skrbi……….......…....
255.410,00 kn
Ukupno:
515.410,00 kn "
VI.
Ova Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture općine Sikirevci stupa na snagu danom
objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", a primjenjuje se od 01.01.2016.g. i sastavni je dio
I.Izmjene i dopune Proračuna općine Sikirevci za 2016.god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ: 2178/26-02-16-01
Sikirevci, 31.svibanj 2016.
PREDSJEDNIK:
IVAN IVEŠIĆ,v.r.

28.
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 Sikirevci (''Službeni vjesnik'' Brodskoposavske županije br. 3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 21. sjednici održanoj 31.svibnja 2016. godine,
donosi
ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Sikirevci

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se načini obavljanja ugostiteljske djelatnosti, raspored, početak i završetak
radnog vremena u ugostiteljstvu na području općine Sikirevci, te načine i razloge za određivanje ranijeg
završetka radnog vremena.
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Radno vrijeme
Članak 2.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata je:
1. iz skupina «Restorani» i «Barovi» od 6,00-24,00 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 00,00-24,00 sata,
4. ugostiteljski objekti iz skupine «Objekti 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 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 Sikirevci određuje se
sukladno zonama propisanim Odlukom o komunalnom doprinosu i Odlukom o komunalnom redu općine
Sikirevci.
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 Sikirevci,
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 Sikirevci, temeljem Odluke o
porezima općine Sikirevci i Zakonu o financiranju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
5.
u slučaju nepridržavanja drugih odredaba ove Odluke.
Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi upravno tijelo općine Sikirevci 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.
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Mogućnost produženja propisanog 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 Sikirevci, 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 Općinskog vijeća,
3.
dokaz da su u ugostiteljskom objektu provedene sve potrebne mjere za zaštitu od buke u dopuštenim
razinama utvrđeno od ovlaštenih osoba,
4.
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 se
dokazuje mišljenjem/obaviješću Policijske uprave,
5.
da ugostiteljski objekt i njegov vlasnik redovito podmiruju dospjele financijske obaveze kroz godinu
prema Proračunu općine Sikirevci.
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 Sikirevci.

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 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,
3.
Dokaz o podmirenju dospjelih financijskih obveza prema Proračunu općine Sikirevci,
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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 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.

Članak 12.
Objekti iz 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 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 članka 9. Općinski načelnik je dužan voditi računa o
izgledu objekta, te posebno voditi računa da se isti uklapa u lokalni ambijent.

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
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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.

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 na
području općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/08.)

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije“ i bit će
objavljena i na web stranicama općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 335-01/16-01/01
URBROJ: 2178/26-02-16-1
Sikirevci, 31.svibnja 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Ivešić,v.r
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29.

Na temelju članka 32. Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj
03/2013.), Općinsko vijeće općine Sikirevci, na 21. sjednici održanoj dana 31.svibnja 2016. godine donosi
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području općine Sikirevci
Članak 1.
Stavlja se van snage Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području općine Sikirevci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 17/2013).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa: 810-01/13-01/9
Urbroj.: 2178/26-02-16-1
Sikirevci, 31. svibanj 2016.
Predsjednik:
Ivan Ivešić, v.r.

30.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08) i članka 32. Statuta općine Sikirevci ("Službeni
vjesnik BPŽ" br. 3/13) Općinsko vijeće općine Sikirevci na 21. redovnoj sjednici održanoj dana 31.svibnja
2016. godine donijelo je:
1. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Sikirevci za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim 1. izmjenama i dopunama mijenja se i dopunjuje Proračun općine Sikirevci za 2016. godinu
objavljen u ("Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" br.1/2016.)
Članak 2.
Članak 1. Proračuna općine Sikirevci za 2016. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
1/2016.) mijenja se i glasi:

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po računima utvrđuju se u računu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2016. godinu kako slijedi:

Članak 2. Proračuna općine Sikirevci za 2016. godinu("Službeni vjesnik Brodsko-posavske " br.1/2016.) mijenja se i glasi:

Članak 3.
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Članak 3. Proračuna općine Sikirevci za 2016. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.1/2016.) mijenja se i glasi:
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 3.739.690,00 kuna izvršavat će se PREMA PROGRAMSKOJ,
EKONOMSKOJ, FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVRIMA FINANCIRANJA RASPOREĐENI PO NOSITELJIMA U POSEBNOM DIJELU
PRORAČUNA iskazano u tabelarnom dijelu:

Članak 4.
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Klasa : 400-08/15-01/3
Urbroj: 2178/26-02-16-01
Sikirevci, 31. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Ivešić, v.r.

Ova 1. izmjena i dopuna Proračuna s projekcijama za 2017. i 2018. god. stupaju na snagu danom objave u"Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije", s primjenom od 01.01.2016.god.

Članak 5.
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OPĆINA VRPOLJE

35.

Na temelju članka 201. stavka 1 i članka 94. stavka 3 Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“ broj 153/13) i članka 31. Statuta općine Vrpolje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj
9/09, 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 27. sjednici održanoj 1. lipnja 2016. godine,
donijelo je:
ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja općine Vrpolje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br.
153/13)

Članak 1.
Donosi se usklađenje Prostornog plana uređenja općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
br. 22/06 i 09/10) sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13).
Članak 2.
Usklađenje Prostornog plana uređenja općine Vrpolje iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Plan), sadrži :
0)
A)
B)

OPĆI DIO
TEKSTUALNI DIO
1.
Odluka o usklađenja PPUO sa Zakonom o prostornom uređenju (NN br. 153/13)
GRAFIČKI DIO
3.B.
PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE
…………...................................................................... MJ 1: 25 000
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4.C. GRAÐEVINSKO PODRUČJE NASELJA I IZDVOJENE ZONE POSEBNE NAMJENEVRPOLJE ............................................
MJ 1: 5 000
C)

OBVEZNI PRILOZI
1.

Obrazloženje usklađenja

2.

Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja

3.

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

4.

Evidencija postupka izrade i donošenja usklađenja
Članak 3.

Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski
Brod.
Članak 4.
Donošenjem ovog Plana zamjenjuju se kartografski prikaz Prostornog plana uređenja općine Vrpolje (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 22/06 i 09/10), naveden u članku 2 ove Odluke.
U odredbama za provođenje mijenja se:
-u članku 20 postojeći tekst članaka novim koji glasi:
„Građevnom česticom smatra se zemljište koje ima neposredan pristup na prometnu površinu, širine najmanje
3,0 m, te površinu i oblik koji omogućuje izgradnju i korištenje te čestice. Prometna površina je površina javne
namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti
prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.“
Za neizgrađene građevinske čestice koje su definirane kao uređene, a nemaju direktan pristup na
prometnu površinu ostvaruju svoje pravo (status uređenog) isključivo objedinjenjem s neposrednom susjednom
česticom koja posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu površinu. Za postojeći put koji je dostatan za
odvijanje prometa, a uži od profila propisanog odredbama ovog Plana, prilikom utvrđivanja građevne čestice
potrebno je osigurati širinu koridora prema odredbama ovog Plana.“
-tekst članka 186 se briše,
-u članku 187. nazivi navedeni u množini postaju jednina i tekst članka 187. glasi:
„Područje za koja se utvrđuje obveza izrade UPU-a označena je kartografskom prikazu br. 3.B Na istom
kartografskom prikazu definirane je granica istog.“
Ostali članci odredbi za provođenje se zadržavaju.
Zadržava se tekstualni dio, i slijedeći kartografski prikazi Prostornog plana uređenja općine Vrpolje (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 22/06 i 9/10):
1.

KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

M 1:25.000

2.A.

PROMET,POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

M 1:25.000

2.B.

ELEKTROOPSKRBA

M 1:25.000
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2.C.

PLIN i NAFTA

M 1:25.000

2.D.

VODOOPSKRBA

M 1:25.000

3.A.

UVJETI KORIŠTENJA

M 1:25.000

4.A.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA- ČAJKOVCI

M 1:5.000

4.B.

GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA- STARI PERKOVCI

M 1:5.000

Članak 5.
Odluka o usklađenja Prostornog plana uređenja općine Vrpolje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN
br.153/13) objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Članak 6.
Usklađenje Prostornog plana uređenja općine Vrpolje je izrađeno u (6) šest primjeraka potpisanih od strane
izrađivača plana i predsjednika Općinskog vijeća općine Vrpolje koji se imaju smatrati izvornikom, od čega se (1)
jedan nalazi u pismohrani izrađivača plana, a ostali se dostavljaju nadležnim tijelima za provođenje plana.
Uvid u Plan može se izvršiti na adresi:
 Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Trg pobjede 26a, 35000
Slavonski Brod;
 Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod kao i
na web stranici Zavoda;
 web stranici sustava ISPU-Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu (8.) osmog dana po objavljivanju u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske
županije„
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj: 2178/11-01/16-2
Vrpolje, 1. lipnja 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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36.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96.,
68798., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. ,143/12., 152/14 i 81/15.),
članka 3. Stavka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 14/11.)članka 1. Odluke o početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 10/15) 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 27. sjednici održanoj 1. lipnja 2016.godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje
Članak 1.
Ovom Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine
Vrpolje raspisat će se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje u katastarskoj
općini Vrpolje, a prema početnoj cijeni za zakup poljoprivrednog zemljišta koju je svojom Odlukom utvrdilo
Općinsko vijeće općine Vrpolje i to za pašnjak početna cijena od 200,00 kn/ha.
Članak 2.
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine Vrpolje u k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list broj 730,
Područnog ureda za katastar u Slavonskom Brodu i u zemljišno-knjižni uložak broj 853 kod zemljišnoknjižnog
odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu daje se u zakup na rok od 3 godine, a označeno i sa početnom cijenom
kako slijedi:
Red. br.

Broj k.č.br.

Površina u m2

1.
2.

2103/1
2169/1

73620
29474

Kultura i naziv
rudine
Pašnjak Močilno
Pašnjak Močilno

Ukupno početna
cijena zakupa (kn)
1.472,40
589,48

Članak 3.
Zakup poljoprivrednog zemljišta iz članka 3. ove Odluke može isteći i prije navedenog roka zakupa od 3
godine zbog privođenja zemljišta namjeni sukladno dokumentima prostornog uređenja općine Vrpolje.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz članka 2. ove Odluke imaju sve pravne i fizičke
osobe sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koje nemaju financijskih obveza ili dugova
prema općini Vrpolje s bilo koje osnove.
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Članak 5.
Poljoprivredno zemljište iz članka 2. ove Odluke daju se u zakup u viđenom stanju što isključuje sve
naknadne prigovore zakupa.
Članak 6.
Jamčevina za učešće u natječaju iznosi 10% od početne cijene zakupa i uplaćuje se na žiro račun općine
Vrpolje broj HR1323400091851400001, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.
Članak 7.
Ponuditeljima koji uspiju u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a ponuditeljima koji
nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelji koji uspiju u natječaju i naknadno odustanu od zaključenja ugovora, nemaju pravo na povrat
jamčevine.
Članak 8.
Prednost pri natječaju imaju ponuditelji koji ponude najviši iznos za zakup poljoprivrednog zemljišta u
odnosu na početnu cijenu uz ispunjenje svih drugih uvjeta iz javnog natječaja.
Članak 9.
Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u tjednom tisku
„ P o s a v s k a H r v a t s k a “ i n a s l u ž b e n i m s t r a n i c a m a o p ć i n e Vr p o l j e w w w. v r p o l j e . h r.
Pristigle ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta otvara Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
na javnoj sjednici kojoj mogu nazočiti ponuditelji.
Članak 10.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće općine Vrpolje u roku od najduže 15 dana
od dana otvaranja pristiglih ponuda na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama.
Odabrani ponuditelji dužni su u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta zaključiti ugovor o zakupu sa Općinom Vrpolje.
Članak 11.
Sve troškove u svezi s ovjerom ugovora o zakupu snosi zakupac.
Članak 12.
Temeljem ove Odluke i odredbi Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje
raspisat će se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta navedenog u članku 2. ove Odluke.
Postupak javnog natječaja provesti će Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine
Vrpolje.
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Članak 13.
Općina Vrpolje zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog obrazloženja i
ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja.
Članak 14.
Ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje dostavljaju se u zatvorenim
omotnicama na adresu: Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, preporučenom pošiljkom ili
neposredno dostavom uz naznaku „Ponuda za natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta“ – ne otvaraj.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Članak 15.
Za sve informacije zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti osobno u općinu Vrpolje svakim radnim
danom.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj: 2178/11-01/16-3
Vrpolje, 1. lipanj 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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37.

Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03.,
174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) 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 27. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2016.godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Vrpolje za 2015. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Vrpolje za 2015. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj: 2178/11-01/16-5
Vrpolje, 1. 06. 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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38.

Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03.,
174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) 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 27. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2016.godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Čajkovci za 2015. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Čajkovci za 2015. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj: 2178/11-01/16-6
Vrpolje, 1. 06. 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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39.

Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99., 117/01., 96/03.,
174/04., 38/09. i 80/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. I 19/13. – pročišćeni tekst) 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 27. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2016.godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom
poslovanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva
Stari Perkovci za 2015. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Stari Perkovci za 2015. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/04
Urbroj: 2178/11-01/16-7
Vrpolje, 1. 06. 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Strana: 1778
Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 11

Broj: 11
Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1779

Strana: 1780

»SLUŽBENI VJESNIK«

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
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