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ŽUPANIJA

-

preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom
planu Županijske uprave za ceste Brodskoposavske županije za 2016. godinu, koju je
donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za
ceste na 19. sjednici održanoj 24. rujna 2016.
godine.

akti župana:

75.

Na temelju članka 56. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13-pročišćeni tekst),
župan Brodsko-posavske županije donio je sljedeći
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o
preraspodjeli sredstava planiranih u
Financijskom planu Županijske uprave za
ceste Brodsko-posavske županije za
2016. godinu

I.
Daje se suglasnosti na Odluku o

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 023-01/16-01/636
Urbroj: 2178/1-11-01/16-1
Slavonski Brod, 4. listopada 2016.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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76.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove u 2016. godini («Narodne novine» 33/16) i točke IX. Odluke o kriterijima, mjerilima,
načinu financiranja i rasporedu decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2016. godini na području Brodskoposavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 9/ 2016.), suglasnosti Ministarstva
zdravlja (KLASA: 404-05/16-01/08, URBROJ: 534-08-1-1/4-16-08 od 26. rujna 2016. godine) i članka 56.
Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 15/13 – pročišćeni tekst,
Župan Brodsko-posavske županije dana 10. listopada 2016.godine donio je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o rasporedu sredstava
za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Brodsko-posavske županije
u 2016. godini

I.
U Odluci o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području
Brodsko-posavske županije u 2016. godini («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 14 / 2016. ) mijenjaju
se prioriteti za raspored decentraliziranih funkcija u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević “ Slavonski Brod,
lokacija Slavonski Brod i Domu zdravlja Slavonski Brod, a prema tablici koja je sastavni dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu osmog
dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Klasa: 023-01/16-01/662
Urbroj: 2178/1-11-01/16-1
Slavonski Brod, 10. listopada 2016. godine
ŽUPAN
Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

Članak 2.

16.

Na temelju članka 14. st.1. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. br. 10/97 i
107/7) i članka 32. Statuta općine BEBRINA
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 3/13.) Općinsko vijeće općine BEBRINA na
svojoj 18. sjednici održanoj 27.09. 2016.godine
donijelo je
PLAN
mreže dječjih vrtića na području općine
BEBRINA
Članak 1.
Na području općine BEBRINA djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja provodi
predškolska ustanova Dječji vrtić „IVANČICAORIOVAC“ iz Oriovca“ u dvije grupe: u BEBRINI
i ŠUMEĆU u prostorijama područnih škola, u
trajanju od 250 sati.

Ovaj Plan će se dostaviti Brodsko-posavskoj
županiji, a u svrhu usklađivanja Plana mreža dječjih
vrtića na njenom području.
Članak 3.
Ovaj Plan će se objaviti u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 021-05/16-01/
Urbroj: 2178/02-03-16-1
Bebrina, 27. 09. 2016. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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17.

Na temelju članka 49. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na 18. sjednici održanoj 27. rujna 2016. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća načelnika općine Bebrina o radu u periodu
od 1. 1. 2016. do 20. 9. 2016. godine
I.
Usvaja se Izvješće načelnika općine Bebrina o radu u periodu od 1. 1. 2016. -20. 9. 2016. godine, koje je
podnio općinski načelnik.
II.
Test Izvješća sastavni je dio ove Odluke.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 021-05/16-01/17
Urbroj: 2178/02-03-16-2
Bebrina, 27. 9. 2016. godine
PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, v.r.

Broj: 19
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18.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine” br. 59/01) i članka 128. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 96/03) Općinsko vijeće
općine Bebrina na 18. sjednici održanoj 27. 9. 2016. godine donijelo je
POLUGODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna općine Bebrina za 2016.godinu

OPĆI DIO
I.
Polugodišnjim obračunom Proračuna općine Bebrina za 2016.godinu utvrđeni su ukupno raspoloživi prihodi i
primici, i realizirani rashodi i izdaci i to:
Ukupni prihodi i primici ............................... 2.074.987,60 kn
Ukupni rashodi i izdaci ............................... 1.167.583,97 kn
____________________________________________________________
Ukupni višak prihoda i primitaka
907.403,63 kn
II.
Početno stanje žiro-računa općine Bebrina na dan 1. 1. 2016. godine bilo je 2.174.477,14 kn. Na dan 30. 6. 2016.
godine stanje na žiro-računu iznosi 3.043.838,80 kn.
III.
Posebni dio godišnjeg obračuna u okviru bilance izvršenja Proračuna sadrži rashode po korisnicima i po
osnovnim i posebnim namjenama.
IV.
Općina Bebrina nije primala niti davala zajmove u periodu od 1. 1. - 30. 6. 2014. godine.
V.
Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Usporedni pregled planiranih i
ostvarenih prihoda i izdataka proračuna za 2016.godinu.
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VI.
Potraživanja općine Bebrina na dan 30. lipnja 2016. godine iznose 1.627.679,00 kn, a odnose se na
potraživanja od zakupnine poslovnih prostora na području općine u iznosu 118.079,59 kn, zakup poljoprivrednog
zemljišta u iznosu 780.471,14 kn, komunalni doprinos 37.467,17 kn, komunalna naknada 1.095.380,11 kn.
Obveze prema dobavljačima za robu i usluge na dan 30. 6. 2016. g.iznose 7.100,71 kn zbog nedospjelosti
plaćanja.Iznos od 48.802,41 kn odnose se na jamčevine
VII.
Polugodišnji obračun zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa: 400-01/16-01/49
Urbroj: 2178/02-03-16-1
Bebrina, 27. 9. 2016.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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19.

Na temelju članka 14. stavak 3 i 4. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03), Općinsko
vijeće općine BEBRINA na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 27.09. 2016.godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Bebrina za 2016. Godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine BEBRINA za 2016.godinu glasi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I
- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

5.422.000,00
113.000,00
0
3.128.000,00
4.107.000,00

RASHODI POSLOVANJA
- RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
- R A Z L I K A - VIŠAK / MANJAK

-

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

- RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-

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 / FINANC IRANJE

1.700.000,00

Članak 2.
Opći dio Proračuna sadrži prihode po izvorima i vrstama prihoda, te rashode po osnovnim namjenama
kako slijedi:
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Članak 3.
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 BEBRINA
Klasa:400-01/16-01/50
Urbroj:2178/02-03-16-1
Bebrina, 27. 9. 2019. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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OPĆINA BUKOVLJE

41.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine"
broj 67/08., 48/10., 74/11.,80/13. i 158/13) i članka
25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik
brodsko-posavske županije“ broj 11/01, 04/06,
05/07, 11/09 i 08/13), Općinsko vijeće općine
Bukovlje na svojoj 20. sjednici održanoj dana 03.
listopada 2016. godine, donosi
ODLUKU
o uređenju prometa na području općine
Bukovlje
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se uvjeti i pravila
odvijanja prometa na javno prometnim površinama
na području općine Bukovlje te mjere za njihovo
provođenje.

smatraju se sve javne kategorizirane ceste (državne,
županijske i lokalne) i ostale nerazvrstane ceste,
ulice, trgovi, parkirališta, pješački nogostupi,
stepeništa i druge prometne površine koje su u
funkciji kretanja ili mirovanja vozila i pješaka na
području općine Bukovlje (u daljnjem tekstu:
općina).
Članak 3.
Promet na javnim prometnim površinama
dopušten je svima pod jednakim uvjetima i u
granicama propisanim Zakonima i ovom Odlukom.
Na javnim prometnim površinama ne smiju
se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi
mogle oštetiti prometnu površinu ili ugroziti
sigurnost ili protočnost prometa, bez prethodno
pribavljene suglasnosti nadležnih službi općine.
Općina, uz prethodnu suglasnost Policijske
uprave, može odobriti zauzimanje dijela nogostupa
(ogradama, stolovima i stolicama, štandovima,
kioscima i slično) pod uvjetom da se time ne
smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran
prolaz pješaka ostavljena dovoljna širina nogostupa
najmanje 1,6 metra.
Članak 4.

Članak 2.
Javno prometnim površinama (u daljnjem
tekstu: prometne površine), u smislu ove Odluke,

Izgradnju, rekonstrukciju i upravljanje
prometnim površinama vrše na nerazvrstanim
cestama općina Bukovlje, na državnim cestama
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Hrvatske ceste d.o.o. i na županijskim i lokalnim
cestama Županijska uprava za ceste.
Sva mišljenja i suglasnosti vezane uz
sigurnost prometa na javnim prometnim površinama
izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijska
uprava Brodsko-posavske županije (u daljnjem
tesktu: Policijska uprava).
II. REGULACIJA PROMETA
1. Općenito
Članak 5.
Regulacija prometa u smislu ove Odluke
podrazumjeva uređenje prometa na području općine
Bukovlje, a u skladu s člankom 5. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10,
74/11, 80/13, 158/13, 92/14), tako da određuju:
1.
ceste s prednošću prolaska,
2.
dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
3.
sustav tehničkog uređenja prometa,
4.
ograničenje brzine kretanja vozila,
5.
promet pješaka, biciklista, vozača mopeda,
turistički vlak i zaprežnih vozila, gonjenje i
vođenje stoke,
6.
parkirališne površine i način parkiranja,
zabrane parkiranja i mjesta ograničenog
parkiranja,
7.
zone smirenog prometa,
8.
blokiranje autobusa, teretnih automobila,
priključnih vozila i radnih strojeva na
mjestima koja nisu namijenjena za
parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade
tih vozila,
9.
postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za
pješake na opasnim mjestima,
10.
pješačke zone, sigurne pravce za kretanje
školske djece, posebne tehničke mjere za
sigurnost pješaka i biciklista u blizini
obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova,
igrališta, kino dvorana i sl.,
11.
uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih
vozila,
12.
površinu na kojoj će se obavljati: test
vožnja, cross, off road, sportske, enduro i
promidžbene vožnje,
13.
uvjete prometovanja vozila opskrbe u
zonama smirenog prometa i pješačkim
zonama.
Članak 6.
Provedbena rješenja regulacije prometa na
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javnim cestama određene ovom Odlukom utvrđuje
općinski načelnik temeljem Prometnog projekta uz
prethodnu suglasnost Policijske uprave.
Izvršenje Odluka iz stavka 1. ovog članka,
kada se promet uređuje na dijelu državne ili
županijske ceste, primjenjuju se odredbe Zakona o
cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
koji propisuje da je potrebna suglasnost nadležnost
Ministarstva uz mišljenje Hrvatskih cesta d.o.o.
ukoliko se radi o državnim cestama, a Županijska
uprava za ceste ukoliko se radi o županijskim i
lokalnim cestama.
Mjere zaštite javnih cesta i prometa na
javnim cestama (državne, županijske i lokalne ceste)
provode se prema odredbama Zakona o cestama.
2. Ceste s prednošću prolaza na raskrižjima
Članak 7.
Ceste s prednošću prolaza na raskrižjima (u
odnosu na sve ceste koje se na njih spajaju) na dan
stupanja na snagu ove odluke su:
1. Županijske ceste s prednošću prolaza na
raskrižjima u odnosu na sve ceste koje se na njih
spajaju.
Županijske ceste su:
Ž 4187 Ljeskove vode - Korduševci - Šušnjevci Ž 4202
Ž 4202 Bartolovci (D525) - Brodski Varoš Garčin - Strizivojna - Stari Mikanovci (D 46)
Ž 4213 Bukovlje (Ž 4202) - Slav. Brod (D 514)
Na križanju županijskih cesta Ž 4202 i Ž
4213 potrebno je regulirati promet izgradnjom
rotora.
2. Lokalne ceste sa prednošću prolaza na raskrižjima
u odnosu na sve ceste koje se na njih spajaju.
Lokalne ceste su:
L 42040 Ježevik – Bukovlje (Ž 4202)
L42041 Šušnjevci (Ž 4187) – Vrhovina –
Klokočevik – Novo Topolje (Ž4163)
Nerazvrstane ceste sukladno Odluci o
nerazvrstanim cestama općine Bukovlje iste su
važnosti osim ako prometnim znakom nije drugačije
regulirano.
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Za sve ceste vrijede pravila prvenstva prolaska
određena člankom 57. Zakona o sigurnosti prometa
na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13).
3. Organizacija prometa (dvosmjerni,
jednosmjerni promet, ograničenja u prometu)
Članak 8.
Na svim cestama i ulicama na području
općine Bukovlje dozvoljava se dvosmjerni promet
kretanja, ako prometnom ili privremenom
prometnom signalizacijom nije drugačije određeno.
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pravna osoba ovlaštena za izradu takvih projekata, a
koju je odabrao općinski načelnik.
Regulaciju prometa utvrđuje općinski
načelnik, temeljem izrađenog Prometnog projekta, a
uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova – Policijske uprave Brodsko-posavske
županije i Županijske uprave za ceste.
Ukoliko se Prometnim projektom iz
prethodnog stavka definiraju mjere kao: promjena
prvenstva prolaska, režima prometovanja,
ograničenja u prometovanju i sl., te se mjere provode
kroz Izmjenu i dopunu pojedinih članaka ove
Odluke.
Članak 12.

4. Sustav tehničkog uređenja prometa u užem
smislu
Članak 9.
Tehničkim uređenjem prometa u užem
smislu iz članka 5. ove Odluke smatra se određenje
mjesta, postavljanje vodoravne i okomite
signalizacije i drugih signalnih i svjetlosnih uređaja i
određivanje načina rada tih uređaja, parkirnih
površina, te prometne, zaštitne i druge opreme na
prometnim površinama.
Članak 10.
Za tehničku uređenost državnih cesta
nadležne su Hrvatske ceste d.o.o., za županijske i
lokalne ceste nadležna je Županijska uprava za
ceste, dok je za tehničku uređenost nerazvrstanih
cesta i ulica nadležna je općina Bukovlje.
Prometni znakovi, signalizacija i oprema te
turistička i ostala signalizacija postavlja se na javnoj
cesti na temelju Prometnog elaborata, sukladno
članku 61. Zakona o cestama, odnosno sukladno čl.
13. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za
postavljanje i održavanje prometne signalizacije i
opreme na nerazvrstanim cestama zadužen je
Jedinstveni upravni odjel općine ili druga pravna
osoba u vlasništvu općine ili s kojom je općina
sklopila ugovor.
Članak 11.
Tehničko uređenje prometa (u daljnjem
tekstu: regulacija prometa) na prometnim
površinama nerazvrstanih cesta određuje se
Prometnim projektom, koji izrađuje fizička ili

Privremena regulacija prometa na
prometnim površinama zbog izgradnje,
rekonstrukcije i popravaka objekata prometnih
površina i instalacija u njima, te drugih objekata uz
prometne površine utvrđuje se na isti način kako je
određeno u članku 6. ove Odluke.
Prema obrazloženoj i opravdanoj potrebi
može se privremeno zabraniti ili drugačije ograničiti
promet na prometnim površinama, ako se radovi ne
mogu izvesti bez obustave prometa ili ako se promet
bez toga ne može sigurno odvijati.
Na području općine Bukovlje izvođenje
radova na javnim cestama dozvoljeno je sukladno
odredbama Zakona o javnim cestama.
Privremena regulacija prometa iz stavka 1.
ovog članka odobrava se temeljem Projekta
privremene regulacije prometa, koji je Izvođač
radova dužan izraditi prije ishođenja suglasnosti, te
obvezno poštivati odredbe čl.10. i 11. . Zakona o
sigurnosti prometa na cestama.
5. Ograničenje brzine kretanja
Članak 13.
Na svim nerazvrstanim cestama na području
općine Bukovlje ograničava se brzina kretanja
vozila na 30 km/h.
Na županijskim i lokalnim cestama brzina
kretanja vozila određuje se prometnim znakom i
važećim prometnim pravilima.
Članak 14.
Brzina kretanja ograničava se standardnom
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prometnom signalizacijom i mora biti vidljivo
postavljena na početku svake dionice ceste ili ulice
iza raskrižja na desnoj strani u smjeru vožnje.
Uz signalizaciju iz stavka 1. brzina se može
ograničavati i napravama za smirivanje prometa. Za
provedbu mjera iz stavka 1. i 2. zadužen je
Jedinstveni upravni odjel općine.
6. Promet pješaka, biciklista, vozača mopeda,
radnih strojeva, zaprežnih vozila, gonjenje i
vođenje stoke
Članak 15.
Za promet pješaka, biciklista, vozača
mopeda, radnih strojeva i zaprežnih vozila
primjenjuju se odredbe čl. 9. i 12. ove Odluke, te
Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13).
Članak 16.
Pješaci se ne smiju kretati niti zadržavati na
kolniku, nego se moraju kretati nogostupom ili
drugom površinom određenom za kretanje pješaka,
odnosno površinom pokraj kolnika prikladnom za
kretanje pješaka.
Iznimno od stavka 1. ovog članka na cesti na
kojoj ne postoji nogostup ili druga površina
određena, odnosno prikladna za kretanje pješaka ili
ako ta površina postoji, a ne može se koristiti iz bilo
kojih razloga pješaci se mogu kretati kolnikom, ali
tako da budu što bliže rubu kolnika i na način kojim
se ne ugrožava promet vozila.
Pješak koji se kreće kolnikom na javnoj
cesti dužan je kretati se uz lijevi rub kolnika u smjeru
kretanja, a iznimno uz desni rub kolnika samo kad je
takovo kretanje za njega sigurnije (nepregledan
zavoj, usjek, provalija, zasjek, odron i sl.), dok se
prelaz preko ceste obavlja samo i isključivo na
preglednom dijelu ceste i to na siguran način.
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Pješački prijelazi postavljaju se na
dijelovima ceste koji se križaju s pješačkom stazom,
kao i na cestama kod javnih institucija (škole, vrtići,
ambulante).
Pješački prijelazi sa svjetlosnom
signalizacijom trebaju biti obavezno postavljeni kod
škola i vrtića.
Radi nesmetanog kretanja invalida,
prolaska biciklista i dječjih kolica, na obilježenim
pješačkim prijelazima treba biti postavljen
polegnuti rubnjak. Ova mjera mora se poštivati kod
svake novogradnje i rekonstrukcije ulica.
Za provedbu mjera iz ovog članka zadužen
je Jedinstveni upravni odjel općine.
Članak 18.
Biciklisti se u prometu kreću kolnikom na
način propisan za ta vozila uz sam desni rub kolnika
u smjeru kretanja.
Ako se dva ili više vozača bicikla ili mopeda
kreću u skupini dužni su se kretati jedan iza drugoga.
Vozač bicikla ili mopeda mora vozilom upravljati na
način kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne
ometaju drugi sudionici u prometu.
7. Parkirališne površine i načini parkiranja,
zabrane parkiranja i mjesta ograničenog
parkiranja
Članak 19.
Zaustavljanje i parkiranje osobnih vozila i
motocikala na području općine Bukovlje dozvoljeno
je na uređenim i obilježenim površinama koje su za
to namijenjene, kao i drugim površinama gdje to nije
protivno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.
Općinski načelnik posebnim aktom
određuje po potrebi, koje se površine na području
općine mogu koristiti kao parkirališni prostor i
namjenu tih parkirališta prema vrsti vozila, načinu
uređenja i naplati parkiranja.

Članak 17.
Članak 20.
U slučaju da na kolniku ima vode, blata ili
otpadaka vozači motornih vozila su dužni smanjiti
brzinu i spriječiti prskanje vode, blata ili otpadaka
koje bi moglo zaprljati ili ozlijediti pješake. Pravne
ili fizičke osobe koje su nadležne za čišćenje i
održavanje cesta dužne su u što je kraće mogućem
roku otkloniti nečistoće s cesta te ih osposobiti za
normalni promet.

Kolnik ili dio kolnika može se urediti,
obilježiti i koristiti kao parkiralište samo pod
uvjetom da za dvosmjerni promet preostane
slobodna kolnička površina širine od min. 4,5 m, a za
jednosmjerni promet najmanje u širini od 3,00 m.
Nogostup ili dio nogostupa može se urediti,
obilježiti i koristiti za parkiranje vozila samo pod
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uvjetom da se za kretanje pješaka ostavi dovoljna
širina pješačke površine, s tim da ta pješačka
površina ne može biti uz rub kolnika.
Kolnici i nogostupi uz dionice
kategoriziranih javnih cesta kroz naselje ili druge
površine uz te dionice mogu se urediti, obilježiti i
koristiti za parkiranje vozila samo uz suglasnost
nadležne uprave za ceste i u skladu s aktom
općinskog načelnika.
Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan je
brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje, reklame,
ogrjevna drva i drugi objekti ne ugrožavaju i ne
ometaju normalan tok prometa, ne ograničavaju
vidljivost, te ne zauzimaju prostor iznad cijele širine
kolnika u visini od najmanje 4,5 metara, da ne
zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne
znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju
preglednost na raskrižjima, te da ne ulaze u slobodne
profile kolnika i pješačkih zona.
Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik
zemljišta ne postupi prema odredbi iz stavka 1. ovog
članka, Jedinstveni upravni odjel općine izdati će
nalog ovlaštenoj organizaciji da to izvrši o trošku
vlasnika odnosno korisnika zemljišta, po isteku
osam dana od uručenja pismenog upozorenja.
Članak 21.
Na uređenom i obilježenom parkiralištu
određeni broj parkirališnih mjesta mora biti
namijenjen vozilima kojima se koriste invalidne
osobe čija su vozila obilježena posebnim znakom.
Na parkirališnom mjestu obilježenom za invalidska
vozila zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje
drugih vozila.
Zabranjeno je ostavljanje vozila na
parkirališnom mjestu u periodu dužem od 12 sati.
Članak 22.
Autobusima, teretnim i priključnim
vozilima, radnim strojevima, traktorima i
poljoprivrednim strojevima zabranjeno je parkiranje
na javnim površinama koje nisu namijenjene za
parkiralište.
Izuzetno iz stavka 1. ovog članka
Jedinstveni upravni odjel općine može odobriti
vozilima iz stavka 1. ovog članka privremeno
parkiranje na neuređenim javnim površinama na rok
ne duži od 1 godinu dana uz naplatu koju utvrdi
općinski načelnik.
Za provedbu mjera iz stavka 1. zadužen je
Jedinstveni upravni odjel općine.
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Članak 23.

U ovoj Odluci primjenjuju se odredbe o
zaustavljanju i parkiranju vozila prema odredbama
iz članka 78. do članka 88. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama.
Mjesta zabrane parkiranja moraju biti
obilježena propisanim prometnim znakom „zabrana
parkiranja“ koji označuje stranu ceste na kojoj je
zabranjeno parkiranje vozila.
Članak 24.
Vozilo koje nije parkirano u skladu sa
Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i
odredbama iz ove Odluke, a prema Zakonu je
predviđeno njegovo uklanjanje, uklonit će se i
premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi
općinski načelnik. Vozilo se premješta temeljem
naloga ovlaštene službene osobe MUP-a ili druge
zakonom ovlaštene osobe.
Premještanje nepropisno zaustavljenih ili
parkiranih vozila obavlja MUP, a iznimno uz
prethodnu suglasnost MUP-a, može obavljati
fizička ili pravna osoba koju ovlasti općinski
načelnik pod uvjetima i uz naknadu koju utvrdi
općinski načelnik.
Sve troškove vezane za premještanje
nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila snosi
vlasnik vozila.
Troškove premještanja vozila radi
održavanja javnih manifestacija i priredbi, te sličnih
aktivnosti, ukoliko prije njihova održavanja to nije
bilo vidljivo označeno i objavljeno na mjestu
događanja i u javnim glasilima, podmiruje
organizator.
8. Blokiranje autobusa, teretnih automobila,
priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima
koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta
vozila i način deblokade tih vozila
Članak 25.
Blokiranje autobusa, teretnih automobila,
priključnih vozila i radnih strojeva parkiranih na
mjestima koja nisu za to predviđena i njihovo
premještanje obavlja pravna ili fizička osoba koju za
to ovlasti općinski načelnik uz prisustvo
predstavnika Policijske uprave ili druge zakonom
ovlaštene osobe.
Visinu troškova premještanja vozila, te
način i visinu troškova deblokade određuje općinski
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načelnik uz prethodnu suglasnost Ministarstva
unutarnjih poslova, a te troškove snosi vlasnik
vozila i dužan ih je uplatiti prije nego se izvrši
deblokada vozila.
Nakon deblokade vozila, vlasnik vozila
dužan je odmah ukloniti vozilo s mjesta gdje je bilo
nepropisno parkirano.

Pravilniku o autobusnim stajalištima („Narodne
novine“ broj 119/07).
Odluka o utvrđivanju novih i ukidanju
postojećih lokacija autobusnih stajališta na
županijskim cestama, sukladno odredbi Pravilnika o
autobusnim stajalištima („Narodne novine“, broj
119/07.), u nadležnosti je Županijske uprave za
ceste.

9. Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za
pješake na opasnim mjestima
Članak 26.
Na prometnim površinama mogu se
postavljati zaštitne ograde, stupići, betonske
polukugle ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite
pješaka ukoliko ne smanjuju propisanu minimalnu
širinu pješačkog nogostupa.
Postavljanje svih prepreka iz stavka 1. ovog
članka vrši se prema Prometnom projektu, a prije
postavljanja potrebno je pribaviti prethodnu
suglasnost Policijske uprave koja se daje na cijeli
Prometni projekt.
O postavljanju i održavanju zaštitnih ograda
ili stupića brine Jedinstveni upravni odjel općine ili
pravna osoba kojoj te poslove općine povjeri
temeljem ugovora.
Članak 27.
Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog
ili poslovnog prostora Jedinstveni upravni odjel
općine može dati suglasnost za postavu zaštitnih
ograda, stupića ili drugih prepreka, a radi osiguranja
slobodnog pristupa u objekt.
Fizičke prepreke postavljaju se putem
Jedinstvenog upravnog odjela općine na trošak
podnositelja zahtjeva.
10. Javni promet putnika
Članak 28.
Javni promet putnika organizira se
autobusima.
Zaustavljanje vozila javnog prometa, te
ukrcaj i iskrcaj putnika vrši se na postojećim
autobusnim stajalištima. Na stajalištima javnog
prometa nije dozvoljeno zaustavljanje ni parkiranje
drugih vozila.
Sva nova stajališta koja se budu izvodila
trebaju biti izgrađena sa ugibalištem, sukladno
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Članak 29.
Postojeća autobusna stajališta mjesnih,
županijskih i međužupanijskih autobusnih linija:

•
•
•
•
•

Na županijskoj cesti sa postojećim
ugibalištem:
Ulica Stjepana Radića, Bukovlje kod k.b.18
i 31
Slavonska ulica, Vranovci kod k.b. 41 i 48
Trg Sv. Mihovila, Šušnjevci kod k.b.10
Slavonska ulica, Šušnjevci, kod k.b.4
Korduševci, kod k.b.5 i kod k.b.58

Na županijskoj cesti bez ugibališta:
- Ulica Josipa Kozarca, Bukovlje, kod k.b.29,
58 i 65
- Ulica Firov kraj, Bukovlje, kod k.b. 22 i 90
- Slavonska ulica, Vranovci, kod k.b. 95
- Ulica Stjepana Radića,Šušnjevci, kod
k.b.41
- Ulica Stjepana Radića,Šušnjevci, kod
k.b.30
• Na nerazvrstanim cestama općine
Bukovlje:
• Ulica Dragutina Rakovca, Bukovlje, kod
k.b. 13
Na županijskoj cesti potrebno je izgraditi
ugibališta na postojećim autobusnim stajalištima.
Članak 30.
Uklanjanje dotrajalih, oštećenih i
napuštenih vozila regulirano je Odlukom o
komunalnom redu.
Dotrajala, oštećena i napuštena vozila
(tehnički neispravna i vozila bez registarskih
oznaka) vlasnik je dužan ukloniti sa javnih
prometnih i javnih zelenih površina.
Ukoliko vlasnik ne izvrši radnju iz
prethodnog stavka, vozilo će se ukloniti temeljem
naloga komunalnog redara općine, a putem fizičke
ili pravne osobe ovlaštene za tu djelatnost,
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angažirane od strane općinskog načelnika, a sve
troškove vezane za uklanjanje vozila snosit će
vlasnik vozila.
III. PRAĆENJE I NADZOR NAD
PROVEDBOM ODLUKE
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Ukoliko se Prometnim projektom iz članka
12. ove Odluke definiraju mjere kao: promjena
prvenstva prolaska, režima prometovanja,
ograničenja u prometovanju i sl., a koje nisu
propisane u ovoj Odluci, te se mjere provode kroz
Izmjenu i dopunu pojedinih članaka ove Odluke, a
koje donosi općinski načelnik.

Članak 31.
Članak 34.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke
obavlja Jedinstveni upravni odjel općine putem
zakonom ovlaštene osobe, uz punu suradnju sa
službenim osobama Ministarstva unutarnjih
poslova PU Brodsko-posavske županije.
U obavljanju nadzora nad provođenjem
odredbi ove Odluke zakonom ovlaštene osobe imaju
ovlasti prema Zakonu o sigurnosti prometa na
cestama.

U slučaju izvanrednih potreba (interventni
građevinski zahvati održavanja javnih priredaba i
manifestacija i sl.) općinski načelnik može iznimno,
uz prethodnu suglasnost MUP-a, odrediti drugačije
odvijanje prometa i parkiranje vozila, nego što je
određeno odredbama ove Odluke.
Članak 35.

IV. KAZNENE ODREDBE
Članak 32.
Za prekršitelje odredbi ove Odluke
primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom
o sigurnosti prometa na cestama.

Na ostala pitanja o uređenju prometa koja su
u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a koja
nisu određena ovom Odlukom, primjenjuju se
odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama i
podzakonskih propisa vezanih za ovo područje.
Članak 36.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Ograničenja i obveze propisane odredbama
ove Odluke moraju se vidljivo označiti propisanom
prometnom signalizacijom, a sve u skladu sa
važećim Pravilnikom o prometnim znakovima.
Vodoravna i okomita prometna signalizacija
postavljena do dana stupanja na snagu ove Odluke
važi do postavljanja nove vodoravne i okomite
prometne signalizacije sukladno ovoj Odluci i
prometnom projektu.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 350-01/16-01/17
URBROJ: 2178/25-02-16-1
Bukovlje, 3. listopada 2016. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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42.

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95.,
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 147/14.),
članaka 18. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br.
5/15.) i članka 25. Statuta općine Bukovlje (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije županije br. 11/01.,
04/06., 05/07., 11/09. i 08/13.), Općinsko vijeće općine Bukovlje donosi sljedeću
ODLUKU
o izbori najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja
I
Kao najpovoljnija ponuda u postupku javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području općine Bukovlje na temelju pisanog ugovora, odabrana je ponuda:
PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA
naziv

LUKETIĆ - KOMERC d.o.o.
OIB: 37949556836

sjedište

Sapci 19

cijena ponude (u kn bez PDV- a)

11.978,70

ukupna cijena ponude (sa PDV- om)

14.973,38

35212

Garčin - Sapci

II
Općina Bukovlje će po izvršnosti ove Odluke s gospodarskim subjektom iz točke I. ove Odluke sklopiti
ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti, u trajanju od 4 godine.
III
Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode svakom
ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.
OBRAZLOŽENJE
Općina Bukovlje je na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarsvu (''Narodne novine'' br.

36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 147/14.),
i Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti (''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 5/15.):
· imenovala Stručno povjerenstvo temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 363-02/1601/04, Urbroj: 2178/25-01-16-1 od dana 15. rujna 2016. godine;
· javno objavila tekst Javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na
području općine Bukovlje, Klasa: 363-02/16-01/01, Urbroj: 2178/25-01-16-1, na internetskim
stranicama www.bukovlje.hr i oglasnoj ploči općine Bukovlje dana 05. rujna 2016. Godine, te obavijest o
objavljivanju javnog natječaja u ''Posavskoj Hrvatskoj'' dana 02. rujna 2016. godine, sukladno članku 16stavku 2. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti;

Broj: 19
·
·

»SLUŽBENI VJESNIK«

izradila Upute za izradu ponude;
otvorila ponude dana 15. rujna 2016. godine u 10,00 sati, te utvrdila da je do isteka roka za dostavu
ponuda pristigle 2 (dvije) ponude ponuditelja, i to:
Br.
omota
ponude
1
1.

2.

·
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PUNI NAZIV, ADRESA SJEDIŠTA I MB PONUDITELJA
2
LUKETIĆ - KOMERC d.o.o., Sapci 19, 35212 Garčin
- Sapci
OIB: 37949556836
ELEKTRO - LOVOŠEVIĆ, obrt za električne instalacije, prijevoz i
trgovinu
Vl. Pavao Lovošević, V. Lisinskog 100, 31500 Našice
OIB: 67874157908

Pregledom i ocjenom ponuda ocijenio da je ponuda ponuditelja:

1

br.
omota
ponude
2

1

1.

2

2.

konačno
rangiranje

PUNI NAZIV, ADRESA
SJEDIŠTA I MB
PONUDITELJA
3
LUKETIĆ - KOMERC d.o.o.
Sapci 19, 35212 Garčin - Sapci
OIB: 37949556836
ELEKTRO - LOVOŠEVIĆ,
obrt za električne instalacije,
prijevoz i trgovinu
Vl. Pavao Lovošević
V. Lisinskog 100
31500 Našice
OIB: 67874157908

CIJENA u kn
UKUPNO SA
bez PDV - a
PDV- om
3
4
11.978,70

14.973,38

12.491,00

15.613,75

u potpunosti suglasna uvjetima iz Javnog natječaja i prihvatljiva te je prema kriteriju odabira najniže cijene
ocijenjena najpovoljnijom, stoga je odlučeno kao u izreci. Sukladno, Procjeni vrijednosti, Klasa: 36302/16-01/05, Urbroj: 2178/25-01-16-1, ukupna plaćanja temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete ne smije prelaziti planirana proračunska sredstva.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, a sukladno odredbi iz članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom
gospodarstvu, ali može se podnijeti tužba Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
OPĆINA BUKOVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/16-01/06
URBROJ: 2178/25-02-16-01
Bukovlje, 3. listopada 2016. godine
PREDSJEDNIK
Danijel Kovačević, v.r.
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43.

44.

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o
naseljima ("Narodne novine", broj 54/88) i čl. 25.
Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik“
Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06,
05/07, 11/09 i 8/13) Općinsko vijeće općine
Bukovlje na svojoj 20. sjednici održanoj dana 03.
listopada 2016. god donosi slijedeću:

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13),
Općinsko vijeće općine Bukovlje, na svojoj 20.
sjednici održanoj dana 03. listopada 2016. godine,
donijelo je
ODLUKA

ODLUKU
o izmjeni Odluke o nazivima ulica na području
općine Bukovlje

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u
izgradnju precrpne stanice Bukovlje 2 i
izgradnja vodovodne mreže visoke zone naselja
Bukovlje i Vranovci

Članak 1.
U Odluci o nazivima ulica na području
općine Bukovlje („Službeni vjesnik“ Brodskoposavske županije broj 11/15) ovom Odlukom:
U podnaslovu: Naselje Vranovci točka 2. mijenja
se i glasi:
2.

Ulica Pavla Kneževića, koja
počinje na zapadu od Ulice Milana
Jelića, k.č. 1256, k.č. 1073/6, k.č.
1072/3, sve k.o. Varnovci, završava kod
groblja u Vranovcima

Članak 1.
Ovom odlukom daje se suglasnost za
provedbu ulaganja na području jedinice lokalne
samouprave – općina Bukovlje, za investiciju
„Izgradnja precrpne stanice Bukovlje 2 i izgradnja
vodovodne mreže visoke zone naselja Bukovlje i
Vranovci“, investitora VODOVOD d.o.o., OIB:
80535169523, N. Zrinskog 25, 35000 SLAVONSKI
BROD.
Članak 2.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije ".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 021-05/15-01/14
URBROJ: 2178/25-02-16-3
Bukovlje, 3. listopada 2016.g.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se
prijaviti na Natječaj za provedbu podmjere 7.2.
„Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih
vrsta male infrastrukture uključujući ulaganja u
obnovljive izvore energije i uštedu energije“ –
provedbu tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje
javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju,
pročišćavanje otpadnih voda“ („Narodne novine“,
br. 76/16).
Članak 3.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević inž. građ., v.r.

Suglasnost se daje na temelju dokumenta
„Opis projekta/operacije“ koji je prilog ove Odluke i
čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
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donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 361-01/16-01/07
URBROJ: 2178/25-02/16-1
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OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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OPĆINA OKUČANI

Članak 3.

29.

Na temelju članka 105. i 201. Zakona o
prostornom uređenju (Narodne ovine br. 153/13) i
članka 56. Statuta općine Okučani ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 10/09. i
4/13.), donosim
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga
Prostornog plana uređenje općine Okučani (Sl.
vjesnik BPŽ br. 02/03. i 03/09.) (usklađenje sa
Zakonom o prostornom uređenju NN br.
153/13.)

Temeljem članka 109. stavak 4. Zakona o
prostornom uređenju (NN vr. 153/13), upućuje se
Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja
općine Okučani (Sl. vjesnik BPŽ br. 02/03. i
03/09.) (usklađenje sa Zakonom o prostornom
uređenju NN br. 153/13) i Nacrt Odluke o
usklađenju prostornog pana uređenja općine
Okučani sa Zakonom o prostornom uređenju (NN
br. 153/13), općinskom vijeću na donošenje.

Članak 4.
Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 1.
Na temelju Prijedloga plana i članka 107.
stavak (4) Zakona o prostornom uređenju (NN br.
153/13), utvrđuje se konačni prijedlog prostornog
plana uređenja općine Okučani (Sl. vjesnik BRŽ br.
02/03. i 03/09.) (usklađenje sa Zakonom o
prostornom uređenju NN br. 153/13) koji je izradio
Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske
županije.

Članak 2.
Konalni prijedlog prostornog plana
uređenja općine Okučani (Sl. vjesnik BPŽ br.
02/03. i 03/09.) (usklađenje sa Zakonom o
prostornom uređenju NN br. 153/13) iz članka 1.
ovog Zaključka sastoji se od tekstualnog dijela i
kartografskih prikaza.

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa : 350-02/16-01/01
Urbroj: 2178/21-03-16-01
Okučani, 6. listopada 2016. godine
Općinski načelnik
Aca Vidaković, v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

Članak 2.

30.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,
144/12, 19/13 i 137/15), članka 387. Zakona o
trgovačkim društvima ( Narodne novine broj
111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,
146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13 i 110/15) i
članka 32. Statuta općine Oprisavci Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 26. sjednici
održanoj dana 06. listopada 2016.godine donosi

Općina Oprisavci, Trg svetog Križa 16, 35 213
Oprisavci, OIB 52262354242 (u daljnjem tekstu:
Osnivač) je jedini osnivač trgovačkog društva s
ograničenom odgovornošću.
Članak 3.
Tvrtka trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke
je: Rakitovac d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti (u daljnjem tekstu: Društvo).
Skraćeni naziv Društva je : Rakitovac d.o.o.

ODLUKU

Članak 4.

o osnivanju trgovačkog društva za obavljanje
komunalnih djelatnosti

Sjedište društva iz članka 3. ove Odluke je na adresi:
Trg svetog Križa 16, 35 213 Oprisavci.

Članak 1.

Članak 5.

Ovom Odlukom osniva se trgovačko društvo s
ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području općine
Oprisavci.

Predmet poslovanja – djelatnost Društva je:
· opskrba pitkom vodom,
· odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
· prijevoz putnika u javnom prometu,
· odlaganje komunalnog otpada,
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održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
tržnice na malo,
obavljanje dimnjačarskih poslova,
javna rasvjeta
izgradnja, korištenje i upravljanje
grobljem
organiziranje kulturno-zabavnog sadržaja
u vlastitom prostoru
savjetovanje i organiziranje vjenčanja,
raznih proslava, obljetnica i sličnih
događaja
kupnja i prodaja robe
pružanje usluga u trgovini
obavljanje trgovačkog posredovanja na
domaćem i inozemnom tržištu
računovodstveni poslovi
djelatnost iznajmljivanja i posredovanja u
iznajmljivanju vozila (rent-a-car usluge
svih vrsta)
djelatnost javnog cestovnog prijevoza
putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom
prometu
prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom
prometu
javni prijevoz putnika u međunarodnom
linijskom cestovnom prometu
prijevoz tereta u unutarnjem i
međunarodnom cestovnom prometu
prijevoz za vlastite potrebe
skladištenje robe
projektiranje i građenje građevina te
stručni nadzor građenja
poslovi upravljanja nekretninom i
održavanje nekretnina
posredovanje u prometu nekretninama
poslovanje nekretninama
pripremanje i usluživanje jela, pića i
napitaka i pružanje usluga smještaja
pripremanje jela, pića i napitaka za
potrošnju na drugom mjestu sa ili bez
usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na
priredbama i sl.) i opskrba tim jelima,
pićima i napitcima (catering)
zastupanje inozemnih tvrtki
savjetovanje u vezi sa poslovanjem i
upravljanjem
izvođenje investicijskih radova na
domaćem i inozemnom tržištu
poljoprivredna djelatnost
turističke usluge u nautičkom turizmu

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
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turističke usluge u seljačkom
gospodarstvu ili obiteljskom
poljoprivrednom gospodarstvu
turističke usluge u ostalim oblicima
turističke ponude i ostale usluge koje se
pružaju turistima u svezi s njihovim
putovanjem i boravkom
djelatnost druge obrade otpada
djelatnost oporabe otpada
djelatnost posredovanja u gospodarenju
otpadom
djelatnost prijevoza otpada
djelatnost sakupljanja otpada
djelatnost trgovanja otpadom
djelatnost zbrinjavanja otpada
gospodarenje otpadom
djelatnost ispitivanja i analize otpada
Članak 6.

Za početak rada Društva osnivač Društva osigurava
temeljni kapital u ukupnom iznosu od 20.000,00
kuna (slovima: dvadesettisućakuna).
Temeljni kapital osigurava osnivač uplatom u
novcu.
Temeljni udjel je jedan i razmjeran je veličini
temeljnog kapitala.
Članak 7.
Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i
Skupština.
Članak 8.
Skupštinu Društva čini općina Oprisavci zastupana
po općinskom načelniku.
Skupština Društva imenuje direktora Društva.
Članak 9.
Nadzorni odbor Društva čini 5 (pet) članova koje će
imenovati Skupština Društva.
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Članak 10.

ODLUKU

Uprava Društva ima jednog člana – direktora kojeg
svojom odlukom imenuje Skupština Društva.

o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite u općini Oprisavci

Članak 11.

Članak 1.

Ovlašćuje se općinski načelnik općine Oprisavci da,
na temelju ove Odluke, kod javnog bilježnika da
Izjavu o osnivanju Društva te poduzima sve druge
radnje vezane uz postupak osnivanja Društva.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se
objavljuje u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/16-01/24
UR.BROJ: 2178/14-01-16-1
Oprisavci, 6. listopada 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite na području općine Oprisavci:
1.
K.S. Gradnja d.o.o., Poljanci 69, Poljanci
2.
Agrokop d.o.o., Oprisavci bb, Oprisavci
3.
Izgradnja Mađarević d.o.o., Oprisavci
210a, Oprisavci
4.
Slavonija Bus d.o.o, Novi Grad 26, Novi
Grad
5.
Cro-bel d.o.o, Oprisavci bb, Oprisavci

Članak 2.
Udruge od značaja za sustav civilne zaštite na
području općine Oprisavci:
1.
Lovačka udruga Posavina , Svilaj,
Oprisavci 49
2.
Lovačka udruga Sokol, Oprisavci,
Oprisavci 10

Članak 3.
31.
Temeljem članka 17. Stavka 3. Zakona o
sustavu civilne zaštite (Narodne Novine RH br.
82/15), članka 32. Statuta općine Oprisavci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
06/13 ) i uz prethodnu suglasnost Državne uprave
za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Slavonski Brod (KLASA: 810-03/1601/02, URBROJ: 543-14-01-16-25 od 28. rujna
2016.g.), a u skladu sa Procjenom ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od prirodnih i tehničko tehnološki katastrofa
i velikih nesreća za područje općine Oprisavci,
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 26.
sjednici održanoj 6. listopada 2016.g. donosi:

Pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite općine Oprisavci su one pravne osobe koje su
svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim,
ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji
tih djelatnosti na području općine Oprisavci.
Članak 4.
Pravne osobe iz članaka 1. i 2. ove Odluke
su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite
općine Oprisavci.
Članak 5.
Pravnim osobama iz članaka 1. I 2. Ove
Odluke izvršno tijelo dostaviti će kopiju Plana
zaštite i spašavanja te civilne zaštite, koji će
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sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje
trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i
posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Članak 6.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti,
pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
općine Oprisavci u svojim operativnim planovima
planirat će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.
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32.
Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu
(N.N.87/08) i čl.16. st.3. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (N.N
24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 26.
sjednici održanoj 6. listopada 2016.g. donijelo
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna općine Oprisavci
od 1. 1. - 30. 6. 2016. g.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za
zaštitu i spašavanje u općini Oprisavci KLASA:81001/13-02/02; URBROJ:2178/14-01-13-1 donijeta
na sjednici Općinskog vijeća dana 12. kolovoza
20113. godine.

OPĆI DIO
I
Polugodišnjim obračunom proračuna
općine Oprisavci za razdoblje 1.1.-30. 6. 2016.
godine utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u
iznosu od 3.792.815,21 Kn.

Članak 8.
II
Po jedan primjerak (kopija) općina
Oprisavci će dostavit svakoj pravnoj osobi (članak
1.) i udruzi (članak 2.) navedenoj u ovoj Odluci i
Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Slavonski
Brod.

Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama
proračuna za razdoblje 1.1.-30.6.2016. godinu
izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.690.147,10 Kn.
III

Članak 9.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
biti će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 810-01/16-02/02
URBROJ: 2178/14-02-16-2
Oprisavci, 6. listopada 2016. g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.

Razlika između ostvarenih prihoda i
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam
ostvareni višak prihoda:
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Ostvareni prihodi i primici 1-6-16.g………………………….3.792.815,21 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci 1–6-16.g………………………........3.690.147,10 Kn
Višak prihoda-1-6-2016.godine……………….……..................102.668,11 Kn
Ukupni utvrđeni manjak prihoda i primitaka iznosi:
Manjak prihoda prenesen iz 2015.g……………….....….........-216.680,80 Kn
Višak prihoda-1-6-2016 godine…....………………… …..........102.668,11 Kn
Ukupni manjak prihoda na dan 30.6.2016.g…………….……-114.012,69 Kn
IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2016. godine bilo je 50.615,75 Kn, a na dan 30. 6. 2016. godine 716.195,94
Kn.
Stanje blagajne na dan 1.1.2016.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 30. 6. 2016. godine 2.732,38 Kn.
Stanje dionica i udjela u glavnicama trgovačkih društva na dan 30. 6. 2016. iznosi 43.187,00 kn.,

V
Stanje potraživanja na dan 30. 6. 2016. godine:
-

potraživanja za općinske poreze(tvrtka,reklame, porez na potrošnju)…..…..37.820,89 Kn
potraž. za prihode od imovine (zakup zemlje.,najam i dr.)….....................450.621,70 Kn
potraž. za komunalne doprinose....................................................................16.799,14 Kn
godišnja grobna naknada-grobno mjesto……………………………......…115.129,10 Kn
potraživanja za komunalnu naknadu…………………………………...…..129.563,57 Kn
VI
Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.6.2016.godine:
- obveze prema dobavljačima…………………………………….……833.329,03 kn
VII

Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Oprisavci,
za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2016. godinu.
POSEBNI DIO
VIII
Posebni dio Proračuna općine Oprisavci sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava
po osnovnim i potanjim namjenama.
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IX
Polugodišnji obračun Proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje, bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/16-01/07
Ur.broj:2178/14-01-16-1
Oprisavci, 6. listopada 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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Članak 2.

33.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 32.
Statuta općine Oprisavci (“Službene vjesnik
Brodsko-posavske županije”, broj 06/2013), a
sukladno odredbama Zakona o udrugama
(“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o
financijskom poslovanju i računovodstvu
neprofitnih organizacija – nastavno Zakon
(“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge – nastavno:
Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na svojoj 26. sjednici
održanoj dana 06donosi
PRAVILNIK
o financiranju javnih potreba općine Oprisavci

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji,
mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava
proračuna općine Oprisavci udrugama čije
aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i
ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih
strateškim i planskim dokumentima općine
Oprisavci (u daljnjem tekstu općina).
Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na
udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u
odnosu na druge organizacije civilnog društva
(zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i
druge neprofitne organizacije), kada su one, u skladu
s uvjetima javnog natječaja ili poziva za financiranje
programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji,
odnosno partneri.
Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na
financiranje programa i projekata ustanova čiji je
osnivač ili suosnivač općina. Iznosi financiranja tih
programa i projekata bit će definirani od strane
Općinskog vijeća općine Oprisavci kroz proračun
općine i program javnih potreba.

Općina će pružati financijsku podršku
programima i projektima udruga za zadovoljenje
javnih potreba općine Oprisavci i to u području:
kulture, sporta i rekreacije, tehničke kulture,
socijalne skrbi i zdravstva, odgoja i obrazovanja te
ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti
na području općine Oprisavci.
Općina Oprisavci će, prema uvjetima iz
ovog Pravilnika, pružati financijsku podršku
jednokratnim, jednodnevnom i višednevnim
manifestacijama kulturnog i sportskog karaktera
čije će ostvarenje povećati turističku ponudu općine
Oprisavci.
Članak 3.
Potencijalni Korisnici financijske podrške
iz čl. 2. ovog Pravilnika mogu biti udruge upisane u
Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući
registar i u Registar neprofitnih organizacija, koje su
se svojim statutom opredijelile za obavljanje
djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i
kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u
suprotnosti s Ustavom i zakonom, a čija temeljna
svrha nije stjecanje dobiti (u daljnjem tesktu:
Korisnik financiranja).
Korisnik financiranja mora uredno
ispunjavati obveze iz svih prethodno zaključenih
ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom
svaka prijava za financiranje novog projekta iz
javnog izvora na javni natječaj bit će odbijena iz
formalnih razloga, sukladno uvjetima koje propisuje
Općinski načelnik općine Oprisavci u samom
Javnom natječaju (u daljnjem tekstu: Općinski
načelnik).
Korisnik financiranja mora uredno
podnositi sva izvješća Općini i drugim institucijama.
Korisnik financiranja mora uredno
ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za socijalno i
zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga
davanja prema državnom proračunu i proračunima
jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe
ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa
ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije
izrečena pravomoćna osuda za kaznena djela
određena uredbom o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge ili uvjetima javnog natječaja ili javnog
poziva.
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Članak 4.

Članak 6.

Općina Oprisavci će pružati financijsku
podršku višegodišnjim i jednogodišnjim
programima te projektima udruga pri čemu se:
pod Projektom smatra skup
aktivnosti koje su usmjerene ka
ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se
ostvarenjem odgovoriti na uočeni
problem i ukloniti ga, vremenski su
ograničeni i imaju definirane troškove i
resurse
pod programima se smatraju
kontinuirani procesi koji se u načelu
izvode u dužem vremenskom periodu
kroz čitav niz različitih aktivnosti čija
su struktura i trajanje fleksibilniji.
Programi mogu biti jednogodišnji ili
višegodišnji, a Općina će natječajima i
pozivima poticati izradu višegodišnjih
programa radi razvoja civilnog sektora
društva na području općine.

Općina će, prije objave javnog poziva ili
natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije
temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje
programe ili projekte.

Općina Oprisavci će pružati finacijsku
podršku udrugama i ostalim organizacijama
civilnog društva za njihove jednodnevne i
višednevne manifestacije koje predstavljaju
aktivnosti koje iste provode s ciljem davanja
dodatne ponude na području općine, a mogu biti
sportske, socijalne, humanitarne, gastronomske i
druge naravi kao i građanske inicijative pod koje
spada skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja
uočenog problema na dijelu ili na cijelom području
općine, osmisli i provodi dio građana općine
okupljen u udrugu, školu i drugu organizaciju
civilnog društva, u pravilu komunalnog ili
humanitarnog karaktera, a cilj im je podizanje razine
kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje
aktivnog građanstva i korištenja lokalnih kapaciteta.
Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja
financiranja
Članak 5.
Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u
postupcima dodjele sredstava za financiranje
projekata u područjima iz čl.2. ovog Pravilnika
nadležan je Jedinstveni upravni odjel općine
Oprisavci sukladno Pravilniku o unutarnjem redu,
Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu financijske
podrške iz čl. 12. ovog Pravilnika te Povjerenstvo za
pripremu i provedbu javnog natječaja iz članka 14.
ovog Pravilnika.

Članak 7.
Općina će pri financiranju programa i
projekata primjenjivati osnovne standarde
planiranja i provedbe financiranja, odnosno
praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja,
definirane Uredbom.
Članak 8.
(1) Općina neće financirati programe i
projekte organizacija te manifestacije i građanske
inicijative koji se financiraju po posebnim
propisima, vjerskih i političkih organizacija te
organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju
uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim
pojedinačno raspisanim pozivom i natječajem.
(2) Općina neće iz proračuna općine
financirati aktivnosti udruga koje se sukladno
Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju
gospodarskom djelatnošću udruga.
Članak 9.
Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih
sredstava planiranih u proračunu općine, namijenjen
za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu
putem natječaja udrugama, Općina će unaprijed
predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih
sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji
obuhvaća:
·
ukupan iznos raspoloživih sredstava,
·
iznose predviđene za pojedina programska
područja (djelatnosti) ako će se natječaji raspisivati
za više programskih područja te
·
najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora
o dodjeli financijskih sredstava.
II JAVNI NATJEČAJ
Članak 10.
Financiranje programa i projekata u
područjima navedenim u čl. 2. ovog Pravilnika
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provodi se putem Javnog natječaja kojeg raspisuje
Općinski načelnik, a čime se osigurava
transparentnost dodjele financijskih sredstava.
Općinski načelnik raspisuje Javni natječaj
najmanje jednom godišnje za prikupljanje prijava.
Javnim natječajem određuju se područja
financiranja, natječajna dokumentacija, rokovi i
uvjeti za podnošenje prijava i sklapanja ugovora o
korištenju financijske podrške, upute za prijavitelje
sa pripadajućim obrascima, obveze Korisnika
financiranja o podnošenju izvješća u vezi utroška
dobivenih sredstava i dr.
Prijave se podnose do roka utvrđenog
Javnim natječajem, koji ne može biti kraći od 30
dana od datuma objave natječaja, preporučeno
poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik),
uz napomenu (npr. naziv natječaja).
Svi obrasci propisani javnim natječajem
trebaju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za
zastupanje i ovjereni službenim pečatom i
dostavljeni u izvorniku.
Sva komunikacija između Korisnika
financiranja i općine obavlja se isključivo pisanim
putem, preporučenom poštom s povratnicom ili
predajom na urudžbeni zapisnik.
Članak 11.
Natječaj s cjelokupnom natječajnom
dokumentacijom objavljuje se na mrežnim
stranicama općine, a obavijest o objavljenom
natječaju i na mrežnim stranicama Ureda za udruge
Vlade Republike Hrvatske.
Obavijest o objavljenom natječaju može se
objaviti i u dnevnim glasilima, na društvenim
mrežama i slanjem elektroničke pošte na
odgovarajuće adrese.
Članak 12.
Financijska sredstva proračuna općine
dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno
izravno, samo u iznimnim slučajevima:
·
kada nepredviđeni događaji obvezuju
davatelja financijskih sredstava da u
suradnji s udrugama žurno djeluje u
rokovima u kojima nije moguće provesti
standardnu natječajnu proceduru i problem
je moguće riješiti samo izravnom dodjelom
bespovratnih financijskih sredstava,
·
kada se financijska sredstva dodjeljuju

·

·
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udruzi ili skupini udruga koje imaju
isključivu nadležnost u području djelovanja
i/ili zemljopisnog područja za koje se
financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga
jedina organizacija operativno sposobna za
rad na području djelovanja i/ili
zemljopisnom području na kojem se
financirane aktivnosti provode,
kada se financijska sredstva dodjeljuju
udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom
ili aktom dodijeljene određene javne
ovlasti (Crveni križ i dr.),
kada se prema mišljenju Povjerenstva za
jednokratnu dodjelu financijske podrške,
jednokratno dodjeljuju financijska sredstva
do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz
opravdanih razloga nisu mogle biti
planirane u godišnjem planu udruge, a
ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava
iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih
u proračunu za financiranje svih programa i
projekata udruga.

Povjerenstvo za jednokratnu dodjelu
financijske podrške iz st. 1. ovog članka ima 3 člana,
a imenuje ih Općinski načelnik.
O zahtjevu potencijalnog korisnika
financijske podrške Povjerenstvo iz stavka 2. ovog
članka daje svoje mišljenje općinskom načelniku
koji temeljem tog mišljenja donosi Odluku o
jednokratnoj dodijeli financijske podrške.
Temeljem Odluke općinskog načelnika iz st.
3. ovog članka općinski načelnik s korisnikom
financijske podrške potpisuje Ugovor o izravnoj
dodijeli financijskih sredstava.
Članak 13.
Natječaj za podnošenje prijedloga projekta
ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana od
datuma objave.
Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili
programa, donošenja odluke o financiranju
projekata ili programa i vrijeme potpisivanja
ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi
prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku
od 45 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu
prijava programa ili projekta.
Članak 14.
Po isteku roka za podnošenje prijava na
natječaj, Povjerenstvo za pripremu i provedbu
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natječaja (u daljnjem tekstu: “Povjerenstvo”)
pristupit će postupku ocjene ispunjavanja
propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno
odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.
Povjerenstvo se sastoji od 3 člana, s tim da je
jedan član iz reda službenika općine Oprisavci,
jedan iz Općinskog vijeća općine Oprisavci, a jedan
je vanjski suradnik.
Članove Povjerenstva imenuje Općinski
načelnik.
Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati
izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.
Imena članova Povjerenstva smatraju se
poslovnom tajnom općine Oprisavci te se u
tom dijelu postupka primjenjuju odredbe o
tajnosti podataka.
Samo potpuna i na vrijeme dostavljena
Prijava za dodjelu financijske podrške ulazi u
postupak kontrole ispunjavaja formalnih uvjeta
natječaja.
Članak 15.
U postupku provjere ispunjavanja
formalnih uvjeta natječaja provjerava se:
·

·

·
·

·
·

je li prijava dostavljena na pravi
natječaj ili javni poziv u zadanome
roku
je li zatraženi iznos sredstava unutar
financijskih pragova postavljenih u
natječaju ili javnom pozivu
ako je primjenjivo, je li lokacija
provedbe projekta prihvatljiva
ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj
i partner prihvatljivi sukladno
uputama za prijavitelje natječaja
jesu li dostavljeni, potpisani i
ovjereni svi obvezni obrasci te
jesu li ispunjeni drugi formalni
uvjeti natječaja.
Članak 16.

(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz
razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj
činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše
osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega
imaju pravo u narednih osam dana od dana prijema
obavijesti, podnijeti prigovor Općinskom načelniku
koji će u roku od osam dana od primitka prigovora
odlučiti o istome.
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(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od
strane općinskog načelnika, prijava će biti upućena u
daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja
prigovora prijava će biti odbijena.
Članak 17.
U slučaju promjene podataka iz
Prijave/Zahtjeva (naziv, adresa, ime banke i broj
žiro-računa, ime, prezime i OIB odgovorne osobe),
Korisnik financiranja se obvezuje dostaviti
ažurirane podatke i dokaze u roku od 8 dana od dana
nastanka promjene.
Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i
javna objava rezultata
Članak 18.
Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave
koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno
kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje
te daje prijedlog Općinskom načelniku za
odobravanje financijskih sredstava za programe ili
projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice,
odlučuje općinski načelnik.
Članak 19.
Nakon administrativne kontrole svih prijava
i zahtjeva vrši se njihovo bodovanje.
Općina Oprisavci će prijavljene programe i
projekte vrednovati temeljem slijedećih kriterija:
relevantnost programa i projekta za Općinu
Oprisavci, financijska i operativna sposobnost
korisnika financiranja, odnos troškova i očekivanih
rezultata, utjecaj na razvoj lokalne zajednice,
umrežavanje, partnerstvo i volonterstvo, vidljivost
programa/projekta i ostali kriteriji, koji će svakim
pojedinim javnim natječajem za svako zasebno
područje financiranja biti točno definirani sa
određenim brojem bodova za svaki od kriterija.
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Relevantnost programa i projekta

broj bodova

1.Provedba programa/projekta će
dovesti do zadovoljenja ciljeva iz
strateških i razvojnih dokumenata
odnosno poziva za prijedloge
2.Program/projekt odražava analizu
problema, daje kvalitetno i izvedivo
rješenje i ostvariv je u odnosu na ciljeve
i očekivane rezultate
3.Jasno su definirani i strateški odabrani
sudionici (krajnji korisnici, ciljne
skupine, njihove potrebe su jasno
definirane i projektni prijedlog se bavi
tim problemima)
4.Prijedlog uključuje specifične
elemente s dodanom vrijednošću kao što
su: zaštita okoliša, promocija
ravnopravnosti spolova, potreba osoba s
invaliditetom, prava nacionalnih
manjina i sl
Financijska i operativna sposobnosti
5.Podnositelji (i partneri – ako je
primjenjivo) imaju dovoljno iskustva u
upravljanju programima i projektima,
dovoljnu tehničku stručnost i
upraviteljsku sposobnost
6. Korisnici imaju stabilne izvore
financiranja i ostvaruju financiranja i iz
drugih izvora (ostali proračuni, donacije,
članarine i sl.) u približno jednakoj ili
većoj mjeri u odnosu na iznos zatražen
od općine Oprisavci
Odnos troškova i očekivanih rezultata
7. Troškovi u financijskom planu
programa/projekta realno su iskazani
8. Stavke proračuna povezane su s
prijavljenim aktivnostima
Utjecaj na razvoj lokalne zajednice,
umrežavanje, partnerstvo i
volonterstvo
9. Program/projekt je usmjeren na
zadovoljenje potreba, u većoj mjeri
građana općine Oprisavci
10. Program/projekt će potaknuti
promjene i moći će riješiti problem u
lokalnoj zajednici
11. Šira zajednica/volonteri će biti
uključeni u program/projekt
12. Program/projekt će biti realiziran u
partnerstvu koje je relevantno za javni
poziv i predloženi program/projekt

1-5

Ovi bodovi se množe sa Ukupan broj
2 zbog d odatna važnost i bodova
za Općinu
x2

1-5

x2

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5
1-5

1-5

1-5

1-5
1-5

x2
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Vidljivost programa/projekta
13. Programom/projektom je dovoljno
kvalitetno prikazan medijski plan i
promocija aktivnosti
Ostalo
14. Program/projekt je većim dijelom
usmjeren na rad sa djecom i mladima
15. Programom/projektom se promovira
općina Oprisavci u zemlji i inozemstvu
16. Masovnost članova udruge na dan
31.12. godine koja prethodi godini za
koju se raspisuje natječaj:
1.
2.
3.
4.
5.

do 10 članova
od 11-30
od 31-50
od 51-100
od 101 na dalje

17. Vrijeme djelovanja udruge:
Od 1-5 godine
Od 5-10 godina
Od 10-15 godina
Od 15-20godina
Od 20 godina i dulje
18. Organizacija manifestacija
(takmičenja, sajmova, tribina,
predavanja i sl.) tijekom godine koja
su značajna za općinu Oprisavci, a u
koju je uključeno:
Do 10 osoba
Od 11 do 50
Od 51 do 100 osoba
Od 101 do 200 osoba
Od 201 osobe i više
19. Nastupi i natjecanja
Na općinskom nivou
Na županijskom nivou
Na državnom nivou
Inozemna gostovanja

Maksimalan broj bodova

1-5

1-5
1-5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
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(2) Za svaki od propisanih kriterija, za
koji je to moguće, podnositelj zahtjeva uz prijavu
na javni natječaj dostavlja i odgovarajuće dokaze
(primjerice: izvadak iz odgovarajućeg registra sa
podacima o sjedištu, datumu osnivanja, broju
članova i sl.).

financiranje o razlozima ne financiranja njihova
projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja
bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja.

(3) Uvjerenje o nevođenju kaznenog
postupka protiv osobe ovlaštene za zastupanje
udruge i voditelja programa ili projekta prijavitelj
dostavlja prije potpisivanja ugovora te isto ne smije
biti starije od 6 mjeseci.
Potvrda o nepostojanju poreznog duga
dostavlja se prije potpisivanja ugovora te ista ne
smije biti starija od 30 dana.

Članak 21.

(4) Povjerenstvo može izvršiti provjeru
podataka iz prijave na terenu i uvidom u
dokumentaciju podnositelja zahtjeva. Odluka
Povjerenstva je konačna.
(5) Podnositelj zahtjeva kod podnošenja
prijave dokaze prema kojima se vrši bodovanje
prilaže prema stanju na dan 31. 12. godine koja
prethodi godini za koju se prijava za financiranje
podnosi.
(6) Broj bodova za pojedinog Korisnika
financiranja izračunava se na način da svaki član
Povjerenstva ocjenjuje podnesenu prijavu u skladu
sa ovim Pravilnikom propisanim rasponom bodova,
zatim se zbroje ocjene svih članova Povjerenstva te
se podijele sa ukupnim brojem članova Povjerenstva
i na taj način se dobije konačna prosječna ocjena
koja predstavlja ukupno ostvareni broj bodova.
(7) Temeljem provedene procjene prijava
koje su zadovoljile propisane uvjete
natječaja/poziva, Povjerenstvo će izraditi rang listu
odabranih i odbačenih projekata prema ostvarenim
bodovima.
Članak 20.
(1) Nakon donošenja odluke o programima
ili projektima kojima su odobrena financijska
sredstva, Općina će na svojim internetskim
stranicama objaviti rezultate natječaja s podacima o
udrugama, programima ili projektima kojima su
odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava
financiranja.
(2) Općina će u roku od 8 dana od donošenja
odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti
udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili
projekata

(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena
financijska sredstva Općina će potpisati ugovor o
financiranju programa ili projekata najkasnije 30
dana od dana donošenja odluke o financiranju.
(2 Temeljem sklopljenog ugovora iz st. 1.
ovog članka, Općina će izvršiti isplatu financijske
podrške na račun Korisnika financiranja u rokovima
i dinamici isplate utvrđenim Ugovorom.
(3) Ugovorom će se utvrditi i visina
financijske podrške koja se pruža, predmet ugovora,
vrijeme trajanja financijske podrške, obilici
financijskog jamstva za iznos odobrenih sredstava
(kod specifičnih oblika podrške), način
izvještavanja o provedbi programa/projekata i
utrošku odobrenih sredstava, postupak za povrat
neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava,
odredbe o razlozima za otkaz i raskid ugovora kao i
razlozi i način eventualnih izmjena i dopuna
ugovora te druge pojedinosti relevantne za sam
ugovor.
Prigovor na odluku o dodjeli financijskih
sredstava
Članak 22.
Udrugama kojima nisu odobrena
financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u
roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o
rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu
njihovog programa ili projekta uz pravo općine
Oprisavci da zaštiti tajnost podataka o osobama koje
su ocjenjivale program ili projekt.
Članak 23.
Općina Oprisavci će udrugama koje su
nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih
sredstava omogućiti pravo na prigovor.
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Članak 24.

(1) Prigovor se može podnijeti isključivo na
natječajni postupak te eventualno na bodovanje
nekog kriterija, ukoliko udruga smatra da je u prijavi
dostavila dovoljno argumenata za drugačije
bodovanje.
(2) Prigovor se ne može podnijeti na odluku
o neodobravanju sredstava ili na visinu dodijeljenih
sredstava.

Broj: 19

općine, u dogovoru s korisnikom financiranja oko
usklađivanja termina „na licu mjesta“ s korisnikom
financiranja.
Članak 28.
Izvješća koja je korisnik financiranja dužan
dostaviti na propisanim obrascima i u rokovima
propisanim Ugovorom o financiranju su opisno i
financijsko izvješće.

Članak 25.
Članak 29.
(1) Prigovori se podnose Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Oprisavci u pisanom
obliku, preporučeno poštom, u roku od 8 dana od
dana dostave pisane obavijesti o rezultatima
natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir
sve činjenice donosi Općinski načelnik.
(2 ) Rok za donošenje odluke po prigovoru
je osam dana od dana primitka prigovora.
(3) Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i
daljnju provedbu natječajnog postupka.
(4) Odluka Općinskog načelnika je
konačna, osim ukoliko se prigovor prihvati, u tom
slučaju ponovno se provodi procjena.
(5) Postupak dodjele financijskih sredstava
udrugama je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni
postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju
odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom
postupku, nego se postupak utvrđuje ovim
Pravilnikom.

(1) Izvješća se podnose na za to definiranim
obrascima.
(2) Uz opisna izvješća dostavljaju se
popratni materijali kao što su isječci iz novina, video
zapisi, fotografije, potpisne liste, izrađeni materijali
i drugi materijali koji mogu poslužiti kao dokaz da je
korisnik proveo predviđene i financirane aktivnosti.
(3) U financijskom izvještaju navode se
cjelokupni troškovi programa, projekta ili
inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora
financirani. Obvezno se dostavljaju i dokazi o
nastanku troška podmirenog iz sredstava općine
(preslici faktura, ugovora o radu, ugovora o djelu ili
ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih)
te dokazi o plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu
ili izvoda sa žiro računa).

Zabrana dvostrukog financiranja
Članak 26.
Članak 30.
Općina Oprisavci će u suradnji s korisnikom
financiranja, s ciljem poštovanja načela
transparentnosti trošenja proračunskog novca i
mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva
pratiti provedbu financiranih programa ili projekata
udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o
fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom
poslovanju i računovodstvu neprofitnih
organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim
pozitivnim propisima.

Bez obzira na kvalitetu predloženog
programa ili projekta Općina Oprisavci neće
odobriti financijsku podršku za aktivnosti koje se
već financiraju iz javnih izvora i po posebnim
propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, koja se
provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste
korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom
sufinanciranju iz više različitih izvora.
Članak 31.

Članak 27.
Praćenje će se vršiti na dva načina:
odobravanjem opisnih i financijskih izvješća
korisnika sredstava te kontrolom “na licu mjesta” od
strane službenika Jedinstvenog upravnog odjela

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je
imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve
slijedeće kriterije:
·
nastali su za vrijeme razdoblja provedbe
programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim
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troškova koji se odnose na završne izvještaje,
troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni
su do datuma odobravanja završnog izvještaja.
Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove
mogu započeti prije početka provedbenog
razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije
prvog dana razdoblja provedbe ugovora;
·
moraju biti navedeni u ukupnom
predviđenom proračunu projekta ili programa,
·
nužni su za provođenje programa ili
projekta koji je predmetom dodjele financijskih
sredstava,
·
mogu biti identificirani i provjereni i koji su
računovodstveno evidentirani kod korisnika
financiranja prema važećim propisima o
računovodstvu neprofitnih organizacija,
·
trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni
sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja,
osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.
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–
putni troškovi i troškovi dnevnica za
zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u programu
ili projektu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o
visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se
financiraju iz sredstava državnog proračuna,
–
troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i
materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih
isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga
pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama,
–
troškovi uredskog, stručnog i ostalog
potrošnog materijala nepohodnog za realizaciju
programa ili projekta,
–

troškovi podugovaranja,

–

administrativni troškovi,

-

troškovi prehrane sudionika manifestacije

Članak 32.
(1) Odobrena sredstva financijske podrške
korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju
programa/projekta/manifestacije/inicijative
utvrđenog Proračunom i Ugovorom.
(2) Sredstva se smatraju namjenski
utrošenim ako su korištena isključivo za
financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u
realizaciji programa utvrđenog ugovorom.
(3) Svako odstupanje od proračuna bez
prethodnog odobrenja Općinskog načelnika općine
smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.
(4) Ovisno o vrsti programa i projekta koji
se provodi, slijedeći troškovi se smatraju
prihvatljivima te mogu biti financirani iz proračuna
općine:
troškovi zaposlenika angažiranih na
programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim
izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće
i drugim troškovima vezanim uz plaću i naknade;
plaće, naknade i troškovi trebaju biti u skladu s
onima koje imaju djelatnici davatelja financijskih
sredstava iste stručne spreme, razine odgovornosti,
stručnosti i složenosti poslova usporedivih s
poslovima izvoditelja iz udruge i njenih partnera
koji su predviđeni programom ili projektom,
odnosno u skladu s prosječnim plaćama u Republici
Hrvatskoj u sličnim djelatnostima. Plaće i naknade
(honorari) ne smiju prelaziti one koji su aktualni na
tržištu, osim ako to nije opravdano dokazivanjem
neophodnosti za provedbu programa ili projekta,

–
troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva
ugovora, uključujući troškove financijskih usluga
-

neizravni troškovi kao što su: energija,
voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon,
pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani
s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do
25% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz
proračuna općine.

Neprihvatljivi troškovi
Članak 33.
Neprihvatljivim troškovima projekta ili
programa smatraju se:
·
dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili
dugova;
·
dospjele kamate;
·
stavke koje se već financiraju iz javnih
izvora;
·
kupovina zemljišta ili građevina, osim kada
je to nužno za izravno provođenje projekta/
programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na
udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku
projekta/programa;
·
gubitci na tečajnim razlikama;
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·
zajmovi trećim stranama.
·
troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih
pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz
pregovaranje s Općinskim načelnikom dio tih
troškova može priznati kao prihvatljiv trošak),
·
troškovi smještaja (osim u slučaju
višednevnih i međunarodnih programa ili u
iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s
Općinskim načelnikom općine Oprisavci dio tih
troškova može priznati kao prihvatljiv trošak).

da Korisnik financiranja:
·
nije realizirao program ili projekt utvrđen
proračunom i ugovorom,
·
nije utrošio sva odobrena sredstva,
·
sredstva nije koristio namjenski,
·
iz neopravdanih razloga nije podnio
izvješće u propisanom roku.

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od
strane korisnika financiranja

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

Članak 34.
(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi
precizne i redovite račune vezane uz provođenje
projekta ili programa koristeći odgovarajuće
računovodstvene sustave sukladno propisima o
računovodstvu neprofitnih organizacija.
(2) Računi i troškovi vezani uz projekt ili
program moraju biti lako prepoznatljivi i
provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem
odvojenih računa za dani projekt ili program ili
osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program
mogu lako identificirati i pratiti do i unutar
računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava
udruge.
Članak 35.
Korisnik financiranja je obvezan omogućiti
davatelju financijskih sredstava, inspektorima
proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim
vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno
Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili
putem kontrola na licu mjesta, provođenje projekta
ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju
prateće dokumentacije za račune, računovodstvene
dokumente i sve ostale dokumente relevantne za
financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od
sedam godina nakon završne isplate.
Povrat sredstava

Članak 37.

Članak 38.
(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne
vrati sredstava općini, općina Oprisavci donijet će
odluku da u narednom periodu prijave koje na
natječaj pristignu od strane tog prijavitelja ne uzme u
razmatranje.
(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti
istaknuta u natječaju.
Završne odredbe
Članak 39.
Odredbe natječajne dokumentacije vezane
za financiranje udruga sredstvima proračuna općine
koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u
suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i
Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su
ih definirale odredbe tih akata.

Članak 36.
Članak 40.
Općina će od Korisnika financiranja u pisanom
obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu
odobrene financijske podrške u slučaju kada utvrdi

Ovaj pravilnik se ne primjenjuje na udruge
koje se financiraju temeljem posebnih zakona
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KLASA: 023-05/16-01/25
UR.BROJ: 2178/14-01-16-1
Oprisavci, 6. listopada 2016.g.

Članak 41.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Klenuk, v.r.
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OPĆINA ORIOVAC

52.

Na temelju članka 19. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/05), članka 15. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. br. 24/13) i članka 32. Statuta općine
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na
19. sjednici održanoj 14. 9. 2016. godine donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2016.godinu

I.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 2016.godinu sastoji se od:
- općeg i posebnog dijela Proračuna,
- izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaja o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaja o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Sažetak Proračuna – A. Račun prihoda i rashoda sa prenesenim viškovima:

A. Račun
prihoda i
rashoda
Prihodi
poslovanja
Prihodi od prodaje
nef.imovine
Prihodi
poslovanja
Rshodi za nabavu
nef.imovine
Razlika - višak

Izvršenje
2015

Izvorni plan
2016

Izvršenje
2016

Indeks
3/1

Indeks
3/2

5.799.272

15.659.900

6.432.642

110

41

79.214

359.000

39.822

50

11

4.120.311

10.394.900

5.014.630

121

48

721.239

5.624.000

729.113

101

12

+ 1.036.936

+ 728.721

ø

ø
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I. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Na dan 30.06.2016.godine općina Oriovac se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i
kapitala.
II. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
Na dan 30.06.2016. godine općina Oriovac nije koristila proračunsku zalihu.
III. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM
JAMSTVIMA
Na dan 30.06.2016.godine općina Oriovac nije davala državna jamstva, niti je imala izdataka po
državnim jamstvima.
IV. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
PRIHODI:
Prihodi i primici Proračuna općine Oriovac u razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2016.godine ostvareni su u
iznosu od 6.472.464,00 kuna:
- prihodi od poreza …………………………………………………. 2.099.468,00 kuna
- pomoći iz državnog proračuna ……………………..........……… 3.341.645,00 kuna
- prihodi od imovine ……………………………………………….. 157.016,00 kuna
- prihodi po posebnim propisima …………………............……….. 834.513,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinanc.imovine …………................………..
39.822,00 kuna
RASHODI:
U razdoblju od 1.siječnja do 30.lipnja 2016.godine rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 5.743.743,00 kuna:
- rashodi za zaposlene ……………………………………………… 694.207,00 kuna
- materijalni rashodi ……………………………………………….. 2.080.711,00 kuna
- financijski rashodi ……………………………….……………… 398.045,00 kuna
- rashodi i naknade građanima i kućanstvima …......................……. 595.648,00 kuna
- ostali rashodi …………………………………………………….. 760.129,00 kuna
- rashodi za nabavu nefinanc.imovine ……………................…….. 729.113,00 kuna
- prijenos proračunskim korisnicima (vrtić) …...................……….. 485.890,00 kuna
Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Oriovac stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/16-01/55
Urbroj: 2178/10-01-16-1
Oriovac, 14. 9. 2016. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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53.

54.

Na temelju članka 15. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna (N.N. br. 24/13) i članka 32. Statuta
općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09 i 07/13) Općinsko
vijeće općine Oriovac na 19.sjednici održanoj
14.09.2016.godine donosi

Na temelju članka 31. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. br. 86/12 i
143/13) i članka 32. Statuta općine Oriovac
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br.10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na
19.sjednici održanoj 14. 09. 2016. godine donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Programa utroška sredstava
naknade za nezakonito izgrađene zgrade

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna općine Oriovac
za 2016. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine
Oriovac za 2016.godinu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/16-01/55
Urbroj: 2178/10-01-16-2
Oriovac, 14.09.2016.godine.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Program utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru na području
općine Oriovac za 2016.godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/16-01/56
Urbroj: 2178/10-01-16-1
Oriovac, 14. 09. 2016. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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55.

Na temelju članka 32. Statuta općine
Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 19. sjednici održanoj 14. 9. 2016.
godine donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu načelnika općine
Oriovac za razdoblje siječanj – lipanj
2016. godine
I
Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja
Izvješće o radu načelnika općine Oriovac za
razdoblje siječanj – lipanj 2016.godine.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/16-01/57
Urbroj: 2178/10-01-16-1
Oriovac, 14. 9. 2016. godine
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC
Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

46.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) članka
15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br.
24/13) i članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13 i
14/14), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 29. sjednici održanoj dana 28. rujna 2016. godine donijelo je
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna općine Vrpolje za razdoblje 1.1.-30.06.2016.g.
OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu općine Vrpolje za razdoblje od 1.1.-30.06.2016. godine utvrđeni su ostvareni prihodi i
primici u iznosu od 2.569.477,40 kn.
Članak 2.
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za razdoblje od 1.1.-30.06.2016. godine izvršeni
su u ukupnom iznosu od 2.183.279,68 kn.
Članak 3.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak prihoda:
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Ostvareni prihodi i primici …………………...…........ 2.569.477,40 kn
Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…......… 2.183.279,68 kn
Višak prihoda u razdoblju 1.1.-30.06..2016.g.…...…
386.197,72 kn
Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:
Višak prihoda iz 2015.g. (prethodnih godina)..………………
816.894,13 kn
Višak prihoda u razdoblju 1.1.- 30.06..2016.g.......................
386.197,72 kn
Višak prihoda i primitaka………..………………………………… 1.203.091,85 kn
Članak 4.
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2016.godine bilo je 822.028,91 kn,
1.207.543,69 kn.

a na dan 30.06.2016.godine

Članak 5.
Stanje blagajne na dan 30.06.2016.godine bilo je 0,00 kn.

Članak 6.
Stanje potraživanja na dan 30.06.2016.g.:
- potraživanja za općinske poreze ………………………… …… 223.946,20 kn
- potraživanja za dane koncesije ……………………….….............20.500,00 kn
- potraživanja za najam poslovnog prostora……………………… 10.907,92 kn
- potraž.za zakup poljop. zemljišta u vlasništvu RH....................498.549,38 kn
- potraž.za zakup polj. zemljišta - dugogodišnji zakup ...............162.489,01 kn
- potraž.za najam – dvorana(domova)............................................2.600,00 kn
- potraživanja za korištenje javne površine ..................................16.600,00 kn
- potraživanja – spomenička renta……………………………………... 450,85 kn
- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………. 655.771,25 kn
- potraživanja za komunalni doprinos........................................... 82.475,03 kn
- potraživanja za grobno mjesto………………………...……………. 5.888,00 kn
- potraživanja za grobnu naknadu………………………………….... 3.671,90 kn
- potraživanja po osnovi prodaje poljop. zemljišta ………….…... 183.575,01 kn
Članak 7.
Nepodmirene obveze na dan 30.06.2016.godine, u ukupnom iznosu 4.451,84 kn, odnose se na
nepodmirene obveze prema dobavljačima.
Članak 8.
Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna općine Vrpolje za
razdoblje od 1.1. do 30.06.2016.g.
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POSEBNI DIO
Članak 9.
Posebni dio Proračuna općine Vrpolje sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava
po osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.
Članak 10.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i
na službenim internet stranicama općine Vrpolje - www.vrpolje.hr.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/06
Ur.broj: 2178/11-01/16-4
Vrpolje, 28. rujna 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.
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47.

48.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13 i 14/14),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 29.
sjednici održanoj dana 28. rujna 2016. godine
donijelo je sljedeću

Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09., 5/13 i 14/14.), a u svezi sa
člankom 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br.
33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08 –
pročišćeni tekst, 36/09., 150/11.,144/12. i 19/13 –
pročišćeni tekst) i člankom 48. Statuta općine
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 29. sjednici održanoj 28.
rujna 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju
Proračuna općine Vrpolje za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2016. godine

ZAKLJUČAK

Članak 1.

o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice
općine Vrpolje za razdoblje
siječanj - lipanj 2016. godine

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna općine
Vrpolje za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2016.
godine o ostvarenim prihodima i primicima i
izvršenim rashodima i izdacima.

Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće o radu općinske načelnice općine Vrpolje za
razdoblje od siječanj - lipanj 2016. godine.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/06
Ur.broj: 2178/11-01/16-2
Vrpolje, 28. rujna 2016.g.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/06
Urbroj: 2178/11-01/16-5
Vrpolje, 28. rujna 2016.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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druge osnove propisane zakonskim
odredbama

49.

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13,
152/14 i 99/15), članka 15. Odluke o socijalnoj
skrbi općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 21/14) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09, 5/13 i 14/14),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 29.
sjednici održanoj 28. rujna 2016.godine donijelo
je
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza redovitih
učenika srednjih škola sa područja općine
Vrpolje za razdoblje od rujna do kraja prosinca
2016. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti,
postupak i način ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika
srednjih škola sa područja općine Vrpolje za
razdoblje od rujna do kraja prosinca 2016.godine,
odnosno 1. polugodište školske godine 2016/2017.

Članak 4.
Učenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 3.
ove Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje
troškova prijevoza vlakom u iznosu 25% cijene
mjesečne karte za odgovarajuće relacije na kojima
koriste usluge prijevoza za razdoblje od rujna do
kraja prosinca 2016.godine.
Članak 5.
Pravo na sufinanciranje prijevoza redovitih
učenika ostvaruje se podnošenjem pisane zamolbe
općini Vrpolje, općinskoj načelnici uz prilaganje
sljedeće dokumentacije:
OIB učenika
OIB roditelja koji podnosi zamolbu i na čiji
račun će se izvršiti uplata
Potvrdu srednje škole kojom se potvrđuje
da učenik redovito pohađa školu
Kopiju iskaznice HŽ-a
Kopiju mjesečne karte
Preslik IBAN računa roditelja na koji će se
izvršiti isplata financijskih sredstava
Članak 6.

Članak 2.
Pod javnim prijevozom redovitih učenika
srednjih škola podrazumijeva se prijevoz vlakom od
mjesta prebivališta učenika do mjesta škole i od
mjesta škole do mjesta prebivališta.
Članak 3.
Uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza su:
-

-

prebivalište na području općine Vrpolje
redovito pohađanje srednje škole
da na dan podnošenja pisanog zahtjeva ili
zamolbe roditelji ili staratelji učenika
nemaju financijskog duga s bilo koje osnove
prema općini Vrpolje većeg od 200,00 kuna
da ne koriste sufinanciranje od 25% sa neke

Pravo na sufinanciranje prijevoza redovnih
učenika srednjih škola ostvaruje se donošenjem
rješenja o isplati novčane pomoći.
Članak 7.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana
su u Proračunu općine Vrpolje za 2016.godinu i
planirana su Programom socijalne skrbi na području
općine Vrpolje za 2016.godinu.
Članak 8.
Općinsko vijeće općine Vrpolje zadužuje
Općinsku načelnicu za izvršenje i provođenje ove
Odluke.
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Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

50.

Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 136/12), Općinsko
vijeće općine Vrpolje je na svojoj 29. sjednici, održanoj 28. rujna 2016. godine, donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Vrpolje za 2016. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
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Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka , rashoda i izdataka te planiranog manjka
prihoda Proračuna.

Broj: 19
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Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2016. godinu.
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Članak 4.
Ove Izmjene i dopune stupaju 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:021-05/16-01/06
Ur.broj:2178/11-01/16-4
Vrpolje, 29. 09. 2016.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Šimundić, v.r.
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51.
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GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 3.

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 Brodskoposavske županije» broj 9/09., 5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 29. sjednici
održanoj 28. rujna 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. i 14/16) 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.

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)
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)
b) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste
u Starim Perkovcima – Grobljanska ulica
Ukupno: 1.000.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 1.000.000,00
una osigurat će se iz europskog fonda i državnog
proračuna (mjera ruralnog razvoja 7.2.2.)
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IV GRAĐENJE GROBLJA

Broj: 19

VI OPSKRBA PITKOM VODOM –
GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA

Članak 5.
Članak 7.
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).

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. 1. 2016. godine i bit će
objavljena u « Službenom vjesniku Brodskoposavske županije» .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/16-01/06
Urbroj : 2178/11-01/16-6
Vrpolje, 28. 09. 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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