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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

67.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 34.
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13 – pročišćeni
tekst) Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 20. sjednici održanoj 13. srpnja 2016. godine,
donijela je:
GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015. godinu
Članak 1.
Godišnji obračun Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015. godinu sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

160 .154 .758,62
735 .591 ,77

RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

146 .389 .224,68
25.061 .341,44

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

-10.560 .215 ,73

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK/ MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA)
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA

-12.343 .104 ,75

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE /
FINANCIRANJE

631 .447 ,76
253 .622 ,71
377 .825 ,05
-22.525 .495 ,43
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Članak 2.
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od -12.343.104,75 kn čine manjak prihoda nad
rashodima prenesen iz prošle godine.
Članak 3.
Proračun Brodsko-posavske županije za 2015. godinu donijela je Županijska skupština Brodskoposavske županije na 10. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine u ukupnom iznosu od 212.236.778,13 kn.
Odlukom o 1. izmjenama i dopunama, Proračun je planiran u ukupnom iznosu od 195.639.002,29 kn.
Članak 4.
Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.
godine bilo je, kako slijedi :
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od 161.521.798,15 kn što predstavlja 82,57 % godišnjeg
planiranog iznosa.
Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od 171.704.188,83 kn , što predstavlja 94,26 % godišnjeg
plana.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Brodskoposavske županije za 2015. godinu u iznosu od -10.182.390,68 kn predstavlja negativan financijski rezultat
odnosno manjak prihoda nad rashodima.
Članak 5.
Izvješće o ostvarenim prihodima i primicima i izvršenim rashodima i izdacima Proračuna Brodskoposavske županije za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2015. godine po vrstama prihoda i primitaka odnosno
rashoda i izdataka, te po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji sastavni je dio ovog Obračuna Proračuna.
Članak 6.
Ovaj Godišnji obračun Proračuna Brodsko-posavske županije za 2015. godinu stupa na snagu osam dana
od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 400-01/16-01/4
Urbroj: 2178/1-01-16-1
Slavonski Brod , 13. srpanj 2016.
PREDSJEDNIK:
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC
„Branimir Bošnjak, dr.med.“

68.

Na temelju članka 190. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (''Narodne novine'', br. 150/08),
70/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 - Odluka
Ustavnog suda Republike Hrvatske , 70/12, 82/13,
22/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i
154/14), članka 5. stavka 1. točke a Pravilnika o
načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i
uzroka smrti (''Narodne novine '' 46/11 , 6/13, 63/14 )
i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'',
broj 15/13 - pročišćeni tekst ), na prijedlog općinskih
vijeća , Županijska skupština na 20. sjednici
održanoj 13. srpnja 2016. godine, donijela je

Članak 2.
Iza članka 6.dodaje novi članak 6.a i glasi:
„Članak 6.a“
„Mrtvozornik može obavljati poslove
pregleda umrlih osobe izvan zdravstvene ustanove
na području gradova i općina Brodsko-posavske
županije za koje nije imenovan samo u iznimnim
slučajevima kada imenovani mrtvozornici za
određeno područje nisu u mogućnosti obaviti
pregled umrle osobe izvan zdravstvene ustanove.“

ODLUKU
o dopuni Odluke o područnoj organiziranosti
pregleda umrlih osoba izvan zdravstvene
ustanove, utvrđivanja potrebnog broja
mrtvozornika na području Brodsko-posavske
županije i imenovanju mrtvozornika

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dane
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U članku 6.Odluke o područnoj organiziranosti
pregleda umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove ,
utvrđivanja potrebnog broja mrtvozornika na
području Brodsko-posavske županije i imenovanju
mrtvozornika („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ 23/13, 25/14, 15/15,) imenuju se novi
mrtvozornici i to za područje:
OPĆINE BEBRINA
„Dr.sc.Karla Tomić,dr.med., Željka Siser , dr.med. i
Miroslav Godić,
dr.med.“
OPĆINE BUKOVLJE
„Mato Gjurčević, dr.med. i Željka Siser , dr.med.“
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
„Miroslav Godić, dr.med.“
OPĆINE SIKIREVCI
„Branimir Bošnjak, dr.med.“

Klasa: 021-01/16-01/108
Urbroj: 2178/1-01-16-1
Slavonski Brod, 13. srpanj 2016.godine
PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ. v.r.

69.

Na temelju članka 6. Poslovnika Županijske
skupštine ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 – pročišćeni tekst) i Izvješća
Mandatnog povjerenstva Županijska skupština je na
20. sjednici održanoj 13. srpnja 2016., donijela
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ZAKLJUČAK

o mirovanju mandata člana Županijske
skupštine Josipa Mijatovića i početku
obnašanja dužnosti zamjenika člana
Ive Krajinović
I.
1.

2.

3.
4.

Josipu Mijatoviću, dipl.ičit. miruje mandat
člana Županijske skupštine iz osobnih
razloga, a mirovanje počinje teći danom
podnošenja pisanog zahtjeva predsjedniku
Županijske skupštine (12. srpanj 2016.)
Za zamjenika člana Županijske skupštine
sukladno članku 81. stavak 4. Zakona o
lokalnim izborima određuje se prvi sljedeći
ne izabrani kandidat s kandidacijske liste
Grupe birača Mirko Duspara – Ivo Krajinović
Verificira se mandat zamjenika člana
Županijske skupštine Ive Krajinović
Ivo Krajinović počinje obnašati dužnost
članice Županijske skupštine 13. srpnja 2016.
II.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/16-01/ 119
Urbroj: 2178/1-01-16-1
Slavonski Brod, 13. srpanj 2016.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.inž.građ., v.r.

Broj: 14

70.
Na temelju članka 3. Pravilnika o
kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme
zdravstvenih ustanova („Narodne novine“ 12/12,
99/13) i članka 34. Statuta Brodsko-posavske
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ 15/13-pročišćen tekst) Županijska
skupština na 20. sjednici održanoj 13. srpnja 2016.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Josip
Benčević „ Slavonski Brod za nabavu
medicinske opreme: anesteziološkog uređaja i
teledirigirani digitalni rendgenski uređaj za
dijaskopiju i radiografiju s elektronskim
pojačalom i TV lancem
I.
Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević „
Slavonski Brod daje se suglasnost za nabavu
medicinske opreme kako slijedi:
1. anesteziološki uređaj (1 komad) na
lokaciji Slavonski Brodu u iznosu od 364.000,00 kn
(s PDV -om)
2. teledirigirani digitalni rendgenski uređaj
za dijaskopiju i radiografiju s elektronskim
pojačalom i TV lancem ( 1 komad) na lokaciji Nova
Gradiška u iznosu od 900.000,00 kn ( s PDV - om ).
II.
Sredstva za nabavu opreme iz točke I.
osigurana su u Proračunu Brodsko-posavske
županije za 2016. godinu – sredstva
decentraliziranih funkcija i to za anesteziološki
uređaj, na poziciji R1267-medicinska i
laboratorijska oprema i teledirigirani digitalni RTG
uređaj za dijaskopiju i radiografiju s elektronskim
pojačalom i TV lancem na poziciji R1275medicinska i laboratorijska oprema.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.

Broj: 14
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa: 021-01/16-01/109
Urbroj: 2178/1-01-16-1
Slavonski Brod, 13. srpanj 2016. godine
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.inž.građ., v.r.
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posavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 9/2016), suglasnosti
Ministarstva zdravlja Klasa:404-05/16-01/08,
Urbroj:534-08-1-1/4-16-05 od 14. lipnja 2016.
godine i članka 56. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/2003 - pročišćeni tekst), župan
Brodsko-posavske županije 7. srpnja 2016. godine
donosi
ODLUKU

-

akti župana:

71.
Temeljem točke VI. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove u prvom
tromjesečju 2015. godine (Narodne novine
33/2016), točke VIII. Odluke o kriterijima,
mjerilima, načinu financiranja i rasporedu
decentraliziranih funkcija u zdravstvu u prvom
tromjesečju 2016. godine na području Brodsko-

o rasporedu sredstava za decentralizirane
funkcije između zdravstvenih ustanova na
području Brodsko-posavske županije u
2016. godini
I.
Ovom Odlukom sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu za investicijsko
ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih ustanova, informatizaciju zdravstvene
djelatnosti te otplatu kredita raspoređuju se između
zdravstvenih ustanova na području Brodskoposavske županije u 2016. godini u ukupnom iznosu
od 15.333.358 kn kako slijedi:
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II.

II.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniju Brodsko-posavske županije", a stupa na
snagu osmog dana objavljivanja u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije", a stupa na
snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 023-01/16-01/468
Urbroj: 2178/1-11-01-16/1
Slavonski Brod, 11 srpnja 2016. godine
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Klasa : 500-01/16-01/248
Urbroj: 2178/1-11-01-16/1
Slavonski Brod, 7. srpnja 2016. godine
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

-

ostali akti:

73.

72.

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br.
69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 56. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13-pročišćeni
tekst), župan Brodsko-posavske županije donio je
sljedeći
ZAKLJUČAK

Na temelju članka 3. stavak 4. Uredbe o
osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada
partnerskih vijeća („Narodne novine“ 103/15) i
članka 4. stavak 2. Odluke o osnivanju i imenovanju
članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća
Brodsko-posavske županije, Partnersko vijeće
Brodsko-posavske županije na 1. sjednici održanoj
16. lipnja 2016. godine donijelo je
POSLOVNIK
o radu Partnerskog vijeća
Brodsko-posavske županije

o nekorištenju pravom prvokupa
Članak 1.
I.
Opće odredbe
Brodsko-posavska županija neće se koristiti
pravom prvokupa u predmetu ponude Centra za
socijalnu skrb Slavonski Brod za prodaju nekretnina
upisanih u zemljišne knjige koje se vode kod
Općinskog suda u Sl. Brodu k.č.br. 4011/1 k.o.
Glogovica u naravi kuća s dvorištem u selu ukupne
površine 152 čhv.

1.
U skladu s člankom 27. stavkom 1. Zakona o
regionalnom razvoju Republike Hrvatske
("Narodne novine" br. 147/14, u daljnjem tekstu:
Zakon), osnivač Partnerskog vijeća Brodskoposavske županije (u daljnjem tekstu: Partnersko
vijeće) je Brodsko-posavska županija kao nositelj
izrade Županijske razvojne strategije Brodskoposavske županije 2016.-2020. (u daljnjem tekstu:
Strategija).
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2.
Partnersko vijeće je tijelo osnovano u svrhu
pripreme i praćenja provedbe Strategije koja se
donosi na temelju Zakona.
3.
Partnersko vijeće se u svom radu rukovodi
sljedećim načelima:
ravnomjerne predstavljenosti partnera
transparentnosti
jednakosti članova partnerstva
načelom usuglašavanja
4.
Ovaj Poslovnik primjenjuje se za vrijeme
trajanja pripreme i provedbe Strategije, te se njime
utvrđuje način rada Partnerskog vijeća, kao i
postupak usvajanja Poslovnika.
5.
Administrativne i stručne poslove za
potrebe rada Partnerskog vijeća obavlja CTRRazvojna agencija Brodsko-posavske županije
d.o.o., kao Regionalni koordinator za Brodskoposavsku županiju u suradnji s Upravnim odjelom
za razvoj i europske integracije.
Članak 2.
Djelokrug rada Partnerskog vijeća
1.
Partnersko vijeće osniva se kao
savjetodavno tijelo s ciljem sudjelovanja u svim
fazama postupka izrade Strategije, utvrđivanju
prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata
važnih za razvoj Brodsko-posavske županije, te
praćenja provedbe Strategije.
2.
Partnersko vijeće prati provedbu Strategije i
napredak u ostvarenju njezinih ciljeva.

Članak 3.
Ustroj Partnerskog vijeća
1. U radu partnerskog vijeća za područje Brodskoposavske županije sudjeluju predstavnici:
–
regionalne (područne) samouprave i
regionalnih koordinatora
–
velikih gradova s područja županije
–
manjih gradova i općina s područja županije
–
visokoškolskih ustanova, pružatelja
obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja, te
istraživačkih centara
–
gospodarskih i socijalnih partnera s
područja županije
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–
organizacija civilnog društva s područja
županije,
kako je definirano člankom 12. stavkom 1. Uredbe o
osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada
partnerskih vijeća (Narodne novine br. 103/15).
2.
Članove Partnerskog vijeća i zamjenike
članova imenuje i razrješava Župan. Svaki član ima
svoga zamjenika.
3.
Članovi i zamjenici koji sudjeluju u radu
Partnerskog vijeća mogu se izmijeniti na prijedlog
institucija koje predstavljaju.
4.
U slučaju odsutnosti člana, pravo glasa na
sjednici Partnerskog vijeća ima zamjenik člana. U
slučaju prisustvovanja i člana i zamjenika, pravo
glasa ima član Partnerskog vijeća.
5.
Članovi Partnerskog vijeća i njihovi
zamjenici za sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća
nemaju pravo na novčanu ili drugu naknadu.
6.
U slučaju promjene statusa u instituciji koju
predstavljaju članovi i/ili zamjenici, imenuju se novi
članovi tj. zamjenici ispred institucije koju
predstavljaju. Predstavljena institucija dužna je
obavijestiti Brodsko-posavsku županiju, odnosno
Regionalnog koordinatora i Upravni odjel za razvoj i
europske integracije o promjeni svojeg člana ili
zamjenika.
7.
Ako neka institucija nije zastupljena na
dvije uzastopne sjednice Partnerskog vijeća,
predsjednik Partnerskog vijeća može zatražiti da ta
institucija imenuje novog predstavnika.
8.
Partnersko vijeće može pravovaljano
odlučivati kada je na Sjednici nazočna većina od
ukupnog broja članova Partnerskog vijeća.
9.
U radu Partnerskog vijeća u savjetodavnoj
ulozi mogu sudjelovati vanjski stručnjaci, ako
postoji potreba za njihovim stručnim doprinosom, te
se isti smatraju članovima bez prava glasa. Članovi
bez prava glasa mogu biti predstavnici tijela državne
uprave, drugih javnih tijela, te predstavnici
znanstvene i stručne javnosti, organizacija civilnoga
društva, udruženja poslodavaca i predstavnici
sindikata koji nisu članovi Partnerskog vijeća.

Članak 4.
Predsjednik Partnerskog vijeća
1.

Partnersko vijeće ima predsjednika

Broj: 14

»SLUŽBENI VJESNIK«

Partnerskog vijeća i zamjenika koji ga zamjenjuje u
slučaju spriječenosti.
2.
Predsjednika i zamjenika partnerskog
vijeća bira Partnersko vijeće iz reda svojih
članova na rok od četiri godine.
3.
Predsjednik i zamjenik mogu biti ponovno
birani.
4.
Predsjednik upravlja radom Partnerskog
vijeća i odgovoran je za provedbu svih njegovih
aktivnosti, te vodi sjednice.
5. Partnersko vijeće donosi odluke većinom glasova
prisutnih članova.

Članak 5.
Prava i dužnosti članova Partnerskog vijeća
1.
Prava članova Partnerskog vijeća uključuju:
predlaganje izmjena i/ili dopuna
dostavljenog dnevnog reda sjednice i to najkasnije u
roku od 5 radnih dana prije dana njezina održavanja;
davanje primjedaba na dostavljeni nacrt
zapisnika s održane sjednice;
predlaganje izmjena i/ili dopuna ovog
Poslovnika.
2.
Dužnosti članova odnosno zamjenika
članova Partnerskog vijeća uključuju:
obavještavanje predsjednika Partnerskog
vijeća o svojoj odsutnosti putem Regionalnog
koordinatora i Upravnog odjela za razvoj i europske
integracije u roku od tri radna dana prije termina
održavanja sjednice, uz iznimku izvanrednog
slučaja, kad je takva obavijest dopuštena u kraćem
roku;
obavještavanje svojeg zamjenika o potrebi
prisustvovanja sastanku u slučaju nemogućnosti
sudjelovanja na sjednici Partnerskog vijeća. U ovom
slučaju zamjenik člana sudjeluje na sastanku s
pravom glasa;
poznavanje dokumenata vezanih za
pitanja koja su predmet rasprave na sjednicama
Partnerskog vijeća;
aktivno sudjelovanje na sjednicama
Partnerskog vijeća, uključujući praćenje
dokumenata i iznošenje mišljenja;
analizu napretka u postizanju specifičnih
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ciljeva utvrđenih Strategijom;
analizu rezultata u vezi praćenja provedbe
Strategije;
predlaganje promjena u provedbenom
planu Strategije kako bi se olakšala njegova
provedba;
pružanje informacija o eventualnim
promjenama u sastavu Partnerskog vijeća (članovi,
zamjenici i predstavnici u savjetodavnoj ulozi).

Članak 6.
Administrativni i stručni poslovi
Partnerskog vijeća
1.
Organizacijsku podršku radu Partnerskog
vijeća pruža Regionalni koordinator u suradnji s
Upravnim odjelom za razvoj i europske integracije.
2.
Zadaci Regionalnog koordinatora i
Upravnog odjela za razvoj i europske integracije
uključuju:
organizaciju sjednica Partnerskog vijeća i
pružanje pomoći u njegovim aktivnostima;
sastavljanje dnevnog reda sjednica
Partnerskog vijeća;
informiranje o vremenu i mjestu sjednica
Partnerskog vijeća;
prikupljanje i/ili izradu, te dostavljanje
dokumenata i materijala (izvješća, analize i
prijedlozi) potrebnih za aktivnosti Partnerskog
vijeća svim članovima;
sastavljanje i dostavljanje zapisnika
sjednica Partnerskog vijeća;
koordinaciju provedbe odluka Partnerskog
vijeća i potrebnu razmjenu informacija između
zainteresiranih stranaka;
prikupljanje i čuvanje sve dokumentacije
vezane za sjednice Partnerskog vijeća;
osiguravanje dostatne mjere održavanja
odnosa s javnošću koje se odnose na rad
Partnerskog vijeća;
tehničke i logističke pripreme, kako bi
se svim članovima omogućilo djelotvorno
sudjelovanje u raspravama i odlučivanju;
druge poslove i zadaće vezane za rad
Partnerskog vijeća.
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Članak 7.
Sjednice i dokumenti

1.
Sjednice Partnerskog vijeća održavaju se
barem dva puta godišnje na inicijativu predsjednika
Partnerskog vijeća.
2.
U odgovarajućim slučajevima, i to na
inicijativu Predsjednika, na pisani zahtjev
minimalno polovine svih članova Partnerskog
vijeća, mogu se sazvati dodatne sjednice.
3.
Popratni dokumenti bit će poslani
elektroničkom poštom članovima Partnerskog
vijeća /zamjenicima, te predstavnicima u
savjetodavnoj ulozi najmanje tri radna dana prije
utvrđenog datuma sjednice Partnerskog vijeća.
4.
U opravdanim slučajevima i kad je riječ o
vrlo hitnim pitanjima, Predsjednik može odlučiti da
navedeni rok obavještavanja može biti kraći i da se
potrebne informacije o datumu i mjestu sjednice
mogu dati telefonom, uz naknadnu pisanu potvrdu.
5.
Svi materijali i dokumenti koji su predmet
rasprave ne smiju se iznositi u javnost do kraja
sjednice Partnerskog vijeća.
6.
Službeni jezik sastanaka Partnerskog vijeća
je hrvatski jezik.

Članak 8.
Zapisnik sa sjednica
1.
Regionalni koordinator u suradnji s
Upravnim odjelom za razvoj i europske integracije
sastavlja zapisnik svake sjednice Partnerskog vijeća.
Zapisnik sadrži sljedeće:
dnevni red sjednice;
popis sudionika;
sadržaj odluka koje je Partnersko vijeće
usvojilo;
sažetak ostalih odluka koje je Partnersko
vijeće donijelo.
2.
U roku od petnaest radnih dana nakon
datuma sjednice, Regionalni koordinator u suradnji
s Upravnim odjelom za razvoj i europske integracije
dužan je elektroničkom poštom poslati zapisnik sa
sjednice. Primjedbe i očitovanja moraju se poslati u
roku od pet radnih dana od primitka nacrta. Ako se u
roku od pet radnih dana primjedbe ne zaprime,
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smatrat će se da ih nema. U slučaju dostavljanja
komentara ili ispravaka predsjednik Partnerskog
vijeća odlučuje o unošenju izmjena i dopuna
zapisnika.
3.
Konačna verzija zapisnika sa sjednice
odobrava se na sljedećoj sjednici Partnerskog vijeća.

Članak 9.
Kvorum, donošenje odluka i pisani postupak
1.
Sjednice Partnerskog vijeća smatraju se
važećima ako je na njima prisutno više od polovice
članova koji imaju pravo glasa ili njihovih
zamjenika.
2.
Partnersko vijeće odluke donosi
nadpolovičnom većinom prisutnih članova.
3.
U slučaju istog broja glasova za i protiv,
odlučuje glas predsjednika Partnerskog vijeća. Za
pitanja koja se odnose na financijske i proračunske
stavke predstavnik Brodsko-posavske županije ima
odlučujući glas.
4.
Ako je potrebno donijeti određene odluke o
hitnim pitanjima, a održavanje dodatne sjednice nije
nužno, odluka se može donijeti u pisanom postupku.
U provedbi donošenja odluka pisanim postupkom
Regionalni koordinator u suradnji s Upravnim
odjelom za razvoj i europske integracije mora
članovima Partnerskog vijeća poslati sve potrebne
dokumente o predmetnom pitanju uključujući i
obrazac za dostavu mišljenja kao i prijedlog Odluke
o predmetnom pitanju.
5.
Svaki član treba dostaviti svoje mišljenje u
roku od pet radnih dana od datuma dostave
dokumentacije. Mišljenje se šalje u elektroničkom
obliku.
6.
U slučaju da nema negativnih mišljenja ili
ako nema odgovora, smatrat će se da je prijedlog
prihvaćen.
Članak 10.
Načela etičnog postupanja
1.
Članovi Partnerskog vijeća obvezni su svoje
obveze ispunjavati savjesno.
2.
Članovi Partnerskog vijeća sudjeluju u radu
Partnerskog vijeća poštujući, kada je primjenjivo,
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tajnost podataka i povjerljivost informacija ne
upotrebljavajući ih za stjecanje bilo kakve prednosti,
materijalne ili nematerijalne koristi ili bilo koje
druge povlastice za sebe ili svoje bližnje.
3.
Svaki član i zamjenik člana potpisuje Izjavu
o povjerljivosti i nepristranosti, kojom jamči svoju
neovisnost i nepristranost prilikom rada u
Partnerskom vijeću i kojom se obvezuje pridržavati
načela rada Partnerskog vijeća. Tekst Izjave o
povjerljivosti i nepristranosti sastavni je dio ovog
Poslovnika.
4.
Članovi Partnerskog vijeća i sudionici
sjednica Partnerskog vijeća jamče svoju neovisnost i
nepristranost prilikom rada u Partnerskom vijeću
potpisivanjem Izjave o povjerljivosti i nepristranosti
ovog Poslovnika. O svakoj situaciji koja navedeno
dovodi u pitanje, te o postojanju sukoba interesa,
sudionici obavještavaju Regionalnog koordinatora i
Upravni odjel za razvoj i europske integracije koji
im daju daljnje upute o postupanju.

Članak 11.
Javnost rada Partnerskog vijeća
1.
Sjednice Partnerskog vijeća zatvorene su za
medije i javnost, osim ako drugačije ne odluče
članovi Partnerskog vijeća.
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2.
Javnost se informira o radu Partnerskog
vijeća priopćenjima za javnost koje priprema
predsjednik uz pomoć Regionalnog koordinatora i
Upravnog odjela za razvoj i europske integracije.
3.
Službene izjave Partnerskog vijeća o svim
pitanjima koja su bila predmetom rasprave
sredstvima javnog priopćavanja daje predsjednik
Partnerskog vijeća. Bilo koja izjava koju daje bilo
koji drugi član ili zamjenik člana Partnerskog vijeća
ne može se smatrati službenim stavom Partnerskog
vijeća.
Članak 12.
Završne odredbe
1.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.

Klasa: 023-01/16-01/405
Urbroj: 2178/1-11-01-16-3
Slavonski Brod, 16. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
PARTNERSKOG VIJEĆA:
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

12.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije ” br. 3/2013) Općinsko vijeće općine
Bebrina na svojoj 17.sjednici održanoj dana
28.lipnja 2016. godine, donijelo je slijedeću

analize postojećeg stanja i SWOT analize, vizije
razvoja općine Bebrina , te strateških razvojnih
ciljeva, prioriteta i mjera razvoja općine Bebrina.
Tekst Strateškog razvojnog programa
općine Bebrina za razdoblje 2015.-2020. godine
nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni
dio.
Članak 3.

ODLUKU
o usvajanju Strateškog razvojnog programa
općine Bebrina za razdoblje 2015.-2020. godine
Članak 1.
Usvaja se Strateški razvojnog programa
općine Bebrina za razdoblje od 2015. do
2020.godine
Članak 2.
Strateški razvojni program općine Bebrina
za razdoblje 2015.-2020. godine se sastoji od:

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od objave u ,,Službenom vjesniku Brodskoposavske županije''.
KLASA : 021-05/16-02/
URBROJ: 2178/02-03-16-2
Bebrina, 28.06. 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BEBRINA
Mijo Belegić, v.r.

Broj: 14
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13.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09,
150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o upravljanju i
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike
Hrvatske ("Narodne novine" broj 94/13), Uredbe o
registru državne imovine ("Narodne novine" broj
55/11") i članka 32. Statuta općine Bebrina
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na
svojoj 17. sjednici održanoj 28.06. 2016. godine,
donosi
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suda za područje općine Bebrina (zemljišno knjižni
odjel), tijela državne uprave, nadležnog područnog
ureda za katastar, kao i drugih javnih evidencija radi
uspostave Registra.
II.

OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA
Članak 5.

Registar se vodi u elektroničkom obliku radi
ažurnosti i na papirnatom mediju za pismohranu
općine Bebrina.
Članak 6.

ODLUKU
o uspostavi Registra imovine općine Bebrina
I.

*
*

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

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način
uspostave, sadržaj, oblik i način vođenja Registra
imovine općine Bebrina (u daljnjem tekstu:
Registar).
Članak 2.
Registar je popis imovine u obliku
nekretnina i poslovnih udjela u trgovačkim
društvima čiji je imatelj, odnosno vlasnik/suvlasnik
Općina Bebrina.
Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu
ispravu u smislu propisa koji uređuju upravni
postupak.
Članak 3.
Registar uspostavlja Općinsko vijeće
općine Bebrina, a vodi ga Jedinstveni upravni odjel
općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Jedinstveni
upravni odjel).
Članak 4.
Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel
općine Bebrina ovlašteni su tražiti i koristiti podatke
o imovini općine Bebrina iz evidencije nadležnog

III. POPIS NEKRETNINA
Članak 7.
*
*
*
*
*
*
*
*

Popis nekretnina sastoji se od popisa:
građevinskog zemljišta i građevina,
poljoprivrednog zemljišta,
šuma i šumskog zemljišta,
vodnog dobra,
stambenih prostora,
poslovnih prostora,
nerazvrstanih cesta,
drugih nekretnina evidentiranih kao
kapitalna imovina.
Članak 8.

Popis nekretnina sadržavat će podatke o
nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički
vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Općina
Bebrina, a osobito:
*
broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine,
*
broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je
nekretnina upisana, te broj poduloška ako
postoji,
*
naziv katastarske općine gdje se
zemljišnoknjižna čestica nalazi,
*
površinu zemljišnoknjižne čestice,
*
kulturu zemljišnoknjižne čestice,
*
vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo
vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko
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*
*

vlasništvo ili vanknjižno vlasništvo, udio u
vlasništvu u slučaju suvlasništva ili
zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili
zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili
zajedničkog vlasništva,
titulara vlasništva,
podatke o teretima na nekretnini,
podatke o sudskim sporovima koji se vode
vezano za nekretninu,
broj posjedovnog lista,
broj katastarske čestice iz posjedovnog
lista,
naziv katastarske općine iz posjedovnog
lista,
površinu katastarske čestice iz posjedovnog
lista,
nositelja prava i udio,
broj katastarskog plana i katastarski plan za
katastarsku česticu,
adresu katastarske čestice,
prostorno-plansku namjenu nekretnine i
prostorni plan,
korisnika nekretnine i pravnu osnovu
korištenja nekretnine,
vrijednost nekretnine,
druge podatke.

III.

POPIS VLASNIČKIH UDJELA

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Broj: 14

podatke o sudskim sporovima koji se vode
vezano za te poslovne udjele, i druge
podatke.

IV.

STUPANJE NA SNAGU
Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
KLASA: 021-05/16-02/
URBROJ: 2178/02-03-16-1
Bebrina, 28.06. 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

Članak 9.
U popis vlasničkih udjela upisuju se
poslovni udjeli trgovačkih društava čiji je suvlasnik
Općina Bebrina
Članak 10.
Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke
o poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je
suvlasnik općina Bebrina, a osobito:
*
*
*
*

*
*
*

naziv i sjedište trgovačkog društva,
OIB trgovačkog društva,
temeljni kapital trgovačkog društva,
broj poslovnih udjela u temeljnom kapitalu
trgovačkog društva čiji je suvlasnik Općina
Bebrina
udio poslovnih udjela čiji je vlasnik Općina
Bebrina, u temeljnom kapitalu trgovačkog
društva
nominalnu vrijednost poslovnih udjela,
podatke o teretima na poslovnim udjelima
općine Bebrina

14.
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. stavka 1. točke
2. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13) i članka 32. Statuta općine Bebrina
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 3/2013 , dalje u tekstu: Statut), Općinsko
vijeće općine Bebrina na svojoj 17. sjednici
održanoj dana 28.06. 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
imovinom u vlasništvu općine Bebrina

Broj: 14
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OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupci
gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Bebrina
(u daljnjem tekstu: Općina).
Pod pojmom imovina u smislu ove Odluke smatraju
se nekretnine i pokretnine u vlasništvu općine.
Pod gospodarenjem imovinom podrazumijeva se
stjecanje, otuđivanje, davanje u zakup, korištenje i
upravljanje te drugi načini raspolaganja
nekretninama u vlasništvu općine, a sve to u skladu
sa prisilnim propisima Republike Hrvatske.
Članak 2.
Iznimno od članka 1. stavka 1. ove Odluke, uvjeti,
načini i postupak davanja u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu općine i najam stanova u
vlasništvu općine, kao i davanje na privremeno
korištenje javnih površina u vlasništvu općine,
uređuje se posebnim odlukama općine u skladu sa
posebnim zakonima.
Što se tiče davanja na privremeno korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
općine, primjenjuje se glava VI. ove Odluke kao i
važeće odredbe Odluke općine o uvjetima i načinu
davanja na privremeno korištenje neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu općine i javnih
površina na području općine
Ova Odluka ne primjenjuje se na gospodarenje
imovinom kroz postupke dodjele koncesija ili
uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, a
koji će se uređivati u skladu s posebnim zakonima.
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otuđivanju i/ili bilo kakvom raspolaganju imovinom
odnosno nekretninama i/ili pokretninama u
vlasništvu općine čija pojedinačna vrijednost ne
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i/ili otuđivanju i/ili bilo
kakvom raspolaganju imovinom u vlasništvu
općine, a ako je iznos 0,5 % prihoda bez primitaka
manji od 70.000,00 kn tada odlučuje o vrijednosti do
iznosa od 70.000,00 kn, ako je stjecanje i/ili
otuđenje i/ili bilo kakvo raspolaganje imovinom u
vlasništvu općine planirano u proračunu i provedeno
u skladu sa zakonskim propisima.
Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i/ili otuđivanju
i/ili bilo kakvom raspolaganju imovinom odnosno
nekretninama i/ili pokretninama u vlasništvu općine
čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i/ili
otuđivanju i/ili bilo kakvom raspolaganju imovinom
u vlasništvu općine, a ako je iznos 0,5 % prihoda bez
primitaka manji od 70.000,00 kn, tada odlučuje o
vrijednosti koja prelazi iznos od 70.000,00 kn, ali
uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00
kuna.
Radnje u postupcima u svezi gospodarenja
imovinom u vlasništvu općine iz ove Odluke provodi
Jedinstveni upravni odjel općine (u daljnjem tekstu:
Jedinstveni upravni odjel) u skladu sa zakonom i
Statutom općine.
Članak 4.
Općinski načelnik i Općinsko vijeće upravljaju,
koriste i raspolažu imovinom u vlasništvu općine s
pažnjom dobrog domaćina, i to u skladu sa načelima
zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, a u cilju
gospodarskog i socijalnog razvoja općine, te
gospodarskog i socijalnog napretka svih stanovnika
općine kao i osiguranje socijalne sigurnosti istih.

Članak 3.
Tijela nadležna za gospodarenje imovinom u
vlasništvu općine su Općinski načelnik i Općinsko
vijeće, pod uvjetima propisanim zakonom, Statutom
općine, ovom Odlukom i drugim propisima.
Općinski načelnik upravlja imovinom u vlasništvu
općine u skladu sa zakonom, Statutom općine, ovom
Odlukom i drugim propisima.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i/ili

Članak 5.
Tijela iz članka 3. ove Odluke mogu otuđiti ili na
drugi način raspolagati sa nekretninama u vlasništvu
općine samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu
utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim u slučajevima kada
je zakonom i ovom Odlukom drukčije određeno.
Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na
slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u
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vlasništvu općine, stječu Republika Hrvatska i
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno
pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, ako je to u interesu i cilju općega
gospodarskog i socijalnog napretka njezinih
građana.
Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka je vrijednost
izražena u cijeni koja se za određenu nekretninu
može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i
potražnje u vrijeme njezinog utvrđivanja na
području općine.
II.
PRODAJA NEKRETNINA PUTEM
JAVNOG NATJEČAJA
Članak 6.
Nekretnine u vlasništvu općine prodaju se putem
javnog natječaja i to prikupljanjem ponuda u
zatvorenim omotnicama, a iznimno izravnom
pogodbom i to isključivo u slučajevima utvrđenim
zakonom i ovom Odlukom.
Članak 7.
Javni natječaj radi prodaje nekretnina u vlasništvu
općine raspisuje:
●

Općinski načelnik ako pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i/ili otuđivanju i/ili bilo kakvom
raspolaganju imovinom u vlasništvu
općine, a ako je iznos 0,5 % prihoda bez
primitaka manji od 70.000,00 kn tada
odlučuje o vrijednosti do iznosa od
70.000,00 kn, ako je stjecanje i/ili otuđenje
i/ili bilo kakvo raspolaganje imovinom u
vlasništvu općine planirano u proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim
propisima.

●

Općinsko vijeće ako pojedinačna vrijednost
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u
kojoj se odlučuje o stjecanju i/ili otuđivanju
i/ili bilo kakvom raspolaganju imovinom u
vlasništvu općine, a ako je iznos 0,5 %
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prihoda bez primitaka manji od 70.000,00
kn, tada odlučuje o vrijednosti koja prelazi
iznos od 70.000,00 kn, ali uvijek odlučuje
ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna.
U slučaju da je javni natječaj radi prodaje nekretnine
raspisao Općinski načelnik, a po završetku provedbe
javnog natječaja bude utvrđeno da vrijednost
najpovoljnije ponude prelazi iznos iz stavka 1. ovog
članka, odluku o prodaji nekretnine donosi Općinsko
vijeće.
Članak 8.
Nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi
odluku o prodaji nekretnine i raspisivanju javnog
natječaja za prodaju iste koja mora sadržavati:
● način provođenja javnog natječaja;
● adresu i rok dostave ponude (ako se natječaj
provodi putem prikupljanja pisanih ponuda)
odnosno prijave (ako se natječaj provodi
putem usmenog javnog nadmetanja);
● uputu o dostavi podataka i dokumentacije
koji su potrebni za sudjelovanje u javnom
natječaju;
● oznaku i površinu nekretnine koja je
predmet kupoprodaje (zemljišnoknjižnu
čes ticu , zemljiš n o k n jižn i u lo žak i
katastarsku općinu, a ako nekretnina nije
upisana u zemljišnim knjigama nadležnog
suda onda podatke iz katastra ili drugih
evidencija, a putem kojih podataka se može
pobliže označiti nekretnina koja je predmet
kupoprodaje);
● početni iznos kupoprodajne cijene za
nekretninu;
● iznos i način uplate jamčevine, te odredbu o
načinu povrata odnosno uračunavanja
jamčevine u kupoprodajnu cijenu;
● utvrđeno prvenstveno pravo odnosno pravo
prvokupa, samo ako to pravo postoji;
● kriterij za odabir najpovoljnije ponude;
● rok u kojem se ponuđači obavještavaju o
rezultatima provedenog javnog natječaja;
● rok za zaključenje ugovora;
● način i rok plaćanja kupoprodajne cijene;
● pravo nadležnog tijela da ne izabere niti
jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni
natječaj poništava.
Odluka iz stavka 1. ovog članka može sadržavati i
druge uvjete i podatke vezano uz prodaju nekretnine.
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Članak 9.

Početna cijena nekretnine utvrđuje se u visini tržišne
cijene nekretnine prema procjeni nekretnine
učinjene od strane Ministarstva financija-Porezne
uprave i/ili ovlaštenog sudskog vještaka
odgovarajuće struke.
Odluku o početnoj cijeni nekretnine donosi
nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke koje raspisuje
javni natječaj u skladu sa člankom 7. ove Odluke.
Članak 10.
Javni natječaj radi prodaje nekretnina obavezno
sadrži odredbe koje su obavezni sadržaj odluke iz
članka 8. ove Odluke.
Javni natječaj, pored podatka iz stavka 1. ovog
članka, može sadržavati i druge uvjete i podatke u
svezi prodaje nekretnine.
Članak 11.
Javni natječaj objavljuje se u jednom od novinskih
glasila na području Brodsko-posavske županije i/ili
na oglasnoj ploči općine i/ili na službenoj internet
stranici općine.
Članak 12.
Ponuda se podnosi u roku kojeg odredi nadležno
tijelo iz članka 3. ove Odluke, ali taj rok ne može biti
kraći od 8 dana niti duži od 30 dana od dana objave
javnog natječaja.
Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao
najpovoljnije jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana
od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao
najpovoljnija, jamčevina se uračunava u ponuđenu
cijenu.
Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao
najpovoljnija i naknadno odustane od zaključenja
ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.
Članak 13.
Pisane ponude za natječaj dostavljaju se
preporučenom poštom ili predajom osobno u
prijemnom uredu općine Bebrina u zatvorenoj
omotnici s naznakom “Ponuda za natječaj za prodaju
nekretnine – ne otvaraj“, na službenu adresu općine.
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Ponuda mora sadržavati sve podatke i moraju joj biti
priloženi svi dokazi o ispunjavanju uvjeta koju su
navedeni u tekstu javnog natječaja.
Svaki ponuditelj može se natjecati za sve nekretnine
koje se izlažu kupoprodaji i za svaku dati zasebnu
ponudu.
Postupak javnog otvaranja i razmatranja prispjelih
ponuda provodi Povjerenstvo za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu općine (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) koje, zavisno od vrijednosti početne
kupoprodajne cijene nekretnine, osniva i imenuje
Općinski načelnik odnosno Općinsko vijeće.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana te
zapisničara.
Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi da li je
javni natječaj propisno objavljen, koliko je ponuda
pristiglo i da li su ponude predane u roku. Nakon toga
će se pristupiti otvaranju ponuda prema redoslijedu
prispijeća, a o čemu se sastavlja zapisnik
Povjerenstva.
Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Povjerenstva
i zapisničar.
Zapisnik sa kompletnom natječajnom
dokumentacijom Povjerenstvo dostavlja tijelu iz
članka 3. ove Odluke, odnosno nadležnom tijelu za
odlučivanje o prodaji nekretnine najpovoljnijem
ponuditelju.
Na osnovi provedenog postupka javnog natječaja,
tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.
Tijelo iz članka 3. ove Odluke može poništiti javni
natječaj u cijelosti ili u jednom dijelu, bez
obrazloženja.
Članak 14.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj
čija ponuda je ostvarila najviše bodova u postupku
provedbe javnog natječaja, prema kriterijima
utvrđenima u odluci iz članka 8. ove Odluke, uz uvjet
da ispunjava sve uvjete navedene u javnom
natječaju.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg
ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se
ponuditelj koji je sljedeći po redu po broju
ostvarenih bodova, uz uvjet da ispunjava sve uvjete
navedene u javnom natječaju.
Ako se utvrde dva ili više ponuditelja s ponuđenim
istim najvišim iznosom odnosno sa istim ostvarenim
brojem bodova, a ispunjavaju sve uvjete javnog
natječaja, javni natječaj se neće ponavljati, već će se
održati usmeno javno nadmetanje između
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ponuditelja koji su u natječajnom postupku ponudili
isti (najviši) iznos, s time da će početna cijena
nadmetanja biti najviši iznos ponuđen u natječajnom
postupku.
Članak 15.
Ponude koje nisu podnesene u roku i koje nisu
potpune te one koje ne ispunjavaju uvjete iz
natječaja, neće se razmatrati.
Tijelo iz članka 3. odbacit će ponude za koje
Povjerenstvo utvrdi da su nepravodobne i/ili
neuredne i/ili nepotpune i/ili da ne udovoljavaju
svim uvjetima natječaja.
Nepravovremene ponude neće se otvarati te će se
neotvorene vratiti ponuditelju.
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Nakon što se kupcu preda tabularna isprava za upis
prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u
zemljišnim knjigama nadležnog suda, kupcu će se
kupljena nekretnina predati u samostalan i
neposredan posjed.
Sve troškove proizašle iz ugovora o kupoprodaji
nekretnine kao i porez na promet nekretnina snosi
kupac u cijelosti.
III.
PRODAJA NEKRETNINA
IZRAVNOM POGODBOM
Članak 18.
Nekretnine u vlasništvu općine mogu se po
utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog
natječaja (izravnom pogodbom) prodati samo
iznimno, u slučajevima predviđenim zakonom i
ovom Odlukom.

Članak 16.
Ugovor o kupoprodaji nekretnine s odabranim
ponuditeljem zaključuje tijelo iz članka 3. ove
Odluke, i to u roku od 30 dana od dana donošenja
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovor o kupoprodajni nekretnine mora biti
sastavljen u pisanom obliku.
Članak 17.
U pravilu, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu
isplatiti jednokratno i to u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
Iznimno, u slučajevima propisanim zakonom i
ostalim posebno opravdanim slučajevima, kupac
može isplatiti kupoprodajnu cijenu u obrocima, i to
najviše do 5 (pet) obroka. U slučaju obročnog
plaćanja, tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi
odluku o uvjetima i načinu isplate kupoprodajne
cijene u obrocima.
Ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne
cijene, dužan je pored kupoprodajne cijene platiti i
zakonsku zateznu kamatu i to za cjelokupno
razdoblje kašnjenja odnosno od dana dospijeća pa do
dana plaćanja.
Uplaćena jamčevina odabranog ponuditelja
uračunava se u ponuđenu cijenu.
Tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na
kupljenoj nekretnini u zemljišnim knjigama
nadležnog suda u korist kupca, nadležno tijelo iz
članka 3. ove Odluke će izdati kupcu nakon što
kupac isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

Nekretnine u vlasništvu općine mogu se prodati
izravnom pogodbom u sljedećim slučajevima:
● kada je kupac Republika Hrvatska i jedinice
lokalne i područne (regionalne)
samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske,
odnosno pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, ako je
to u interesu i cilju općeg gospodarskog i
socijalnog napretka njenih građana,
● osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za
formiranje neizgrađene građevne čestice u
skladu s lokacijskom dozvolom ili
detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne
prelazi 20 % površine planirane građevne
čestice;
● osobi koja je na zemljištu u svom
vlasništvu, bez građevinske dozvole ili
drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela
državne uprave, izgradila građevinu u
skladu s detaljnim planom uređenja ili
lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do
20% površine planirane građevne čestice,
pod uvjetom da se obveže da će u roku od
jedne godine od dana sklapanja
kupoprodajnog ugovora ishoditi
građevinsku dozvolu;
● u drugim zakonom propisanom
slučajevima.
Smatra se da je prodaja nekretnina u vlasništvu
općine u interesu i cilju općeg gospodarskog i
socijalnog napretka njenih građana, osobito, ali ne
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isključivo, ako se nekretnine prodaju radi izgradnje
vjerskih objekata, predškolskih ustanova, školskih
ustanova, ustanova iz oblasti kulture i zdravstva,
športskih objekata, objekata komunalne
infrastrukture te drugih objekata čija izgradnja
doprinosi unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih
uvjeta života na području općine.
Članak 19.
Na sklapanje kupoprodajnog ugovora i plaćanje
kupoprodajne cijene za nekretnine prodane
izravnom pogodbom, analogno se primjenjuju
odredbe članaka 16. i 17. ove Odluke.
IV.
KUPNJA NEKRETNINA U
INTERESU OPĆINE
Članak 20.
Odluku o kupnji nekretnine u interesu općine donosi
Općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o
vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3. ove
Odluke.
Odluka mora biti u pisanom obliku i mora biti
obrazložena.
Smatra se da je kupnja nekretnina u interesu općine,
ako se nekretnine kupuju radi izgradnje vjerskih
objekata, predškolskih ustanova, školskih ustanova,
ustanova iz oblasti kulture i zdravstva, športskih
objekata, objekata komunalne infrastrukture te
izgradnje drugih objekata čija izgradnja doprinosi
unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih uvjeta života
na području općine.
Pri sklapanju Ugovora o kupnji nekretnine
potrebno je voditi računa o tržišnoj cijeni
nekretnine.
Tržišna cijena je vrijednost izražena u cijeni koja se
za određenu nekretninu može postići na tržištu i koja
ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog
utvrđivanja na području općine.
V.
DRUGA STVARNA PRAVA NA
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU općine
a)

Pravo stvarne služnosti
Članak 21.

Stvarna služnost je stvarno pravo svagdašnjega
vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina)
da se za potrebe te nekretnine na određeni način služi
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nečijom nekretninom (poslužna nekretnina), čiji
svagdašnji vlasnik to mora trpjeti ili mora propuštati
određene radnje glede svoje nekretnine koje bi inače
imao pravo činiti.
Ugovor o osnivanju prava služnosti na
nekretninama u vlasništvu općine može se sklopiti
između općine, kao vlasnika poslužne nekretnine i
treće osobe, kao vlasnika povlasne nekretnine, ako
se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:
● ako je to nužno za bolje i korisnije
gospodarenje povlasnom nekretninom;
● ako se time ne ograničava korištenje
poslužne nekretnine koja je u vlasništvu
općine;
● ako se Općini, ovdje vlasniku poslužne
nekretnine isplati naknada za ostvarivanje
prava služnosti na nekretnini od strane
stjecatelja stvarne služnosti, vlasnika
povlasne nekretnine.
Osnivanje prava stvarne služnosti na nekretninama
u vlasništvu općine provodi se bez javnog natječaja
odnosno putem izravne pogodbe.
Članak 22.
Iznimno od članka 21. ove Odluke koji se odnosi na
isplatu naknade za osnivanje prava stvarne služnosti
na nekretninama u vlasništvu općine, osobe javnog
prava koje su vlasnici povlasne nekretnine odnosno
stjecatelji stvarne služnosti ne plaćaju Općini
naknadu za osnivanje prava stvarne služnosti na
nekretnini i ako se služnost zasniva radi izgradnje
infrastrukturnih građevina, sukladno zakonu kojim
se uređuju imovinskopravni odnosi u svrhu
izgradnje infrastrukturnih građevina.
Osobama javnog prava iz stavka 1. ove Odluke
smatraju se: Republika Hrvatska, jedinica lokalne
samouprave, jedinica područne (regionalne)
samouprave i sljedeće pravne osobe: pravna osoba u
vlasništvu Republike Hrvatske ili pravna osoba čiji
je osnivač Republika Hrvatska te pravna osoba u
vlasništvu ili čiji je osnivač, odnosno čiji su osnivači
jedinice lokalne, odnosno jedinice područne
(regionalne) samouprave.
Infrastrukturnim građevinama iz stavka 1. ove
Odluke smatraju se sljedeće građevine: građevine
prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture,
za čiju izgradnju je utvrđen interes Republike
Hrvatske prema Zakonu o izvlaštenju ili prema
posebnom zakonu, kao što su ceste, vodne
građevine, komunalni objekti, željeznička
infrastruktura i slično.
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Članak 23.

Odluku o osnivanju prava stvarne služnosti i visini
naknade za osnivanje tog prava donosi općinsko
vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti
nekretnine, sukladno članku 3. ove Odluke.
Za određivanje visine naknade nadležno tijelo iz
stavka 1. ovog članka može tražiti procjenu
Ministarstva financija-Porezne uprave odnosno
nalaz i mišljenje ovlaštenog sudskog vještaka
odgovarajuće struke.
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općinsko vijeće ili općinski načelnik, ovisno o
vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3. ove
Odluke.
Iznimno, pravo građenja može se osnovati i bez
naknade, kada to pravo stječu osobe javnog prava
radi izgradnje infrastrukturnih građevina, u skladu sa
zakonom kojim se uređuju imovinskopravni odnosi
u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.
Na određivanje pojma infrastrukturnih građevina i
osoba javnog prava iz stavka 4. ovog članka
primjenjuju se odredbe stavaka 2. i 3. članka 22. ove
Odluke.

Članak 24.
Članak 27.
Općina, ovdje vlasnik poslužne nekretnine i
stjecatelj stvarne služnosti, odnosno vlasnik
povlasne
nekretnine sklapaju ugovor o osnivanju prava
služnosti na nekretnini u vlasništvu općine, a kojim
ugovorom uređuju međusobna prava i obveze.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka mora biti u pisanom
obliku.

Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu općine
dodjeljuje se putem javnog natječaja.
Na postupak provedbe javnog natječaja radi
stjecanja prava građenja na nekretninama u
vlasništvu općine analogno se primjenjuju odredbe
ove Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine
putem javnog natječaja.
c)

Založno pravo

b) Pravo građenja
Članak 25.

Članak 28.

Pravo građenja je ograničeno stvarno pravo
na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svoga nositelja
da na površini toga zemljišta ili ispod nje ima vlastitu
zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to
trpjeti.
Pravo građenja na nekretninama u vlasništvu općine
osniva se na način i pod pretpostavkama propisanim
zakonom.
Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu općine
može se zasnovati ugovorom koji mora biti u
pisanom obliku.

Založno pravo je ograničeno stvarno pravo na
određenoj stvari (zalogu) koje ovlašćuje svog
nositelja (založnoga vjerovnika) da određenu
tražbinu, ne bude li mu o dospijeću ispunjena, namiri
iz vrijednosti te stvari, ma čija ona bila, a njezin
svagdašnji vlasnik (založni dužnik) dužan je to
trpjeti.
Nekretnine u vlasništvu općine ugovorom se mogu
opteretiti založnim pravom.
Odluku o osnivanju založnog prava (hipoteke) na
nekretninama u vlasništvu općine donosi Općinsko
vijeće ili Općinski načelnik, ovisno o vrijednosti
nekretnine, sukladno članku 3. ove Odluke.

Članak 26.
Nositelj prava građenja dužan je općini platiti
naknadu za zemljište u iznosu prosječne zakupnine
za takvo zemljište.

VI.
ZAKUP NEKRETNINA U
VLASNIŠTVU OPĆINE
Članak 29.

Odluku o osnivanju prava građenja i visini naknade
koju plaća nositelj prava građenja donosi općinsko
vijeće ili općinski načelnik, ovisno o vrijednosti
nekretnine, sukladno članku 3. ove Odluke.
Visinu naknade nadležno tijelo će utvrditi na osnovi
procjene Ministarstva financija-Porezne uprave ili
ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke.
Odluku o uvjetima i načinu isplate naknade donosi

Zemljište u vlasništvu općine može se dati u zakup
fizičkim i pravnim osobama u svrhu privremenog
korištenja tog zemljišta, putem javnog natječaja, do
njegovog privođenja namjeni određenoj prostornoplanskom dokumentacijom.
Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena
gradnja građevine niti izvođenje drugih radova za
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koje je potrebno ishoditi bilo koji akt koji se izdaje u
svrhu odobravanja građenja.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, na
zemljištu koje se daje u zakup radi korištenja
zemljišta za postavljanje infrastrukturnih objekata,
uređaja i opreme, radi uređenja i korištenja zemljišta
kao parkirališnog prostora, radi uređenja i korištenja
zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni
prostor, radi korištenja poljoprivrednog zemljišta, te
radi korištenja zemljišta za druge slične namjene,
dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su
nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa.
Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice,
poseban uvjet javnog natječaja je izrada skice
izmjere (iskolčenja) po ovlaštenom geometru.
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predati Općini u posjed zemljište slobodno od stvari i
osoba, bez prava na naknadu za uložena sredstva ili
naknadu štete.
Iznimno, ukoliko je ugovor o zakupu zemljišta radi
korištenja zemljišta za poljoprivrednu namjenu
prestao neposredno prije sazrijevanja plodova,
zakupnik ima pravo ubrati plodove do kraja
vegetacijske sezone.
Članak 32.
Za zakup zemljišta zakupnik plaća zakupninu u
mjesečnom ili godišnjem iznosu.
Godišnja zakupnina plaća se unaprijed, a mjesečna
do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 30.
Članak 33.
Zemljište u vlasništvu općine daje se u zakup putem
javnog natječaja. Na raspisivanje i provedbu
natječaja primjenjuju se odredbe ove Odluke o
prodaji nekretnina u vlasništvu općine putem javnog
natječaja kao i važeće odredbe Odluke općine o
uvjetima i načinu davanja na privremeno korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
općine i javnih površina na području općine.

Na zemljište u vlasništvu općine koje se daje u zakup
primjenjuju se važeće odredbe Odluke općine o
uvjetima i načinu davanja na privremeno korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
općine i javnih površina na području općine.
VII.
RASPOLAGANJE
POKRETNINAMA

Članak 31.

Članak 34.

Trajanje zakupa određuje se odlukom nadležnog
tijela iz članka 3. ove Odluke.
Zakupnik se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta
na dan zaključenja ugovora o zakupu, ukoliko
ugovorom nije drukčije određeno.
Zakupnika će u posjed uvesti Povjerenstvo kojeg
imenuje tijelo koje odlučuje o davanju zemljišta u
zakup, a koje se sastoji od predsjednika i 2 člana.
Ugovor o zakupu prestaje istekom ugovorenog roka,
sporazumom stranaka u svako vrijeme, kao i u
drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu i
u zakonu.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na raspolaganje
nekretninama analogno se primjenjuju i na
raspolaganje pokretninama u vlasništvu općine.

Općina će jednostrano raskinuti ugovor o zakupu
prije isteka ugovorenog roka:
● ako zakupnik ne koristi zemljište u svrhe
utvrđene ugovorom;
● ako zakupnik ne plati tri uzastopne
zakupnine;
● u slučaju privođenja namjeni zemljišta
sukladno prostorno-planskoj
dokumentaciji.
Danom isteka ili raskida ugovora, zakupnik je dužan

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 021-05/16-02/12
Urbroj: 2178/02-03-16-1
Bebrina, 28.06. 2016.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Bebrina
Mijo Belegić, v.r.
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Na temelju članka 20. Zakona o sustavu
civilne zaštite (NN 82/15). i članka 32. Statuta
općine Bebrina (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije broj 3/2013) Općinsko vijeće
općine Bebrina na 17. sjednici održanoj 28.06.
2016. godine, donijelo je:
ODLUKU
o stavljanju van snage ODLUKE o imenovanju
članova Stožera za zaštitu i spašavanja općine
Bebrina
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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.

II.
I.
Stavlja se van snage Odluka o o imenovanju
članova Stožera za zaštitu i spašavanja općine
Bebrina Klasa: 810-01/13-01/2, Urbroj:2178/0203-13-1 od 17.07.2013.god.
OBRAZLOŽENJE:
Navedena Odluka donesena je 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.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
Klasa: 810-01/16-01/2
Urbroj:2178/02-03-16-1
Bebrina, 28.06. 2016.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Belegić, v.r.
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OPĆINA BUKOVLJE

25.

Na temelju Zaključka Povjerenstva za
provedbu postupka o utvrđivanju kriterija za
sufinanciranje školskih udžbenika učenicima sa
područja općine Bukovlje za škol.god. 2016./2017.
godinu usvojenog na 17. sjednici Općinskog vijeća
i članka 40.e. Statuta općine Bukovlje (»Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 11/01,
04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) općinski načelnik
donosi
IZMJENU ODLUKE
o financiranju školskih udžbenika
učenicima s područja općine Bukovlje
Članak 1.
Članak 3. Odluke o financiranju školskih
udžbenika učenicima s područja općine Bukovlje
mijenja se i glasi:

Pravo na financiranje udžbenika ostvaruju
učenici i roditelji (skrbnici) koji imaju prijavljeno
mjesto prebivališta u općini Bukovlje sa
15.06.2016.godine
Učenici koji ne pohađaju PŠ „Bogoslav
Šulek“ Vranovci, obvezni su dostaviti i popis
obveznih udžbenika škole koju pohađaju.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“, i oglasnoj ploči
općine Bukovlje.
KLASA: 023-05/16-01/51
URBROJ: 2178/25-01-16-2
Bukovlje, 15.lipnja 2016.g.
Općinski načelnik
Davor Petrik, v.r.
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26.

Na temelju odredbi članka 40.e Statuta
općine Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodsko posavske županije «, broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09
i 8/13 – pročišćeni tekst) i u svezi s točkom V.
podtočkom 5. i točkom IX. Kodeksa savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja
zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«,
broj 140/09), Općinski načelnik općine Bukovlje
donosi

–

–

–

Broj: 14

obavlja poslove kontakt-osobe za provedbu
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u
postupcima donošenja općih akata
predstavničkog tijela,
surađuje sa stručnim suradnicima koji rade
na sadržaju općeg akta ili drugog
dokumenta predstavničkog tijela,
odgovara na upite vezane uz provedbu
postupka savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću,
sastavlja izvješće o provedenom postupku
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

ODLUKU

III.

o imenovanju koordinatora savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u Službenom vjesniku Brodsko - posavske
županije, a objavit će se na službenoj web stranici
općine i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama.

I.
Imenuje se Monika Smoljo, univ.bacc.oec,
viši računovodstveni referent, koordinatorom
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Općini
Bukovlje.
II.
Imenovana osoba iz točke I. ove Odluke
osigurava provedbu postupka savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću, sukladno Kodeksu
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i
akata Vlade Republike Hrvatske, i to:

KLASA: 008-01/16-01/03
URBROJ: 2178/25-01-16-1
Bukovlje, 21. travanj 2016. god.
Načelnik općine Bukovlje
Davor Petrik, v.r.

Broj: 14
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OPĆINA GARČIN

88.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 9/09.), Općinsko vijeće općine Garčin, na
svojoj 23. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016.
godine, donosi

odabrana je ponuda ponuditelja –kupca, u pravnoj
osobi A. RUBINIA. ĐAKOVIĆ d.o.o. iz Trnjana,
Svetog Marka 105, OIB:2950 6790 216, sa
ponudbenom cijenom u iznosu od 68.720,00 kuna.

II.

o odabiru najpovoljnije ponude po provedenom
natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u
Poslovnoj zoni Zadubravlje

S odabranim ponuditeljem općinski
načelnik će zaključiti kupoprodajni ugovor
sukladno uvjetima iz natječaja te izvršiti postupak
prijenosa nekretnine na ime Kupca.
O svim provedenim aktivnostima općinski
načelnik će podnijeti izvješće Općinskom vijeću.

I.

III

Na temelju provedenog natječaja za prodaju
„građevinske čestice broj 4“ u Poslovnoj zoni
Zadubravlje, koja se ranije sastojala od dijela kčbr.
55/3 površine od 2.819 m2, dijela kčbr. 55/2 sa
površinom od 12 m2, i dijela kčbr. 56/3 sa površinom
od 606 m2, sa sveukupnom površinom od 3.437 m2, a
koji segmenti navedenih nekretnina sada nakon
izvršene parcelacije, predstavljaju nekretnine
upisane u z.k. uložak broj 714, k.o. Zadubravlje, i
koje se sastoje iz:

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

ODLUKU

- kčbr. 55/6 - Neplodno zemljište
Gospodarska zona sa površinom od 2.819 m2,
- kčbr. 55/7 - Neplodno zemljište
2
Gospodarska zona sa površinom od 12 m ,
- kčbr. 55/8 - Neplodno zemljište
2
Gospodarska zona sa površinom od 606 m ,

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
KLASA: 021-01/16-01/43
URBROJ: 2178/06-01-16-2
Garčin, 20. lipnja 2016.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2194
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OPĆINA GUNDINCI

14.

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'' br. 28/10) i članka
44. Statuta općine Gundinci (''Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije'' br. 09/13.), općinski
načelnik općine Gundinci, dana 15. srpnja 2016.
godine, donosi
ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće službenika i
namještenika općine Gundinci
Članak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Gundinci utvrđuje se u visini od 3.000,00
kuna.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

''Službenom vjesniku'' Brodsko- posavske županije,
a primjenjuje se za obračun plaća službenika i
namještenika za prvi sljedeći mjesec od dana
stupanja na snagu.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o osnovici i koeficijentima za
obračun plaća općinskog načelnika i zamjenika
načelnika, službenika i namještenika u općinskoj
upravi općine Gundinci (''Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 14/10.) i Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o osnovici i
koeficijentima za obračun plaća općinskog
načelnika i zamjenika načelnika, službenika i
namještenika u općinskoj upravi općine Gundinci
(''Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije” br.
7/15.).
KLASA:120-01/16-01/1
URBROJ: 2178/05-01/16-1
U Gundincima, 15. srpnja 2016. godine
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Ilija Markotić, v.r.

Broj: 14
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ľ za obračun plaće općinskog načelnika - 2,80

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'' br. 28/10) i članka 30. Statuta
općine Gundinci (''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 09/13.), Općinsko vijeće
općine Gundinci, na 14. sjednici, održanoj dana 16.
srpnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o plaći i drugim pravima dužnosnika općine
Gundinci
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se osnovica i
koeficijenti za obračun plaće načelnika općine
Gundinci i zamjenika načelnika općine Gundinci (u
nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obavljaju
profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog
odnosa.

Članak 5.
Za vrijeme obnašanja dužnosti neovisno o
tome da li dužnost obavljaju sa ili bez zasnivanja
radnog odnosa, općinski načelnik i zamjenik
općinskog načelnika, ne podliježu obvezi
prisutnosti na radu u propisanom radnom vremenu.
Prava dužnosnika se ne smiju poistovjećivati sa
pravima službenika i namještenika, stoga
dužnosnici nemaju pravo na godišnji odmor,
jubilarne nagrade, otpremnine, regres i sl.
Dužnosnici imaju pravo na naknadu
stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s
obnašanjem dužnosti, a ona se odnose na naknadu
dnevnica i ostalih putnih troškova za izvršen
službeni put, pravo na korištenje službenih vozila i
službenih mobilnih telefona, kao i druge eventualne
pogodnosti, propisane posebnim internim aktom.
Visina naknade za putne troškove iz stavka
1. ovog članka, utvrđuje se u visini neoporezivog
iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak,
koji je na snazi na dan isplate.
Članak 6.

Članak 2.
Plaću dužnosnika čini umnožak
koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža,
ukupno najviše do 20%.
Ako bi umnožak koeficijenta i osnovice za
obračun plaće dužnosnika, bez uvećanja za radni
staž, utvrđen na temelju ove Odluke bio veći od
zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se
određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom
zakonom.
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika
utvrđuje se u visini osnovice za izračun plaća
državnih dužnosnika, prema propisima kojima se
uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.
Članak 4.
Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke za
obračun plaće dužnosnika iznose:

Naknade za rad dužnosnika koji dužnost
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu
iznositi najviše 50% umnoška koeficijenta za
obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti
koji svoju dužnost obnaša profesionalno i osnovice
za obračun plaće.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o osnovici i koeficijentima za
obračun plaća općinskog načelnika i zamjenika
načelnika, službenika i namještenika u općinskoj
upravi općine Gundinci (''Službeni vjesnik''
Brodsko- posavske županije br. 14/10.) i Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o osnovici i
koeficijentima za obračun plaća općinskog
načelnika i zamjenika načelnika, službenika i
namještenika u općinskoj upravi općine Gundinci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
7/15.).
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Članak 8.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”,
a primjenjuje se za obračun plaća dužnosnika za prvi
sljedeći mjesec od dana stupanja na snagu.

(1)
Agrotehničke mjere na poljoprivrednom
zemljištu smatraju se:
–
minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta,
–
sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem,
–
suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
–
korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
–
održavanje organske tvari u tlu,
–
održavanje povoljne strukture tla,
–
zaštita od erozije.

KLASA:120-01/16-01/2
URBROJ: 2178/05-02/16-1
U Gundincima, 16. srpnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.

II. AGROTEHNIČKE MJERE
1.
Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta

16.

Članak 3.
Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12.
stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
("Narodne novine" br. 39/13.), članka 4. Pravilnika o
agrotehničkim mjerama (''Narodne novine''
br.142/13.), članka 8. stavka 2. Zakona o zaštiti od
požara (''Narodne novine'' br. 92/10.), te članka 30.
Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/13.), Općinsko
vijeće općine Gundinci na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 16. srpnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
na području općine Gundinci
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)
Ovom Odlukom propisuju se potrebne
agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili
smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te
mjere zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu.
(2)
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se
sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi,
livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi,
ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje
se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

(1)
Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva
provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne
tehnologije, a posebno:
redovito obrađivanje i održavanje
poljoprivrednog zemljišta sukladno biljnoj
vrsti, odnosno katastarskoj kulturi
poljoprivrednog zemljišta,
održavanje i poboljšanje plodnosti tla,
održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
održavanje maslinika, voćnjaka i vinograda
u dobrom vegetativnom stanju.
2.
Sprečavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem
Članak 4.
(1)
U cilju sprječavanja zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem, vlasnici i
posjednici poljoprivrednog zemljišta, dužni su
primijeniti odgovarajuće agrotehničke mjere obrade
tla, te njege usjeva i nasada.
(2)
Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem te njege usjeva i nasada,
potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama
zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne,
biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja
kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost
herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim
svojstvima.

Broj: 14
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Održavanje razine organske tvari u tlu

Članak 5.

Članak 8.

(1)
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su provoditi postupke za suzbijanje
biljnih bolesti i štetnika, sukladno mjerama
propisanim posebnim propisima za zaštitu bilja, koji
uređuju održivu uporabu pesticida.
(2)
Nakon provedbe postupka iz stavka 1. ovog
članka, vlasnici i posjednici, dužni su odlagati
ambalažu sukladno uputama proizvođača pesticida.

(1)
Organska tvar u tlu održava se provođenjem
minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima
struke.
(2)
Trogodišnji plodored podrazumijeva
izmjenu strne žitarice- okopavine- industrijsko bilje
ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
(3)
Trave, djeteline, djetelinsko- travne smjese,
travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu
na istoj površini ostati duže od tri godine.

4.

Korištenje i uništavanje biljnih ostataka
6.

Održavanje strukture tla

Članak 6.
Članak 9.
(1)
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne
ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih
bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku
sukladno biljnoj kulturi.
Članak 7.
(1)
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja
biljnih ostataka obuhvaćaju:
·
obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon
žetve na poljoprivrednom zemljištu na
kojem se primjenjuje konvencionalna
obrada tla,
·
primjenu odgovarajućih postupaka sa
žetvenim ostacima na površinama na
kojima se primjenjuje konzervacijska
obrada tla,
·
obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera u
višegodišnjim nasadima,
·
obvezu odstranjivanja biljnih ostataka
nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa
na šumskom zemljištu, koje graniči s
poljoprivrednim zemljištem.
(2)
Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na
poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje
dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili
suzbijanja biljnih štetnika.
(3)
Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem,
kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje
mjera zaštite od požara sukladno posebnim
propisima i ovom Odlukom.

(1)
Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu mora biti primjereno stanju i
svojstvima zemljišta, tako da se u uvjetima mokrog i
vodom natopljenog zemljišta preporučuje izbjegavanje obrade i provoza mehanizacijom na
poljoprivrednom zemljištu, osim prilikom žetve i
berbe usjeva.
7.

Zaštita od erozije
Članak 10.

(1)
Zaštita od erozije provodi se održavanjem
minimalne pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja.
(2)
Tijekom vegetacijskog razdoblja, na
područjima na kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji umanjuje
erozije tla.
(3)
Tijekom zime u uvjetima kada se na
oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema
pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.
(4)
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i
pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu i
ovisno o specifičnim karakteristikama tla.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I
ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH
RUDINA
Članak 11.
(1)
Kao mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina propisuju se:
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održavanje živica i međa,
održavanje poljskih putova,
uređivanje i održavanje kanala,
sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa
sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

1.

Održavanje živica i međa
Članak 12.

(1)
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta koji zasade živicu, dužni su je redoviti
održavati i orezivati, na način da spriječe njihovo
širenje na susjedno obradivo zemljište i putove,
zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice
na visinu iznad 1m, da spriječe njenu zakorovljenost
i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost
poljskog puta.
(2)
Živice uz poljske putove, odnosno međe,
mogu se zasaditi najmanje 0,5m od ruba puta,
odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,5m, te se u
svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela
moraju se obrezivati tako da njihova visina ne
prelazi 1m.
(3)
Vlasnički odnosi glede živica iz prethodnog
stavka posebno su propisani Zakonom o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima.
(4)
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su održavati međe tako da budu
vidljivo označene, očišćene od korova i
višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu
agrotehničkih zahvata.
(5)
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje
međa.
(6)
Za ograđivanje parcela na međama,
zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih
mreža.
2.

Održavanje poljskih putova
Članak 13.

(1)
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog
zemljišta koriste se poljski putovi.
(2)
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su zajednički brinuti se o poljskim
putovima koje koriste.
(3)
Pod održavanjem poljskih putova
podrazumijeva se naročito:
redovito održavanje i uređivanje poljskih
putova, kako ne bi omatali provođenje
agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih
vozila,

Broj: 14

-

nasipavanje oštećenih dionica i udarnih
rupa odgovarajućim kamenim materijalom,
čišćenje i održavanje odvodnih kanala,
propusta i sistema odvodnje i otjecanja
oborinskih voda,
sprečavanje širenja živica i drugog raslinja
uz putove,
sječa pojedinih stabala ili grana koje
otežavaju korištenje puta,
sprečavanje oštećivanja putova njihovim
nepravilnim korištenjem (preopterećenje,
neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.),
sprečavanje uzurpacije putova i zemljišta u
njihovom zaštitnom pojasu.
(4)
Za održavanje putova u privatnom
vlasništvu (putovi služnosti) odgovorni su njihovi
vlasnici, odnosno posjednici.
Članak 14.
(1)
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti
do uništavanja poljskih putova, a naročito:
preoravanje poljskih putova,
sužavanje poljskih putova,
uništavanje zelenog pojasa uz poljske
putove,
nanošenje zemlje i raslinja na poljske
putove prilikom obrađivanja zemljišta,
skretanje oborinskih i drugih voda na
poljske putove.
3.

Uređivanje i održavanje kanala
Članak 15.

(1)
U cilju održavanja kanala u funkciji
odvodnje suvišne vode, vlasnici su dužni održavati i
čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da
se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje
korovom, odnosno omogući prirodni tok voda.
4.
Sprječavanje zasjenjivanje susjednih
parcela
Članak 16.
(1)
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih
parcela na kojima se vrši poljoprivredna
proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja
neposredno uz međe. U protivnom oštećeni vlasnici
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početno gašenje požara (lopata, kanta
napunjena vodom i sl.),
nakon sagorijevanja osobe su dužne
pregledati mjesto loženja i ostatke
sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

5.
Sadnja i održavanje vjetrobranskih
pojasa
Članak 20.
Članak 17.
(1)
Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog
izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja
otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja,
vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi
stablašicama.
(2)
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas,
vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.
IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 18.
(1)
Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni:
održavati, uređivati i čistiti međe, živice,
kanale, te poljske i šumske putove,
uklanjati suhe biljne ostatke nakon
provedenih agrotehničkih mjera i nakon
žetve, berbe i slično, a najkasnije do 01.
lipnja tekuće godine,
uz međe preorati ili očistiti zemljište
zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.
Članak 19.
(1)
Prilikom uništavanja korova i biljnog
otpada, vlasnici su dužni:
dobiti odobrenje nadležnog DVD-a o
mjestu i vremenu spaljivanja,
spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje
je udaljeno najmanje 200m od ruba
šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od
krošnji stabala i nasada na susjednim
parcelama,
tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja
korova i biljnog otpada mora se očistiti od
trave i drugog gorivog materijala,
spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje
su zapalile vatru i to od zapaljivanja vatre do
njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe
moraju imati osnovna sredstva i opremu za

(1)
Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje
korova i biljnog otpada na poljoprivrednom
zemljištu u razdoblju od 01. lipnja do 31. listopada.
V. NADZOR
Članak 21.
(1)
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
poljoprivredni redar, a u obavljanju nadzora
poljoprivredni redar je ovlašten:
1.
rješenjem narediti:
poduzimanje radnji u svrhu sprečavanja
nastanka štete, onemogućavanja ili
smanjenja poljoprivredne proizvodnje,
poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina,
poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja
posljedica nastale štete u poljoprivrednoj
proizvodnji;
2.
u slučaju nepoduzimanja radnji iz točke 1.
ovog stavka narediti izvršenje istih putem trećih
osoba na trošak vlasnika ili ovlaštenika
poljoprivrednog zemljišta;
3.
izdati obvezni prekršajni nalog;
4.
naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja.
(2)
Po utvrđenom stanju i poduzetim mjerama
poljoprivredni redari dužni su redovito izvještavati
poljoprivrednu inspekciju u područnim jedinicama.
(3)
Do prijema u službu poljoprivrednog
redara, nadzor nad provođenjem ove Odluke
provoditi će komunalni redar i poljoprivredna
inspekcija.
Članak 22.
(1)
Vlasnici i korisnici poljoprivrednog
zemljišta dužni su osobi iz nadzora, u provedbi
njegove ovlasti, omogućiti nesmetano obavljanje
nadzora i pristup do poljoprivrednog zemljišta.
(2)
Ako osoba iz nadzora u svom radu naiđe na
otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske
uprave.
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VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 23.
(1)

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do
6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj
pravna osoba – v l a s n i k i l i k o r i s n i k
poljoprivrednog zemljišta ako, temeljem
ove Odluke ako:
ne provodi mjere minimalne razine obrade i
održavanja poljoprivrednog zemljišta,
ne provodi mjere zaštite od erozije,
ne sprječava zakorovljenost,
ne poduzima mjere zaštite od biljnih bolesti
i štetočina,
ne uklanja biljne ostatke.
(2)
Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do
1.200,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u
pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
(3)
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do
1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a
vlasnik je ili korisnik poljoprivrednog zemljišta za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
(4)
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
800,00 kuna kaznit će se fizička osoba – vlasnik ili
korisnik poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz
stavka 1. ovog članka.
Članak 24.
(1)
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do
3.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
– vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta ako,
temeljem ove Odluke:
ne uređuje i održava živice i međe,
ne održava poljske putove,
ne uređuje i održava kanale,
ne sprečava zasjenjivanje susjednih parcela.
(2)
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
1000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u
pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
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(3)
Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do
1200,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i
osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a
vlasnik je ili korisnik poljoprivrednog zemljišta za
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
(4)
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do
400,00 kuna kaznit će se fizička osoba – vlasnik ili
korisnika poljoprivrednog zemljišta za prekršaje iz
stavka 1. ovog članka.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
(1)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o donošenju agrotehničkih mjera u
svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta (''Službeni
vjesnik'' Brodsko posavske županije br. 16/09).
Članak 26.
(1)
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a objaviti će se u ''Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije“ .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 320-01/16-01/
URBROJ: 2178/05-02/16-1
U Gundincima, 16. srpnja 2016.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE GUNDINCI
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.
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VI.

17.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 30.
Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije“ br. 09/13), Općinsko
vijeće općine Gundinci na 14. sjednici održanoj 16.
srpnja 2016. godine donosi

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o izradi Strateškog razvojnog
programa općine Gundinci za razdoblje 2015. do
2020. godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 7/2015)
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE

ODLUKU
o izradi Razvojne strategije općine Gundinci za
razdoblje 2015. – 2020.

KLASA: 023-01/16-01/
URBROJ: 2178/05-02/16-1
Gundinci, 16. srpnja 2016.g.

I.

PREDSJEDNICA
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.

Donosi se Odluka o izradi Strategije razvoja
općine Gundinci za razdoblje od 2015. – 2020.
godine (u daljnjem tekstu: Strategija).
II.
Cilj izrade Strategije je da se utvrde ciljevi
razvoja, da Strategija bude provediva u praksi i
pridonese unapređenju razvoja općine Gundinci.
III.
Strategija razvoja općine Gundinci mora
sadržavati:
- sadašnje stanje na području općine
- potencijal razvoja općine
- ciljeve i prioritete razvoja općine
- akcijski plan razvoja općine.

18.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'' br. 28/10.) i članka 30. Statuta
općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 09/13.), Općinsko vijeće
općine Gundinci, na 14. sjednici, održanoj dana 16.
srpnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika općine Gundinci

IV.

Članak 1.

Tim za izradu Razvojne strategije općine
Gundinci u suradnji sa Subra Consulting d.o.o. te
općinskim vijećem i načelnikom općine provodit će
aktivnosti izrade Strategije.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za
obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gundinci.
Članak 2.

V.
Sredstva za izradu Strategije osigurana su
Općinskom proračunu.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i
namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se
unutar raspona koeficijenata utvrđenih zakonom i
iznose:
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r.br.
1
2
3
4
5
6

Naziv radnog mjesta
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Rukovoditelj za administrativno – tehničke
poslove
Referent za uredsko poslovanje
Referent za računovodstvo i financije
Administrativni referent - komunalni redar
Čistač/ica

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o osnovici i koeficijentima za
obračun plaća općinskog načelnika i zamjenika
načelnika, službenika i namještenika u općinskoj
upravi općine Gundinci (''Službeni vjesnik''
Brodsko- posavske županije br. 14/10.) i Odluka o
izmjenama i dopunama Odluke o osnovici i
koeficijentima za obračun plaća općinskog
načelnika i zamjenika načelnika, službenika i
namještenika u općinskoj upravi općine Gundinci
(''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br.
7/15.).
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I.

Klasifikacijski
rang
1.

I.

10.

2,877

III.
III.
III.
IV.

11.
11.
11.
13.

1,521
1,521
1,521
1

Kategorija

Koeficijent
3,012

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
''Službenom vjesniku'' Brodsko- posavske županije,
a primjenjuje se za obračun plaća službenika i
namještenika za prvi sljedeći mjesec od dana
stupanja na snagu.
KLASA:120-01/16-01/3
URBROJ: 2178/05-02/16-1
U Gundincima, 16. srpnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNICA
Marija Kadić, dipl.oec., v.r.
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OPĆINA KLAKAR

-

21.
Na temelju članka 8., 9. i 10. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
Novine“ broj 86/08 i 61/11), a sukladno Općinskom
Proračunu općine Klakar za 2016. godinu, načelnik
općine Klakar utvrđuje slijedeći
I.

IZMJENE I DOPUNE

Plana prijema službenika i namještenika u
Jedinstveni upravni odjel općine Klakar za
2016. godinu

2 službenik – VSS;
Članak 5.

Utvrđuje se prijam u Općinsku službu na
neodređeno vrijeme za 2016. godinu:
1 službenik – SSS
Članak 6.
Na temelju ovoga Plana slobodna radna
mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja i
internog oglasa ili premještanjem, te putem oglasa
koji se objavljuje kod nadležne službe za
zapošljavanje.

Članak 1.
Ovima Planom prijama utvrđuje se prijam
lokalnih službenika i namještenika u Jedinstveni
upravno odjel općine Klakar tijekom 2016. godine.
Članak 2.
Plan prijama službenika i namještenika u
Jedinstveni upravni odjel općine Klakar sadrži
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Općinskoj upravi, potreban broj lokalnih službenika
i namještenika na neodređeno vrijeme za 2016.
Godinu i potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla.

Članak 7.
Plan prijama službenika i namještenika u
Jedinstveni upravni odjel općine Klakar objavljuje
se u „Službenom vjesnik Brodsko – posavske
županije“.
Članak 8.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
NAČELNIK OPĆINE KLAKAR

Članak 3.
U Općinskoj upravi općine Klakar na dan
31.12.2015.god. zaposlen je 1 dužnosnik, 3
službenika na neodređeno vrijeme.
Članak 4.
Utvrđuje se prijam u Općinsku službu na
neodređeno vrijeme za 2016. godinu:

KLASA: 023-05/16-02/1
URBROJ: 2178/07-01-16-2
Klakar, 14. srpnja 2016.god.
OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Stanić, dipl. ing. geod., v.r.
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OPĆINA SIBINJ

51.

Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br. 04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj
16.sjednici održanoj dana 12.veljače 2016.
godine, donijelo je slijedeću

postojećeg stanja i SWOT analize, vizije razvoja
općine Sibinj, te strateških razvojnih ciljeva,
prioriteta i mjera razvoja općine Sibinj.
Tekst Strateškog razvojnog programa
općine Sibinj za razdoblje 2015.-2020. godine
nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni
dio.
Članak 3.

ODLUKU
o usvajanju Strateškog razvojnog programa
općine Sibinj za razdoblje 2015.-2020. godine
Članak 1.
Usvaja se Strateški razvojni program općine Sibinj
za razdoblje 2015.-2020. godine.
Članak 2.
Strateški razvojni program općine Sibinj za
razdoblje 2015.-2020. godine se sastoji od: analize

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u ,,Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije''.
KLASA : 023-01/15-01/54
URBROJ: 2178/08-01-16-62
Sibinj, 12.veljača 2016.g.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE SIBINJ
Krunoslav Eraković, v.r.
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ODLUKU

52.
Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ broj
82/15.), članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera,
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne
zaštite ( „Narodne novine“ broj 37/16 ) i članka 45.
Statuta općine Sibinj ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj:04/13.), Općinski načelnik
općine Sibinj dana 08. srpnja 2016. godine, donio
je

o osnivanju stožera civilne zaštite i imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova
stožera općine Sibinj
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne
zaštite općine Sibinj i u njega imenuje se Načelnik
Stožera, Zamjenik načelnika Stožera i članovi
Stožera općine Sibinj.
Članak 2.
U Stožer civilne zaštite općine Sibinj
imenuju se:

Zamjenik općinskog
načelnika

Načelnik Stožera

Brčino 68,
Brčino

099/201-0485

Krunoslav Eraković

Predsjednik
općinskog vijeća

Zamjenik načelnika

Eugena Kvaternika
106, Sibinj

099/264-4396

Danijel Ostović

Zapovjednik DVD
Sibinj

Član Stožera

108. brigade ZNG
110A, Sibinj

098/961-7286

Član Stožera

Omladinska 5,
Brodski Stupnik

098/195-6077
035/211-155

Član Stožera

Naselje Andrija
Hebrang 4/29,
Slavonski Brod

095/506-4206

Član Stožera

Sibinjskih žrtava 106,
Sibinj

098/174-0919
035/425-237

Tomislav Topalović

Dragan Tuličić
Rafael Zečević,
dr.med
Ivan Škuljević

Predstavnik
Policijske postaje
Slavonski Brod
Predstavnik Doma
zdravlja Slavonski
Brod
Predstavnik DUZS,
područni ured
Slavonski Brod

Ivica Koprivnjak

Predstavnik UŠR
„Petnja“-udruga

Član Stožera

Tina Ujevića 8,
Sibinj

099/724-3381

Pavo Bodlović

Predstavnik
Lovačkog društva
„Petnja“-udruga

Član Stožera

A.Stepinca 27, Sibinj

098/942-6227

Danijel Peh

Predstavnik HGSS
Slavonski Brod

Član Stožera

108. brigade ZNG
27A, Sibinj

095/901-6624

Darija Šilobod

Predstavnik
Hrvatskog Crvenog
križa

Član Stožera

Sibinjskih žrtava 25,
Sibinj

099/691-0556

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2206

Broj: 14

Članak 3.

Članak 8.

Ovom se Odlukom imenuje Stožer civilne
zaštite općine Sibinj (dalje:Stožer) kao stručno,
operativno i koordinativno tijelo za provođenja
mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.

Članovi Stožera civilne zaštite dužni su u
roku godine dana od imenovanja završiti
osposobljavanje koje provodi središnje tijelo
državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite,
javna ustanova ili druga pravna osoba koja
ispunjava uvjete propisane pojedinačnim
programom ili propisom koji donosi čelnik
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove civilne zaštite.

Članak 4.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se
odnose na prikupljanje i obraduinformacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće
i katastrofe,razvija plan djelovanja sustava civilne
zaštite na svom području, upravljareagiranjem
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja
javnosti i predlažedonošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Članak 5.
Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže
Načelnik Stožera, odnosno osoba koju Načelnik
Stožera ovlasti na način utvrđen Planom djelovanja
civilne zaštite.

Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti Odluka o imenovanju članova
Stožera za zaštitu i spašavanje općine Sibinj
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj:16/2013) i Odluka o preimenovanju Stožera za
zaštitu i spašavanja općine Sibinj u Stožer civilne
zaštite („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj: 2/16)
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Članak 6.
Način rada stožera civilne zaštite uređuje se
poslovnikom koji donosi Načelnik općine Sibinj.
Članak 7.
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u
Proračunu općine.
Administrativno-tehničke poslove za Stožer obavlja
Jedinstveni upravni odjel općine.

KLASA: 810-06/16-01/07
URBROJ: 2178/08-03-16-19
Sibinj, 08. srpnja 2016.
Općinski načelnik:
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

Članak 2.

18.
Na temelju članka 4. i 14. Zakona o zaštiti
od požara ( „Narodne novine“ 92/10), članka 11. st.
2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15) te članka 32. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na svojoj 24. sjednici održanoj
dana 18. lipnja 2016. godine donosi

Obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalna
djelatnost, organizira se u cilju zaštite života ljudi i
imovine te sprječavanja i otklanjanja uzroka
opasnosti od požara u svim građevinama i
prostorima koji koriste dimovodne objekte i/ili
uređaje za loženje, a od posebnog je interesa za
fizičke i pravne osobe na području općine Velika
Kopanica.
Dimnjačarski poslovi kao komunalna djelatnost
moraju se obavljati trajno i u skladu sa odredbama
zakonskih i podzakonskih propisa te ove Odluke.
Dimnjačarski poslovi su komunalna djelatnost i
obavljaju se kao javna služba.

ODLUKU
o obavljanju dimnjačarskih poslova na
području općine Velika Kopanica
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o obavljanju dimnjačarskih
poslova na području općine Velika Kopanica (u
daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se organizacija i
način obavljanja dimnjačarskih poslova, rokovi
čišćenja i kontrole dimnjaka i uređaja za loženje te
nadzor nad obavljanjem tih poslova, a u svrhu
sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti
od plinova i dimovoda.

Članak 3.
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova
podrazumijeva se:
- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i
uređaja za loženje,
- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda
dimnjaka i uređaja za loženje
- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za
loženje,
- kontrola povrata dimnih plinova i ispitivanje
emisije plinova,
- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od
požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka,
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kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog
neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.
Pod dimnjakom, u smislu ove Odluke, smatra se
usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe,
priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi
dimnjaka (u daljnjem tekstu: dimovodni objekti).
Pod uređajima za loženje u smislu ove Odluke
smatraju se ložišta na kruta, tekuća i plinovita
goriva.
II. ORGANIZACIJA I NAČIN OBAVLJANJA
DIMNJAČARSKE SLUŽBE
Članak 4.
Dimnjačarske poslove (dimnjačarsku službu) na
području općine Velika Kopanica može obavljati
pravna ili fizička osoba-obrtnik koja je registrirana
za obavljanje djelatnosti i ima zaposlene osobe koje
su stručno osposobljene za obavljanje
dimnjačarskih poslova s odgovarajućom stručnom
spremom i /ili položenim majstorskim ispitom za
dimnjačara.
Dimnjačarske poslove mogu obavljati osobe iz
stavka 1. ovog članka isključivo na temelju
sklopljenog ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu:
Koncesionar).
Članak 5.
Općina Velika Kopanica čini jedno dimnjačarsko
područje za koje se dodjeljuje jedna koncesija.
Koncesionar dimnjačarske poslove iz ove Odluke u
pravilu obavlja radnim danom u okviru njegovog
radnog vremena.
U industrijskim objektima i poslovnim zgradama
vrijeme obavljanja dimnjačarskih poslova može se
dogovoriti drugačije s obzirom na prirodu posla i
djelatnost koja se obavlja u tim objektima.
Koncesionar je obvezan obavijestiti korisnike
dimnjačarskih usluga o obavljanju dimnjačarskih
poslova u njihovim objektima najkasnije tri dana
prije njihova obavljanja.
Koncesionar obavijest iz ovog članka postavlja na
vidno mjesto u stambenoj ili poslovnoj zgradi te na
oglasnu ploču u mjesnom odboru.
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Otpadni materijal i čađu nastalu uslijed čišćenja
dimovodnih objekata koncesionar je u obvezi
očistiti i neškodljivo ukloniti na propisani način.
Članak 7.
Koncesionar ne može prenijeti pravo obavljanja
dimnjačarske službe na drugu osobu.
Izuzetno, u slučaju opravdane spriječenosti
ovlaštenog dimnjačara (npr. bolest, smrt i sl.),
općinski načelnik/ica može interventno povjeriti
obavljanje dimnjačarskih poslova ovlaštenom
dimnjačaru druge jedinice lokalne samouprave, a o
čemu je dužan obavijestiti Općinsko vijeće.
Koncesionar iznimno može prenijeti pravo
obavljanja dimnjačarske djelatnosti u skladu sa
Zakonom o koncesijama.
Članak 8.
Korisnici dimnjačarskih usluga dužni su
koncesionaru:
- omogućiti pregled i čišćenje dimovodnih objekata i
uređaja za loženje,
- dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i
dimovodnih objekata,
- omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i
dimovodnom objektu koji se koristi.
Radi ispravnog i redovitog čišćenja i kontrole
dimovodnih objekata pristup do vratašca
dimovodnih objekata mora biti slobodan i dostupan.
Pri obavljanju dimnjačarskih poslova, koncesionar
je dužan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika
usluga te uslugu čišćenja obaviti na način kojim se
korisniku ne nanosi štetu.
Članak 9.
Zbog izgradnje novog ili rekonstrukcije postojećeg
dimovodnog objekta, zbog promjene uređaja za
loženje ili promjene vrste goriva, vlasnik ili korisnik
dimovodnog objekta dužan je prije puštanja
dimovodnog objekta u funkciju izvršiti sva potrebna
ispitivanja i kontrole te ishoditi dokumentaciju
kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova i
ugrađenih materijala .
Članak 10.

Članak 6.
Koncesionar je dužan obavljati dimnjačarske
poslove prema propisima i pravilima struke te na
način kojim se korisniku ne nanosi štetu.

Ako Koncesionar utvrdi da na dimovodnim
objektima i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci,
pismeno će o tome obavijestiti vlasnika odnosno
korisnika objekta ili tijelo koje upravlja tim
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objektom te navesti nedostatke koje je potrebno
ukloniti uz rok za otklanjanje uočenih nedostataka, a
koji ne može biti duži od mjesec dana.
Ako se nedostaci iz stavka 1. ovog članka ne uklone
ili se isti nedostatak ponovno utvrdi i pri slijedećem
čišćenju i pregledu dimovodnog objekta i/ili uređaja
za loženje koncesionar će o tome obavijestiti
komunalnog redara općine Velika Kopanica.
Ako koncesionar utvrdi postojanje neposredne
opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati
daljnjom upotrebom dimovodnog objekta i/ili
uređaja za loženje, obavijestiti će bez odgode o tome
nadležno inspekcijsko tijelo.
O nedostacima na dimovodnim objektima i
uređajima za loženje na plinovito gorivo,
Koncesionar bez odgode obavještava i nadležnog
distributera plina radi poduzimanja mjera iz njegove
nadležnosti utvrđenih posebnim propisima.
Članak 11.
Koncesionar je dužan voditi kontrolnu knjigu o
čišćenju i kontroli dimovodnih objekata.
Kontrolna knjiga (obrasci) vode se za svaku
zgradu/kuću posebno i za svako naselje na
dimnjačarskom području, a sadrži:
- naziv naselja,
- oznaku zgrade, ulicu i kućni broj,
- ime i prezime vlasnika ili posjednika kuće,
zakupca, najmoprimca ili upravitelja zgrade,
- oznaku dimovodnih objekata koji se čiste,
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,
- rokove čišćenja,
- potpis dimnjačara,
- potpis osobe pod alinejom 3. ovog stavka kao
potvrda obavljenih dimnjačarskih usluga.
Kontrolna knjiga vodi se za tekuću godinu, a nakon
isteka godine mora se čuvati još najmanje dvije (2)
godine.
Članak 12.
Uz kontrolnu knjigu Koncesionar je dužan voditi
evidenciju dimovodnih objekata koji se obavezno
čiste.
Evidencija dimovodnih objekata sadrži:
- oznaku zgrade, ulice i kućnog broja,
- ime i prezime vlasnika ili posjednika kuće, zakupca
najmoprimca ili upravitelja zgrade,
- broj i vrstu dimovodnih objekata,
- rokove čišćenja.
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Članak 13.

Koncesionar je dužan izraditi godišnji plan čišćenja
i kontrole dimovodnih objekata te ga dostaviti do
kraja mjeseca siječnja za tekuću godinu
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika
Kopanica.
Koncesionar je dužan Općini Velika Kopanica
dostaviti godišnje izvješće o obavljanju
dimnjačarskih poslova sukladno ovoj Odluci
najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za proteklu
godinu.
Na zahtjev općine Velika Kopanica koncesionar je u
obvezi izraditi i dostaviti i posebna izvješća o
obavljanju dimnjačarskih poslova.
Koncesionar je dužan jednom godišnje do početka
sezone grijanja Općini Velika Kopanica podnijeti
izviješće o promjenama broja i vrste dimovodnih
objekata na području općine Velika Kopanica.
Koncesionar je dužan mjesečno izvješće o popisu
vlasnika ili korisnika koji nisu dozvolili pregled
dimovodnih objekata i uređaja za loženje dostaviti
distributeru plina radi poduzimanja mjera utvrđenih
posebnim propisima.
III. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE
Članak 14.
Postupak davanja koncesije provodi se u skladu s
odredbama Zakona o koncesiji, Zakon o javnoj
nabavi, Zakona o komunalnom gospodarstvu i
posebnih odluka općinskih tijela općine Velika
Kopanica.
Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova daje
se Koncesionaru na vrijeme od pet (5) godine.
Prije početka postupka davanja koncesije
načelnik/ica imenuje stručno povjerenstvo sukladno
Zakonu o koncesijama, koje se sastoji od najmanje
tri (3), a najviše sedam (7) članova.
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje
općinski načelnik/ica u Elektroničkom oglasniku
javne nabave Republike Hrvatske i na Internet
stranici općine Velika Kopanica s navedenim
datumom objave u Elektroničkom oglasniku javne
nabave Republike Hrvatske.
Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije
započinje postupak davanja koncesije.
Članak 15.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje dimnjačarskih poslova donosi Općinsko
vijeće općine Velika Kopanica.
Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir
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najpovoljnije ponude su:
1. niža cijena usluge,
2. kvalitetna usluga i ugled ponuditelja prema
priloženim referencama (popis ugovora s potvrdama
naručitelja i popis referenci institucija vezanih za
predmet nabave)
3. viša ponuđena naknada za Koncesiju,
4. sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost
razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno
ostvarivanje koncesije.
Kriterij na kojemu se temelji odabir najpovoljnije
ponude može sadržavati i druge elemente u skladu sa
Zakonom o koncesijama.
Članak 16.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži:
- naziv davatelja koncesije,
- broj odluke i datum donošenja,
- naziv odabranog ponuditelja,
- osnovna prava i obveze davatelja koncesije i
koncesionara,
- vrstu i predmet koncesije,
- prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje
obavljanja koncesije,
- rok na koji se daje koncesija,
- posebne uvjete koje tijekom trajanja koncesije
mora udovoljiti odabrani najpovoljniji ponuditelj,
- iznos naknade za koncesiju ili osnovu za
utvrđivanja iznosa naknade za koncesiju koju će
koncesionar plaćati,
- rok u kojem odabrani najpovoljniji ponuditelj,
obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem
koncesije,
- obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja,
- uputu o pravnom lijeku,
- potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.
Odluka o davanju koncesije može sadržavati i druge
odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom
za nadmetanje, podnesenom ponudom te
odredbama Zakona o koncesijama i posebnog
Zakona.
Na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka sklapa se
Ugovor o koncesiji.
Članak 17.
Ugovor o koncesiji sklapa općinski načelnik/ica.
Osim obaveznog sadržaja prema Zakonu o
koncesijama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu
Ugovor o koncesiji obavezno sadrži:
- djelatnost za koju se koncesija daje,
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- rok na koji se koncesija daje,
- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
- cijenu i način naplate za pružanu uslugu,
- prava i obveze davatelja koncesije,
- prava i obveze koncesionara,
- jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja
koncesionara,
- način prestanka koncesije te
- ugovorne kazne.
Članak 18.
Ugovor o koncesiji može se otkazati i prije vremena
na koje je koncesija dana ukoliko su nastale
okolnosti koje su propisane odredbama Zakona o
koncesijama.
IV. ROKOVI ČIŠĆENJA I KONTROLE
DIMOVODNIH OBJEKATA
Članak 19.
Dimovodni objekti i uređaji za loženje iz članka 3.
ove Odluke podliježu obaveznom čišćenju i
kontroli.
Obaveznom čišćenju ne podliježu dimovodni
objekti u domaćinstvima koji se ne koriste, pod
uvjetom da su ih njihovi korisnici odjavili kod
koncesionara.
Članak 20.
U svrhu održavanja dimovodnih objekata i uređaja
za loženje Koncesionar obavezno provodi redovite i
izvanredne preglede i čišćenja.
Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimovodnih
objekata provode se na način određen projektom
građevine i pozitivnim propisima, a najmanje u
rokovima određenim člankom 23. ove Odluke.
Redoviti pregled uključuje najmanje sljedeće:
- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje
položaja i veličine pukotine te drugih oštećenja
bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimovodnih
objekata,
- tlačnu probu u slučaju sumnje u ispravnost,
- usklađenost uređaja za loženje i dimovodnih
objekata,
- mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na
plinsko gorivo.
Prilikom pregleda dimovodnih objekata, isti se
obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti
dimovodnih objekata i uređaja za loženje
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(mehanički i/ili na drugi način).
Članak 21.
Izvanredni pregled dimovodnih objekata i uređaja
za loženje provodi se u slučajevima predviđenima
člankom 9. ove Odluke, kao i nakon svakog
izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička
svojstva dimovodnih objekata ili izaziva sumnju u
njihovu ispravnost te po inspekcijskom nadzoru.
Izvanredni pregled provodi se na način utvrđen u
članku 20. ove Odluke.

Strana: 2211

izgaranje uzimaju putem zatvorenog sustava iz
slobodne atmosfere (ložište je neovisno o zraku u
prostoriji).
Pregled i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za
loženje može se na zahtjev korisnika usluga ili ako to
zahtijevaju sigurnosni razlozi, posebno
dokumentirani od strane Koncesionara ili druge
ovlaštene osobe, obavljati češće i izvan rokova
utvrđenih ovom Odlukom.
V. NAKNADA I CIJENA ZA DIMNJAČARSKE
USLUGE
Članak 24.

Članak 22.
Kod dimovodnih objekata koje nije moguće
temeljito očistiti obaviti će se spaljivanje čađe.
Spaljivanje čađe obavlja se uz sve mjere opreza na
najpogodnijem mjestu u dimovodnom objektu.
Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme
jakog vjetra i visokih temperatura zraka.
O spaljivanju čađe davatelj dimnjačarske usluge
dužan je obavijestiti vatrogasnu službu i ostale
korisnike u zgradi.
Članak 23.
Obiteljske kuće, stambeni objekti (zgrade),
industrijske i poslovne zgrade i prostorije koje
koriste dimovodne objekte i uređaje za loženje
moraju se u razdoblju korištenja čistiti i kontrolirati
u slijedećim rokovima:
1. dimovodni objekti i uređaji za loženje na kruta i
tekukća goriva – jednom godišnje prije sezone
loženja,
2. dimovodni objekti na plinsko gorivo vrste B
smještenog u:
- kotlovnicama – jednom godišnje,
- kupaonicama ili drugim stambenim prostorijama –
dva puta godišnje,
3. dimovodni objekti uređaja na plinsko gorivo vrste
C – jednom godišnje.
Iznimno za dimovodne objekte na koje su
priključeni uređaji snage od 50 kW u poslovnim
zgradama i prostorijama (kotlovnice) na kruto i
tekuće gorivo obavezno je čišćenje i kontrola svaki
mjesec (1 puta mjesečno), a na plinsko gorivo svaka
tri mjeseca u razdoblju korištenja uređaja za loženje.
Uređajima na plinsko gorivo vrste B smatraju se
naprave s dimovodnim uređajem koje zrak za
izgaranje uzimaju iz prostorije (ložište je ovisno o
zraku iz prostorije).
Uređajima na plinsko gorivo vrste C smatraju se
naprave s dimovodnim uređajem koje zrak za

Način utvrđivanja naknade za koncesiju za
obavljanje dimnjačarske djelatnosti koja se uplaćuje
u proračun općine Velika Kopanica i cijene usluga za
obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se
Odlukom o koncesiji i Ugovorom o koncesiji.
Članak 25.
Cijenu za obavljanu dimnjačarsku uslugu
koncesionaru plaća korisnik, odnosno vlasnik
dimovodnog objekta i/ili uređaja za loženje
koncesionaru.
Za dimnjačarske usluge obavljene na izričiti zahtjev
korisnika usluge, a izvan obveza i rokova utvrđenih
ovom Odlukom, naknadu plaća tražitelj usluge,
prema cjeniku iz odobrene koncesije.
Cijene dimnjačarskih usluga (cjenik) određene
ovom Odlukom utvrđuju se Ugovorom o koncesiji i
ne mogu se mijenjati bez suglasnosti Općinskog
vijeća.
Članak 26.
Koncesionar je dužan nakon izvršene usluge, a
temelju stvarno izvršenih količina usluge ovjerenih
od strane korisnika usluge, izdati račun za izvršenu
uslugu s potvrdom o izvršenoj usluzi. Usluga koja
nije evidentirana i ovjerena od korisnika ne smije se
naplaćivati.
VI. NADZOR
Članak 27.
Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova
obavlja komunalni redar općine Velika Kopanica.
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Članak 28.
Članak 32.
Komunalni redar općine Velika Kopanica ovlašten
je:
1. narediti obavljanje dimnjačarskih poslova
drugome ovlaštenom dimnjačaru u slučaju
neposredne opasnosti za zdravlje, život i imovinu
ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih
ne obavlja potpuno,
2. zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarske
djelatnosti,
3. izdati obvezni prekršajni nalog protiv prekršitelja,
4. predložiti otkaz Ugovora o koncesiji,
5. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja,
6. kontrolirati vođenje kontrolne knjige i evidencije
dimovodnih objekata,
7. poduzimati i druge propisane mjere.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna
kazniti će se korisnik dimnjačarskih usluga - pravna
osoba zbog postupanja suprotno odredbama članka
8. i članka 9. ove Odluke.
Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kazniti će se
novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna
korisnik dimnjačarskih usluga - fizička osoba
obrtnih i osoba koja obavlja
samostalnu djelatnost, kad je prekršaj izvršila u vezi
s obavljanjem svog obrta, odnosno samostalne
djelatnosti.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kazniti će se
novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna
korisnik dimnjačarskih usluga-fizička osoba.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.
Članak 33.
Komunalni redar vodi evidenciju o radu ovlaštenog
dimnjačara (npr. o pritužbama, izrečenim kaznama i
sl.).

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o organizaciji i obavljanju dimnjačarskih
poslova („Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije# br.6/2004).

VII. KAZNENE ODREDBE
Članak 30.

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna
kazniti će se pravna osoba, odnosno novčanom
kaznom od 2.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba
obrtnik:
- ako na području općine Velika Kopanica obavlja
dimnjačarske poslove bez zaključenog ugovora o
koncesiji (članak 4. st. 2. ove Odluke).

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

Članak 31.
Novčanom kaznom od 3.000,00 kuna kazniti će se
koncesionar - pravna osoba, odnosno novčanom
kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna koncesionar fizička osoba obrtnik ako:
- ne obavijesti korisnike dimnjačarskih usluga na
propisani način (članak 5. ove Odluke),
- ne očisti i ukloni otpadni materijal i čađu nastalu
čišćenjem dimovodnih objekata (čl. 6. ove Odluke),
- ne postupi po odredbama članaka 10. ove Odluke,
- ne izda račun i potvrdu o izvršenoj usluzi prema
članku 26. ove Odluke,
- ne postupa po odredbama članka 23. ove Odluke.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 021-01/16-01/14
URBROJ: 2178/12-01-16-01
Velika Kopanica, 18. lipnja 2016. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.
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imovinom kroz postupke dodjele koncesija ili
uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, a
koji će se uređivati u skladu s posebnim zakonima.

19.
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12 i 152/14), članka 35. stavka 1. točke
2. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32. Statuta općine
Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, br. 09/09 i 5/13), Općinsko
vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 24. sjednici
održanoj dana 18. lipnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
imovinom u vlasništvu općine Velika Kopanica
I.
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OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupci
gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Velika
Kopanica (u daljnjem tekstu: Općina).
Pod pojmom imovina u smislu ove Odluke smatraju
se nekretnine i pokretnine u vlasništvu općine.
Pod gospodarenjem imovinom podrazumijeva se
stjecanje, otuđivanje, davanje u zakup, korištenje i
upravljanje te drugi načini raspolaganja
nekretninama u vlasništvu općine, a sve to u skladu s
obvezujućim propisima Republike Hrvatske.
Članak 2.
Iznimno od članka 1. stavka 1. ove Odluke, uvjeti,
načini i postupak davanja u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu općine i najam stanova u
vlasništvu općine, kao i davanje na privremeno
korištenje javnih površina u vlasništvu općine,
uređuje se posebnim odlukama općine u skladu s
posebnim zakonima.
Što se tiče davanja na privremeno korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
općine, primjenjuje se glava VI. ove Odluke kao i
važeće odredbe Odluke općine o uvjetima i načinu
davanja na privremeno korištenje neizgrađenog
građevinskog zemljišta u vlasništvu općine i javnih
površina na području općine
Ova Odluka ne primjenjuje se na gospodarenje

Članak 3.
Tijela nadležna za gospodarenje imovinom u
vlasništvu općine su općinski načelnik/ica i
Općinsko vijeće, pod uvjetima propisanim
zakonom, Statutom općine, ovom Odlukom i
drugim propisima.
Općinski načelnik/ica upravlja imovinom u
vlasništvu općine u skladu sa zakonom, Statutom
općine, ovom Odlukom i drugim propisima.
Općinski načelnik/ica odlučuje o stjecanju i/ili
otuđivanju i/ili bilo kakvom raspolaganju imovinom
odnosno nekretninama i/ili pokretninama u
vlasništvu općine čija pojedinačna vrijednost ne
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i/ili otuđivanju i/ili bilo kakvom
raspolaganju imovinom u vlasništvu općine, a ako je
iznos 0,5 % prihoda bez primitaka manji od
70.000,00 kn tada odlučuje o vrijednosti do iznosa
od 70.000,00 kn, ako je stjecanje i/ili otuđenje i/ili
bilo kakvo raspolaganje imovinom u vlasništvu
općine planirano u proračunu i provedeno u skladu
sa zakonskim propisima.
Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i/ili otuđivanju
i/ili bilo kakvom raspolaganju imovinom odnosno
nekretninama i/ili pokretninama u vlasništvu općine
čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i/ili
otuđivanju i/ili bilo kakvom raspolaganju imovinom
u vlasništvu općine, a ako je iznos 0,5 % prihoda bez
primitaka manji od 70.000,00 kn, tada odlučuje o
vrijednosti koja prelazi iznos od 70.000,00 kn, ali
uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00
kuna.
Radnje u postupcima u svezi gospodarenja
imovinom u vlasništvu općine iz ove Odluke
provodi Jedinstveni upravni odjel općine (u
daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) u skladu
sa zakonom i Statutom općine.
Članak 4.
Općinski načelnik/ica i Općinsko vijeće upravljaju,
koriste i raspolažu imovinom u vlasništvu općine s
pažnjom dobrog domaćina, i to u skladu s načelima
zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, a u cilju
gospodarskog i socijalnog razvoja općine te
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gospodarskog i socijalnog napretka svih stanovnika
općine, kao i osiguranje socijalne sigurnosti istih.
Članak 5.
Tijela iz članka 3. ove Odluke mogu otuđiti ili na
drugi način raspolagati s nekretninama u vlasništvu
općine samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu
utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim u slučajevima kada
je zakonom i ovom Odlukom drukčije određeno.
Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na
slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u
vlasništvu općine, stječu Republika Hrvatska i
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili
pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno
pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu
jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave, ako je to u
interesu i cilju općega gospodarskog i socijalnog
napretka njezinih građana.
Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka je vrijednost
izražena u cijeni koja se za određenu nekretninu
može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i
potražnje u vrijeme njezinog utvrđivanja na
području općine.
II.PRODAJA NEKRETNINA PUTEM
JAVNOG NATJEČAJA
Članak 6.
Nekretnine u vlasništvu općine prodaju se putem
javnog natječaja i to prikupljanjem ponuda u
zatvorenim omotnicama, a iznimno izravnom
pogodbom i to isključivo u slučajevima utvrđenim
zakonom i ovom Odlukom.
Članak 7.
Javni natječaj radi prodaje nekretnina u vlasništvu
općine raspisuje:
- Općinski načelnik/ica ako pojedinačna vrijednost
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i/ili otuđivanju i/ili bilo kakvom
raspolaganju imovinom u vlasništvu općine, a ako je
iznos 0,5 % prihoda bez primitaka manji od
70.000,00 kn tada odlučuje o vrijednosti do iznosa
od 70.000,00 kn, ako je stjecanje i/ili otuđenje i/ili
bilo kakvo raspolaganje imovinom u vlasništvu
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općine planirano u proračunu i provedeno u skladu
sa zakonskim propisima.
- Općinsko vijeće ako pojedinačna vrijednost prelazi
0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o
stjecanju i/ili otuđivanju i/ili bilo kakvom
raspolaganju imovinom u vlasništvu općine, a ako je
iznos 0,5 % prihoda bez primitaka manji od
70.000,00 kn, tada odlučuje o vrijednosti koja
prelazi iznos od 70.000,00 kn, ali uvijek odlučuje
ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna.
U slučaju da je javni natječaj radi prodaje nekretnine
raspisao općinski načelnik/ica, a po završetku
provedbe javnog natječaja bude utvrđeno da
vrijednost najpovoljnije ponude prelazi iznos iz
stavka 1. ovog članka, odluku o prodaji nekretnine
donosi Općinsko vijeće.
Članak 8.
Nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi
odluku o prodaji nekretnine i raspisivanju javnog
natječaja za prodaju iste koja mora sadržavati:
- način provođenja javnog natječaja;
- adresu i rok dostave ponude (ako se natječaj
provodi putem prikupljanja pisanih ponuda)
odnosno prijave (ako se natječaj provodi putem
usmenog javnog nadmetanja);
- uputu o dostavi podataka i dokumentacije koji su
potrebni za sudjelovanje u javnom natječaju;
- oznaku i površinu nekretnine koja je predmet
kupoprodaje (zemljišnoknjižnu česticu,
zemljišnoknjižni uložak i katastarsku općinu, a ako
nekretnina nije upisana u zemljišnim knjigama
nadležnog suda onda podatke iz katastra ili drugih
evidencija, a putem kojih podataka se može pobliže
označiti nekretnina koja je predmet kupoprodaje);
- početni iznos kupoprodajne cijene za nekretninu;
- iznos i način uplate jamčevine te odredbu o načinu
povrata odnosno uračunavanja jamčevine u
kupoprodajnu cijenu;
- utvrđeno prvenstveno pravo odnosno pravo
prvokupa, samo ako to pravo postoji;
- kriterij za odabir najpovoljnije ponude;
- rok u kojem se ponuđači obavještavaju o
rezultatima provedenog javnog natječaja;
- rok za zaključenje ugovora;
- način i rok plaćanja kupoprodajne cijene;
- pravo nadležnog tijela da ne izabere niti jednog
ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj
poništava.
Odluka iz stavka 1. ovog članka može sadržavati i

Broj: 14

»SLUŽBENI VJESNIK«

druge uvjete i podatke vezano uz prodaju
nekretnine.
Članak 9.
Početna cijena nekretnine utvrđuje se u visini tržišne
cijene nekretnine prema procjeni nekretnine
učinjene od strane Ministarstva financija - Porezne
uprave i/ili ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke.
Odluku o početnoj cijeni nekretnine donosi
nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke koje
raspisuje javni natječaj u skladu sa člankom 7. ove
Odluke.
Članak 10.
Javni natječaj radi prodaje nekretnina obavezno
sadrži odredbe koje su obavezni sadržaj odluke iz
članka 8. ove Odluke.
Javni natječaj, pored podatka iz stavka 1. ovog
članka, može sadržavati i druge uvjete i podatke u
svezi prodaje nekretnine.
Članak 11.
Javni natječaj objavljuje se u jednom od novinskih
glasila na području Brodsko-posavske županije i/ili
na oglasnoj ploči općine i/ili na službenoj Internet
stranici općine.
Članak 12.
Ponuda se podnosi u roku kojeg odredi nadležno
tijelo iz članka 3. ove Odluke, ali taj rok ne može biti
kraći od 8 dana niti duži od 30 dana od dana objave
javnog natječaja.
Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao
najpovoljnije jamčevina će se vratiti u roku od 8
dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao
najpovoljnija, jamčevina se uračunava u ponuđenu
cijenu.
Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao
najpovoljnija i naknadno odustane od zaključenja
ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.
Članak 13.
Pisane ponude za natječaj dostavljaju se
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preporučenom poštom ili predajom osobno u
prostorije općine Velika Kopanica, u zatvorenoj
omotnici s naznakom “Ponuda za natječaj za
prodaju nekretnine – ne otvaraj“, na službenu adresu
općine.
Ponuda mora sadržavati sve podatke i moraju joj biti
priloženi svi dokazi o ispunjavanju uvjeta koju su
navedeni u tekstu javnog natječaja.
Svaki ponuditelj može se natjecati za sve nekretnine
koje se izlažu kuporodaji i za svaku dati zasebnu
ponudu.
Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda
provodi Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama
u vlasništvu općine (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) koje, zavisno od vrijednosti početne
kupoprodajne cijene nekretnine, osniva i imenuje
općinski načelnik/ica odnosno Općinsko vijeće.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana te
zapisničara.
Povjerenstvo će na sjednici najprije utvrditi je li
javni natječaj propisno objavljen, koliko je ponuda
pristiglo i jesu li ponude predane u roku. Nakon toga
će se pristupiti otvaranju ponuda prema redoslijedu
prispijeća, a o čemu se sastavlja zapisnik
Povjerenstva.
Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Povjerenstva
i zapisničar.
Zapisnik s kompletnom natječajnom dokumentacijom Povjerenstvo dostavlja tijelu iz članka 3. ove
Odluke, odnosno nadležnom tijelu za odlučivanje o
prodaji nekretnine najpovoljnijem ponuditelju.
Na osnovi provedenog postupka javnog natječaja,
tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.
Tijelo iz članka 3. ove Odluke može poništiti javni
natječaj u cijelosti ili u jednom dijelu, bez
obrazloženja ponuditeljima, ukoliko procijeni da su
okolnosti protivne interesu općine Velika Kopanica.
Članak 14.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj
čija ponuda je ostvarila najviše bodova u postupku
provedbe javnog natječaja, prema kriterijima
utvrđenima u odluci iz članka 8. ove Odluke, uz
uvjet da ispunjava sve uvjete navedene u javnom
natječaju.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg
ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se
ponuditelj koji je sljedeći po redu po broju
ostvarenih bodova, uz uvjet da ispunjava sve uvjete
navedene u javnom natječaju.
Ako se utvrde dva ili više ponuditelja s ponuđenim
istim najvišim iznosom odnosno s istim ostvarenim
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brojem bodova, a ispunjavaju sve uvjete javnog
natječaja, javni natječaj se neće ponavljati, već će se
održati usmeno javno nadmetanje između
ponuditelja koji su u natječajnom postupku ponudili
isti (najviši) iznos, s time da će početna cijena
nadmetanja biti najviši iznos ponuđen u natječajnom
postupku.
Članak 15.
Ponude koje nisu podnesene u roku i koje nisu
potpune te one koje ne ispunjavaju uvjete iz
natječaja, neće se razmatrati.
Tijelo iz članka 3. odbacit će ponude za koje
Povjerenstvo utvrdi da su nepravodobne i/ili
neuredne i/ili nepotpune i/ili da ne udovoljavaju
svim uvjetima natječaja.
Nepravovremene ponude neće se otvarati te će se
neotvorene vratiti ponuditelju.
Članak 16.
Ugovor o kupoprodaji nekretnine s odabranim
ponuditeljem zaključuje tijelo iz članka 3. ove
Odluke, i to u roku od 30 dana od dana donošenja
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ugovor o kupoprodajni nekretnine mora biti
sastavljen u pisanom obliku.
Članak 17.
U pravilu, kupac je dužan kupoprodajnu cijenu
isplatiti jednokratno i to u roku od 30 dana od dana
sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
Iznimno, u slučajevima propisanim zakonom i
ostalim posebno opravdanim slučajevima, kupac
može isplatiti kupoprodajnu cijenu u obrocima, i to
najviše do 5 (pet) obroka. U slučaju obročnog
plaćanja, tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi
odluku o uvjetima i načinu isplate kupoprodajne
cijene u obrocima.
Ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne
cijene, dužan je pored kupoprodajne cijene platiti i
zakonsku zateznu kamatu i to za cjelokupno
razdoblje kašnjenja odnosno od dana dospijeća pa
do dana plaćanja.
Uplaćena jamčevina odabranog ponuditelja
uračunava se u ponuđenu cijenu.
Tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na
kupljenoj nekretnini u zemljišnim knjigama
nadležnog suda u korist kupca, nadležno tijelo iz
članka 3. ove Odluke će izdati nakon što kupac
isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Nakon što se kupcu preda tabularna isprava za upis
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prava vlasništva na kupljenoj nekretnini u
zemljišnim knjigama nadležnog suda, kupcu će se
kupljena nekretnina predati u samostalan i
neposredan posjed.
Sve troškove proizašle iz ugovora o kupoprodaji
nekretnine kao i porez na promet nekretnina snosi
kupac u cijelosti.
III.PRODAJA NEKRETNINA IZRAVNOM
POGODBOM
Članak 18.
Nekretnine u vlasništvu općine mogu se po
utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog
natječaja (izravnom pogodbom) prodati samo
iznimno, u slučajevima predviđenim zakonom i
ovom Odlukom.
Nekretnine u vlasništvu općine mogu se prodati
izravnom pogodbom u sljedećim slučajevima:
- kada je kupac Republika Hrvatska i jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave te
pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu
Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave, ako je to u
interesu i cilju općeg gospodarskog i socijalnog
napretka njenih građana,
- osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za
formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s
lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom
uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine
planirane građevne čestice;
- osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez
građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta
nadležnog tijela državne uprave, izgradila
građevinu u skladu s detaljnim
planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a
nedostaje joj do 20% površine planirane građevne
čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od
jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog
ugovora ishoditi građevinsku dozvolu;
- u drugim zakonom propisanom slučajevima.
Smatra se da je prodaja nekretnina u vlasništvu
općine u interesu i cilju općeg gospodarskog i
socijalnog napretka njenih građana, osobito, ali ne
isključivo, ako se nekretnine prodaju radi izgradnje
vjerskih objekata, predškolskih ustanova, školskih
ustanova, ustanova iz oblasti kulture i zdravstva,
športskih objekata, objekata komunalne
infrastrukture te drugih objekata čija izgradnja
doprinosi unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih
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uvjeta života na području općine.
Članak 19.
Na sklapanje kupoprodajnog ugovora i plaćanje
kupoprodajne cijene za nekretnine prodane
izravnom pogodbom, primjenjuju se odredbe
članaka 16. i 17. ove Odluke.
IV. KUPNJA NEKRETNINA U INTERESU
OPĆINE
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treće osobe, kao vlasnika povlasne nekretnine, ako
se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:
- ako je to nužno za bolje i korisnije gospodarenje
povlasnom nekretninom;
- ako se time ne ograničava korištenje poslužne
nekretnine koja je u vlasništvu općine;
- ako se Općini, ovdje vlasniku poslužne nekretnine
isplati naknada za ostvarivanje prava služnosti na
nekretnini od strane stjecatelja stvarne služnosti,
vlasnika povlasne nekretnine.
Osnivanje prava stvarne služnosti na nekretninama
u vlasništvu općine provodi se bez javnog natječaja
odnosno putem izravne pogodbe.

Članak 20.
Članak 22.
Odluku o kupnji nekretnine u interesu općine donosi
Općinsko vijeće ili općinski načelnik/ica, ovisno o
vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3. ove
Odluke.
Odluka mora biti u pisanom obliku i mora biti
obrazložena.
Smatra se da je kupnja nekretnina u interesu općine,
ako se nekretnine kupuju radi izgradnje vjerskih
objekata, predškolskih ustanova, školskih ustanova,
ustanova iz oblasti kulture i zdravstva, sportskih
objekata, objekata komunalne infrastrukture te
izgradnje drugih objekata čija izgradnja doprinosi
unaprjeđenju gospodarskih i socijalnih uvjeta života
na području općine.
Pri sklapanju Ugovora o kupnji nekretnine potrebno
je voditi računa o tržišnoj cijeni nekretnine.
Tržišna cijena je vrijednost izražena u cijeni koja se
za određenu nekretninu može postići na tržištu i koja
ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog
utvrđivanja na području općine.
V.DRUGA STVARNA PRAVA NA
NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE
a) Pravo stvarne služnosti
Članak 21.
Stvarna služnost je stvarno pravo svagdašnjega
vlasnika određene nekretnine (povlasna nekretnina)
da se za potrebe te nekretnine na određeni način služi
nečijom nekretninom (poslužna nekretnina), čiji
svagdašnji vlasnik to mora trpjeti ili mora propuštati
određene radnje glede svoje nekretnine koje bi inače
imao pravo činiti.
Ugovor o osnivanju prava služnosti na
nekretninama u vlasništvu općine može se sklopiti
između općine, kao vlasnika poslužne nekretnine i

Iznimno od članka 21. ove Odluke koji se odnosi na
isplatu naknade za osnivanje prava stvarne služnosti
na nekretninama u vlasništvu općine, osobe javnog
prava koje su vlasnici povlasne nekretnine odnosno
stjecatelji stvarne služnosti ne plaćaju Općini
naknadu za osnivanje prava stvarne služnosti na
nekretnini i ako se služnost zasniva radi izgradnje
infrastrukturnih građevina, sukladno zakonu kojim
se uređuju imovinskopravni odnosi u svrhu
izgradnje infrastrukturnih građevina.
Osobama javnog prava iz stavka 1. ove Odluke
smatraju se: Republika Hrvatska, jedinica lokalne
samouprave, jedinica područne (regionalne)
samouprave i sljedeće pravne osobe: pravna osoba u
vlasništvu Republike Hrvatske ili pravna osoba čiji
je osnivač Republika Hrvatska te pravna osoba u
vlasništvu ili čiji je osnivač, odnosno čiji su osnivači
jedinice lokalne, odnosno jedinice područne
(regionalne) samouprave.
Infrastrukturnim građevinama iz stavka 1. ove
Odluke smatraju se sljedeće građevine: građevine
prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture,
za čiju izgradnju je utvrđen interes Republike
Hrvatske prema Zakonu o izvlaštenju ili prema
posebnom zakonu, kao što su ceste, vodne
građevine, komunalni objekti, željeznička
infrastruktura i slično.
Članak 23.
Odluku o osnivanju prava stvarne služnosti i visini
naknade za osnivanje tog prava donosi općinsko
vijeće ili općinski načelnik/ica, ovisno o vrijednosti
nekretnine, sukladno članku 3. ove Odluke.
Za određivanje visine naknade nadležno tijelo iz
stavka 1. ovog članka može tražiti procjenu
Ministarstva financija-Porezne uprave odnosno
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nalaz i mišljenje ovlaštenog sudskog vještaka
odgovarajuće struke.

Broj: 14

osoba javnog prava iz stavka 4. ovog članka
primjenjuju se odredbe stavaka 2. i 3. članka 22. ove
Odluke.

Članak 24.
Članak 27.
Općina, ovdje vlasnik poslužne nekretnine i
stjecatelj stvarne služnosti, odnosno vlasnik
povlasne nekretnine sklapaju ugovor o osnivanju
prava služnosti na nekretnini u vlasništvu općine, a
kojim ugovorom uređuju međusobna prava i
obveze.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka mora biti u pisanom
obliku.

Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu općine
dodjeljuje se putem javnog natječaja.
Na postupak provedbe javnog natječaja radi
stjecanja prava građenja na nekretninama u
vlasništvu općine analogno se primjenjuju odredbe
ove Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine
putem javnog natječaja.

b) Pravo građenja

c) Založno pravo
Članak 25.

Članak 28.

Pravo građenja je ograničeno stvarno pravo na
nečijem zemljištu koje ovlašćuje svoga nositelja da
na površini toga zemljišta ili ispod nje ima vlastitu
zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je
to trpjeti.
Pravo građenja na nekretninama u vlasništvu općine
osniva se na način i pod pretpostavkama propisanim
zakonom.
Pravo građenja na zemljištu u vlasništvu općine
može se zasnovati ugovorom koji mora biti u
pisanom obliku.

Založno pravo je ograničeno stvarno pravo na
određenoj stvari (zalogu) koje ovlašćuje svog
nositelja (založnoga vjerovnika) da određenu
tražbinu, ne bude li mu o dospijeću ispunjena, namiri
iz vrijednosti te stvari, ma čija ona bila, a njezin
svagdašnji vlasnik (založni dužnik) dužan je to
trpjeti.
Nekretnine u vlasništvu općine ugovorom se mogu
opteretiti založnim pravom.
Odluku o osnivanju založnog prava (hipoteke) na
nekretninama u vlasništvu općine donosi Općinsko
vijeće ili općinski načelnik/ica, ovisno o vrijednosti
nekretnine, sukladno članku 3. ove Odluke.

Članak 26.
Nositelj prava građenja dužan je Općini platiti
naknadu za zemljište u iznosu prosječne zakupnine
za takvo zemljište.
Odluku o osnivanju prava građenja i visini naknade
koju plaća nositelj prava građenja donosi općinsko
vijeće ili općinski načelnik/ica, ovisno o vrijednosti
nekretnine, sukladno članku 3. ove Odluke.
Visinu naknade nadležno tijelo će utvrditi na osnovi
procjene Ministarstva financija-Porezne uprave ili
ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke.
Odluku o uvjetima i načinu isplate naknade donosi
općinsko vijeće ili općinski načelnik/ica, ovisno o
vrijednosti nekretnine, sukladno članku 3. ove
Odluke.
Iznimno, pravo građenja može se osnovati i bez
naknade, kada to pravo stječu osobe javnog prava
radi izgradnje infrastrukturnih građevina, u skladu
sa zakonom kojim se uređuju imovinskopravni
odnosi u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.
Na određivanje pojma infrastrukturnih građevina i

VI. ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU
OPĆINE
Članak 29.
Zemljište u vlasništvu općine može se dati u zakup
fizičkim i pravnim osobama u svrhu privremenog
korištenja tog zemljišta, putem javnog natječaja, do
njegovog privođenja namjeni određenoj prostornoplanskom dokumentacijom.
Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena
gradnja građevine niti izvođenje drugih radova za
koje je potrebno ishoditi bilo koji akt koji se izdaje u
svrhu odobravanja građenja.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, na
zemljištu koje se daje u zakup radi korištenja
zemljišta za postavljanje infrastrukturnih objekata,
uređaja i opreme, radi uređenja i korištenja zemljišta
kao parkirališnog prostora, radi uređenja i korištenja
zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni
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prostor, radi korištenja poljoprivrednog zemljišta te
radi korištenja zemljišta za druge slične namjene,
dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su
nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa.
Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice,
poseban uvjet javnog natječaja je izrada skice
izmjere (iskolčenja) po ovlaštenom geometru.

Strana: 2219
Članak 32.

Za zakup zemljišta zakupnik plaća zakupninu u
mjesečnom ili godišnjem iznosu.
Godišnja zakupnina plaća se unaprijed, a mjesečna
do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 33.

Članak 30.
Zemljište u vlasništvu općine daje se u zakup putem
javnog natječaja. Na raspisivanje i provedbu
natječaja primjenjuju se odredbe ove Odluke o
prodaji nekretnina u vlasništvu općine putem javnog
natječaja kao i važeće odredbe Odluke općine o
uvjetima i načinu davanja na privremeno korištenje
neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu
općine i javnih površina na području općine.

Na zemljište u vlasništvu općine koje se daje u zakup
primjenjuju se i važeće odredbe Odluke općine o
zakupu građevinskog zemljišta i javnih površina na
području općine Velika Kopanica („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.16/2013)
VII. RASPOLAGANJE POKRETNINAMA
Članak 34.

Članak 31.
Trajanje zakupa određuje se odlukom nadležnog
tijela iz članka 3. ove Odluke.
Zakupnik se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta
na dan zaključenja ugovora o zakupu, ukoliko
ugovorom nije drukčije određeno.
Zakupnika će u posjed uvesti Povjerenstvo kojeg
imenuje tijelo koje odlučuje o davanju zemljišta u
zakup, a koje se sastoji od predsjednika i 2 člana.
Ugovor o zakupu prestaje istekom ugovorenog roka,
sporazumom stranaka u svako vrijeme, kao i u
drugim slučajevima utvrđenim ugovorom o zakupu i
u zakonu.
Općina će jednostrano raskinuti ugovor o zakupu
prije isteka ugovorenog roka:
- ako zakupnik ne koristi zemljište u svrhe utvrđene
ugovorom;
- ako zakupnik ne plati tri uzastopne zakupnine (ako
se radi o mjesečnoj zakupnini);
- u slučaju privođenja namjeni zemljišta sukladno
prostorno-planskoj dokumentaciji.
Danom isteka ili raskida ugovora, zakupnik je dužan
predati Općini u posjed zemljište slobodno od stvari
i osoba, bez prava na naknadu za uložena sredstva ili
naknadu štete.
Iznimno, ukoliko je ugovor o zakupu zemljišta radi
korištenja zemljišta za poljoprivrednu namjenu
prestao neposredno prije sazrijevanja plodova,
zakupnik ima pravo ubrati plodove do kraja
vegetacijske sezone.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na raspolaganje
nekretninama, primjenjuju se i na raspolaganje
pokretninama u vlasništvu općine.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA:021-01/16-01/15
URBROJ:2178/12-01-16-01
Velika Kopanica, 18.lipnj 2016.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.
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Članak 3.

20.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11,
144/12 i 19/13) a u skladu s odredbama Zakona o
pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
(NN broj 33/95) i Pravilnika za primjenu Zakona o
pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske
(93/95), Općinsko vijeće Općine Velika Kopanica
na svojoj 24. sjednici, održanoj dana 18. lipnja 2016.
g, donosi
ODLUKU
o općinskim pečatima s grbom Republike
Hrvatske, načinu njihove upotrebe i čuvanja
Članak 1.
1) U Općini Velika Kopanica pečate s grbom
Republike Hrvatske imaju slijedeći organi i tijela
Općine:
1. Općinsko vijeće,
2. Općinski načelnik i
3. Jedinstveni upravni odjel.
Članak 2.
1) Pečat Općinskog vijeća okruglog je oblika,
promjera 38 mm, s grbom Republike Hrvatske u
sredini i tekstom uz obod koji glasi: Republika
Hrvatska, Brodsko-posavska županija, Općina
Velika Kopanica, Općinsko vijeće, Velika Kopanica
i rednim brojem pečata,
2) Pečat Općinskog načelnika/ice okruglog je
oblika, promjera 38 mm, s grbom Republike
Hrvatske u sredini i tekstom uz obod koji glasi:
Republika Hrvatska, Brodsko-posavska županija,
Općina Velika Kopanica, Općinski načelnik i
rednim brojem pečata.
3) Pečat Jedinstvenog upravnog odjela okruglog je
oblika, promjera 38 mm, s grbom Republike
Hrvatske u sredini i tekstom uz obod koji glasi:
Republika Hrvatska, Brodsko-posavska županija,
Općina Velika Kopanica, Jedinstveni upravni odjel i
rednim brojem pečata.
4) Pečati iz prethodnih stavaka mogu imati i promjer
25 mm.

1) Pečat Općinskog vijeća otiskuje se na akte koje
potpisuje ovlaštena osoba Općinskog vijeća i to
nakon što predmetni akt bude potpisan.
2) Pečat Općinskog vijeća čuva se kod službenika
koji vodi urudžbeni zapisnik Općine Velika
Kopanica.
Članak 4.
1) Pečat Općinskog načelnika otiskuje se na akte
koje potpisuje općinski načelnik i njegov zamjenik i
to nakon što predmetni akt bude potpisan.
2) Pečat općinskog načelnika otiskuje se na dopise
prema trećima koje potpisuje općinski načelnik i
njegov zamjenik i to nakon što predmetni dopis bude
potpisan.
3) Pečat općinskog načelnika čuva se kod općinskog
načelnika i/ili kod službenika koji vodi urudžbeni
zapisnik .
Članak 5.
1) Pečat Jedinstvenog upravnog odjela otiskuje se na
akte koje potpisuje ovlaštena osoba u
Jedinstvenom upravnom odjelu i to nakon što
predmetni akt bude potpisan.
2) Pečat Jedinstvenog upravnog odjela otiskuje se na
dopise prema trećima koje potpisuje ovlaštena
osoba u Jedinstvenom upravnom odjelu i to nakon
što predmetni dopis bude potpisan.
3) Pečat Jedinstvenog upravnog odjela čuva se kod
službenika koji vodi urudžbeni zapisnik, a kad je
izrađen u više primjeraka i kod službenika koji ga
često upotrebljava, a što se posebno evidentira, sve u
skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 6.
1) Pečate iz članka 2. ove Odluke naručuje po
potrebi općinski načelnik samoinicijativno ili na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
uz prethodno pribavljenu suglasnost, sukladno
Zakonu.
Članak 7.
1) Pečati iz članka 2. ove Odluke uništavaju se po
nalogu Općinskog načelnika, samoinicijativno ili na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
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ukoliko je prestala potreba za njihovom upotrebom
ili su trajno oštećeni i dotrajali, sve sukladno
Zakonu.
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sredstava općine Velika Kopanica na dan
31.prosinac 2015.godine
Članak 2.

Članak 8.
1) O pečatima iz članka 2. ove Odluke, a u skladu sa
Zakonom i ovom Odlukom, vode se propisane
evidencije od službenika koji vodi urudžbeni
zapisnik.
Članak 9.
1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA:021-01/16-01/17
URBROJ:2178/12-01-16-01
Velika Kopanica, 18. lipanj 2016. godine
PRESDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA:021-01/16-01/16
URBROJ:2178/12-02-16-01
Velika Kopanica, 18. lipanj 2016. godine
22.
PRESDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.

OPĆINA VELIKA KOPANICA
Godišnje izvršenje Proračuna za 2015. godinu
I.

Opći dio

21.
Članak 1.
Na temelju članka 32. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, br. 09/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine
Velika Kopanica na svojoj 24. sjednici održanoj
dana 18. lipnja 2016. godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o obavljenom popisu
dugotrajne imovine, sitnog inventara,
potraživanja, novčanih sredstava općine Velika
Kopanica na dan 31.prosinac 2015.godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu dugotrajne
imovine, sitnog inventara, potraživanja, novčanih

Godišnji obračun Proračuna općine Velika
Kopanica za 2015. godinu, sastoji se od:
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Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda
i Računu financiranja / zaduživanja, kako slijedi:
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Članak 4.
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica za 2015. godinu zajedno sa
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka bit će objavljeno u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
Klasa : 400-01/16-01/1
Urbroj: 2178/12-01-16-08
Velika Kopanica, 18. lipnja 2016.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Marica Hosu, v.r.

23.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne Novine”, broj 87/08, 136/12, i 15/15.) i
Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne Novine"br. 24/13.) i
članka 32. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09 i 5/13.),
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 24. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2016. godine donosi:
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica za 2015. godinu
OPĆI DIO
I.
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna općine Velika Kopanica za razdoblje od 01.01.2015. godine do
13.12.2015. godine obuhvaća ostvarene prihode i primitke u iznosu od 5.021.024,78kn.
Ukupno ostvareno prihoda poslovanja ………………………………………… 5.010.936,80 kn
Ukupno ostvareno prihoda od prodaje nefinancijske imovine………………..…… 10.087,78 kn
Sveukupno ostvareno prihoda i primitaka……………………………………… 5.021.024,78 kn
II.
Rashodi i izdaci su utvrđeni po pozicijama proračuna za razdoblje od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine i
izvršeni su u ukupnom iznosu od 4.963.861,51 kn.
Ukupno izvršeni rashodi poslovanja……………………………….………… 3.414.344,23 kn
Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine………………..… 1.549.517,28 kn
Sveukupno izvršenih rashoda i izdataka……………………………...……… 4.963.861,51 kn
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III.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam manjak prihoda.
ostvareno prihoda i primitaka……………………………..………… 5.021.024,78 kn
izvršeni rashodi i izdaci…………………………………………….. 5.284.721,09 kn
Manjak prihoda od 01.01.2015.-31.12.2015……………………..…… 263.696,31 kn
Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi:
Višak prihoda preneseni ………………………………..……..……….. 18.054,00 kn
Manjak prihoda od 01.01.2015.-31.12.2015…………………...……… 263.696,31 kn
Ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju... 245.642,31 kn
IV.
Tablica 1. Račun zaduživanja /financiranja

V.
Stanje žiro-računa na dana 01.01.2015. godine bilo je 597.618,83 kn , a na dan 31.12. 2015. godine iznosi
317.083,80 kn.
VI.
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31. 12. 2015. god. iznosi 42.538,00kn.
VII.
Ukupna potraživanja obračunatih, a nenaplaćenih prihoda sastoje se od :
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VIII.
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2015.godine iznosi 625.013,27 kn.
IX.
Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka usporednog pregleda planiranih
i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Velika Kopanica, za razdoblje od
01.siječnja 2015. god do 31.prosinca 2015. godine(tabelarni prikaz) i sastavi je dio Odluke.

I. POSEBNI DIO
X.
Posebni dio izvješća o izvršenju proračuna općine Velika Kopanica sadrži rashode i izdatke izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama .
II. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
XI.
Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica za 2015.godinu zajedno sa usporednim
pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljeno u “Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/16-01/1
URBROJ:2178/12-01-16-01
Velika Kopanica, 18.6.2016.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća:
Marica Hosu, v.r.
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Na temelju članka 86. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka
27. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije" broj 09/09 i
5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na
svojoj 24. sjednici održanoj 18. lipnja 2016. g.
donijelo je
ODLUKU
o izradi IV. izmjene i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Velika Kopanica

Članak 1.
Općina Velika Kopanica je pristupila izradi IV.
izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
(Općine Velika Kopanica Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije broj: 1/07, 25/07, 19/10 i 26/15)
(u daljnjem tekstu: IV. Izmjene i dopune Prostornog
plana) na temelju Odluke o izradi III. izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja općine Velika
Kopanica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 8/15). Ova Odluka se donosi iz razloga
što se navedena Odluka izradi III. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Velika Kopanica,
mora mijenjati iz tehničkih razloga. Prije njenog
izvršenja provedeno je usklađivanje Prostornog
plana uređenja općine Velika Kopanica sa Zakonom
o prostornom uređenju („NN“ br.153/13), što je de
facto bila III. izmjena.
Pravna osnova za izradu IV. Izmjene i dopune
Prostornog plana je Zakon o prostornom uređenju
(„Narodne novine" broj 153/13) (u daljnjem tekstu:
Zakon).

Članak 2.
Postupak izrade i donošenja IV. Izmjena i dopuna
PPU-a pokrenuo se i provodi se odgovarajućom
primjenom odredbi članaka 81. do 113., te članka
198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne
novine«, br. 153/13.). U skladu s člankom 86.
Zakona o prostornom uređenju određena je obveza
da se prije donošenja odluke Općinskog vijeća o
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izradi izmjena i dopuna PPU-a pribavi mišljenje
sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje
zaštita okoliša i prirode. Konstatira se da po
prethodnom mišljenju o potrebi provedbe strateške
procjene Ministarstva zaštite okoliša i prirode
(KLASA: 351-03/15-04/405 URBROJ: 517-06-21-2-15-2 od 5.05.2014.) sukladno odredbama
članka 64. Stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13) za IV.
izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općina
Velika Kopanica je obvezna provesti postupak u
kojem se odlučuje o potrebi strateške procjene.
Prema članku 26. Stavak 1. Zakona o zaštiti prirode
(„Narodne novine“, broj 80/13) Općina Velika
Kopanica ima obvezu provedbe postupka ocjene
prihvatljivosti IV. Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja općine Velika Kopanica za ekološku
mrežu koji će se provesti u okviru postupka ocjene o
potrebi strateške procjene.

Članak 3.
Razlozi izrade IV. izmjene i dopune Prostornog
plana su izmjene u dijelu koji se odnosi na:
postojeći Prostorni plan uređenja općine
Velika Kopanica uskladiti sa stvarnim
stanjem na terenu,
proširenje postojećih zona,
određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti
koje se mogu obavljati u poslovnim,
industrijskim i ostalih gospodarskim
zonama,
proširenje građevinskih područja naselja i
korekcije postojećih granica građevinskih
područja,
obnovljivi izvori energije,
prenamjena poljoprivrednog zemljišta u
stambeno-poslovno područje,
ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području
općine, ucrtavanje turističkih biciklističkih
staza,
usklađivanje sa Zakonom i Zakonom o
gradnji („Narodne novine“ broj 153/13),
usklađivanje sa Zakonom o održivim
gospodarenjem otpadom („Narodne
novine“ 94/13 te
ostali pristigli prijedlozi.
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Ciljevi i programska polazišta IV. izmjene i dopune
Prostornog plana sukladni su:
1.
Strategiji prostornog uređenja Republike
Hrvatske (Ministarstva prostornog
uređenja, graditeljstva i stanovanja, Zavoda
za prostorno planiranje, Zagreb 1997. i
2013. godine) i
2.
Odluci o donošenju Programa prostornog
uređenja Republike Hrvatske („Narodne
novine" broj 50/99. i 84/13),
3.
Odluci o donošenju Prostornog plana
uređenja Brodsko posavske županije
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske
županije broj 4/01, 6/05, 11/07. i 14/8 –
pročišćeni tekst, 5/10 i 9/12).

-

-

-

-

-

Članak 5.

-

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana rade se na
postojećim topografskim podlogama (M 1:25000),
digitalnim ortofoto podlogama (M 1:5000) i
vektoriziranim katastarskim podlogama ( M 1:5000)
koje će pribaviti kod Državne geodetske uprave.

-

Članak 6.
U postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog
plana zatražili su se podaci javnopravnih tijela
određenih posebnim propisima, sukladno Odluci o
izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja općine Velika Kopanica:
Zavod za prostorno uređenje Brodsko posavske županije, Trg Pobjede bb, 35000
Slavonski Brod,
Brodsko posavska županija, Upravni odjel
za graditeljstvo i prostorno uređenje
Brodsko posavske županije, P. Krešimira IV
br.1, Slavonski Brod,
Brodsko posavska županija, Upravni odjel
za komunalno gospodarstvo i zaštitu
okoliša, P. Krešimira Iv. br.1, Slavonski
Brod,
Ministarstvo gospodarstva, Uprava za
industrijsku politiku, energetiku i
rudarstvo, Sektor za rudarstvo, Ulica Grada
Vukovara 78, 10000 Zagreb,

-

-

-

-
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Ministarstvo gospodarstva, Uprava za
industrijsku politiku, energetiku i
rudarstvo, Sektor za energetiku, Služba za
obnovljive izvore energije, energetsku
učinkovitost i nove tehnologije, Ulica grada
Vukovara 78, Zagreb,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
poljoprivrede i prehrambene industrije,
Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
šumarstva, lovstva i drvne industrije, Trg
kralja Petra Krešimira IV br. 1, Zagreb,
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,
Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike
Austrije 20, Zagreb,
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Slavonskom Brodu, Starčevićeva 43,
Slavonski Brod,
MUP, Policijska uprava Brodsko posavska,
I. Brlić Mažuranića 9, Slavonski Brod,
HRVATSKE ŽELJEZNICE, Razvoj i
investicije, A, Mihanovića 12, Zagreb,
INA industrija nafte d.d., Zagreb, SD
istraživanja i proizvodnje nafte i plina,
Šubićeva 29, Zagreb,
PLINACRO d.o.o. Savska cesta 88 a,
Zagreb,
Hrvatske autoceste d.o.o. za upravljanje,
održavanje i građenje autocesta, Sektor za
planiranje i razvoj, Zagreb, Širolina 4, 10
000 Zagreb,
Hrvatske ceste – Ispostava Slavonski Brod,
I.G.Kovačića 58, Slavonski Brod,
Županijska uprava za ceste Brodsko
posavske županije, I.G.Kovačića 58,
Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, VGI
Slavonski Brod, Šetalište braće Radića
22,Slavonski Brod,
VODOVOD, d.o.o. N. Zrinskog 25,
Slavonski Brod,
HEP Operator prijenosnog sustava
Prijenosno područje Osijek, Šetalište
kardinala F. Šepera 1A, Osijek,
HEP DP „Elektra“ P. Krešinira IV br. 11,
Slavonski Brod
Brod plin d.o.o., T. Skalice 4, Slavonski
Brod,
HZ Infrastruktura, Mihanovićeva 12,
Zagreb,
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JANAF, Jadranski naftovod, Sektor
investicija i IT, Ulica grada Vukovara 14,
Zagreb,
Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica
Nova Gradiška, JJ Strossmayera 11,
Slavonski Brod,
Hrvatske Šume, Uprava šuma podružnica
Vinkovci, Trg Bana J. Šokčevića 20,
Vinkovci,
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području
Brodsko posavske županije, P. Krešimira
IV br. 1, Slavonski Brod,
Centar za gospodarenje otpadom BPŽ
d.o.o. Trg Pobjede 26A, Zagreb,
Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica
grada Vukovara 78, Zagreb,
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke
komunikacije, Jurišićeva 13, Zagreb.

Članak 7.
Rok za dostavu zahtjeva za izradu IV. Izmjena i
dopuna Prostornog plana je bio 30 dana od dana
dostave Zahtjeva.
Javno pravna tijela iz članka 6. ove Odluke koja nisu
dostavila svoje zahtjeve u roku određenom u stavku
l. ovoga članka, smatra se da ih nemaju.
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prostornog plana, u javnoj raspravi sudjeluje
davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva,
odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili
dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se
postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani
u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka prema kojemu
određeni dio prijedloga prostornog plana nije u
skladu sa zahtjevima javnopravnog tijela mora biti
obrazloženo.
U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo
mišljenje razmatrati.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje iz
stavka 1. ovoga članka u roku, smatra se da je
mišljenje dano i da je prijedlog Prostornog plana
izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s
posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od
utjecaja na prostorni plan.
Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti
javnopravnih tijela koji se prema posebnim
propisima moraju pribaviti u postupku izrade i
donošenja Prostornog plana smatraju se u smislu
ovoga Zakona mišljenjem iz stavka l. ovoga članka.

Članak 10.
Rok za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
je 10 (deset) mjeseci od dostave relevantnih
podataka potrebnih za izradu odobrenom izvođaču.

Članak 8.
Sukladno članku 90. Zakona javnopravna tijela iz
članka 6. ove Odluke moraju u svojim zahtjevima
navesti odredbe propisa, sektorskih strategija,
planova, studija i drugih dokumenata propisanih
posebnim zakonima na kojima temelje svoje
zahtjeve u izradi IV. izmjene i dopune Prostornog
plana.
Ako javnopravna tijela iz članka 6. ove Odluke u
svojim zahtjevima to ne učine, nositelj izrade nije
dužan takve zahtjeve uzeti u obzir, ali je to dužan
obrazložiti.

Članak 9.
Sukladno članku 101. Zakona, javnopravno tijelo
koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu

Članak 11.
Izrada IV. Izmjene i dopune Prostornog plana
podijeljena je u 9 (devet) faza:
prikupljanje zahtjeva za izradu IV. Izmjena i
dopuna prostornog plana (30 dana)
izrada Nacrta prijedloga (30 dana)
utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu
(15 dana)
javna rasprava (30 dana),
izrada izvješća o javnoj raspravi i Nacrta
konačnog prijedloga (30 dana)
utvrđivanje Konačnog prijedloga (15 dana),
usvajanje IV. izmjene i dopuna Prostornog
plana od strane Općinskog vijeća općine
Velika Kopanica (15 dana),
objava IV. izmjene i dopune Prostornog
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plana u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije" (30 dana),
objava pročišćenog teksta odredbi za
provođenje Prostornog plana i grafičkog
dijela Prostornog plana u elektroničkom
obliku i analognom obliku (30 dana).
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objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA:350-01/16-01/7
URBROJ: 2178/1-03-16-01

Članak 12.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marica Hosu, v.r.

Tijekom izrade i donošenja IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana dozvoljava se izdavanje akata
kojima se odobravaju zahvati u prostoru na temelju
postojeće prostorno-planske dokumentacije.

Članak 13.
Izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana
financirat će se iz Proračuna općine Velika
Kopanica.

Članak 14.
Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel
općine Velika Kopanica koji po objavi Odluke,
prema članku 88. Zakona, obavještava javnost o
izradi Plana na mrežnoj stranici općine Velika
Kopanica i kroz informacijski sustav prostornog
uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uređenja, odnosno Hrvatskog zavoda za prostorni
razvoj.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a

25.

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika
Kopanica (“Službeni vjesnik Brosko-posavske
županije” broj 09/09 i 05/13), Općinsko vijeće
općine Velika Kopanica na svojoj 24. sjednici
održanoj 18. lipnja 2016. godine, donosi:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u općini
Velika Kopanica za 2015. godinu
Članak 1.
Programom izgradnje i održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u vlasništvu
općine Velika Kopanica za 2015. godinu izvršeno je:
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Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/16-01/1
URBROJ:2178/12-01-16-02
Velika Kopanica, 18.6.2016.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća:
Marica Hosu, v.r.

26.
Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 09/09 i 05/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 24. sjednici održanoj 18. lipnja 2016.
godine, donosi:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području općine
Velika Kopanica
Članak 1.
I. Održavanje javnih površina - košenje javnih površina u svim naseljima općine Velika Kopanica

Broj: 14
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Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/16-01/1
URBROJ:2178/12-01-16-03
Velika Kopanica, 18.6.2016.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća
Marica Hosu, v.r.

27.
Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brosko-posavske županije”
broj 09/09 i 05/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 24. Sjednici održanoj __. lipnja 2016.
godine, donosi:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane za 2015. g na području općine
Velika Kopanica
Članak 1.
Programom vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Velika Kopanica za 2015. godinu izvršeno je:
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Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/16-01/1
URBROJ:2178/12-01-16-04
Velika Kopanica, 18.6.2016.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća:
Marica Hosu, v.r.
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28.

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 09/09 i 05/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 24. sjednici održanoj 18. lipnja 2016.
godine, donosi:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu za 2015.g na području
općine Velika Kopanica
Članak 1.
Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu za 2015. godinu izvršeno je:

Broj: 14
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Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/16-01/1
URBROJ:2178/12-01-16-05
Velika Kopanica, 18.6.2016.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća:
Marica Hosu, v.r.

29.

Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brosko-posavske županije”
broj 09/09 i 05/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 24. sjednici održanoj 18. lipnja 2016.
godine, donosi:
IZVJEŠĆE
o izvršenju Socijalnog programa općine Velika Kopanica za 2015. godinu
Članak 1.
Socijalnim programom općine Velika Kopanica za 2015. godinu izvršeno je:
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Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/16-01/1
URBROJ:2178/12-01-16-06
Velika Kopanica, 18.6.2016.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća:
Marica Hosu, v.r.

razvojnih programa općine Velika Kopanica za 2015. - Izvršenje 01. 01. - 31. 12. 2015.

PLAN
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30.

Broj: 14

Klasa : 400-01/16-01/1
Urbroj: 2178/12-01-16-07
Velika Kopanica, 18. lipnja 2016. g.

Predsjednica
Općinskog vijeća
Marica Hasu, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

40.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 - pročišćeni
tekst), članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13 i 14/14),
članka 25. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/11), članka 10. stavka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje koju je donijelo Općinsko vijeće 1. lipnja 2016.godine i
provedenom Javnom natječaju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta objavljenom u Posavskoj
Hrvatskoj 10. lipnja 2016. godine, Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 28. sjednici održanoj dana 29.
lipnja 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje
Članak 1.
Predmet ove Odluke je izbor najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
općine Vrpolje i to:
Poljoprivredno zemljište na području k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list broj 730, zemljišno-knjižni
uložak broj 853, sa rokom trajanja zakupa od 3 godine, kako slijedi:
Red. br.

Broj k.č.br.

Površina u m2

Kultura i naziv
rudine

1.
2.

2103/1
2169/1

73620
29474

Pašnjak Močilno
Pašnjak Močilno

Najniža početna
cijena godišnje
zakupnine (kn)
1.472,40
589,48
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Članak 2.
Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje u
k.o. Vrpolje, upisana u posjedovni list broj 730, zemljišno-knjižni uložak broj 853 upisan kod zemljišno-knjižnog
odjela Općinskog suda u Slavonskom Brodu, ponuda ponuditelja: Nikola Knežević, J. B. Jelačića
74,Vrpolje,OIB: 84133191311 i to za poljoprivredno zemljište:
- za k.č. br. 2103/1 – Pašnjak Močilno, površine 73620m2, početne cijene godišnje zakupnine 1.472,40
kuna sa ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u iznosu od 1.500,00 kuna.
- i za k.č.br. 2169/1 – Pašnjak Močilno, površine 29474m2, početne cijene godišnje zakupnine 589,48
kuna sa ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u iznosu od 600,00 kuna.
Članak 3.
Iznos uplaćen na ime jamčevine uračunat će se u cijenu godišnje zakupnine prilikom sklapanja ugovora o
zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje.
Članak 4.
Zadužuje se Općinska načelnica da u roku od 8 dana sa izabranim ponuditeljem Nikolom Knežević, OIB:
84133191311, J. B. Jelačića 74 iz Vrpolja sklopi ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa rokom zakupa od 3
godine, a kojim će se detaljnije regulirati međusobna prava i obaveze sukladno uvjetima iz Javnog natječaja.
Obrazloženje
Općinsko vijeće općine Vrpolje dana 1. lipnja 2016. godine na svojoj 27. sjednici donijelo je Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje, Klasa: 021-05/1601/04, Ur. broj: 2178/11-01/16-3 i to za:
a) Poljoprivredno zemljište na području k.o. Vrpolje upisano u posjedovni list broj 730, zemljišno-knjižni uložak
broj 853, sa rokom trajanja zakupa od 3 godine, kako slijedi:
Red. br.

Broj k.č.br.

Površina u m2

Kultura i naziv
rudine

1.
2.

2103/1
2169/1

73620
29474

Pašnjak Močilno
Pašnjak Močilno

Najniža početna
cijena godišnje
zakupnin e (kn)
1.472,40
589,48

Temeljem navedene Odluke u glasilu "Posavska Hrvatska" i na službenim internet stranicama općine
Vrpolje objavljen je dana 10. lipnja 2016. godine Javni natječaj za zakup predmetnih nekretnina.
Dana 21. lipnja 2016. godine, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje
koje je imenovalo Općinsko vijeće obavilo je javno otvaranje pristiglih ponuda po objavljenom Javnom natječaju.
Utvrđeno je da je pristigla jedna (1) ponuda pravovremena i potpuna i to za k.č.br. 2103/1 i za k.č.2169/1 u
k.o.Vrpolje.
Nakon pregleda i ocjene pristigle ponude, Povjerenstvo je utvrdilo da je:
- za k.č.br. 2103/1, Pašnjak Močilno, površine 73620m2 u k.o. Vrpolje, početne cijene godišnje zakupnine
1.472,40 kuna pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuda ponuditelja: Nikola Knežević, J. B. Jelačića 74 iz Vrpolja,
OIB: 84133191311 s ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u iznosu od 1.500,00 kuna, a koja cijena je viša od
početne, a budući da isti ispunjava sve uvjete, izabran je za najpovoljnijeg ponuditelja.
- za k.č.br. 2169/1, pašnjak Močilno, površine 29474m2 u k.o. Vrpolje, početne cijene godišnje zakupnine
589,48 kuna pristigla je jedna (1) ponuda ponuditelja: Nikola Knežević, J.B. Jelačića 74 iz Vrpolja, OIB:
84133191311 s ponuđenom cijenom godišnje zakupnine u iznosu od 600,00 kuna, a koja cijena je viša od početne,
a budući da isti ispunjava sve uvjete, izabran je za najpovoljnijeg ponuditelja.
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Nakon pregleda i ocjene pristigle ponude Povjerenstvo je sačinilo nacrt prijedloga Odluke koji je uputilo
Općinskom vijeću na usvajanje.
Slijedom svega navedenog Općinsko vijeće općine Vrpolje ocijenilo je da je postupak proveden u skladu
sa Odlukom Općinskog vijeća i odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, da predloženi
ponuditelj u cijelosti ispunjava uvjete te je stoga odlučeno kao u izreci Odluke.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/05
Ur.broj: 2178/11-01/16-6
Vrpolje, 29. lipnja 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.

41.

Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13i 14/14),
Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 28. sjednici, održanoj 29. lipnja 2016.godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Vrpolje za 2016.godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.

Broj: 14
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.
PRORAČUN 2016

POVEČANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN 2016

6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC.
IMOVINE

10.283.000,00

-116.894,13

10.166.105,87

565.000,00

0

565.000,00

3 RASHODI

2.706.200,00

1.210.000,00

3.916.200,00

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

8.141.800,00

-510.000,00

7.631.800,00

816.894,13

816.894,13

A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA

-

-

-

5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA

-

-

-

-

-

-

0

816.894,13

816.894,13

--

--

--

NETO
ZADUŽ./FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- višak prihoda
VIŠAK/MANJAK +NETO
ZADUŽIVANJE+
RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH.
GODINE

Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog manjka
prihoda Proračuna.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2016.godine i bit će
objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa:021-05/16-01/05
Ur.broj:2178/11-01/16-2
Vrpolje, 29. lipnja 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Šimundić, v.r.
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42.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04 , 110/04,178/04, 38/09., 79/09., 153/09., 49/11.,144/12., 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15.), te članka
31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09., 5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 28. sjednici održanoj 29. lipnja 2016. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Vrpolje za
2016. godinu
Članak 1.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Vrpolje za 2016. godinu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/16) mijenja se i glasi:
I OPĆE ODREDBE
Članak 2.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme
na području općine Vrpolje za 2016. godinu, a odnosi se na:
-

javne površine
nerazvrstane ceste
groblja i krematorije
javnu rasvjetu
opskrbu pitkom vodom
odvodnju i pročišćavanje voda

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za
nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora
financiranja.
II

GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 3.
a) Izgradnja nogostupa – pješačkih staza u Vrpolju
Ukupno: 530.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 530.000,00 kuna osigurat će se to: 170.000,00 kuna iz
Ministarstva graditeljstva, 100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i 260.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna: (komunalni doprinos, naknada za legalizaciju i komunalna naknada)
b) Izgradnja dječjeg igrališta u Vrpolju
Ukupno: 100.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna:
(ostali prihodi i prihoda tekuće donacije iz Državnog proračuna)

Broj: 14
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c) Izgradnja dječjeg igrališta u St. Perkovcima
Ukupno: 40.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 40.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna
(ostali prihodi i prihoda tekuće donacije iz Državnog proračuna)
III

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 4.
a)

Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i uređenje nerazvrstanih cesta na području općine
Vrpolje, naselje Stari Perkovci (Ulica Grobljasnka i Ulica Hercegovačka)
Ukupno: 50.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna
(komunalni doprinos i zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta)

IV

GRAĐENJE GROBLJA
Članak 5.

a) Izgradnja parkirališta na groblju u Starim Perkovcima
Ukupno: 50.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava Općinskog
proračuna (komunalni doprinos, komunalna naknada, grobno mjesto i grobna naknada).
b) Uređenje mrtvačnice u Čajkovcima
Ukupno: 100.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna
(grobno mjesto, grobna naknada, komunalni doprinos i komunalna naknada)
V

JAVNA RASVJETA
Članak 6.

a) Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima u naselju Stari Perkovci .
Ukupno: 250.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna
(zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta i komunalni doprinos)
b) Nastavak izgradnje javne rasvjete na kandelaberima u naselju Vrpolje
Ukupno: 100.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (zakup
i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta)
c) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju Čajkovci.
Ukupno: 1.400.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.400.000,00 kuna osigurat će se i to: 750.000,00 kuna iz
Fonda, 150.000,00 kuna iz Ministarstva gospodarstva i 500.000,00 kuna iz Općinskog proračuna (zakup i
prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta, komunalni doprinos, komunalna naknada, naknada za
prenamjenu zemljišta, legalizacije i prihoda tekućih pomoći iz Državnog proračuna).
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OPSKRBA PITKOM VODOM – GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA
Članak 7.
a)
Produženje vodovodne mreže u Starim Perkovcima
Ukupno: 50.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (prihoda
tekućih pomoći iz Državnog proračuna)
Članak 8.

Financijska sredstva za izvršenje navedenih projekata u člancima 3., 4., 5., 6. i 7. Ovog Programa
predviđena su u iznosu od 2.670.000,00 kuna.
Članak 9.
Sredstva iz točke 2,3,4,5. i 6. ovog Programa raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s
dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1.01.2016. godine i biti će
objavljena u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/16-01/05
Urbroj : 2178/11-01/16-3
Vrpolje, 29. 06. 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća :
Tomislav Šimundić, v.r.
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43.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04 i
38/09, 79/09., 153/09., 49/11. ,144/12, 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15.) i članak 31. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 28. sjednici održanoj 29. lipnja 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Vrpolje za 2016. godinu
Članak 1.
Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje za 2016.godinu („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/16) mijenja se i glasi:
Članak 2.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini na području
općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to su:
- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja i
- javne rasvjete.
Članak 3.
Programom iz članka 1. ovog Programa utvrđuje se:
-

opseg i opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 4.

Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog Programa.
Članak 5.
U 2016. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Vrpolje
obuhvaća:
1. Odvodnja atmosferskih voda
- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske putove na
području cijele općine po potrebi i uređenje voda
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Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 25.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i naknade od prodaje, zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
-

čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred zgrade
općine i parkovima u općini Vrpolje.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 25.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i komunalnog doprinosa.
3.
-

Održavanje javnih površina
nabavka i popravak klupa za parkove
nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima
nabavka kanti za otpatke
nabavka i postavljanje prometnih i turističkih znakova i ostale signalizacije
uređenje javnih površina – uklanjanje drveća, grmlja, nasipanje zemljom
sanacija pješačkih staza

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 75.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i komunalnog doprinosa .
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim agregatom na području općine Vrpolje, te nasipanje
poljskih putova
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 1.200.000,00 kn, a financirat će se iz prihoda od
prodaje, zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta, zakupa općinskog poljoprivrednog zemljišta,
prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa.
5. Održavanje groblja
- održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz smeća sa groblja
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 40.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, grobne naknade, grobnog mjesta i koncesijske naknade.
6. Javna rasvjeta
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične rasvjete na
području općine Vrpolje – 30.000,00 kuna
- troškovi električne energije za javnu rasvjetu – 240.000,00 kuna.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 270.000,00
kuna, a financirat će se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa i zakupa i prodaje državnog
poljoprivrednog zemljišta.
Članak 6.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.635.000,00
kuna, a raspoređuju se i troše prema dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade, komunalnog
doprinosa, grobne naknade, grobnog mjesta, prihoda od korištenja, zakupa i prodaje državnog
poljoprivrednog zemljišta i koncesijske naknade.
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Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1. siječnja 2016. godine i objavit će
se u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije «.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/05
Urbroj: 2178/11-01/16-4
Vrpolje, 29. 06. 2016.g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

44.
Na temelju članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03,
174/04, 38/09 i 80/10), članka 16., 70. i 72. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15) 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 28. sjednici održanoj 29. lipnja 2016.godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite
iz Proračuna općine Vrpolje za 2016.godinu
Članak 1.
Program financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine Vrpolje
za 2016.godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 1/16 i 4/16) mijenja se i glasi:
Članak 2.
Sukladno zakonskim propisima i potrebama općine Vrpolje u Proračunu općine Vrpolje za 2016.godinu
predviđena su financijska sredstva za financiranje vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite kako
slijedi:
I.
VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA
1.
U Proračunu općine Vrpolje za vatrogastvo i zaštitu od požara planirana su sredstva za tekuće
donacije u iznosu 100.000,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi:
Za financiranje redovne djelatnosti – redovna sredstva u iznosu 85.000,00 kuna isplatit će se
na poslovni račun Vatrogasne zajednice općine Vrpolje – VZO
Izvanredna sredstva u iznosu 15.000,00 kuna koristit će se za izvanredne potrebe vatrogastva
i zaštite od požara
2.
Kapitalne donacije za vatrogastvo i zaštitu od požara planirane su u iznosu od 90.000,00 kuna
kako slijedi:
– 20.000,00 kuna za legalizaciju vatrogasnih objekata u Vrpolju i Čajkovcima – plaćanje vodnog
doprinosa Hrvatskim vodama
- 70.000,00 kuna za nabavu navalnog vatrogasnog vozila za DVD Vrpolje
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II.

CIVILNA ZAŠTITA

1.
2.

Tekuće donacije HGSS – stanici Slavonski Brod – ukupno 5.000,00 kuna
Kapitalne donacije – zaštita i spašavanje – ukupno 10.000,00 kuna

Članak 3.
Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava
civilne zaštite iz Proračuna općine Vrpolje za 2016.godinu iznose 205.000,00 kuna, a raspoređuju se u skladu s
dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 4.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je općinske načelnice, a primjenjivati će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim zakonskim propisima.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sa 1. siječnja 2016.godine i objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/05
Urbroj: 2178/11-01/16-5
Vrpolje, 29. lipnja 2016.g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "DIOZIT" d.o.o., Matije Gupca 37, Slavonski Brod
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