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ŽUPANIJA

-

akti župana:

40.

Temeljem točke VI. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini
(«Narodne novine» 13/17), točke VIII. Odluke o
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2017.
godini na području Brodsko-posavske županije
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
6/17), suglasnost Ministarstva zdravstva (KLASA
:404-05/17-01/20, URBROJ: 534-08-1-1/4-17-02
od 20. travnja 2017. godine) i članka 56. Statuta
Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije», br. 15/13 –
pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske
županije dana 10. svibnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o rasporedu sredstava za decentralizirane
funkcije između zdravstvenih ustanova na
području Brodsko-posavske županije u 2017.
godini
I.
Ovom Odlukom sredstva za decentralizirane
funkcije u zdravstvu za investicijsko ulaganje,
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih
ustanova, informatizaciju zdravstvene djelatnosti te
otplatu kredita raspoređuju se između zdravstvenih
ustanova na području Brodsko-posavske županije u
2017. godini u ukupnom iznosu od 15.333.358 kn
kako slijedi:
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I.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije» .
KLASA: 500-01/17-01/161
UR.BROJ: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 10. svibnja 2017. godine
ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, v.r.

U ime osnivača Gimnazije "Matija Mesić"
Slavonski Brod, na osobni zahtjev dr.sc. Vesna
Gajger razrješuje se dužnosti članoce Školskog
odbora Gimnazije "Matija Mesić" Slavonski Brod.
II.
U Školski odbor Gimnazije "Matija Mesić"
Slavonski Brod, u ime osnivača, imenuje se Lidija
Blažević.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

41.
Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN
broj 126-12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17),
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN broj 19/13-pročišćeni
tekst i 137/15) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13 - pročišćeni tekst), župan
Brodsko-posavske županije donio je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članice Školskog
odbora Gimnazije "Matija Mesić"
Slavonski Brod

Klasa : 023-01/17-01/265
Urbroj: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 28. travnja 2017.
ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, v.r.

Broj: 9
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OPĆINA
DONJI ANDRIJEVCI

4.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 10/09, 2/11, 3/13 i 14/14), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci, na 22. sjednici održanoj
17.3.2017. godine donijelo je
PRAVILNIK
o provedbi postupaka jednostavne nabave
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te
zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja
proračunskih sredstava, ovim se pravilnikom
uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog
odnosa za nabavu robe i/ili usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu
radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna
(u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje
sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (u
daljnjem tekstu: Zakon) ne postoji obveza provedbe
postupaka javne nabave.

Općina Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu:
naručitelj) dužna je u odnosu na sve gospodarske
subjekte poštivati načelo slobode kretanja robe,
načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode
pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao
što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog
tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo
uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo
transparentnosti, te omogućiti učinkovitu
jednostavnu nabavu i ekonomično trošenje sredstava
za jednostavnu nabavu.

U provedbi postupaka jednostavne nabave,
osim ovog pravilnika, naručitelj je obvezan
primjenjivati i druge zakonske, podzakonske i
interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet
nabave.

Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost
nabave izražena bez PDV-a.
Postupci jednostavne nabave moraju biti
usklađeni s planom nabave.
II SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 2.
Zabranjeno je utjecati na dobivanje poslova i/ili na
koji drugi način koristiti položaj predstavnika
naručitelja u postupku jednostavne nabave (općinski
načelnik, čelnik tijela, članovi stručnog povjerenstva
i druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje) radi
postizanja osobnog probitka ili probitka povezane
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osobe, neke povlastice ili prava, sklopiti pravni
posao ili na drugi način interesno pogodovati sebi ili
drugoj povezanoj osobi.
III JEDNOSTAVNA NABAVA
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO
100.000,00 KUNA
Članak 3.

Nabava radova, roba i usluga procijenjene
vrijednosti do 100.000,00 kuna provodi se
izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom
subjektu. Narudžbenicu potpisuje općinski načelnik.
Zavisno o predmetu nabave može se zaključiti i
ugovor.

Narudžbenica i/ili ugovor obvezno sadrži
podatke o: naručitelju, vrsti roba/radova/usluga koje
se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica
mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena,
roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja,
gospodarskom subjektu - dobavljaču.

Za nabavu usluga iz stavka 1. ovog članka
obavezan je pisani ugovor u slučajevima kada se
nabavljaju intelektualne i osobne usluge kao i kod
stjecanja nefinancijske imovine.
O izdanim narudžbenicama i ugovorima obavezno
se vodi evidencija.
IV JEDNOSTAVNA NABAVA
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE
ILI VEĆE OD 100.000,00 KUNA

Broj: 9

njihovim obvezama i ovlastima,
6.
ostale podatke koji su bitni za provedbu
postupka.
Članovi povjerenstva iz stavka 2. točke 5. ovog
članka pripremaju i provode postupak nabave.
Odlukom se imenuje najmanje 3 (tri) člana
povjerenstva.
Najmanje jedan član povjerenstva mora posjedovati
važeći certifikat iz područja javne nabave.
Osoba koja posjeduje važeći certifikat iz područja
javne nabave, u pravilu se imenuje predsjednikom
povjerenstva.
U slučaju potrebe, općinski načelnik može u
povjerenstvo imenovati i vanjske članove.
Obveze i ovlasti povjerenstva su:
priprema postupka nabave (izrada poziva,
dokumentacije o nabavi i dr.)
provedba postupka nabave (slanje i objava
poziva za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih
ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda i
zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i dr.),
na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda
općinskom načelniku podnosi prijedlog o načinu
završetka postupka nabave (prijedlog za donošenje
odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka
jednostavne nabave).
Članak 6.
Poziv se dostavlja na adrese najmanje 3 (tri)
gospodarska subjekta.
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave, poziv se
može uputiti i samo jednom gospodarskom subjektu,
u sljedećim slučajevima:

Članak 4.
Nabava roba, usluga i/ili radova procijenjene
vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna
provodi stručno povjerenstvo naručitelja (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) slanjem poziva za dostavu
ponuda (u daljnjem tekstu: Poziv), na temelju
prijedloga općinskog načelnika.
Članak 5.
Postupak započinje Odlukom o početku jednostavne
nabave koju donosi općinski načelnik.
Odluka iz prethodnog stavka sadrži najmanje:
1.
naziv predmeta nabave,
2.
evidencijski broj nabave,
3.
procijenjenu vrijednost nabave,
4.
izvor planiranih sredstava,
5.
podatke o članovima povjerenstva te

1.
kada je to potrebno iz tehničkih ili
umjetničkih razloga ili kod zaštite isključivih prava
te na temelju posebnih propisa,
2.
odvjetničkih usluga, javnobilježničkih
usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga,
usluga obrazovanja, konzultantskih usluga,
konzervatorskih usluga, usluga vještaka i sl.,
3.
kada je to potrebno radi završetka započetih,
ali povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina
(ugovorenih usluga, izvođenih radova ili isporuke
robe),
4.
provedbe nabave koja zahtjeva žurnost.
Poziv se upućuje gospodarskim subjektima na način
koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od
strane gospodarskog subjekta (dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
e-mailom i slično).

Broj: 9
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Iznimno, ako nije dostavljena niti jedna ponuda po
pozivu, ako se radi o specifičnoj nabavi za koju nema
informacija o dovoljnom broju gospodarskih
subjekata ili slično, poziv se može objaviti i na
internet stranici naručitelja i/ili u elektroničkom
oglasniku javne nabave.
Poziv mora biti jasan, razumljiv i nedvojben te
izrađen na način da omogući podnošenje usporedivih
ponuda i u pravilu sadrži:
1.
osnovne podatke o naručitelju (naziv
pravne osobe i OIB, kontakt osoba, e-mail, broj
telefona i sl.),
2.
evidencijski broj nabave,
3.
procijenjenu vrijednost nabave,
4.
predmet nabave (opis, količinu, tehničke
specifikacije i troškovnik, mjesto i rok početka i
završetka isporuke/izvršenja i sl.),
5.
rok, način i uvjete plaćanja,
6.
podatke koje naručitelj smatra potrebnim
(uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji trebaju ispunjavati,
sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti,
ekonomske i financijske, tehničke i/ili stručne
sposobnosti, jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo
za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za
otklanjanje nedostataka i sl.),
7.
kriterij za odabir ponude,
8.
podatke o ponudi (sadržaj i način izrade
ponude, način dostave, rok za dostavu ponude, način
određivanja cijene ponude, rok valjanosti ponude i
sl.),
9.
ostale podatke i informacije potrebne za
izradu i dostavljanje ponude.
V KRITERIJ ODABIRA
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VI ODREDBE O PONUDI
Članak 8.
Ponude se u pravilu dostavljaju na e-mail, a
mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu
naručitelja.
Ako se ponude predaju osobno ili poštom,
dostavljaju se u zatvorenim omotnicama s naznakom
naziva naručitelja, naziva ponuditelja, naziva
predmeta nabave i naznakom „ne otvaraj“.
Ponuda mora biti uvezana u cjelinu koja se ne može
fizički jednostavno razdvojiti.
Ako se ponuda dostavlja putem e-maila ne
primjenjuju se stavci 2. i 3. ovog članka.
Način dostave ponude propisat će se u pozivu.
Članak 9.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora
pridržavati uvjeta iz poziva.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može
izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje
odustati.

Na zahtjev povjerenstva, ponuditelj može
produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Ako u pozivu nije izričito drugačije
određeno, ponuda se zajedno s pripadajućom
dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u
kunama.

Ako se ponuda sastoji od više dijelova
ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko
se dijelova ponuda sastoji.

Članak 7.
VII ROKOVI

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude
može biti najniža cijena (ukupna ili jedinična cijena)
i/ili ekonomski najpovoljnija ponuda (dalje: ENP).

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje
se na temelju cijene ili troška, te se osim kriterija
cijene mogu vrednovati i npr. kriterij kvalitete,
tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine,
ekološke osobine, operativni troškovi,
ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička
pomoć, rok isporuke ili rok izvršenja.

U zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda potrebno je obrazložiti razloge za odabir
izabrane ponude.

Ako se primjeni kriterij ekonomski
najpovoljnije ponude tada se mora u pozivu detaljno
razraditi i obrazložiti kriterije.

Članak 10.

Rok za dostavu ponuda je minimalno 3 (tri)
dana.

Kod određivanja roka za dostavu ponuda
uzima se u obzir složenost predmeta nabave i vrijeme
potrebno za izradu ponuda.

U slučajevima iz članka 6. stavka 2., te u
drugim iznimnim slučajevima prema ocjeni čelnika
upravnog tijela i/ili povjerenstva rok za dostavu
ponuda može biti i kraći od 3 (tri) dana.
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VIII OTVARANJE, PREGLED I OCJENA
PONUDA I ODLUKA O ODABIRU
Članak 11.

Istekom roka za dostavu ponuda,
povjerenstvo će provesti postupak otvaranja,
pregleda i ocjene pristiglih ponuda.

Otvaranje ponuda nije javno.

Postupku otvaranja, pregleda i ocjene
pristiglih ponuda za nabave iz članka 4. moraju biti
prisutna najmanje 2 (dva) člana povjerenstva.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda u pravilu sadrži:
1.
naziv i sjedište naručitelja,
2.
naziv predmeta nabave,
3.
procijenjenu vrijednost nabave,
4.
evidencijski broj nabave,
5.
navod o roku za dostavu ponuda,
6.
datum i sat početka postupka otvaranja,
pregleda i ocjene ponuda,
7.
imena i prezimena članova povjerenstva
naručitelja,
8.
naziv i sjedište ponuditelja,
9.
cijenu ponude bez PDV-a i cijenu ponude s
PDV-om, osim u slučaju ENP-a kada cijena nije
jedini kriterij odabira,
10.
podatke o pojašnjenju i/ili upotpunjavanju
dokumenata,
11.
ispunjenje uvjeta iz poziva za dostavu
ponuda (dokazi sposobnosti, jamstvo i sl.),
12.
prikaz valjanosti ponuda prema obliku,
sadržaju i cjelovitosti,
13.
razlog za odbijanje ponuda,
14.
analiza, rangiranje valjanih ponuda u skladu
s kriterijima za odabir,
15.
prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za
donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja, odnosno odluke o poništenju postupka
jednostavne nabave, s obrazloženjem.
Podaci o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda tajni su
do donošenja odluke o odabiru najpovoljnije
ponude, odnosno odluke o poništenju postupka
jednostavne nabave.
Članak 12.

Povjerenstvo je dužno provjeriti računsku
ispravnost valjanih ponuda.

Ako se utvrdi računska pogreška, ista će se
ispraviti na vidljivi način i od ponuditelja zatražiti da
prihvati ispravak računske pogreške u roku od 3 (tri)
dana od dana primitka obavijesti.

Broj: 9
Članak 13.


Ako su informacije ili dokumentacija koje je
ponuditelj trebao dostaviti nepotpuni ili pogrešni ili
se takvima čine ili ako nedostaju određeni
dokumenti, povjerenstvo može, poštujući načela
jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od
gospodarskih subjekata da dopune, razjasne,
upotpune i/ili dostave nužne informacije ili
dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od 3
(tri) dana.

Postupanje sukladno stavku 1. ovog članka
ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem
za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Ako se u postupku nabave ne primjenjuje
mogućnost iz stavka 1. ovog članka, povjerenstvo je
obvezno obrazložiti razloge načina postupanja u
zapisniku o pregledu i ocjeni.
Članak 14.
U slučaju da dvije ili više valjanih ponuda
budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir
ponude, odabrati će se ponuda koja je zaprimljena
ranije.
Članak 15.

Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata
pregleda i ocjene ponuda odbiti:
1.
ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju
sposobnost u skladu s pozivom i odredbama ovog
pravilnika,
2.
ponudu koja nije cjelovita,
3.
ponudu koja je suprotna odredbama poziva
odnosno dokumentaciji o jednostavnoj nabavi,
4.
ponudu u kojoj cijena nije iskazana u
apsolutnom iznosu, osim u slučaju kriterija odabira
ENP-a,
5.
ponudu za koju u skladu s člankom 13. ovog
pravilnika, nije uklonjen nedostatak, pogreška ili
nejasnoća u utvrđenom roku,
6.
ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za
svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava
zahtjeve iz poziva,
7.
ponudu za koju ponuditelj nije pisanim
putem prihvatio ispravak računske pogreške,
8.
ponudu koja sadrži štetne odredbe,
9.
ponudu za koju se osnovano smatra da nije
rezultat tržišnog natjecanja,
10.
ponudu nepozvanog gospodarskog
subjekta,
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11.
ponudu ponuditelja koji je podnio
najpovoljniju ponudu ako utvrdi da je cijena te
ponude jednaka ili veća od praga za javnu nabavu
male vrijednosti.
Naručitelj može odbiti ponudu ako ponuditelj u roku
od 3 (tri) dana nije dao zatraženo objašnjenje
neuobičajeno niske ponude ili njegovo objašnjenje
nije prihvatljivo za naručitelja.
Članak 16.
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda,
naručitelj donosi odluku o odabiru najpovoljnije
ponude.

Za donošenje odluke o odabiru
najpovoljnije ponude dovoljna je jedna valjana
ponuda.

Odluka o odabiru u pravilu sadrži:
1.
podatke o naručitelju,
2.
predmet nabave,
3.
naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za
sklapanje ugovora,
4.
cijena odabrane ponude, osim u slučaju
kriterija odabira ENP-a,
5.
razloge odabira, obilježja i prednosti
odabrane ponude u slučaju kriterija ENP-a,
6.
razloge za odbijanje ponuda,
7.
datum donošenja odluke i potpis odgovorne
osobe.
Rok za donošenje odluke o odabiru mora biti
primjeren.
Odluka o odabiru obvezno se dostavlja svakom
ponuditelju bez odgađanja.
Naručitelj može odlukom ispraviti pogreške o
imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge
očite netočnosti u odluci o odabiru koju je donio.
Članak 17.

Odluka o odabiru postaje izvršna danom
donošenja.

Izvršnošću odluke o odabiru nastaje
ugovorni odnos.

Ako je nastanak ugovora uvjetovan
suglasnošću mjerodavnog tijela, ugovorni odnos
nastaje u trenutku pribavljanja suglasnosti.

Odluka o odabiru objavljuje se na internet
stranici općine Donji Andrijevci.
Članak 18.


Ako je na dan izvršnosti odluke o odabiru
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najpovoljnije ponude istekao rok valjanosti ponude,
ugovor nastaje dostavom pisane izjave ponuditelja o
produženju roka valjanosti ponude, a ako je bio
uvjet, i dostavom jamstva za ozbiljnost ponude u
skladu s produženim rokom valjanosti ponude. U
svrhu dostave izjave i jamstva ponuditelju se daje
primjereni rok.

Povjerenstvo će, ponovno izvršiti rangiranje
ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u
obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti
odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude,
ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku:
1.
ne dostavi izjavu o produženju roka
valjanosti ponude i jamstvo za ozbiljnost ponude u
skladu sa stavkom 1. ovog članka,
2.
odustane od svoje ponude,
3.
odbije potpisati ugovor ili postupiti po
narudžbenici,
4.
ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora ako je to zatraženo u pozivu.
IX PONIŠTENJE POSTUPKA NABAVE
Članak 19.

Naručitelj će poništiti postupak nabave ako:
1.
postanu poznate okolnosti zbog koji ne bi
došlo do pokretanja postupka nabave da su bile
poznate prije slanja poziva,
2.
postanu poznate okolnosti zbog koji bi došlo
do sadržajno bitno drugačijeg poziva da su bile
poznate prije slanja poziva,
3.
nije pristigla nijedna ponuda,
4.
nakon odbijanja ponuda ne preostane
nijedna valjana ponuda,
5.
je cijena najpovoljnije ponude veća od
procijenjene vrijednosti nabave, a manja od pragova
za javne nabave male vrijednosti, osim ako naručitelj
ima ili će imati osigurana sredstva,
6.
je cijena valjanih ponuda u postupku
jednostavne nabave jednaka ili veća od pragova za
nabavu male vrijednosti.
Članak 20.
Ako postoje razlozi za poništenje postupka iz članka
20. ovog pravilnika, naručitelj bez odgode donosi
odluku o poništenju.
Odluka o poništenju u pravilu sadrži:
1.
podatke o naručitelju,
2.
predmet nabave za koji se donosi odluka o
poništenju,
3.
obrazloženje,
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4.
rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za
isti ili sličan predmet nabave ako je primjenjivo,
5.
datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
Odluka o poništenju objavljuje se na internet stranici
općine Donji Andrijevci.
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Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za
ozbiljnost ponude, upravno tijelo/povjerenstvo
može tražiti njihovo produženje. U tu svrhu
ponuditelju se daje primjereni rok.
Povjerenstvo će vratiti ponuditeljima jamstvo za
ozbiljnost ponude nakon sklapanja ugovora s
odabranim ponuditeljima.

Članak 21.
U slučaju iz članka 19. točka 1., 2. i 3. ovog
pravilnika, odluka o poništenju bez odgode dostavlja
se gospodarskim subjektima kojima je dostavljen
poziv.
U slučaju iz članka 19. točka 4., 5. i 6. ovog
pravilnika, odluka o poništenju bez odgode dostavlja
se svim ponuditeljima.
Članak 22.
Ponuditelj može izvršiti uvid u ponude i
zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u roku
od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o odabiru,
odnosno odluke o poništenju.
X ODREDBE O JAMSTVIMA
Članak 23.
Upravno tijelo/povjerenstvo u postupku
jednostavne nabave može od gospodarskih subjekata
tražiti sljedeće vrste jamstava:
1.
jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj
odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku
njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o
nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno
ispunjenje ugovora,
2.
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za
slučaj povrede ugovornih obveza,
3.
jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u
jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanje
nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova
naknade štete,
4.
jamstvo o osiguranju za pokriće
odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja
može nastati u vezi s obavljanjem određene
djelatnosti.
Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u
apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3%
procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje jamstva za
ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka
valjanosti ponude.

XI ZAJEDNICA PONUDITELJA,
OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH
GOSPODARSKIH SUBJEKATA I
PODUGOVARATELJI
Članak 24.

Način i uvjete oslanjanja gospodarskog
subjekta na sposobnost drugih subjekata,
podugovaranje, te sudjelovanje zajednice
gospodarskih subjekata, naručitelj će propisati u
pozivu.
XII ODREDBE O UGOVORU I
NARUDŽBENICI
Članak 25.

Ugovor o jednostavnoj nabavi mora biti
sklopljen u skladu s pozivom i odabranom ponudom.

Ugovorom se može smatrati i narudžbenica
ako sadrži bitne dijelove ugovora, a najmanje
podatke:
naziv i adresa naručitelja,
ime i prezime, odnosno naziv tvrtke s kojom
se zasniva obveznopravni odnos,
vrsta robe/usluga/radova,
očekivanju ukupnu vrijednost i količinu, ako
je poznata,
rok i mjesto izvršenja,
te druge bitne podatke zavisno o predmetu
nabave.
Ugovore o jednostavnoj nabavi potpisuje općinski
načelnik.
Narudžbenice do 100.000,00 kn izdaje i potpisuje
općinski načelnik ili čelnik upravnog tijela.
XIII REALIZACIJA NABAVE
Članak 26.

Osoba zadužena za javnu nabavu dužna je
podatke o narudžbenicama i ugovorima za sve
nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od
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20.000,00 kn unositi u plan nabave i registar
ugovora.

Osobe zadužene za praćenje realizacije
ugovora/narudžbenice potvrđuju izvršenje ugovora
na dokumentima koji su podloga za ovjeru ulaznog
računa, odnosno plaćanje obveza po ugovoru.

U slučaju da osobe zadužene za praćenje
realizacije ugovora/narudžbenice utvrde da se
ugovor ne izvršava sukladno ugovorenim
odredbama, odnosno da utvrde nedostatke ili
nepravilnosti u izvršavanju ugovornih odredbi,
dužne su o tome sastaviti pisanu bilješku i izvijestiti
čelnika upravnog tijela i osobu zaduženu za javnu
nabavu.
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5.
Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj
djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15) i članka
29. Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije 10/09, 2/11,
3/13 i 14/14), Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci na 22. sjednici održanoj 17.3.2017.
godine, donosi
ODLUKU
o određivanju poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju iz proračuna općine Donji
Andrijevci

XIV ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 1.
Članak 27.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika
prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupaka
nabave bagatelne vrijednosti („Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije“ br. 14/14).


Ovom Odlukom određuje se da će se iz
Proračuna općine Donji Andrijevci financirati
troškovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili
posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće
utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta
smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u
daljnjem tekstu: preuzimanje i prijevoz umrle osobe
na obdukciju).

Članak 28.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se na internet stranici općine
Donji Andrijevci i „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/17-01/07
URBROJ: 2178/04-03-17-1
Donji Andrijevci, 17.3.2017.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.


Općina Donji Andrijevci snosit će troškove
preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju
temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz
uvjete:
da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe
nalaze na području općine Donji Andrijevci,
da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja
pogrebnik koji s općinom Donji Andrijevci ima
zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,
da je pogrebnik uz račun priložio propratnicu za
obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za
područje općine Donji Andrijevci,
da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku
usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o
obavljanju poslova.
Članak 3.
(1)  Općina Donji Andrijevci će ugovor o obavljanju
poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe na
obdukciju s najpovoljnijim ponuđačem temeljem
provedenog natječaja za obavljanje tih poslova.
(2)  Odluku o raspisivanju natječaja, te odluku o
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odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi
općinski načelnik.
(3)  Natječaj provodi stručno povjerenstvo od tri
člana koje imenuje općinski načelnik.
(4)  Natječaj se objavljuje na web stranici općine
Donji Andrijevci i na oglasnoj ploči općine.
(5)  Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se
ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta popisanih
člankom 4. ove odluke, ponudi i ukupno najnižu
cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio
natječajne dokumentacije.
Članak 4.
Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke
osobe, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
-

-

-

-

-

da su upisane u odgovarajući registar za
obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što
dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30
dana,
da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što
dokazuju preslikom rješenja,
da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili
zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što
dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,
da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da
pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24
sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu
preuzeti najkasnije u roku od dva sata od
prijema poziva, a što dokazuje izjavom o
ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u
kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi
tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,
da na dan zaključenja natječaja nemaju
nepodmirenih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a što
dokazuju odgovarajućom potvrdom porezne
uprave ne starije od 30 dana,
da na dan zaključenja natječaja nemaju
nepodmirenih obveza prema općini Donji
Andrijevci, po bilo kojem osnovu, starijih od 30
dana,
da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba
u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za
kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o
pogrebničkoj djelatnosti, što dokazuju
uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno
uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

Broj: 9
Članak 5.

(1)  Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza
pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 godine.
(2)  Sastavni dio ugovora iz stavka 1. je cjenik
usluga najpovoljnijeg ponuditelja.
(3)  U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove
u skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da
prestane ispunjavati uvjete za obavljanje
pogrebničke djelatnosti, općina Donji Andrijevci će
raskinuti ugovor o povjeravanju poslova prijevoza
pokojnika i prije isteka roka na kojeg je isti
zaključen.
(4)  Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od
30 dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu
ugovora pogrebniku.
(5)  Istovremeno s raskidom ugovora, općinski
načelnik je dužan pokrenuti i postupak natječaja za
odabir novog pogrebnika koji će obavljati poslove.
Članak 6.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza
obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Donji
Andrijevci.
Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko - posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 363-01/17-01/15
URBROJ: 2182/04-03-17-1
Donji Andrijevci, 17.3. 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.
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6.

Na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7.
stavka 2. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine”
24/11., 61/11., 27/13., 2/14. i 96/16) i članka 29.
Statuta općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije“ broj 10/09, 2/11,
3/13 i 14/14. – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na 22. sjednici, održanoj
17.3.2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Donji
Andrijevci
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način
raspoređivanja sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću općine Donji Andrijevci.
Članak 2.
Sredstva iz prethodnoga članka osigurana su
u proračunu općine Donji Andrijevci za 2017.
godinu u visini od 10.000,00 kn (pozicija R0049).
Članak 3.
Pravo na isplatu sredstava prema ovoj odluci
imaju političke stranke koje imaju člana odnosno
vijećnika u općinskom vijeću.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka
općinskog vijeća, osigurana u proračunu općine,
raspoređuju se tako da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakoga vijećnika u općinskom vijeću
razmjerno broju vijećnika u trenutku konstituiranja
vijeća.
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Za svakog vijećnika podzastupljenoga
spola, političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u
visini od 10% iznosa predviđenoga po svakom
vijećniku.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove odluke raspoređuju
se tromjesečno u jednakim iznosima, razmjerno
broju članova svake političke stranke zastupljene u
općinskom vijeću.

Članak 6.
Raspoređena sredstva iz članka 2. ove
odluke doznačuju se tromjesečno na račun političkih
stranaka. Njihova je obveza knjigovodstveno ih
obrađivati i omogućiti uvid mjerodavnim tijelima u
način raspolaganja sredstvima, sukladno Zakonu o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/17-01/09
URBROJ: 2178/04-03-17-1
Donji Andrijevci, 17.3.2017.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.
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Na temelju članka 20. stavka 23. Pravilnika
o provedbi Mjere 07 ''Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do
2020. (''Narodne novine'' br. 71/16., 15/17. i 17/17.)
i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije,
broj 10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće
općine Donji Andrijevci na svojoj 1. sjednici
održanoj 17. ožujka 2017., donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
na području općine Donji Andrijevci unutar
mjere 07 „Izgradnja biciklističkih staza i
rekonstrukcija postojećih pješačkih staza
u naselju Donji Andrijevci“
Članak 1.
U svrhu prijave na natječaj Mjere 07,
Podmjere 7.4. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, Tip
operacije 7.4.1. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, te
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ostvarivanja bespovratne potpore, Općinsko vijeće
Općine Donji Andrijevci ovom odlukom daje
suglasnost za provedbu ulaganja ''Izgradnja
biciklističkih staza i rekonstrukcija postojećih
pješačkih staza u Donjim Andrijevcima''.
Članak 2.
Podnositelj Zahtjeva za potporu – Korisnik
potpore je Općina Donji Andrijevci, Donji
Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5.
Članak 3.
Opis Projekta je prilog ove Odluke i njezin je
sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u ''Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije''.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/17-01/16
URBROJ: 2178/04-03-17-1
Donji Andrijevci, 17.3.2017.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.

Broj: 9

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1421

PRILOG
UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O
SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE
(KLASA: 363-01/17-01/16 URBROJ: 2178/04-03-17-1 )
UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ
PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020
OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)
IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH PJEŠAČKIH STAZA U NASELJU DONJI ANDRIJEVCI

2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE
2.1. NAZIV KORISNIKA
Općina Donji Andrijevci
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA KORISNIKA
Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Tomislav Marijanović, načelnik općine Donji Andrijevci
2.5. KONTAKT
Telefon: 035/471-223,
Fax: 035/471-126,
E-mail: opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr
3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE
(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju
korisnik traži javnu potporu)
3.1.1. PODMJERA
Podmjera 7.4. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«
3.1.2. TIP OPERACIJE
Tip operacije 7.4.1. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Brodsko-posavska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Donji Andrijevci
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Naselje Donji Andrijevci
3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
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Ulaganje u izgradnju biciklističkih staza i rekonstrukcija postojećih pješačkih staza u naselju Donji Andrijevci za
glavni cilj ima doprinijeti komunalnom razvoju i kvaliteti života u općini Donji Andrijevci.
Navedena investicija će pozitivno utjecati na povećanje sigurnosti prometovanja među naseljima korisnicima
općinskih sadržaja, povezanosti stanovnika naselja sa primarnim sadržajima, te razvoj usluga povezanih s
biciklizmom kao što su razvoj turizma, poticanje na zdraviji način življenja i očuvanje okoliša, te povećanje
životnog standarda korisnika investicije na način da bi se riješio problem nedovoljno razvijene i neadekvatne
prometne infrastrukture - biciklističkih i pješačkih staza.
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od
postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Unaprijeđena i funkcionalna prometno-rekreativna-turistička infrastruktura-izgrađena biciklistička staza te
rekonstruirana pješačka staza u ukupnoj duljini od 7659,71 m i 1,0 m širine biciklističkih staza te ukupnoj duljini u
7659,71 m i 1.20 m širine pješačkih staza.
Utjecaj na kvalitetu života: Omogućeno nesmetano kretanje biciklista i pješaka unutar naselja i područja cijele
općine Donji Andrijevci, povećana sigurnost za 281 polaznika osnovne škole, povećana sigurnost u prometu i bolja
prometna povezanost za 2496 stanovnika naselja, te direktna povezanost 1082 stanovnika 3 ulice sa primarnim
društveno-gospodarskim sadržajima: Općina, dom zdravlja, društveni dom, škola, pošta, crkva, za 16 udruga
omogućeno provođenje dodatnih aktivnosti s ciljem razvoja dodatnih sadržaja, aktivnosti i usluga za lokalno
stanovništvo (poput aktivnosti usmjerene na osvještavanje o zdravom načinu života i rekreaciji, sigurnom
sudjelovanju u prometu te osposobljavanje za upravljanje biciklima stanovnika mlađe i starije dobi i sl.).
3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

DA / NE

Ako je odgovor ''DA'':
a)
opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (izravno i/ili neizravno)
Nije primjenjivo.
b)

opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja
novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)
Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.

Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)

Nije primjenjivo

Planirani
broj radnih
mjesta

Planirana godina ili
planirano razdoblje
stvaranja novog radnog
mjesta nakon realizacije
projekta
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Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. iz Priloga I
Pravilnika.
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih
radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Ukupno trajanje provedbe je 12 mjeseci od kojih je 3 mjeseca predviđeno za provedbu postupka javne nabave, a 9
mjeseci na samu izgradnju.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800
znakova)
Glavne aktivnosti provedbe projekta ''Izgradnja biciklističkih staza i rekonstrukcija postojećih pješačkih staza u
naselju Donji Andrijevci'':
Priprema i provedba postupka javne nabave
Odabir najpovoljnijeg izvođača radova
Provedba projekta odnosno izgradnja biciklističkih staza i rekonstrukcija pješačkih staza
Završetak radova i stavljanje biciklističkih i pješačkih staza u upotrebu
Promidžba i vidljivost projekta

Godina
Mjeseci
Javna
nabava
Izvođenje
radova
Promidžba i
vidljivost

2017.

2018.

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer:
riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je
lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i
suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje
spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i
glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni
dio glavnog projekta)
U svrhu realizacije projekta izrađen je glavni projekt, ishođena je građevinska dozvola te potvrda upravnog odjela
za graditeljstvo i prostorno uređenje kojim se dokazuje da za rekonstrukciju pješačkih staza nije potrebno ishoditi
akt kojim se odobrava građenje. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi sklapanjem ugovora o osnivanju prava
služnosti s Županijskom upravom za ceste Brodsko-posavske županije te je isto uknjiženo u z.k. ul. 1717 k.o. Donji
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Andrijevci u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu. Ishođeno rješenje nadležnog tijela da za zahvat izgradnje
biciklističkih staza nije potrebno provesti postupak ocjene zahvata na ekološku mrežu te mišljenje nadležnog tijela
da za zahvat rekonstrukcije pješačkih staza nije potrebno provesti postupak provedbe procjene utjecaja zahvata na
okoliš.
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući
prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Procjena troškova projekta'' iz
točke 5.2.)
· Ukupna vrijednost projekta: 6.880.172,82 kuna s PDV-om.
· Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 6.737.610 kn s PDV-om.
· Troškovi građenja iznose 6.421.550,00 kuna s PDV-om.
· Troškovi opremanja iznose 167.500,00 kn s PDV-om.
· Opći troškovi iznose ukupno 291.122,82 kuna s PDV-om, a u projekt su uračunati prihvatljivi opći
troškovi u iznosu od 148.560,00 kuna s PDV-om za izradu projektno-tehničke dokumentacije i stručni
nadzor.
Razliku u iznosu 142.562,82 kunu snosit će Općina Donji Andrijevci.
Korisniku je PDV prihvatljiv trošak.
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti
građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1
Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva
za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv
trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti
građenja), te isto prikazati u tablici ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti građenja
nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')
Na predmetnom projektu nema započetih aktivnosti.
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije te priložiti i izjavu korisnika o
dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama - Prilog II Odluke predstavničkog
tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja)
Ciljane skupine projekta su: općina Donji Andrijevci, stanovnici naselja Donji Andrijevci, stanovnici Zagrebačke
ulice, Ulice Matije Gupca i Posavske ulice u naselju Donji Andrijevci koji će imati biciklističke i pješačke staze
kojim se bolje povezuje do drugih infrastrukturnih objekata.
Krajnji korisnici projekta su: postojeći i budući stanovnici naselja i općine Donji Andrijevci, turisti te posjetitelji.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u
kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje
korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
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Ciljevi i rezultati projekta su fokusirani na zadovoljavanje potreba i unaprjeđenje kvalitete života općine Donji
Andrijevci kroz razvoj komunalne i društvene infrastrukture. Biciklistička staza najkvalitetnije je infrastrukturno
rješenje za bicikliste, budući da ih fizički odvaja od ostatka prometa. Potrebna je na vrlo prometnim cestama gdje se
prometuje 50 km/h i više, te na frekventnim biciklističkim tokovima, ali i u rekreativnim biciklističkim mrežama,
koje su često neovisne od tokova motornog prometa. Biciklističke staze privlače i ohrabruju manje iskusne
bicikliste, vrlo su sigurne na neprekinutim dionicama ali zahtijevaju dosta prostora. Pozitivan utjecaj ulaganja u
izgradnju biciklističkih i rekonstrukciju pješačkih staza na razvoj životnih uvjeta vidljiv je kroz poboljšanje
pristupa i povezanosti do društveno-gospodarskih objekata i obiteljskih kuća koje se nalaze na području
Zagrebačke ulice, Ulice Matije Gupca i Posavske ulice, te doprinose povećanju sigurnosti prometa i mobilnosti
unutar naselja općine.
5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S
PROJEKTOM/OPERACIJOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST
UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM
(obrazložiti na koji je način projekt/operacija povezana s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili
vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja
i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili
vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Nije primjenjivo.
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE
OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa
za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje
se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Nije primjenjivo.

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i
funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u
skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 6.2.)
Hodogram aktivnosti za provedbu projekta u trajanju 12 mjeseci:

Godina
Mjeseci
Javna nabava
Izvođenje radova
Promidžba i
vidljivost

2017.
10 11 12

1

2

3

4

5

6

2018.
7 8

9

10

11

12
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Dinamika financiranja projekta u godini planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta, sa
svim planiranim izvorima sredstava:

Planirani troškovi projekta

Ukupni
procijenje
ni iznos s
PDV-om u
kunama

Prikaz dinamike financiranja
projekta i planirane provedbe
po godinama
2015.

1
2
A Pripremni radovi
Zemljani radovi
Kolnička konstrukcija
Odvodnja
Ispitivanje i kontrola izvedbe
B Oprema i prometna signalizacija
G

3
59.350,00
1.055.950,
00
2.675.000,
00
2.587.500,
00
43.750,00
167.500,00

Izrada projektno-tehničke
dokumentacije

167.578,13

Stručni nadzor

123.544,69

UKUPNO

6.880.172,
82

4

201
7.
5

Planirani
izvori
sredstava za
provedbu
projekta

2018.
6
59.350,00
1.055.950,
00
2.675.000,
00
2.587.500,
00
43.750,00
167.500,00

167.578,1
3
123.544,69

7
APPRRR
APPRRR
APPRRR
APPRRR
APPRRR
APPRRR
Vlastita
sredstva/
APPRRR
Vlastita
sredstva/
APPRRR

U 2015. god. Općina je ishodila projektno-tehničku dokumentaciju ukupne vrijednosti 167.578,13 kn.
Planirani izvori sredstava potrebni za provedbu projekta najvećim djelom se odnose na sredstva Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u ukupnom iznosu od 6.737.610,00 kn, dok će razliku prihvatljivih općih
troškova u iznosu od 142.562,82 kn financirati korisnik. Planirani izvori sredstava za provedbu projekta po
nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta definirani su u prethodnoj tablici.
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6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
(popuniti tablicu ''PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA'')
Tablica 2: Procjena troškova projekta

IZNOS PDV-a
kn

PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA
(Kratki opis/naziv troška)

PROCIJENJENI
IZNOS BEZ
PDV-a
kn

2

3

1

(Upisuje korisnik
kojemu je PDV
prihvatljiv za
prijavljeni trošak, to
jest korisnik koji
nema pravo na
odbitak PDV-a. Ako
korisniku PDV nije
prihvatljiv, upisati
0,00)
4

UKUPNI
PROCIJENJENI
IZNOS S PDVom
kn
(Iznos iz ovog
stupca je zbroj
iznosa iz stupca 3
i iznosa PDV-a iz
stupca 4. Ukoliko
korisniku PDV
nije prihvatljiv, u
stupac 5. prepišite
iznos iz stupca 3.)
5

I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Građenje
A
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.

6.421.550,00
Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...
Pripremni radovi
47.480,00
Zemljani radovi
844.760,00
Kolnička konstrukcija
2.140.000,00
Odvodnja
2.070.000,00
Ispitivanje i kontrola izvedbe
35.000,00
Opremanje

11.870,00
211.190,00
535.000,00
517.500,00
8.750,00

B
B.1.
B.2.
B.3.

59.350,00
1.055.950,00
2.675.000,00
2.587.500,00
43.750,00
167.500,00

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...
Oprema i prometna signalizacija

134.000,00

33.500,00

167.500,00

Prihvatljivi nematerijalni troškovi
C

0,00
Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...

C.1.
C.2.
C.3.
Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova
D

6.589.050,00
Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C
Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj

E

0,00
Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ...

E.1.
E.2.
E.3.
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Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj

F

G
G.1.
G.2.
G.3.

Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od
Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000
eura u kunskoj protuvrijednosti.
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest
2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od
Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u
navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm );
usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za
Natječaj) i upišite najmanji iznos.
Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i
certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave
Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ...
Izrada projektno-tehničke dokumentacije
134.062,50
Stručni nadzor
98.835,75

33.515,63
24.708,94

0,00

291.122,82
167.578,13
123.544,69

Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih
usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i
provedbe nabave

H

I

J

K

Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga,
elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave
prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa
prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova navedenih u redu F
(Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj).
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest
10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova
pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda G
(Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i
certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave) te upišite
manji iznos.
Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova
Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u
kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm).
Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u
kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja
(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)
Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura
u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za
mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).
Zbrojiti iznose iz redova D + I; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u
kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.
Iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove
Pojašnjenje: ukoliko je korisnik ostvario/primio državnu potporu (javnu potporu iz lokalnih
izvora) za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos

291.122,82

148.560,00

6.737.610,00

0,00
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Intenzitet javne potpore
L

M

Pojašnjenje: Upišite intenzitet javne potpore u skladu s člankom 17, stavak 3 i 4.
Pravilnika.
Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja
(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)
Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u
kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).
Pomnožite iznos iz reda J s intenzitetom potpore iz reda L; od dobivenog iznosa (umnoška)
oduzeti iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove iz reda K.
Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)

100 %

6.737.610,00

5.726.968,50

N
Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda M sa 0,85
Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)

1.010.641,50

O
Pojašnjenje: pomnožite iznos potpore iz reda M sa 0,15
II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Ukupni iznos neprihvatljivih troškova

P

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova P.1. + P.2. + ...
Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz
EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja
za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na
kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale
troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi
prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.

0,00

P.1.
P.2.
P.3.
III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA
Ukupni iznos projekta

Q

Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu
iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od
Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u
navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ).
Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + P; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000
eura u kunskoj protuvrijednost.
Iznos vlastitih sredstava

R

6.880.172,82

142.562,82
Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda Q oduzeti iznos potpore iz reda M.
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7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije
osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji
su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom/operacijom, a koji
su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od
dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
Korisnik projekta je općina Donji Andrijevci u kojoj je zaposleno 5 djelatnika. Općina ima iskustva u pripremi i
provedbi projekata kako nacionalnih tako i EU projekta i to:
· Projekt - izgradnja Vatrogasnog doma, realiziran u četiri faze (od 2012. god. do 2016. god.).
Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 3,3 milijuna kuna.
Projekt je financiran iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije 85 % i iz
sredstava općine Donji Andrijevci u iznosu od 15 %.
· Projekt - Sanacija odlagališta neopasnog otpada proveden od 9. prosinaca 2015. do 30. listopada
2016.
Projekt je financiran iz Kohezijskog fonda (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao Upravljačko tijelo
nadležno za upravljanje Operativnim programom ''Zaštita okoliša'' i Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost Posredničko je tijelo razine 2 dodjeljuje bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda).
Ukupna vrijednost projekta je 2.446.216,26 kuna. Površina saniranog tijela odlagališta iznosi cca 1 ha, a
ukupna površina zatvorenog odlagališta, nakon sanacije, unutar ograde iznosi cca 1.4 ha.
U 2016. godini Općina Donji Andrijevci provela je i dva projekta financirana iz nacionalnih fondova odnosno
Ministarstva graditeljstva i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
· Projekt uređenja školskog parka iznosi 424.736,25kn, a financiran je iz sredstava Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova europske unije te iz sredstava Općine Donji Andrijevci.
· Projekt nabave opreme za uređenje sportskog parka iznosi 124.871,25 kn, a financiran je iz sredstava
Ministarstva graditeljstva te iz sredstava Općine Donji Andrijevci.
Od prosinca 2016. godine prijavljena su dva projekta na Mjeru 07.
U 2017. Godini prijavljena i odobrena su dva infrastrukturna projekta i to:
· Projekt Uređenje Trga kralja Tomislava u Donjim Andrijevcima
Ukupna vrijednost projekta: 1.452.617,31 kn
Projekt je financiran iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije 28% i iz
sredstava općine Donji Andrijevci u iznosu od 72%.
· Projekt Uređenje parka uz potok
Ukupna vrijednost projekta: 443.542,75 kn
Projekt je financiran iz sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama Ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja 24% i sredstava općine Donji Andrijevci 76%
Općina Donji Andrijevci ima zaposlenog višeg stručnog suradnika za EU projekte koji posjeduje svjedodžbu za
PCM te je bila voditelj projekta u Općini Donji Andrijevci na projektu sanacija odlagališta neopasnog otpada u
Donjim Andrijevcima.
Iskustvo u provedbi projekta izgradnje vatrogasnog doma stekao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela koji je
sudjelovao u provedbi projekta u sve četiri faze te na projektima uređenja školskog i sportskog parka.
Osim navedenih osoba u provedbi sudjeluju i administrativni referent te voditelj odsjeka za računovodstvo
obavljajući administrativne i računovodstvene poslove vezane za projekt.
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8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim
projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)
Održavanje novoizgrađenog kolnika financirat će se iz proračuna Općine Donji Andrijevci. Svake godine
proračunom se predvidi održavanje komunalne infrastrukture na području općine, a sredstva se ostvaruju iz
komunalnih naknada, komunalnih doprinosa, sredstava od koncesija i drugih redovnih izvora. Ukupni proračun
podnositelja zahtjeva u zadnje tri godine iznosio je 18.341.637,00 kuna.
Ukupni prihodi općine Donji Andrijevci u 2016. godini iznosili su 7.959.075,00 kuna. Planirani prihodi poslovanja
općine Donji Andrijevci u 2017. godini su 8.295.788,00 kuna. Općina Donji Andrijevci ima dovoljne financijske
kapacitete potrebne za realizaciju projekta „Izgradnja biciklističkih staza i rekonstrukcija postojećih pješačkih
staza u naselju Donji Andrijevci“ te će održavati navedenu biciklističku stazu i njezinu popratnu infrastrukturu
nakon izgradnje. Općina Donji Andrijevci će u svom proračunu redovito, narednih 30 godina, predviđati iznos
potreban za održavanje predmetne biciklističke staze i njene popratne infrastrukture.
U Proračunu za 2017. navedeno je:
RAZDJEL: 000
PROGRAM: 1034 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
FUNKCIJA: Usluge unapređenja i stanovanja zajednice
KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja biciklističkih staza
POZICIJA: R00095
KAPITALNI PROJEKT: Rekonstrukcija pješačkih staza
POZICIJA: R00094
KONTO: 42149
Ukoliko projekt „Izgradnja biciklističkih staza i rekonstrukcija postojećih pješačkih staza u naselju Donji
Andrijevci“ prođe u natječaju 7.4.1. Programa ruralnog razvoja za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od
100%, sredstva će se osigurati iz proračuna EU i državnog proračuna RH. Europska Unija sudjeluje s 85% udjela, a
Republika Hrvatska s 15% udjela.
Jedinstveni upravni odjel općine Donji Andrijevci će voditi brigu o prijavi i provedbi projekta na natječaj iz
Programa ruralnog razvoja, Mjeru 7, Podmjeru 7.4.1. te će, osim upravljanja, voditi računa da su sve obveze
korisnika ispunjene i poštivane kako je navedeno u članku 37. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
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8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE
ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su
uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od
dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način
upravljanja projektom/operacijom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom
drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Nakon konačne isplate sredstava djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci brinut će za
održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina.
U održavanja i upravljanje realiziranim projektom biti će uključeno 5 osoba:
1. Tomislav Marijanović, općinski načelnik
Obrazovanje/kvalifikacije: strojarski tehničar
Izvršno je tijelo u općini, zastupa općinu, te obavlja izvršne poslove u općini.
2. Milan Šulter, pročelnik JUO
Obrazovanje/kvalifikacije: ekonomski tehničar/certifikat za provedbu javne nabave
Iskustvo u provedbi projekta izgradnje vatrogasnog doma stekao sudjelujući u provedbi projekta u sve
četiri faze, te na projektima uređenja školskog i sportskog parka.
3. Antonija Aračić Radman, viši stručni suradnik za EU projekte
Obrazovanje/kvalifikacije: magistra prava/PCM certifikat/Certifikat za provedbu javne nabave.
Iskustvo u provedbi projekta stekla na poziciji voditelj projekta Sanacija odlagališta neopasnog otpada u
Donjim Andrijevcima.
4. Ružica Degmečić, voditelj odsjeka za računovodstvo
Obrazovanje/ kvalifikacije: ekonomski tehničar
Računovodstveni poslovi vezani za projekt ''Izgradnja biciklističkih staza u naselju Donji Andrijevci''
5. Katica Miletić, administrativni referent
Obrazovanje/kvalifikacije: daktilograf
Administrativni poslovi vezani za projekt ''Izgradnja biciklističkih staza u naselju Donji Andrijevci''
Korisnik će sam upravljati projektom nakon konačne isplate sredstava, a financijska održivost projekta realizirat
će se kroz općinski proračun u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Donji Andrijevci kojeg za svaku proračunsku godinu usvaja Općinsko vijeće općine Donji
Andrijevci.
9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne
strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je
projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom
odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum
akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je
strateški razvojni programa objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)
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Projekt je u skladu s Razvojnom strategijom općine Donji Andrijevci 2015. – 2020. godine – poglavlje 11. (Ciljevi,
prioriteti i mjere), Cilj 2: Izgraditi novu društvenu i komunalnu infrastrukturu, prioritet 2: Izgraditi novu
komunalnu infrastrukturu u svim mjestima i naseljima općine, stranica 65 i poglavljem 11. (Ciljevi, prioriteti i
mjere), Cilj 3: Obnoviti postojeću komunalnu infrastrukturu i objekte od lokalnog značaja, prioritet 1: Obnova
postojeće infrastrukture i objekata, stranica 66.
Razvojna strategija općine Donji Andrijevci 2015. – 2020. usvojena je Odlukom o donošenju Razvojne
strategije općine Donji Andrijevci 2015. – 2020. (Klasa: 023-01/15-01/38, Urbroj: 2178/04-03-15-1,
29.6.2015.). Odluka o donošenju objavljena je u službenom vjesniku Brodsko – posavske županije '' Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije'' stranica 1544, br. 11/15, link:
http://www.bpz.hr/_Data/Files/15072092530215.pdf
Općina Donji Andrijevci donosi 27.9.2016. godine Odluku o stavljanju na snagu Odluke o donošenju Razvojne
strategije općine Donji Andrijevci 2015. – 2020. (Klasa: 023-01/16-01/44, Urbroj: 2178/04-03-16-1), link:
Strategija je objavljena i dostupna na stranicama općine Donji Andrijevci:
http://www.donjiandrijevci.hr/images/Razvojna_strategija/Razvojna_strategija_Milica_Antonija_final.pdf

10. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM
DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(za projekte građenja koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti
naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojemu je predviđena provedba
takvog projekta/operacije, ukoliko projekt/operacija zahtijeva izradu Glavnog projekta navesti broj
mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u
skladu s prostornim planom. ).
Nije primjenjivo.

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I
RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je korisnik podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1.
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i
različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.
Ovom izjavom, ja Tomislav Marijanović, osobni identifikacijski broj (OIB) 01879783840, općinski načelnik, u
svojstvu odgovorne osobe korisnika Općine Donji Andrijevci, osobni identifikacijski broj (OIB) 28037558650,
izjavljujem da će planirano ulaganje Izgradnja biciklističkih staza i rekonstrukcija postojećih pješačkih staza u
naselju Donji Andrijevci'' biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
Interesne skupine projekta su postojeći i budući stanovnici općine Donji Andrijevci, udruge, turisti i posjetitelji.
Datum:











Potpis i pečat:
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8.

Na temelju članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 ''Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. do 2020. (''Narodne
novine'' br. 71/16., 15/17. i 17/17.) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci (''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije, broj 10/09., 2/11., 3/13. i 14/14.) Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na svojoj 1.
sjednici održanoj 17. ožujka 2017., donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
na području općine Donji Andrijevci unutar mjere 07
''Rekonstrukcija i opremanje objekta javne namjene za
dječju igraonicu ''Mrav'' Donji Andrijevci''
Članak 1.
U svrhu prijave na natječaj Mjere 07, Podmjere 7.4. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu«, Tip operacije 7.4.1. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, te
ostvarivanja bespovratne potpore, Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci ovom odlukom daje suglasnost za
provedbu ''Rekonstrukcija i opremanje objekta javne namjene za dječju igraonicu ''Mrav'' Donji Andrijevci''.
Članak 2.
Podnositelj Zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je Udruga Leptir, Donji Andrijevci, Grobljanska 20.
Članak 3.
Opis projekta je prilog ove Odluke i njezin je sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u ''Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije''.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/17-01/17
URBROJ: 2178/04-03-17-1
Donji Andrijevci, 17.3.2017.
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.
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PRILOG
UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O
SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE
(KLASA: 363-01/17-01/17 URBROJ: 2178/04-03-17-1 )
UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ
PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020
OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)
REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKTA JAVNE NAMJENE ZA DJEČJU IGRAONICU ''MRAV'' U DONJIM ANDRIJEVCIMA

2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE
2.1. NAZIV KORISNIKA
Leptir - udruga za cjelovit i skladan razvoj djece
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Udruga
2.3. ADRESA KORISNIKA
Grobljanska 20, 35214 Donji Andrijevci
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Irena Vuleta, predsjednica udruge
2.5. KONTAKT
Mobitel: 091/285-3553,
E-mail: leptir@udruga-leptir.hr
3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE
(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju
korisnik traži javnu potporu)
3.1.1. PODMJERA
Podmjera 7.4. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«
3.1.2. TIP OPERACIJE
Tip operacije 7.4.1. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Brodsko – posavska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Donji Andrijevci
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Naselje Donji Andrijevci
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3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Ulaganje se odnosi na rekonstrukciju postojeće građevine i opremanje iste za potrebe dječje igraonice u naselju
Donji Andrijevci, a kojom će se omogućiti provedba odgojno-obrazovnog programa za rad s predškolskom djecom
s područja cijele općine Donji Andrijevci. Rekonstrukcijom i opremanjem igraonice prema propisanom Pravilniku
o predškolskim ustanovama, stvoriti će se bolji uvjeti za odgojno-obrazovni rad sa djecom i u potpunosti će biti
zadovoljeni svi propisani higijensko-tehnički i prostorno-tehnički uvjeti. Ulaganje za glavni cilj ima poboljšanje
lokalnih temeljnih usluga na području Općine, te podizanje kvalitete i standarda organizirane njege, odgoja,
obrazovanja i zaštite djece navedenog područja. Navedena investicija će pozitivno utjecati na unaprjeđenje
sadržaja namijenjenih djeci i životnog standarda korisnika investicije na način da će se riješiti problem nedostatka
infrastrukture za provedbu dječje igraonice, odnosno organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do
polaska u osnovnu školu.
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od
postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Očekivani rezultati projekta 242,19m² (neto) rekonstruiranog prostora u dječju igraonicu u skladu s Državnim
pedagoškim standardom koji uključuju i opremanje dva prostora za boravak djece, opremljena dva sanitarna čvora
i ured za djelatnike.
Osigurani uvjeti za održavanje programa za dvije odgojno-obrazovne skupine istovremeno, što je ukupno 50 djece
u jednoj smjeni. Adekvatnom igraonicom omogućit će se odgojno-obrazovni program djeci predškolske dobi iz
četiri naselja, a čime će se ukinuti lista čekanja.
3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

DA / NE

Ako je odgovor ''DA'':
a)
opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (izravno i/ili neizravno)
Rekonstrukcijom postojećeg sportskog objekta stvorit će se uvjeti za provedbu programa igraonice za dvije
odgojno-obrazovane skupine istovremeno čime će se stvoriti uvjeti za zapošljavanje osobe koja će biti zadužena za
održavanje i čišćenje igraonice na pola radnog vremena.
b)
opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja
novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)
Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.

1.

Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)

Spremač/ica

Planirani
broj radnih
mjesta

Planirana godina ili
planirano razdoblje
stvaranja novog radnog
mjesta nakon realizacije
projekta

1

2018.
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Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. iz Priloga I
Pravilnika.
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih
radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Ukupno trajanje provedbe je 10 mjeseci od kojih je 1 mjesec predviđen za prikupljanje ponuda za izvođača radova,
a 9 mjeseci za radove.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800
znakova)
Glavne aktivnosti provedbe projekt ''Rekonstrukcija i opremanje objekta javne namjene za dječju igraonicu
''Mrav'' u Donjim Andrijevcima'':
• Provođenje postupka nabave za korisnike koji nisu obveznici postupka javne nabave – radovi i oprema
• Izvođenje radova rekonstrukcije
Građevinsko-obrtnički radovi
Elektroinstalacije
Instalacije vodovoda i kanalizacije
Instalacije grijanja i ventilacije
• Opremanje prostora
• Zapošljavanje (spremač/ica)
• Verifikacija prostora koja uključuje ishođenje suglasnosti i rješenja za provedbu kraćeg odgojnoobrazovnog programa

Godina
Mjeseci
Prikupljanje ponuda
Izvođenje radova
Opremanje
Zapošljavanje
Verifikacija prostora

2017.
10 11 12 1

2

3

4

5

6

2018.
7 8

9

10

11

12

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer:
riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je
lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i
suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje
spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i
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glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni
dio glavnog projekta)
Izrađen je glavni projekt za rekonstrukciju i opremanje objekta javne namjene za dječju igraonicu, te je ishođena
građevinska dozvola upravnog tijela nadležnog za upravne poslove graditeljstva i prostornog uređenja. Riješeni su
imovinsko-pravni odnosi sklapanjem ugovora o ostvarivanju prava građenja s Općinom Donji Andrijevci te je isto
uknjiženo u zemljišno knjižnom odjelu Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Za navedeno ulaganje ishođeno je i
mišljenje nadležnog tijela da za zahvat rekonstrukcije i opremanja objekta javne namjene za dječju igraonicu nije
potrebno provesti postupak provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući
prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Procjena troškova projekta'' iz
točke 5.2.)
· Vrijednost projekta bez općih troškova: 1.209.326,38 kuna s PDV-om.
Troškovi građenja (rekonstrukcije): 1.053.280,13 kuna s PDV-om,
Troškovi opremanja: 156.046,25 kn s PDV-om.
· Opći troškovi: 52.525,76 kn s PDV-om;
Trošak nadzora: 21.275,76 kn s PDV-om,
Trošak vanjskog stručnjaka za Javnu nabavu: 31.250,00 kn s PDV-om.
·
·

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja: 1.261.852,14 kn s PDV-om
Neprihvatljivi troškovi: 25.000,00 kn s PDV-om, a neprihvatljivi troškovi odnose se na izradu projektnotehničke dokumentacije koju je financirala Općina Donji Andrijevci.
· Ukupni iznos projekta: 1.286.852,14 kn s PDV-om
Korisniku je PDV prihvatljiv trošak.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti
građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1
Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva
za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv
trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti
građenja), te isto prikazati u tablici ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti građenja
nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')
Na predmetnom projektu nema započetih aktivnosti.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije te priložiti i izjavu korisnika o
dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama - Prilog II Odluke predstavničkog
tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja)
Ciljane skupine su djeca od 3 godine života do polaska u školu (7 godina) s područja općine Donji Andrijevci.
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Krajnji korisnici projekta su roditelji djece predškolske dobi, odgojitelji, učitelji, postojeći i budući stanovnici
općine Donji Andrijevci.
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u
kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje
korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Ciljevi i rezultati projekta su fokusirani na poboljšanje lokalnih temeljnih usluga na području općine, te podizanje
kvalitete i standarda organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece navedenog područja kroz uređenje i
opremanje dječje igraonice. Igraonicu pohađa 54 djece s područja općine, dok je 18-ero djece na listi čekanja. Kako
na području općine nije ustrojen vrtić, 5-ero djece vrtić pohađa u susjednoj općini. Prostor koji se koristi za rad
udruge nalazi se u obiteljskoj kući i ne ispunjava pedagoške standarde. Pozitivan utjecaj na razvoj životnih uvjeta
vidljiv je kroz unapređenje sadržaja namijenjenih djeci kojim će dodatnih 20-ak djece biti uključene u program
igraonice i životnog standarda korisnika investicije, u prvom redu roditelja kojima će ova usluga neposredno
omogućiti aktivan pristup traženju posla (u slučaju nezaposlenosti), brigu o obiteljskim poslovima te uključivanje
u aktivnosti lokalne zajednice s ciljem daljnjeg razvoja iste.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S
PROJEKTOM/OPERACIJOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST
UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM
(obrazložiti na koji je način projekt/operacija povezana s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili
vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja
i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili
vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Projekt rekonstrukcija i opremanje dječje igraonice ''Mrav'' u Donjim Andrijevcima'' je povezan s djelatnošću
udruge Leptir jer je područje djelovanja udruge odgoj i obrazovanje djece i mladih, poticanje skladnog razvoja
djece predškolske i niže osnovnoškolske dobi, socijalne usluge u vidu igraonica i radionica te organizacija
skraćenih programa predškolskog odgoja. Ciljna skupina udruge prema Statutu je opća populacija djece i mladih
do 14 godina. Ciljevi i svrha osnivanja Udruge su:
· poticanje skladnog razvoja djece predškolske i niže osnovnoškolske dobi uključujući sve dimenzije
razvoja,
· uključivanje darovite djece i djece s teškoćama u razvoju u aktivnosti i djelovanje Udruge,
· organizirano i smisleno provođenje slobodnog vremena kroz različite igraonice i radionice,
· produbljivanje kvalitetne interakcije roditelj – dijete, roditelj – dijete – odgojitelj,
· prevencija nasilja, promicanje nenasilja i izgradnja mira,
· omogućavanje djeci da kroz sve aktivnosti i igre spoznaju svoje vlastite mogućnosti, želje i emocije, ali i
da uvažavaju različitost drugih i njihov način izražavanja,
· odbacivanje predrasuda i diskriminacija,
· poticanje volonterstva,
· poticanje dječje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju,
· izgrađivanje svestrane, slobodne, humane i senzibilne sposobnosti svakog pojedinca,
· upoznavanje djece s religijom i vjerskim načelima,
· promicanje i zaštita prava djeteta,
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· zaštita i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta,
· promicanje održivog razvoja, zdravog načina života i očuvanja prirode,
· te suradnja sa sličnim udrugama i ustanovama na lokalnoj ili međunarodnoj razini.
Udruga svoje ciljeve ostvaruje sukladno utvrđenom godišnjem planu i programu koji je verificiran pri Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i športa, čime su i službeno priznati od strane struke. Od rujna 2010. udruga je verificirala i
kraći program vjerskog odgoja-Katehezu Dobroga pastira.
U program Udruge uključena su i djeca s teškoćama u razvoju. Polaznici Udruge su djeca od tri godine do polaska u
osnovnu školu. Djeca imaju mogućnost uključivati se u rad Udruge tijekom cijele pedagoške godine.
U cilju što potpunijeg ostvarivanja zadaća, Udruga surađuje s nadležnim institucijama, općinama i mjesnim
odborima na području na čijem djeluje i ostalim društvenim, političkim i privrednim subjektima čija je djelatnost i
interes vezana za razvoj i ostvarivanje ciljeva u Udruzi, te drugim udrugama sličnog djelovanja.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE
OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa
za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje
se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Projektom će se omogućiti podizanje kvalitete i standarda organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece
navedenog područja što za cilj ima i udruga Leptir. Igraonica ''Mrav'' na području općine Donji Andrijevci
predstavlja svojevrsnu zamjenu za vrtić. Aktivnostima kao što su organiziranje i provođenje aktivnosti u obliku
igraonica i radionica s glazbenim, likovnim, sportskim, dramsko-scenskim, komunikacijskim i ekološkim
sadržajima, a isto tako i kroz radionice stranih jezika, provođenje radionica vjerskog odgoja, organiziranje i
sudjelovanje u posjetima javnim i kulturnim ustanovama, nastupima, izložbama, izletima i putovanjima,
gostovanjima, organizacija kulturnih, sportskih, i drugih aktivnosti uključivanje djece s teškoćama u razvoju kao i
njihovih roditelja u rad udruge djeca redovitim boravkom stječu razne kompetencije što im pomaže u daljnjem
školovanju i životu. Ostvarivanjem ciljeva udruge doprinosi se ostvarivanju ciljeva jedinice lokalne samouprave a
to su unapređenje sadržaja namijenjenih djeci i životnog standarda korisnika investicije na način da bi se riješio
problem nedovoljnog infrastrukturnog kapaciteta u skladu s potrebama područja za rad s djecom.
U 10 godina odgojno-obrazovnog rada Udruga Leptir, igraonica „Mrav“ iz Donjih Andrijevaca obuhvatila je
svojim djelovanjem 917 djece.

Broj djece
Dječaka
Djevojčica
Djeca s
poteškoćama
u razvoju
Broj djece
Dječaka
Djevojčica
Djeca s
poteškoćama
u razvoju

2006/2007
74
38
36
1

2007/2008
100
57
43

2008/2009
86
37
49

2

2009/2010
97
50
47

5

2010/2011
68
36
30

4

2011/2012
66
36
30

2

2

2012/2013
59
28
31

2013/2014
99
52
47

2014/2015
91
45
46

2015/2016
89
42
47

2016/2017
88
42
46

1

2

1

3

2
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O važnosti provođenja djelatnosti koja za cilj ima organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece u
ruralnom području svjedoči otvaranje još tri organizacijske jedinice u susjednim selima. Prema evidenciji udruge u
2008. godine igraonicu ''Mrav'' u Donjim Andrijevcima pohađala su djeca s područja tri susjedne općine, odnosno
14 sela.
1.2.2009. otvorena je igraonica „Bubamara“ u Velikoj Kopanici
3.11.2014. otvorena je igraonica „Pčelica“ u Oprisavcima
1.2.2016. otvorena je igraonica „Cvrčak“ u Trnavi

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i
funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u
skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 6.2.)
Dinamika financiranja:
AKTIVNOSTI
Ukupan
2017.
2018.
Izvor
iznos
sredstava
Izrada projektno-tehničke
25.000,00
25.000,00
Općina
dokumentacije
Donji
Andrijevci
Izrada dokumentacije za Natječaj
6.250,00
6.250,00
EAFRD
Građenje
1.053.280,13
1.053.280,13
EAFRD
Opremanje
156.074,25
156.074,25
EAFRD
Usluga nadzora
21.275,76
21.275,76
EAFRD
Javna nabava
25.000,00
25.000,00
EAFRD
UKUPNO: 1.286.852,14

Udruga Leptir financira svoj rad kroz članarine i dotacije općina u kojima ima osnovane podružnice.
Ostvareni prihodima udruga je u mogućnosti u potpunosti pokriti troškove režija, troškove održavanja, troškove
zaposlenika udruge i troškove nabavke materijala za rad.
Potporu udruga planira potražiti u tri rate. Da bi osigurali financijska sredstva do isplate prve rate udruga Leptir
prijavit će se na natječaj Općine Donji Andrijevci ''Kapitalna pomoć za rekonstrukciju i opremanje objekta javne
namjene za dječju igraonicu''. Kako je projekt od velike važnosti za stanovnike općine Donji Andrijevci, Općina će
sukladno Zakonu o proračunu (narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) rebalansom proračuna za 2017. ili
proračunom za 2018. godinu osigurati sredstva u iznosu od 550.000,00 kuna za kapitalnu pomoć udruzi Leptir, što
ovisi kada će nadležno tijelo Ministarstva poljoprivrede donijeti odluku o odobrenim sredstvima.
Postupak dodjele sredstava provest će se sukladno članku 1. stavku 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br.
26/15):
Ako posebnim propisom nije drugačije određeno odredbe ove Uredbe primjenjuju se kada se udrugama
odobravaju financijska sredstva iz javnih izvora za:
– provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim
dokumentima,
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– sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz
fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora.
Te sukladno članku 2. stavku 1. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće
dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 6/16) kojim se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava udrugama
čije aktivnosti pridonose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih lokalnim i
regionalnim strateškim i planskim dokumentima.
Natječaj za dodjelu kapitalne pomoći udruzi Leptir bit će raspisan po donošenju odluke o dodjeli sredstava za
prijavljeni projekt ''Rekonstrukcija i opremanje objekta javne namjene za dječju igraonicu''.

6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
(popuniti tablicu ''PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA'')
Tablica 2: Procjena troškova projekta
PLANIRANI TROŠKOVI
PROJEKTA

PROCIJENJENI
IZNOS BEZ PDV-a

(Kratki opis/naziv troška)

kn

1

2

3

IZNOS PDV-a
kn
(Upisuje
korisnik kojemu
je PDV
prihvatljiv za
prijavljeni
trošak, to jest
korisnik koji
nema pravo na
odbitak PDV-a.
Ako korisniku
PDV nije
prihvatljiv,
upisati 0,00)
4

UKUPNI
PROCIJENJENI
IZNOS S PDV-om
kn

(Iznos iz ovog stupca
je zbroj iznosa iz
stupca 3 i iznosa
PDV-a iz stupca 4.
Ukoliko korisniku
PDV nije prihvatljiv,
u stupac 5. prepišite
iznos iz stupca 3.)

5

I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
A

Građenje
Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...

A.1.

Građevinsko-obrtnički radovi

A.2.

Vodovod i kanalizacija

A.3.
A.4.

1.053.280,13

564.849,74

141.212,44

706.062,18

45.503,00

11.375,75

56.878,75

Električne instalacije

147.140,00

36.785,00

183.925,00

Grijanje i kotlovnica

85.131,36

21.282,84

106.414,20

A.5.
A.6.
B
B.1.
B.2.
B.3.

Opremanje
Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...
Opremanje

124.837,00

156.046,25
31.209,25

156.046,25
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Prihvatljivi nematerijalni troškovi
Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...

0

C.1.
C.2.
C.3.
D

Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova

1.209.326,38

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C
E

Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj

6.250,00

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ...
E.1.

Izrada dokumentacije za natječaj

5.000,00

1.250,00

6.250,00

E.2.
E.3.
Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj
Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu
do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali
ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
F

6.250,00
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02
(to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju
utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu
(web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
); usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme
dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.

G

Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga,
elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i
provedbe nabave

46.275,76

G.1. Nadzor

17.020,61

4.255,15

21.275,76

G.2. Javna nabava

20.000,00

5.000,00

25.000,00

G.3.
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Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno
- tehničke dokumentacije,
geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te
troškovi pripreme i provedbe nabave

Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih
usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i
provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od
H 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i
troškova navedenih u redu F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za
Natječaj).

46.275,76

Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10
(to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos
troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s
iznosom iz reda G (Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije,
geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi
pripreme i provedbe nabave) te upišite manji iznos.
Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova

I

Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u
kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije
za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni
tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm).

52.525,76

Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura
u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.
Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja
(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

J

Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi
1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od
Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za
uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
).

Zbrojiti iznose iz redova D + I; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000
eura u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos.

1.261.852,14
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Iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove

K

Pojašnjenje: ukoliko je korisnik ostvario/primio državnu potporu (javnu potporu iz
lokalnih izvora) za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos
dodijeljene/primljene državne potpore.

0,00

Intenzitet javne potpore
L

Pojašnjenje: Upišite intenzitet javne potpore u skladu s člankom 17, stavak 3 i 4.
Pravilnika.

100%

Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja
(min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)

M

Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za
mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj
je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm).

1.261.852,14

Pomnožite iznos iz reda J s intenzitetom potpore iz reda L; od dobivenog iznosa
(umnoška) oduzeti iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove iz
reda K.
Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)
N

1.072.574,32
Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda M sa 0,85
Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)

O

189.277,82
Pojašnjenje: pomnožite iznos potpore iz reda M sa 0,15
II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Ukupni iznos neprihvatljivih troškova
Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova P.1. + P.2. + ...

P

Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti
sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na
primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja
Zahtjeva za potporu, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko
korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio
projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu
prihvatljivi.

P.1. Projektno-tehnička dokumentacija

20.000,00

5.000,00

25.000,00

25.000,00
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P.2.
P.3.
III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA
Ukupni iznos projekta

Q

Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za
potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju
utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu
(web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
).

1.286.852,14

Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + P; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od
1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednost.
Iznos vlastitih sredstava
R

Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda Q oduzeti iznos potpore iz reda
M.

25.000,00

7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije
osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji
su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom/operacijom, a koji
su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od
dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
Udruga Leptir je od svog osnutka 2008. godine do sada sudjelovala u nekoliko projekata.
· Projekt „Mostovi Prijateljstva“ realiziran je u suradnji s Hrvatskom poštom.
· Projekt „Priprema, pozor…inkluzija kreni“ realiziran je u suradnji s Udrugom za ranu prevenciju u
djetinjstvu.
· Projekt „Za osmjeh djeteta u bolnici“ realiziran je u suradnji s Općom bolnicom Dr. Josip Benčević i
UNICEF-om. Uz našu pomoć odjelu pedijatrije i gradu Slavonskom Brodu dodijeljena je povelja „Grad
prijatelj djece“.
· Zajedno s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka, udruga Leptir bila je partner u projektu
„Gradimo zajednice prijatelje djece“ kojeg je provodio Europski dom iz Slavonskog Broda.
U sklopu navedenih projekata uspjeli smo realizirati niz planiranih aktivnosti koje su obogatile naš odgojnoobrazovni rad.
Osim zaposlenika udruge podršku pri provedbi projekta pružit će i djelatnici općine Donji Andrijevci. Općina
Donji Andrijevci ima zaposlenog višeg stručnog suradnika za EU projekte koji posjeduje svjedodžbu za PCM te je
bila voditelj projekta u Općini Donji Andrijevci na projektu sanacija odlagališta neopasnog otpada u Donjim
Andrijevcima. Iskustvo u provedbi projekta izgradnje vatrogasnog doma stekao je pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela koji je sudjelovao u provedbi projekta u sve četiri faze, te na projektima uređenja školskog i
sportskog parka. Osim navedenih osoba u provedbi sudjeluju i administrativni referent te voditelj odsjeka za
računovodstvo obavljajući administrativne i računovodstvene poslove vezane za projekt.
Za uspješno Provođenje postupka nabave za korisnike koji nisu obveznici postupka javne nabave za radove
rekonstrukcije i nabavu opreme za igraonicu, biti će angažiran vanjski stručnjak s iskustvom u provedbi postupaka
nabave za korisnike koji nisu obveznici postupka javne nabave.
Iz navedenog je vidljivo da udruga Leptir, uz stručnu pomoć navedenih ustanova ima mogućnosti provesti
projekt „Rekonstrukcija i opremanje objekta javne namjene za dječju igraonicu ''Mrav'' u Donjim
Andrijevcima“.
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8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim
projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)
Održavanje prostora igraonice financirat će se iz vlastitih sredstava udruge te proračuna Općine Donji Andrijevci.
Udruga Leptir ostvaruje prihode iz članarina. Rashodi koji su nužni za upravljanje i održavanje su troškovi režija,
troškovi održavanja, troškovi zaposlenika udruge i troškovi nabavke materijala za rad (uredski materijal, materijal
za rad s djecom kao što su papiri, boje i drugo).
Udruga članarinama pokriva troškove plaća za zaposlene, troškove režija i troškove nabavke materijala za rad
dječje igraonice.
Svake godine općinskim proračunom se predvidi održavanje komunalne infrastrukture na području općine, a
sredstva se ostvaruju iz komunalnih naknada, komunalnih doprinosa, sredstava od koncesija i drugih redovnih
izvora.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE
ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su
uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od
dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način
upravljanja projektom/operacijom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom
drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Nakon konačne isplate sredstava osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednica i zamjenica) u suradnji s
djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela općine Donji Andrijevci brinut će za održavanje i upravljanje
realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina.

KVALIFIKACIJA

VSS i više
VŠS
SSS
UKUPNO

UDRUGA
LEPTIR

0
2
0
2

JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DONJI
ANDRIJEVCI
1
0
3
4

UKUPNO

1
2
3
6

Korisnik će sam i uz pomoć Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Andrijevci upravljati projektom nakon
konačne isplate sredstava, a financijska održivost projekta realizirat će se kroz vlastita sredstva udruge i općinski
proračun.
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9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne
strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je
projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom
odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i
datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je
strateški razvojni programa objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)
Projekt je u skladu s Razvojnom strategijom općine Donji Andrijevci 2015. – 2020. godine – poglavlje 11. (Ciljevi,
prioriteti i mjere), Cilj 3: Obnoviti postojeću komunalnu infrastrukturu i objekte od lokalnog značaja, prioritet 1:
Obnova postojeće infrastrukture i objekata, stranica 66 i Cilj 5: Unaprijediti kvalitetu života i socijalnu koheziju,
prioritet 4: Unaprjeđenje sadržaja namijenjenih djeci i mladima.
Razvojna strategija općine Donji Andrijevci 2015. – 2020. usvojena je Odlukom o donošenju Razvojne strategije
općine Donji Andrijevci 2015. – 2020. (Klasa: 023-01/15-01/38, Urbroj: 2178/04-03-15-1, 29.6.2015.). Odluka o
donošenju objavljena je u službenom vjesniku Brodsko – posavske županije '' Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije'' stranica 1544, br. 11/15, link: http://www.bpz.hr/_Data/Files/15072092530215.pdf
Općina Donji Andrijevci donosi 27.9.2016. godine Odluku o stavljanju na snagu Odluke o donošenju Razvojne
strategije općine Donji Andrijevci 2015. – 2020. (Klasa: 023-01/16-01/44, Urbroj: 2178/04-03-16-1), link:
Strategija je objavljena i dostupna na stranicama općine Donji Andrijevci:
http://www.donjiandrijevci.hr/images/Razvojna_strategija/Razvojna_strategija_Milica_Antonija_final.pdf

10. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM
DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(za projekte građenja koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti
naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojemu je predviđena provedba
takvog projekta/operacije, ukoliko projekt/operacija zahtijeva izradu Glavnog projekta navesti broj
mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u
skladu s prostornim planom.
Projekt ''Rekonstrukcija i opremanje objekta javne namjene za dječju igraonicu ''Mrav'' u Donjim Andrijevcima'' u
skladu je s Prostornim planom Općine Donji Andrijevci što projektant potvrđuje Izjavom o usklađenosti unutar
Mape 1 Glavnog projekta – Arhitektonski projekt broj 11/2017-A, Poglavlje – Opći dio, List 5.

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I
RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA
Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je korisnik podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1.
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i
različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.
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Ovom izjavom, ja Irena Vuleta, osobni identifikacijski broj (OIB) 46909435704, predsjednica udruge Leptir, u
svojstvu odgovorne osobe korisnika Udruge Leptir, osobni identifikacijski broj (OIB) 38754751255, izjavljujem
da će planirano ulaganje ''Rekonstrukcija i opremanje objekta javne namjene za dječju igraonicu ''Mrav'' u Donjim
Andrijevcima'' biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. Ciljane skupine su djeca od
3 godine života do polaska u školu (7. godina) s područja općine Donji Andrijevci, a krajnji korisnici projekta su
roditelji djece predškolske dobi, odgojitelji, učitelji, postojeći i budući stanovnici općine Donji Andrijevci.
Datum:











Potpis i pečat:

9.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ) i članka 29.
Statuta općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik 10/09, 2/11, 3/13, i 14/14), a na prijedlog načelnika općine Donji
Andrijevci, Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 22. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 17.3.2017.
donosi
ANALIZU
stanja sustava civilne zaštite
na području općine Donji Andrijevci za 2016. godinu
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja
ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta
djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
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Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i
katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a)  stožeri civilne zaštite
b)  operativne snage vatrogastva
c)  operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d)  operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e)  udruge
f)  postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g)  koordinatori na lokaciji
h)  pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava
sljedeće zadaće:
–
u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
–
donosi procjenu rizika od velikih nesreća
–
donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
–
donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–
osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj
nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
–
donosi plan djelovanja civilne zaštite
–
donosi plan vježbi civilne zaštite
–
priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–
kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
–
donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta
za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih
snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
–
izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira
procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
–
osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi
drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
–
osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje
evidencije raspoređenih pripadnika
–
osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga
sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu
nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest
mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.
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ZAKONSKE ODREDBE
Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15)
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine
30/14)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova
zaštite i spašavanja(Narodne novine 67/14)
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine 40/08)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(Narodne novine 44/08)
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Narodne
novine 111/07)

1.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U 2016.g. poduzeto je sljedeće:
Ř
Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
Ř
Provedena je obuka tima civilne zaštite na temu „Požari otvorenog prostora“, te je izvršeno usklađivanje
pripadnika tima sa evidencijom ureda za obranu,
Ř
Usvojena je Analiza stanja sustava CZ na području općine za 2015. godinu
Ř
Prihvaćen je Plan razvoja sustava CZ na području općine za 2016. godinu
Ř
Donesene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2016. – 2019.
Ř
Donesena je Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanje
općine Donji Andrijevci
Ř
Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u
2016. godini

2.

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

Održana je jedna sjednica stožera zaštite i spašavanja na kojima se raspravljalo o stanju sustava zaštite i spašavanja
na području općine.
2.1.

Tim civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim civilne zaštite opće
namjene koji broji 29 (dvadestidevet) obveznika.
Određeno 4 (četiri) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.
Provedena je obuka na temu „Požari otvorenog prostora“, te je izvršeno usklađivanje pripadnika sa evidencijom
ureda za obranu. Za pripadnike tima CZ kupljene su radne čizme.
2.2.

Povjerenici civilne zaštite

Predviđeni su povjerenici civilne zaštite za 4 (četiri) mjesna odbora sukladno planu civilne zaštite, ali nisu
provedeni u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje.
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PREVENTIVA

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

Plan zaštite i spašavanja

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

poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,

-

potres,

-

opasnosti od prirodnih uzroka,

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

nuklearne i radiološke nesreće,

-

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

3.2.

Plan civilne zaštite

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

4.

VATROGASTVO

Za redovnu djelatnost DVD-a Donji Andrijevci, sukladno članku 45. Zakona o vatrogastvu, u proračunu za 2016.
godinu ostvarena su sredstva u iznosu od 115.000,00 kn.

5.

SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje evidentirani su u Planu zaštite i spašavanja.
6.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one segmente
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sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju
utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju
iskustva u organizaciji i dr.
Udruge građana:
1.  Športsko- ribolovna udruga „Štuka“ , J. Kozarca 7, D. Andrijevci
2.  Lovna jedinica „Jastreb“, Zagrebačka 182, D. Andrijevci
3.  Lovna jedinica „Vepar“, J. Kaštelana 35, Novo Topolje
4.  Lovna jedinica „Srna“, I. L. Ribara 22, Staro Topolje
7.
OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU općine
7.1. Operativne snage zaštite i spašavanja
1. 
2. 
3. 
4. 

Općinski stožer civilne zaštite
Tim civilne zaštite opće namjene
Povjerenici civilne zaštite
Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevci

7.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na području općine
Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na području općine navedene su u
Planu zaštite i spašavanja.
ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava zaštite i spašavanja
zadovoljavajuće.
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena su smotriranja i
popuna Tima civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim
dokumentima, a stožer zaštite i spašavanja aktivno je uključen u provođenje mjera zaštite i spašavanja.
U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga zaštite i spašavanja kroz
provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju navedenih
zadaća.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 810-01/17-01/09 

URBROJ: 2178/04-03-17-1
Donji Andrijevci, 17.3.2017. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.
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IZVOD IZ REALIZACIJE PRORAČUNA
općine
o visini planiranih i ostvarenih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2016. godini

NAZIV POZICIJE

PLANIRANO

OSTVARENO

0,00

0,00

13.500,00

12.998,55

Poslovi zaštite i spašavanja - procjena, Plan ZiS i CZ
Vježba snaga zaštite i spašavanja

0,00
0,00

0,00
0,00

Smotriranje postrojbe opće namjene i vježba

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

DVD Donji Andrijevci
Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Slav.
Brod

115.000,00

115.000,00

5.000,00

5.000,00

UKUPNO:

145.500,00

144.998,55

Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo CZ - odore
Postrojbe civilne zaštite - odora

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

10.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članka
29. Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik br. 10/09, 2/11, 3/13, i 14/14), Općinsko vijeće općine
Donji Andrijevci na 22. sjednici održanoj 17.3.2017., donosi
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite
općine Donji Andrijevci za 2017. godinu

UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja
ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
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Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta
djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i
katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite,
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava
sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i
katastrofi prema načelu solidarnosti.
Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava
proračuna općine koja će se izdvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.
Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:
1. CIVILNA ZAŠTITA
Stožer zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite trebaju osigurati kontinuirano provođenje sustava za zaštitu i
spašavanje.
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini Republike
Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, te je stručna
potpora načelniku općine kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili
katastrofe.
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Imenovati novi Stožer civilne zaštite te načelnika, zamjenika načelnika i članove Stožera upoznati s novim
Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite,
ustrojavanjem sustava civilne zaštite, djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite,
sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u
provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite. Rok za izvršenje navedenog je 31.3.
2017. godine.
POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE,
Postrojbe civilne zaštite
Tijekom prve polovice 2017. godine, a u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i
spašavanja potrebno je izvršiti smotriranje i jednu vježbu postrojbi civilne zaštite.
U suradnji sa DUZS/PUZS Slavonski Brod – potrebno je kontinuirano vršiti popunjavanje postrojbi civilne zaštite
sa vojnim obveznicima starim do 55. godina života (promjene prebivališta, umrli, invalidi, bolesni i sl.), kao i
njihovu smotru i edukaciju.
Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim
sredstvima predviđenim proračunom, a prema planu opremanja odobrenom od općinskog načelnika.
Povjerenike civilne zaštite potrebno je upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“
broj 82/2015) a prije svega sa
- Djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih
Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća
Rok za izvršenje navedenog je druga polovica 2017. godine.
1.

VATROGASTVO:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevci kao okosnica ukupnog sustava zaštite i spašavanja na
području općine Donji Andrijevci i u 2017. godini treba biti najznačajniji operativni kapacitet sustava zaštite i
spašavanja - u spremnosti 24 sata dnevno.
U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasne postrojbe za 2017. godinu planirana je kontinuirano
osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom
prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično.
Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema Planu zaštite od požara za područje općine
Donji Andrijevci.
Dobrovoljne vatrogasce potrebno je usavršavati za sljedeće specijalnosti: pružanje prve pomoći, usavršavanje za
rad hidrauličnim alatima, u prometnim intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa.
Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva sukladno njihovim vlastitim programima i
razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje.
U području rada sa članstvom DVD-a posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao
potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.
Sredstva za financiranje redovite djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društva planiraju se temeljem članka 45.
Zakona o vatrogastvu.

2.

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

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

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

4.

SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području općine je iznimno dobra ali je u 2017. godini ovu
suradnju potrebno unaprijediti.
Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja
potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva a temeljem naučenih lekcija sa poplava, te
zbrinjavanja izbjeglica.
U okviru općine Donji Andrijevci ali i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti
sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa
pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod s ciljem
jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području općine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 810-01/17-01/10
URBROJ: 2178/04-03-17-1
Donji Andrijevci, 17.3.2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Degmečić, v.r.
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PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2017. – 2019.

Red
broj

2017.g.
2018.g.
2019.g.
(u kn)
(u kn)
(u kn)
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Stožer civilne zaštite
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Postrojbe civilne zaštite
6.000,00
6.525,00
6.525,00
Poslovi zaštite i spašavanja - procjena,
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Plan ZiS i CZ
Vježba snaga zaštite i spašavanja
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.
Smotriranje postrojbe opće namjene i
1.000,00
1.000,00
1.000,00
vježba
Redovito tekuće ažurir. priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata čl.
12.000,00
12.000,00
12.000,00
50 Pravilnika
UKUPNO:
25.500,00
25.525,50
25.525,50
VATROGASTVO
DVD Donji Andrijevci - redovna
2.
132.000,00
132.000,00
132.000,00
djelatnost
UKUPNO:
132.000,00
132.000,00
132.000,00
HGSS (Stanica Slavonski Brod)
4.
HGSS – redovna djelatnost
5.000,00
5.000,00
5.000,00
UKUPNO:
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SVEUKUPNO
162.000,00
162.525,00
162.525,00
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
OPIS POZICIJE
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11.

Na temelju članka 110. stavak 2 Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije» br. 10/09, 2/11, 3/13
i 14/14), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 23. sjednici održanoj
19.04.2017. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Proračuna općine Donji Andrijevci za 2016. godinu
I
Ovom Odlukom prihvaća se godišnji obračun Proračuna općine Donji Andrijevci za 2016. godinu.
II
Godišnjim obračunom Proračuna za 2016. godinu utvrđeni su
PRIHODI PRORAČUNA OSTVARENI U 2016.GODINI
UKUPNO RASPOLOŽIVI PRIHODI U 2016. GODINI

8.116.632,32
8.116.632,32

III
Rashodi prema pozicijama proračuna u 2016. godini utvrđeni su u iznosu od 8.199.758,32 kn.
IV
Razlika između raspoloživih prihoda i rashoda iznosi 83.126 kn što ujedno predstavlja manjak prihoda.
V
Stanje žiro računa na dan 31.12. 2016. iznosi 469.053 kn.
VI
Općina Donji Andrijevci u 2016. godini nije primala niti davala zajmove.
VII
Sastojak godišnjeg obračuna proračuna za 2016. godinu su:
- Usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Bilanca
- Izvještaj o novčanim tijekovima
- Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- Izvještaj o vlastitim prihodima
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Izvještaj o obvezama
Izvještaj o rashodima prema funkcionalnoj klasifikaciji
Bilješke
VIII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko- posavske
županije».
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-01/17-01/12
Urbroj: 2178/04-03-17-1
Donji Andrijevci, 19. 04. 2017. godine
PREDSJEDNIK
Marin Degmečić, v.r.
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OPĆINA GARČIN

51.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09
i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 28. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2017. donosi
ODLUKU
o izradi Strateškog razvojnog Programa općine Garčin
za razdoblje 2017. - 2021. godina
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Garčin daje suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta - Strateškog
razvojnog programa općine Garčin za razdoblje 2017. - 2021. godina (u daljnjem tekstu: Strategija).
Članak 2.

Strategijom će se utvrditi razvojni ciljevi usmjereni prema održivom socijalno-ekonomskom razvoju
općine Garčin, te definirati razvojni prioriteti, mjere i projekti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva Strategije.
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Članak 3.

Za izradu Strategije osnovati će se Radna skupina koja će sudjelovati u izradi Strategije.  Ovlašćuje se
Općinski načelnik općine Garčin za osnivanje i imenovanje članova Radne skupine u skladu s ovom Odlukom.
Članak 4.

Sredstva za izradu Strategije osigurati će se apliciranjem na Mjeru 7., podmjeru 7.1. „Sastavljanje i
ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga, te planova zaštite i
upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednost“ - provedba
operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“, koja će se provoditi u
okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
Članak 5.

Ovlašćuje se Općinski načelnik općine Garčin da sukladno zakonskim propisima provede postupak
odabira ovlaštene osobe i potpiše Ugovor o izradi Strategije te provede izradu strategije nakon zaprimanja
pozitivne Odluke o odabiru od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao
nadležnog tijela za provedbu javnog natječaja za podmjeru 7.1.
Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
KLASA: 021-01/17-01/90
URBROJ: 2178/06-01-17-02
Garčin, 15. ožujka 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 9/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 28. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2017. donosi
ODLUKU
o izradi projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog
dvorišta na području općine Garčin
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Garčin daje suglasnost za izradu projektne dokumentacije za izgradnju
reciklažnog dvorišta na području općine Garčin (u daljnjem tekstu: Projektna dokumentacija).
Članak 2.

Sredstva za izradu Projektne dokumentacije osigurat će se dijelom iz Proračuna općine Garčin, a dijelom
iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik općine Garčin da prijavi izradu projektne dokumentacije na Javni poziv (JP
ZO-1/2017) za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole u
cilju građenja reciklažnog dvorišta koju objavljuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te sukladno
zakonskim propisima provede postupak odabira ovlaštene osobe i potpiše ugovor o izradi Projektne
dokumentacije.
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
KLASA: 021-01/17-01/93
URBROJ: 2178/06-01-17-02
Garčin, 15. ožujka 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08), i članka
32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik“ Brodsko – posavske županije broj 9/09), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 29. sjednici održanoj 11. travnja 2017.g. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Garčin za 2017.g.
I OPĆI DIO
Članak 1.


U Proračunu općine Garčin za 2017.g. mijenja se i glasi: Proračun općine Garčin za 2017.g.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

18.983.889,12
315.000,00
7.194.400,00
11.607.600,00
-496.889,12

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

Ø
Ø
Ø

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

Ø

ë L~! Y a ! b W
! Y w! {t h [ h ü Lë ! {w9 5 {Çë ! Lù t w9 ÇI h 5 b LI
GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/
FINANCIRANJE

Ø

Članak 2.

Opći dio prihoda i primitaka koji sadrži prihode i primitke po izvorima i vrstama prihoda te rashode i
izdatke po ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se i glase kako slijedi:
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2017.g. i bit će objavljena
u "Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/17-01/100
Ur.broj: 2178/06-01-17-1
Garčin, 11. travnja 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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Na temelju stavka 4. članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 09/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 29. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine donosi
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
poboljšanja standarda i kvalitete života stanovništva
općine Garčin za 2017. godinu
Članak 1.

POSEBNI CILJ: UNAPRJEĐENJE JAVNIH POTREBA GRAĐANA
1. NAČIN OSTVARENJA: Osiguranje sredstava za pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja
U Proračunu općine Garčin osigurana su sredstva za pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja u obliku
jednokratnih pomoći u novcu ili podmirenjem računa za električnu energiju, troškove stanovanja, komunalne
naknade, vodne naknade, ogrjeva i slično. Jednokratne pomoći će se odobravati na temelju pismenog zahtjeva u
pravilu tijekom godine, a visina će se određivati ovisno o uvjetima i okolnostima u kojima živi podnositelj
zahtjeva.
Predviđena su sredstva za kapitalne donacije građanima i kućanstvima u svrhu energetske obnove
stambenih objekata.
U 2017. godini u Proračunu općine Garčin predviđena su financijska sredstva kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti
Podmirenje troškova stanovanja (režije i prehrana)
Jednokratna novčana pomoć
Novčana pomoć za rođenje djeteta
Novčana naknada studentima
Sufinanciranje troškova dječjeg vrtića
Sufinanciranje prijevoza učenika
Tuđa njega i pomoć u kući
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
-

Iznos sredstava u kn
100.000,00
105.000,00
50.000,00
80.000,00
12.000,00
55.000,00
50.000,00
100.000,00

planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 552.000,00 kn

1. NAČIN OSTVARENJA: Osiguranje financijskih sredstava za ostvarenje javnih potreba građana
vezanih za rekreaciju, kulturu i religiju
REKREACIJA

Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je
osigurati financijska sredstva u Proračunu općine.

Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o
udrugama. Općina je obvezna pomagati rad športskih udruga vodeći računa o:
- stvaranju uvjeta za rad športskih udruga, poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana u cilju
unaprjeđenja športa na području općine,
- tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.
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Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. Sredstva javnih potreba u
športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama te prema rangu natjecanja.

Tijekom 2017. godine općina planira financirati rad sljedećih udruga:

Naziv udruge
NK DILJ
LU KUNA
NK GARDUN
NK SAPCI
NK DUBRAVA
NK MLADOST
KK GARČIN
ŠKOLA NOGOMETA SAPCI
ŠK ŠAHOVNICA
RK GARČIN
NK SLAVEN
NK SELNA
OPĆINSKI NOGOMETNI TURNIR
ŠRU BREZNA
ŠRU ŠARAN
LU JELAS
KONJIČKI KLUB RAMARIN
KAPITALNE DONACIJE KLUBOVIMA
-

Iznos financijskih
sredstava u kn
30.000,00
7.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
10.000,00
24.000,00
5.000,00
17.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
7.000,00
30.000,00

planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 310.000,00 kn

KULTURA
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi određeno je financiranje kulture i kulturnih djelatnosti.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i
manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih kriterija:
- djelatnosti udruga u kulturi te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini,
- manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,
- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegove tradicije,
- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje.
Financiranje javnih potreba u kulturi općine Garčin proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na slijedećim
pretpostavkama:
utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja: udruge u kulturi
elementi financiranja: materijalni i programski troškovi.
Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se financirati iz
Proračuna općine Garčin – nastupi KUD-ova i pjevačkih skupina, koncerti, putovanja i ostalo.
Prioritet u financiranju udruga imat će udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s
dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu.
Tijekom 2017. godine općina planira financirati rad sljedećih udruga:
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Iznos financijskih sredstava u
kn
23.000,00
9.000,00
9.000,00
23.000,00
6.000,00
9.000,00
13.000,00
9.000,00
6.000,00
8.000,00

Naziv udruge
KUD VJEKOSLAV KLAIĆ Garčin
MPS BRĐANI Klokočevik
MPS STARI BEĆARI Zadubravlje
KUD LOVOR Trnjani
KUD VIS Vrhovina
MPS BIĐANI Bicko Selo
KUD SELJAČKA SLOGA Zadubravlje
KUD BISERNICA Sapci
PSS VALENTINO
UKUD BIĐANI
-
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planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 115.000,00 kn

Ostale udruge:

Naziv udruge
SUH PODRUŽNICA GARČIN
SUH PODRUŽNICA TRNJANI
UDRUGA SLIJEPIH
UDRUGA ZA UNAPRJEĐENJE ŽIVOTA INV.
UDVDR GARČIN
DRUŠTVO PRIJATELJA HAJDUKA
Sufinanciranje HCK – GCK Slavonski Brod

-

Iznos financijskih sredstava u
kn
8.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
12.000,00
2.000,00
6.000,00

planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn

RELIGIJA
Sufinancirat će se rad vjerskih organizacija:
RKT Župni ured sv. Mateja evanđeliste Garčin:
RKT Župni ured sv. Marka evanđeliste Trnjani:
Pravoslavna crkva Trnjani:


Kapitalne donacije



-

20.000,00 kn
20.000,00 kn

10.000,00 kn

30.000,00 kn

planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn

1. NAČIN OSTVARENJA: Financiranje političkih stranaka

Financirat će se rad svih parlamentarnih političkih stranaka i vijećnika prema ostvarenom broju članova u
Općinskom vijeću nakon izbora:
-

planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn
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POSEBNI CILJ: POVEĆANJE RAZINE KVALITETE I STANDARDA ODGOJA I OBRAZOVANJA
STANOVNIŠTVA
1. NAČIN OSTVARENJA: Osnovno školstvo



Tekuće donacije
Kapitalne donacije
-













5.000,00 kn
250.000,00 kn

planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 255.000,00 kn

2. NAČIN OSTVARENJA: Program predškole


Sufinanciranje održavanja programa predškole: 
-

50.000,00 kn

planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn

POSEBNI CILJ: OSIGURANJE SIGURNOSTI ŽIVOTA GRAĐANA
NAČIN OSTVARENJA: Program vatrogastva, zaštite od požara i civilne zaštite

AKTIVNOST: vatrogastvo i zaštita od požara
1.
2.

Tekuće donacije za rad društava: 


Kapitalne donacije za gradnju vatrogasnog doma:

70.000,00 kn
1.000.000,00 kn

Ukupno: 1.070.000,00 kn


AKTIVNOST: vatrogastvo i civilna zaštita
1.
2.
3.



Civilna zaštita: 



Sufinanciranje rada HGSS Slavonski Brod:
Državna uprava za zaštitu i spašavanje: 





15.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn

Ukupno: 25.000,00 kn
-

planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.095.000,00 kn
Članak 2.


Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba za koje se sredstva izdvajaju iz
Proračuna općine Garčin za 2017. godinu iznose 2.492.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u
skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
KLASA: 021-01/17-01/100
URBROJ: 2178/06-01-17-2
Garčin, 11. travnja 2017.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, br. 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15) i članaka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj
09/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 29. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine donosi
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Garčin za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Garčin za 2017. godinu za:
A. građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1.
javne površine,
2.
nerazvrstane ceste,
3.
groblja,
4.
javnu rasvjetu.
B. građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:
1.
opskrbu pitkom vodom,
2.
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
C. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:
1.
prijevoz putnika,
2.
održavanje čistoće,
3.
odlaganje komunalnog otpada,
4.
tržnice na malo.
Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih
objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja
Članak 2.

U 2017. godini gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća
sljedeće:
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Javne površine

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

PJEŠAČKI MOST PREKO LATERALNOG KANALA
U GARČINU
Izrada i postavljanje metalne konstrukcije
Ceste i slični prometni objekti
062
70.000,00
Proračun općine Garčin - 71

70.000,00

PJEŠAČKA STAZA
Izgradnja objekta
Ceste i slični prometni objekti

100%

060.4
6.310.000,00

Proračun općine Garčin - 52

6.310.000,00

100%

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

PARKING DOM KLOKOČEVIK
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

PARKING MRTVAČNICA TRNJANI
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

PRIL. CESTA I PARK. MRTVAČ. VRHOVINA
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti
063.6

063.2
55.000,00

Proračun općine Garčin - 71

55.000,00

100%

063.5
250.000,00

Proračun općine Garčin - 51

250.000,00

100%

250.000,00
Proračun općine Garčin - 42

250.000,00

100%
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OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

PARKING DRUŠ. DOM B. SELO
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
A.2. Nerazvrstane ceste

PROTUPOŽARNI PUT – DOM KLOKOČEVIK
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti
064

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

NERAZVSTANA CESTA U SAPCIMA - VOLOŠEN
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti
059.1

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

ŠUMSKA CESTA - KLOKOČEVIK
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

OBJEKT:

CESTA ODVOJAK FRANKOPANSKA-J. KOZARCA
GARČIN
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti
059.14

OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH

063.7
100.000,00

Proračun općine Garčin - 51

100.000,00

100%

25.000,00
Proračun općine Garčin - 42

25.000,00

100%

30.000,00
Proračun općine Garčin - 71

30.000,00

100%

059.12
30.000,00

Proračun općine Garčin - 51

30.000,00

100%

60.000,00
Proračun općine Garčin - 71

60.000,00

100%

NERAZVRSTANA CESTA K. O. BICKO SELO
CENTAR 857
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti
059.9
100.000,00
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PRORAČUNU:
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NERAZ. CESTA K. O. ZADUBRAVLJE – LOV.DOM 974
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti
059.11
50.000,00
Proračun općine Garčin - 51

50.000,00

100%

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

VOĆARSKA ULICA - PRODUŽETAK
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

OBJEKT:

NERAZVRSTANA CESTA GARČIN – ISTOKZAPAD
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti
059.15

OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

A.3.

059.7
1.150.000,00

Proračun općine Garčin - 52

1.150.000,00

100%

100.000,00
Proračun općine Garčin - 42

100.000,00

100%

NERAZVRSTANA CESTA KLOKOČEVIK –
ZRINSKA ULICA
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti
063.8
200.000,00
Proračun općine Garčin - 51

200.000,00

100%

Groblja

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

MRTVAČNICA U VRHOVINI
Projektna dokumentacija i početak izgradnje
Poslovni objekti

058.8
100.000,00

Proračun općine Garčin - 42

100.000,00

100%
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OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

A.4.

MRTVAČNICA U ZADUBRAVLJU
natkrivanje prostora za ispraćaj
Poslovni objekti

058.3
50.000,00

Proračun općine Garčin - 42

50.000,00

100%

Javna rasvjeta

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

B.1.
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JAVNA RASVJETA GARČIN
izgradnja
Ostali građevinski objekti

065.9
100.000,00

Proračun općine Garčin - 52
100.000,00
JAVNA RASVJETA TRNJANI
izgradnja
Ostali građevinski objekti

100%

065.9.1;
065.9.2
200.000,00

Proračun općine Garčin - 52

200.000,00

JAVNA RASVJETA ZADUBRAVLJE
izgradnja
Ostali građevinski objekti

100%

073.13
25.000,00

Proračun općine Garčin - 42

25.000,00

100%

Opskrba pitkom vodom

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

VODOVOD
izgradnja
Ostali građevinski objekti

065.13
20.000,00

Proračun općine Garčin - 42

20.000,00

100%
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Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

OBORINSKA KANALIZACIJA
izgradnja
Ostali građevinski objekti

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
IZVORI FINANCIRANJA:

KANALIZACIJA VRHOVINA, KLOKOČEVIK
izgradnja
Ostali građevinski objekti
065.2.1
065.2.1.1
270.000,00

C.3.

065.5
50.000,00

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42
Proračun općine Garčin – 52

50.000,00

220.000,00
50.000,00

100%

81%
19%

Odlaganje komunalnog otpada

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
IZVORI FINANCIRANJA:

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
izgradnja
Ostali građevinski objekti

Proračun općine Garčin - 42
Proračun općine Garčin - 52

065.15
065.15.1
70.000,00
30.000,00
40.000,00

42%
58%

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 9.485.000,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine
namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 4.


Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/17-01/100
URBROJ: 2178/06-01-17-3
Garčin, 11. travnja 2017.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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56.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 9/09 i
5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 29. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donosi
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini
na području općine Garčin za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuju se poslovni objekti na području općine Garčin koji će se graditi i objekti na
kojima će se vršiti dodatna ulaganja te opis poslova s procjenom troškova.
Članak 2.


Planirana su kapitalna ulaganja u 2017. godini na sljedećim objektima:

1.

2.

3.

4.

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

DJEČJI VRTIĆ U GARČINU
izgradnja
Poslovni objekti

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

STARAČKI DOM GARČIN
izgradnja
Poslovni objekti

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

STRAŽARNICA
rekonstrukcija
Ostali građevinski objekti

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

DOM BICKO SELO
uređenje
Poslovni objekti

058.2
100.000,00

Proračun općine Garčin - 42

100.000,00

100%

058.4
100.000,00

Proračun općine Garčin - 71

100.000,00

065.3
50.000,00

Proračun općine Garčin - 52

50.000,00

100%

058.1
50.000,00

Proračun općine Garčin - 42

50.000,00

100%
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OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

Broj: 9

SPORTSKO IGRALIŠTE I OKOLIŠ SAPCI
uređenje
Poslovni objekti

065.8
100.000,00

Proračun općine Garčin - 42

100.000,00

100%

Članak 3.
Planirana su dodatna ulaganja na sljedećoj nefinancijskoj imovini u 2017. godini:
1.

2.

3.

4.

7.

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

DOM GARČIN
rekonstrukcija i adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

DOM KLOKOČEVIK
vanjsko uređenje
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

DOM TRNJANI
rekonstrukcija i adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

AMBULANTA ZADUBRAVLJE
unutrašnje uređenje
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

DOM SELNA
uređenje
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

073.1
1.037.600

Proračun općine Garčin - 52

1.037.600

100%

073.11
70.000,00

Proračun općine Garčin - 42

70.000,00

100%

073.12
200.000,00

Proračun općine Garčin - 42

200.000,00

100%

073.10
10.000,00

Proračun općine Garčin - 42

10.000,00

100%

073.6
10.000,00

Proračun općine Garčin - 42

10.000,00

100%
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Članak 4.

Sredstva iz članka 2. i 3. ovog Programa u iznosu od 1.727.600.000,00 kuna raspoređuju se i troše za
pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/100
URBROJ: 2178/06-01-17-4
Garčin, 11. travanj 2017.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

57.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br. 26/03
– proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14, 36/15) i članka 32. Statuta općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 09/09 i
5/13), Općinsko vijeće općine Garčin, na svojoj 29. sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine donosi
PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2017. godini na području općine
Garčin za komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
javna rasvjeta.

-

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa, s naznakom izvora financiranja.
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Članak 2.

U 2017. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Garčin
obuhvaća:
1. Odvodnju atmosferskih voda
-

čišćenje cestovnih kanala


Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 40.000 kn, a financirat će se iz sredstava proračuna
općine Garčin.
2. Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje javnih i zelenih površina

- redovito košenje trave i čišćenje parkova i površina ispred objekata u vlasništvu općine i površina ispred
napuštenih kuća u svim mjesnim odborima

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 20.000 kn, a financirat će se ih sredstava Proračuna
općine Garčin.
3. Održavanje nerazvrstanih cesta
-

nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom
održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu


Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 300.000 kn, a financirat će se iz Proračuna općine
Garčin.
4. Održavanje groblja
-

redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih groblja


Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 40.000 kn, a financirat će se
iz sredstava Proračuna općine Garčin.
5. Javna rasvjeta
-

troškovi zamjene rasvjetnih tijela,
troškovi postavljanja novih rasvjetnih tijela
troškovi potrošnje električne energije za javnu rasvjetu


Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 400.000 kn, a financirat će
se iz sredstava komunalne naknade.
Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 800.000,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine
namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
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Članak 4.


Ovaj Program stupa osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

KLASA: 021-01/17-01/100
URBROJ: 2178/06-01-17-5
Garčin, 11. travnja 2017.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

58.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta općine
garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće opine Garčin na 29.
sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donosi
PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA
razvojnih programa općine Garčin
za razdoblje 2017. - 2019. godine
Članak 1.
Plan razvojnih programa za razdoblje 2017. - 2019. godine (u dalnjem tekstu: Plan) sadrži razvojne
programe prema ciljevima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:
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Članak 2.
Ovaj Plan primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine, a bit će objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" i na službenoj stranici općine Garčin: www.opcina-garcin.hr.
KLASA: 021-01/17-01/100
URBROJ: 2178/06-01-17-6
Garčin, 11. travnja 2017.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

59.
Na temelju članka 8. Zakona o naseljima („Narodne novine“, broj 54/88) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj
29. sjednici održanoj dana 11. travnja 2017. donosi
ODLUKU
o imenovanju ulice u naselju Klokočevik
I.


Na području naselja Klokočevik imenuje se ulica:
-

„Grobljanska ulica“ – obuhvaća nerazvrstanu cestu na k. č. 1868 i k. č. 980 k. o. Klokočevik
II.



Za postavljenje ploča s nazivima ulice zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Garčin.
III.


Sve promjene u nazivima ulica izvršit će Državna geodetska uprava u skladu s člankom 14. i 7. stavak 1.
alineja 1. Zakona o naseljima.
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
KLASA: 021-01/17-01/101
URBROJ: 2178/06-01-17-02
Garčin, 11. travnja 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

60.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
9/09) i Odluke o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja općine Garčin (Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije br 21/14.) Općinsko vijeće općine Garčin na 29. sjednici održanoj dana 11.
travnja 2017.g. donosi
ODLUKU
o otpisu nenaplativih potraživanja
I






Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je Odluku o otpisu nenaplativih potraživanja i to za:
MALOGORSKI MARIJAN- za poslovni prostor u Zadubravlju u iznosu od 24.783,69
POLJAK d.o.o. – za poslovni prostor u Klokočeviku u iznosu od 29.661,43
MILJEVIĆ ŽELJKA – za poslovni prostor u Selni u iznosu od 18.563,50
PLINSKA MREŽA – sufinanciranje građana u iznosu od 59.897,10
II




Potraživanja se otpisuju zbog nemogućnosti naplate.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/17-01/102
Urbroj: 2178/06-17-01-1
Garčin, 11.travanj 2017.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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61.

Na osnovu članka 103. Zakona o cestama (N.N. broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te članka 32. Statuta
općine Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko vijeće općine Garčin, na
svojoj 29. sjednici održanoj dana 11. travnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o zamjeni nekretnina
Članak 1.
Vrši se zamjena dijela nekretnine u vlasništvu općine Garčin, koja je upisana u z.k. uložak broj 1551, k.o.
Klokočevik, i koja se sastoji iz:
2
- kčbr.1868/2 – Put poljski u Karatovcu sa površinom od 690 m ,
a koja u naravi predstavlja obradivo poljoprivredno zemljište.
za nekretninu u vlasništvu Ratimira Santić iz Slavonskog Broda, Ivana Cankara 21, koja je upisana u z.k. uložak
broj 2042, k.o. Klokočevik, a koja se sastoji iz:
2
- kčbr. 983/6 – Put Pogledovac sa površinom od 202 čhv., tojest 726 m .
i koja u naravi predstavlja put.
Članak 2.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, će temeljem ove Odluke, i Ugovora o zamjeni
nekretnina, izvršiti zamjenu nekretnina sukladno članku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
Obrazloženje:
Provjerom na licu mjesta, utvrđeno je da kčbr. 983/6, k.o. Klokočevik, ima status puta., dok je kčbr. 1868/2, k.o.
Klokočevik, obradivo poljoprivredno zemljište u posjedu Ratimira Santić.
Kako je riječ o nekretninama koje se nalaze na području stare grafičke izmjere, iz 19. stoljeća, te kako je ranije
snimljeni put promijenio svoju lokaciju u tom dijelu svoje trase, Općinsko vijeće je donijelo navedeno Odluku o
zamjeni nekretnina.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/17-01/103
Urbroj: 2178/06-01/17-01
Garčin, 11. travnja 2017. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mato Jerković, v.r.
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62.

Na osnovu članka 103. Zakona o cestama (N.N. broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te članka 32. Statuta
općine Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko vijeće općine Garčin, na
svojoj 29. sjednici održanoj dana 11. travnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi,
nerazvrstane ceste - neotuđivog vlasništvo općine Garčin
Članak 1.
Upisuje se i uknjižuje status nekretnine javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, uknjižene u neotuđivo
vlasništvo općine Garčin, koja je upisana u z.k. uložak broj 2042, k.o. Klokočevik, a koje se sastoje iz:
-kčbr. 983/6 – Put Pogledovac sa površinom od 202 čhv., tojest 726 m2.
Članak 2.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, će temeljem ove Odluke, otpisati navedenu nekretninu u
novi zemljišno-knjižni uložak, iste katastarske općine, i uknjižiti ju kao Javno dobro u općoj uporabi –
nerazvrstana cesta, a kao vlasništvo općine Garčin.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
Obrazloženje:
Provjerom na licu mjesta, utvrđeno je da kčbr. 983/6, k.o. Klokočevik, ima status javnog dobra u općoj uporabi –
nerazvrstana cesta, kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, pošto navedena nekretnina služi za prolaz i pristup
okolnom poljoprivrednom i građevinskom zemljištu, građana općine Garčin.
Sukladno navedenom, Općinsko vijeće općine Garčin je donijelo ovu Odluku o upisu i uknjižbi statusa javnog
dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste, uknjižene kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, sve kao nadležne
jedinice lokalne samouprave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/17-01/104
Urbroj: 2178/06-01/17-01
Garčin, 11. travnja 2017. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mato Jerković, v.r.
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63.

Na osnovu članka 100. i 131. Zakona o cestama (N.N. broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te članka 32. Statuta
općine Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko vijeće općine Garčin, na
svojoj 29. sjednici održanoj dana 11. travnja 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o upisu statusa nerazvrstanih cesta na području općine Garčin,
kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Garčin
Članak 1.
Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Garčin, nekretnine Javnog dobra, koje čine nerazvrstane ceste,
upisane u z.k. uložak broj NOVI, k.o. Zadubravlje, a koje se sastoje iz:
-kčbr. 967 – Put
-kčbr. 972 – Put
-kčbr. 973 – Put
-kčbr. 977 – Put

Blok Zadubravlje sa površinom od 2.140 m2,
2
Blok Zadubravlje sa površinom od 8.412 m ,
2
Blok Zadubravlje sa površinom od 3.808 m ,
2
Blok Zadubravlje sa površinom od 9.925 m .
Članak 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
Članak 3.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne dokumentacije,
izvršit će otpis nekretnina iz članka 1. ove Odluke, u novi z.k. ulošak, k.o. Zadubravlje, uz istovremenu uknjižbu
nekretnina, kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/17-01/105
Urbroj: 2178/06-01/17-01
Garčin, 11. travanj 2017. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

14.

Na temelju članka 101. Zakona o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.) i članka 47.
Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/13) općinski načelnik općine
Podcrkavlje donosi:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju cesta u naselju Rastušje
općina Podcrkavlje
Članak 1.

U Odluci o razvrstavanju cesta u naselju Rastušje Općina Podcrkavlje ( „Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 18/16 ) u članku 1. točki 1. iza k.č.br. 76/2 stavlja se zarez i dodaje „2089/169“.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 340-01/16-01/10
URBROJ: 2178/13-02-17-24
Podcrkavlje, 03. svibnja 2017.
NAČELNIK
Tomislav Trtanj, v.r.
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15.

Na temelju članka 101. Zakona o cestama ( NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14. ) i članka 47.
Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/13) općinski načelnik općine
Podcrkavlje donosi:
ODLUKU
o razvrstavanju cesta u naselju Dubovik općina Podcrkavlje
Članak 1.


Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste razvrstavaju se slijedeće ceste u naselju Dubovik:
1.

Cesta „CESTA KROZ SELO“ kojoj pripadaju k.č.br. 425/1, 47, 63/2, 425/2, 426, 264 i 265 u k.o.
Dubovik.
Članak 2.


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 340-01/17-01/4
URBROJ: 2178/13-02-17-2
Podcrkavlje, 03. svibnja 2017.
NAČELNIK
Tomislav Trtanj, v.r.
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16.

Na temelju članka 101. Zakona o cestama ( NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14. ) i članka 47.
Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/13) općinski načelnik općine
Podcrkavlje donosi:
ODLUKU
o razvrstavanju cesta u naselju Kindrovo općina Podcrkavlje
Članak 1.


Ovom Odlukom u nerazvrstane ceste razvrstavaju se slijedeće ceste u naselju Kindrovo:
1.
Cesta „DVORIŠTE“ kojoj pripada k.č.br. 421 u k.o. Kindrovo
2.
Cesta „GRADAC“ kojoj pripadaju k.č.br. 116/65 i 116/69 u k.o. Kindrovo
Članak 2.


Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 340-01/17-01/5
URBROJ: 2178/13-02-17-2
Podcrkavlje, 03. svibnja 2017.
NAČELNIK
Tomislav Trtanj, v.r.
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OPĆINA SIKIREVCI

8.


Temeljem članka 85.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 10/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), povjerenik Vlade
Republike Hrvatske u općini Sikirevci (“Narodne novine” broj 8/2017.), dana 27 . ožujka 2017. g. donosi




ODLUKU

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

na području općine Sikirevci za 2016. godine
I.



Povjerenik Vlade Republike Hrvatske koji obavlja poslove iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela
općine Sikirevci usvaja Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Sikirevci za
2016.godinu.

II.

Tekst Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Sikirevci za 2016.godinu
sastavni je dio ove Odluke.
III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
U OPĆINI SIKIREVCI
KLASA:363-03/17-01/1
URBROJ:2178/26-01-17-02
Sikirevci, 27. ožujak 2017. godine
POVJERENIK VLADE RH
odv. Javorko Novak, v.r.
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9.

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Sikirevci za 2016. godinu

•

OPĆI PODACI

Općina Sikirevci jedinica je lokalne samuprave u sastavu Brodsko-posavske županije koja obuhvaća naselja:
Sikirevci i Jaruge.
a)
Zemljopisni položaj te položaj u odnosu na druge županije, susjedne općine, ukupnu površinu i
geografske-klimatske karakteristike.

Općina Sikirevci je smještena u Brodsko – posavskoj županiji u krajnjem jugoistočnom djelu. Smještena
je između autoceste Zagreb- Lipovac i rijeke Save, na regionalnoj cesti Osijek – BiH. Neposredna blizina
graničnog prijelaza u Slavonskom Šamcu i dobar prometni položaj na prometnom križanju autoceste i ceste za
Osijek te sama autocesta, daju dobre mogućnosti za prostorni i ukupni razvoj općine. općina Sikirevci je jedna od
pograničnih općina. U županiji graniči sa općinom Oprisavci, Velika Kopanica, Gundinci i Slavonski Šamac. Na
istočnoj strani ima granicu sa općinom Babina Greda u Vukovarsko – srijemskoj županiji.
Klimatske osobine prostora općine odlikuje homogenost klimatskih prilika što je odlika umjereno
kontinentalne klime koja prevladava na širem području.

Tablica 1. Opći podaci općine SIKIREVCI

OPĆINA
Adresa
Županija
OIB
Telefon/Fax
E-mail
WEB
b)

SIKIREVCI
Ulica Ljudevita Gaja 4/a, 35224 Sikirevci
Brodsko-posavska
58216299647
+385 (0)35 481 215
opcina.sikirevci@sb.t-com.hr
www.opcina-sikirevci.hr

Broj stanovnika i gustoća naseljenosti

Prema Zakonu o područjima županija , gradova i općina u Republici Hrvatskoj iz 1997.g. općina ima 2 naselja:
Sikirevci i Jaruge.
Općina Sikirevci zauzima površinu od 29,5 km² .
Na području općine Sikirevci prema rezultatima popisa stanovništva 2011. godine živi 2.476 stanovnika , a na
području Jaruga 689 stanovnika
Prema tom popisu stanovništva broj stanovnika po naseljima je:
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Tablica 2. Broj stanovnika po naseljima u općini Sikirevci prema popisu stanovništva iz 2011. godine
(izvor:www.dzs.hr)
Naselje
Broj stanovnika
Sikirevci
1.781
Jaruge
695
Ukupno
2.476

•

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM U OPĆINI

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) – u daljnjem tekstu Zakon, u članku 21. navedeno je da su
JLS, pa tako i Općina Sikirevci– u daljnjem tekstu Općina, dužne izraditi Plan gospodarenja otpadom, te za
prijedlog Plana ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave – u
daljnjem tekstu JLS, nadležnog za poslove zaštite okoliša.
Plan se donosi za razdoblje od 6 godina a njegove izmjene prema potrebi. Općina je sukladno obavezi prema
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske (NN 130/05), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-2015
(NN 85/07, 126/10, 31/11) te Planom gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje 2008.2015. godine (Službeni vjesnik „Brodsko-posavske županije“ br. 15/08) donijela na svojoj 35. sjednici održanoj
11.04.2013. godine Plan gospodarenja otpadom općine Sikirevci za razdoblje od 2013.-2020. godine – daljnjem
tekstu Plan, koji je objavljen u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 06/13.
Cilj Plana je definirati osnovne okvire za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području općine u
navedenom razdoblju.
Plan gospodarenja otpadom je uz Prostorni plan jedan od temeljnih dokumenata kojim se analizira, određuje i
usmjerava gospodarenje otpadom odnosno sustav gospodarenja otpadom na području općine i to u skladu sa
obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih lokalnih i planskih
dokumenata.
Izvješće o provedbi Plana za 2016. godinu izrađuje se sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom (NN 94/13).
Prema Zakonu, gradovi i općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom.
Prema mjestu nastanka otpad se dijeli na:
- komunalni i
- proizvodni.
Ovisno o svojstvima otpada dijelimo ga na :
- opasni,
- neopasni i
- inertni otpad.
Prema Strategiji gospodarenja otpadom RH, Planu gospodarenja otpadom RH i Planu gospodarenja otpadom
Brodsko-posavske županije, cilj je smanjiti nastajanje otpada, smanjiti rizike od otpada (uspostavom sustava koji
će djelovati tako da u komunalnom otpadu ne bude opasnog otpada) i smanjiti količine koje se odlažu.
U komunalnom otpadu su vrijedni sastojci koji se dijelom mogu reciklirati, kompostirati i na koncu upotrijebiti kao
izvor energije.
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Gradnja građevina namijenjenih skladištenju, obradi i zbrinjavanju otpada (u ovom slučaju reciklažnih dvorišta)
od interesa je za općinu, ali i za Republiku Hrvatsku.
Prema Zakonu, JLS dužna je na svom području osigurati:
• javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
• odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada,
• sprječavanje odbacivanja otpada, te uklanjanje tako odbačenog otpada,
• provedbu Plana gospodarenja otpadom RH, te ovog Plana,
• provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i
• mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Provedbu navedenih obveza JLS je dužna osigurati na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, mjerama
koje su u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost
rada.
Kako bi se spriječilo odbacivanje otpada u okoliš i zaštitilo isti, JLS je dužna provoditi slijedeće mjere:
• uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
• uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
• provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja JLS radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a
posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada,
• druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela JLS o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.
Odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada osigurava JLS na način da se osigura:
• funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području kao
prijelaznog rješenja do izgradnje reciklažnog dvorišta,
• postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, metala,
stakla, plastike i tekstila na javnoj površini,
• obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika
za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila i
usluga prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.
JLS koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta.
Općina je u obvezi uskladiti postojeći Plan gospodarenja otpadom općine Sikirevci za razdoblje od 2013.-2020.
godine s novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).
Kako je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
objavljena je u Narodnim novinama br. 3 iz 2017. godine potrebno je u 2017.g. planirati donošenje novog Plana
gospodarenja otpadom općine Sikirevci.
•

CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE

Plan je organizirano provođenje glavnih ciljeva koji proizlaze iz Strategije gospodarenja otpadom u Republici
Hrvatskoj (NN 130/05), Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022.god (NN
3/17), te Plana gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje 2008.-2015.godine (Službeni
vjesnik „Brodsko-posavske županije“ br. 15/08).
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Ciljevi koji se namjeravaju postići:
-
sanacija i zatvaranje »crnih točaka«, divljih odlagališta koja su visoko opterećena opasnim i neopasnim
otpadom,
-
povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada,
-
smanjivanje količine otpada koji se trajno odlaže,
-
sprječavanje nastajanja otpada na izvoru,
-
uspostavu sistema kompostiranja komunalnog biootpada,
-
razvijanje svijesti građana o važnosti pravilnog postupanja sa otpadom.
Nastojanja da se smanje količine otpada koji se odlaže te da se iste zbrinu na ekološki prihvatljiv način razvijeno je
kroz koncept „cjelovitog sustava gospodarenja otpadom“. Koncept „Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom“ pri
tome podrazumijeva provođenje cijelog niza mjera koje se odnose na praćenje i postupanje s otpadom od mjesta
nastanka pa do mjesta konačnog zbrinjavanja. Mjere se odnose na prihvat, reciklažu, obradu i zbrinjavanje, i
moraju se voditi kriterijima zaštite okoliša, ekonomskim načelima i društvenom prihvatljivošću. Navedeno se
može postići samo odgovornim i razumnim postupanjem s proizvedenim otpadom.
Cjeloviti sustavi gospodarenja otpadom definiraju zbirne radnje koje uključuju sljedeće
hijerarhijske postavke:
Izbjegavanje nastanka otpada,
Smanjenje količina i vrsta otpada,
Ponovna upotreba otpada za istu namjenu uz obradu,
Recikliranje otpada, iskorištavanje uz obradu,
Obrada otpada,
Odlaganje otpada.
Ciljevi Plana su stvaranje efikasnog sustava gospodarenja otpadom. Sustav, osim efikasnosti koja se mora razvijati
sa postojećim trendovima na terenu, mora biti ekonomski isplativ te po mogućnosti samoodrživ.
Planom su predviđene i mjere za povećanje izdvajanja korisnih kategorija otpada iz komunalnog otpada i to:
•
•
•

edukacijom stanovništva,
edukacijom poduzetnika i obrtnika,
suradnjom s nevladinim sektorom na području edukacije, kao i niz drugih mjera.

•

OSTVARENO U SKLADU S DEFINIRANIM MJERAMA I CILJEVIMA

Općina će postepeno implementirati mjere cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Programi implementacije
mjera iziskuju znatna materijalna sredstva, te se u okvirima mogućnosti razvija mrežni sustav.
•

Komunalno poduzeće

Na području općine, mješoviti komunalni otpad prikuplja tvrtka Jakob Becker d.o.o. iz Gornje Vrbe na temelju
ugovora o koncesiji.
Otprilike 70% kućanstava na području općine koristi ovakav način prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
odnosno posjeduje ili spremnike zapremine 120 L ili dodatne vreće od 120 L.
Komunalni otpad iz domaćinstava prikuplja se u PVC posudama od 120 litara s poklopcem koji sprječava pristup
životinjama i širenje neugodnih mirisa. Pored posuda zabranjeno je ostavljanje ostalog otpada i raznih vrećica koje

Strana: 1516

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 9

omogućavaju razbacivanje otpada i nekontrolirano rasipanje. Posudu sa komunalnim otpadom korisnici iznose
ispred ulaza objekta uz rub kolnika do 7 sati na dan odvoza.
Komunalni otpad odvozi se jedan puta tjedno u naselju Sikirevci i Jaruge, prema planu odvoza o kojem su
korisnici pravovremeno obaviješteni. Za odvoz dodatnih količina otpada korisnici mogu zatražiti veću posudu ili
odvoz van reda odvoza otpada.
Pravne osobe u pravilu otpad odlažu u posude od 120 litara ili 240 litara, te kontejnere 1.100 litara i 5-7 m³. Veličina
posuda je definirana u Ugovoru koji Komunalno poduzeće sklapa sa korisnikom
Na javnim površinama na:
- Sikirevačkom groblju, tri kontejnera zapremnine 5 m³
- Jaruškom groblju, dva kontejnera zapremnine 5 m³
Komunalni otpad se sakuplja pomoću specijalnih vozila MAN kapaciteta 10 m³ i 6 m³. Kamion kapaciteta 10
m³ ima sustav prešanja otpada s potisnom pločom. Kamion je zatvoren sa svih strana tako da nije moguće
rasipanje otpada. Na vozilu je univerzalni automat za pražnjenje posuda i omogućava pražnjenje kanti i
kontejnera od 120 do 1.100 litara. Na prikupljanju otpada rade dva radnika i vozač.
•

Komunalna oprema

Korisnici usluge prikupljanja otpada na području općine koriste spremnike zapremine 120 L te dodatne vrećice od
120 L za povremeni odvoz viška otpada.
Općina je u 2015. godini u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izgraditi zelene otoke na
5 predviđenih lokacija. Na zelenim otocima planiraju se postaviti spremnici za sakupljanje sljedećih vrsta otpada:
• papir,
• staklo,
• PVC,
• tekstil,
• baterije.
Lokacije zelenih otoka na području općine su:
•
•

Sikirevci - k.o.Sikirevci ( 4 zelena otoka)
Jaruge - k.o.Jaruge
( 1 zeleni otok)

Naplata odvoza otpada
Sadašnji model naplate odvoza komunalnog otpada se temelji na obračunskoj jedinici po volumenu zadužene
posude.
Domaćinstva – posuda 120 l – 46,24 kn
Pravne osobe – posuda 120 l – 68,53 kn
Spremnik 1100 l – 616,30 kn
•

Ukupne količine sakupljenog otpada na području općine u 2016. godini

U 2016. godini je na području općine Sikirevci ukupno prikupljeno 146,55 t miješanog komunalnog otpada.
U 2015. godini je na području općine Sikirevci ukupno prikupljeno 264,36 t miješanog komunalnog otpada.
Na području općine ne postoji građevina za zbrinjavanje, odnosno odlaganje komunalnog otpada. Sav nastali
miješani komunalni otpad odvozi se na odlagalište otpada na odlagalište komunalnog otpada Čistoća u
Županju.
Tvrtka "Jakob Becker" d.o.o. Gornja Vrba usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja
biorazgradivog komunalnog otpada vrši i na na području općina Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Gornja
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Vrba, Klakar, Oriovac, Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci i Slavonski Šamac putem spremnika od pojedinih korisnika i
prijevoz tog otpada na odlagalište komunalnog otpada u Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška i Čistoća Županja d.o.o.
Županja .
Također, na području općine (po kućanstvima) ne provodi se selektivno prikupljanje komunalnog otpada kao što su
staklo, papir, PET ambalaža i sl., već se sav komunalni otpad zajedno miješa i odlaže u spremnike ili vrećice
predviđene prikupljanju miješanog komunalnog otpada.
•

Edukacija

U 2017. godini se planira provesti edukacija stanovništva o razvrstavanju otpada putem edukativnih radionica i
letaka.
•

OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM
KATEGORIJAMA OTPADA

Na području općine Sikirevci nema opasnog otpada.
•

ZAKLJUČAK

Kako bi se postojeće stanje uskladilo sa zahtjevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
tijekom 2017. godine Općina Sikirevci treba uložiti dodatne napore u provođenju zadanih ciljeva.
Kako bi se ispoštovali zakonski zahtjevi u 2017. godini potrebno je:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

izraditi Reviziju Plana kako bi se uskladio sa novim Zakonom,
izraditi novi cjenik odvoza otpada, plan naplate i sakupljanja otpada (nakon donošenja Uredbe o
komunalnom otpadu),
raspisati javni natječaj za prijem u službu komunalnog redara
donijeti novu Odluku o komunalnom redu (nakon donošenja Uredbe o komunalnom otpadu),
pripremiti dokumentaciju za prijavu projekata za dobivanje sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost,
pristupiti nabavi komunalne opreme za sustav odvojenog sakupljanja otpada te podjela istih po
kućanstvima,
nakon što se stvore odgovarajući uvjeti za odvojeno prikupljanje različitih vrsta komunalnog otpada
potrebno je provoditi dodatne mjere edukacije stanovništva kako bi se povećao postotak odvojenog
prikupljanja posebnih kategorija otpada,
uspostaviti sustav učinkovitog komunalnog redarstva koji bi na terenu nadgledao postupanje sa otpadom,
nastaviti s daljnjom edukacijom stanovništva o razvrstavanju otpada putem edukativnih radionica i letaka.

Za značajnije smanjenje količina otpada trebati će dulje vrijeme i disciplinirano pridržavanje svih predviđenih
mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada, te smanjenje količina otpada koje se trajno odlažu na
odlagališta.






KLASA:363-03/17-01/1
URBROJ:2178/26-01-17-01
Sikirevci, 22.ožujak 2017.g.
OPĆINA SIKIREVCI
POVJERENIK VLADE RH
JAVORKO NOVAK, v.r.
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10.

Na temelju članka 30.stavak 2. «Zakona o vatrogastvu» (“NN br. 139/04.-pročišćeni tekst i 174/04.) i
članka 26.Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”br.3/06.), imenovani
povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika općine
Sikirevci daje :


SUGLASNOST

na imenovanje zapovjednika i dozapovjednika postrojbe
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jaruge
I.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Sikirevci daje svoju suglasnost dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Jaruga na imenovanog zapovjednika i dozapovjednika izabranih na redovnoj Izbornoizvještajnoj godišnjoj skupštini DVD-a Jaruge, održanoj dana 11.ožujka 2017.god. .






Imenovani su :
1. Darko Jurković,OIB:08716561063, iz Jaruga, ul. Josipa Đuzela broj 8., za zapovjednika
DVD-a Jaruge
2.Nikola Joskić,OIB 42513524978,iz Jaruga, Ul.Savska 15. za zamjenika zapovjednika
DVD-a Jaruge
II.
Ova Suglasnost stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".


OPĆINA SIKIREVCI


KLASA: 810-01/17-01/5
URBROJ:2178/26-01-17-1
Sikirevci, 24. travanj 2017.god.
Povjerenik Vlade RH
za općinu Sikirevci:
JAVORKO NOVAK, v.r.
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11.

Na temelju članka 30.stavak 2. «Zakona o vatrogastvu» (“NN br. 139/04.-pročišćeni tekst i 174/04.) i
članka 47.Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”br.3/06.), imenovani
povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika općine
Sikirevci ("Narodne Novine"br. 8/17.) daje :


SUGLASNOST

na imenovanje zapovjednika i dozapovjednika
Vatrogasne zajednice općine Sikirevci
I.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Sikirevci daje svoju suglasnost vatrogasnoj
zajednici općine Sikirevci na imenovanog zapovjednika i dozapovjednika izabranih na redovnoj Izbornoizvještajnoj godišnjoj skupštini VZO-a Sikirevci, održanoj dana 26.travnja 2017.god..






Imenovani su :
1. Martin Živić,OIB 14771806808, ul.Bartola Kašića br.26.,Sikirevci, za zapovjednika
2. Darko Jurković, OIB 08716561063 , ul. J.Đuzela br.8.Jaruge, za zamjenika zapovjednika
II.
Ova suglasnost stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".


OPĆINA SIKIREVCI


KLASA: 810-01/17-01/5
URBROJ:2178/26-01-17-1
Sikirevci, 05. svibanj 2017.god.
Povjerenik Vlade RH
za Općinu Sikirevci:
JAVORKO NOVAK,v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

6.

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br.80/13, 78/15) te članku
31. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br.
3/17) i članka 85.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01,
60/01, 129/05, 10/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te nakon provedenog postupka Ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Velika Kopanica
(“Narodne novine” broj 8/2017.), dana 16. svibnja 2017. g. donosi
ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Velika Kopanica
Članak 1.
Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Velika Kopanica donio je Odluku o započinjanju
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
općine Velika Kopanica (u daljnjem tekstu: IV. ID PPUO Velika Kopanica), (KLASA: 350-02/17-01/10,
URBROJ: 2178/12-01-17-01 od 14. ožujka 2017.) prema kojoj je Općina Velika Kopanica u suradnji s Upravnim
odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije provela postupak Ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Velika
Kopanica.
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetne IV. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja općine Velika Kopanica neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da
nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
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Članak 2.
Razlozi za izradu i donošenje IV. ID PPUO Velika Kopanica su sljedeći:
- postojeći Prostorni plan uređenja općine Velika Kopanica uskladiti sa stvarnim stanjem na terenu,
- proširenje postojećih zona,
- određivanje lokacija, uvjeta i djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnim, industrijskim i ostalih
gospodarskim zonama,
- proširenje građevinskih područja naselja i korekcije postojećih granica građevinskih područja,
- obnovljivi izvori energije,
- prenamjena poljoprivrednog zemljišta u stambeno-poslovno područje,
- ucrtavanje nerazvrstanih cesta na području općine, ucrtavanje turističkih biciklističkih staza,
- usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13),
- usklađivanje sa Zakonom o održivim gospodarenjem otpadom („Narodne novine“ 94/13) te
- ostali pristigli prijedlozi.
Ciljevi i programska polazišta za izradu IV. ID PPUO Velika Kopanica sukladni su:
1. Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske (Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i
stanovanja, Zavoda za prostorno planiranje, Zagreb 1997. i 2013. godine) i
2. Odluci o donošenju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske („Narodne novine" broj 50/99. i
84/13),
3. Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja Brodsko posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije broj 4/01, 6/05, 11/07. i 14/8 – pročišćeni tekst, 5/10 i 9/12).
Polazišta za izradu IV. Izmjena i dopuna Plana je plan šireg područja (Prostorni plan Brodsko- posavske
županije) i važeći PPUO.
IV. Izmjenom i dopunom Plana trebaju se osigurati prostorno-planski preduvjeti za brži gospodarski razvoj
(razvoj gospodarskih djelatnosti), razvoj i uređenje svih naselja, kao i gradnju odgovarajuće infrastrukture.
Članak 3.
U provedenom postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. ID PPUO Velika
Kopanica u cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš izmjena i dopuna prostornog plana koji je
predmet ovoga postupka, Općina Velika Kopanica zatražila je mišljenja sljedećih tijela i/ili osoba određenih
posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su sljedeća mišljenja:
1. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša 9, 10110 Zagreb,
KLASA: 350-05/17-01/95, URBROJ: 376-10-17-2 od 27. ožujka 2017., zaprimljeno 30. ožujka 2017.
Navedenim mišljenjem obavještavaju da nisu nadležni za davanje predmetnih mišljenja.
2. Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, I.G. Kovačića, 35000 Slavonski Brod, KLASA:
024-01/17-01/126, URBROJ: 2178/1-10-02-17-02 od 29. ožujka 2017., zaprimljeno 30. ožujka 2017.godine.
Navedenim mišljenjem tvrde da nije potrebna izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Velika Kopnica.
3. Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci, KLASA: 350-01/17-01/8,
URBROJ: 2178/04-03-17-2 od 29. ožujka 2017, zaprimljeno 31. ožujka 2017. godine.
Navedenim mišljenjem tvrde da za izradu IV. izmjena i dopuna Prostorno plana općine Velika Kopanica nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
4. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10 000 Zagreb, Broj: 4211-100-386/17 od 29. ožujka 2017. g,
zaprimljeno 3. travnja 2017.godine.
Navedenim mišljenjem tvrde da nema potrebe za provedbomStrateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja općine Velika Kopanica.
5. Plinacro d.o.o., Savska 88a, 10000 Zagreb, KLASA: PL-17/1144, URBROJ: TRN-17-2, od 30.3.2017.
godine, zaprimljeno 3.travnja 2017.godine.
Navedenim mišljenjem obavještavaju da Plinacro d.o.o. na području općine Velika Kopanica nema objekata
niti da namjerava graditi nove.
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6. HŽ Infrastruktura, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb, njihov broj: 1739/17, 1.3.1/GI od 30.3.2017.godine,
primljeno 3. travnja 2017. godine
Navedenim mišljenjem obavještavaju nas da nema potrebe za provedbom strateške procjene utjecaja na okoliš
za predmetne IV. izmjene i dopune Prostornog plana općine Velika Kopanica.
7. Brodsko-posavska županije, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša, P.Krešimira IV. br.
1, 35000 Slavonski Brod, KLASA: 351-02/17-01/15, URBROJ: 2178/1-03-17-4 od 30. ožujka 2017.godine,
primljeno 3. travnja 2017.godine.
Navedenim mišljenjem tvrde da u odnosu na njihovu nadležnost, nema potrebe za provedbom postupka
strateške procjene utjecaja na okoliša za IV. izmjene i dopune Prostornog plana općine Velika Kopanica.
8. Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja 12, 35224 Sikirevci, KLASA: 350-02/17-01/2, URBROJ: 2178/26-01-1701 od 29. ožujka, primljeni 4 travnja 2017.g.
Navedenim mišljenjem obavještavaju da nema potrebe za provođenjem strateške procjene utjecaja na okoliš
za IV. izmjene i dopune Prostornog plana općine Velika Kopanica.
9. Hrvatske šume d.o.o., UPŠ Nova Gradiška, Strossmayerova 11, 35400 nova Gradiška, URBROJ: NG-05DJ-17- 618/02 od 29. ožujka 2017., primljeno 4. travnja 2017. godine
Navedenim mišljenjem tvrde da nemaju nikakvih primjedbi niti uvjeta koji bi zahtjevali potrebu provedbe
strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna PPUO Velika Kopanica.
10. Općina Gundinci, Stjepana Radića 4, 35222 Gundinci, KLASA: 350-01/17-01/9, URBROJ: 2178/0501/17-2 od 3. travnja 2017.g, primljeno 4. travnja 2017.godine.
Navedeno mišljenje je pozitivno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Velika Kopanica.
11. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu,
Starčevićeva 43, 35000 Slavonski Brod, KLASA: 612-08/17-10/0139, URBROJ: 532-04-02-06/1-17-2 od 31.
ožujka 2017.g, primljeno 4. travnja 2017.godine.
Navedenim mišljenjem tvrde da ne postoji potreba strateške procjene utjecaja na okoliš iz njihove perspektive
zaštite kulturne baštine.
12. Centar za gospodarenjem otpadom Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26, 35000 Slavonski Brod,
KLASA: 351-02/17-01/02, URBROJ: 2178/01-33-17-02 od 5. travnja 2017.godine, primljeno 6. travnja
2017.godine.
Navedenim mišljenjem tvrde da nemaju nikakvih primjedbi i prijedloga kod IV. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenje općine Velika Kopanica.
13. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava brodsko-posavska, I. Brlić Mažuranić 9, 35000
Slavonski Brod, Broj: 511-11-04-9/4-2828/1-17 od 5.travnja 2017.g, primljeno 7. travnja 2017.godine.
Navedenim dopisom obavještavaju da PU brodsko- posavska neće sudjelovati u postupku provedbe utjecaja
na okoliš te stoga neće ni izdavati mišljenje za predmetni strateški razvojni program općine Velika Kopanica.
14. Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, 35000 Slavonski Brod, Broj: AV/1101/2017 – 11.4.2017., primljeno 12.
travnja 2017.godine
Navedenim mišljenjem tvrde da iz njihovog djelokruga IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine
Velika Kopanica nemaju vjerojatnog značajnog utjecaja na okoliš.
15. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, KLASA: 350-05/17-01/89,
URBROJ: 530-05-3-2-1-17-3, od 7. travnja 2017. godine, primljeni 13. travnja 2017.godine.
Navedenim mišljenjem tvrde, iz okvira njihove nadležnosti, da se za IV. izmjene i dopune Prostornog plana ne
mogu očekivati značajniji negativni utjecaji na sastavnice okoliša te da nije potrebno provoditi postupak
procjene utjecaja na okoliš.
16. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Planinska 2a, 10000 Zagreb,
KLASA: 351-03/17-01/62, URBROJ: 525-10/0532-17-2 od 6. travnja 2017. godine, primljeno 13. travnja
2017.godine.
Navedenim dopisom utvrđeno je da Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane nije
nadležno za izdavanje traženog mišljenja.
17. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
KLASA: 612-07/17-58/126, URBROJ: 517-07-2-1-1-17-2 od 12. travnja 2017.godine, primljeno 14. travnja
2017. godine
Navedenim mišljenjem tvrdi se da za planirane IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Velike
Kopanice ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i
očuvanja prirode (bioraznolikost, zaštićena područja) i da su planirane IV. izmjene i dopune PPUO Velika
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Kopanica prihvatljive za ekološku mrežu.
18. Zavod za prostorno uređenje Brodsko- posavske županije, Trg Pobjede bb, 35000 Slavonski Brod,
KLASA:350-02/16-01/33, URBROJ: 2178/01-26-0/4-17-11 od 12. travnja 2017. godine, zaprimljeno dana
14.04.2017. godine
Navedenim mišljenjem utvrđeno je da s obzirom da se u IV. ID PPUO radi o formiranju nove industrijske zone,
veće od 5 ha, za što je Uredbom o procjeni zahvata na okoliš (NN br.61/14 i03/17, Prilogom II, točkom 9.4.
određena obaveza provedbe ocjene o potrebi strateške procjene.
Temeljem navedenog , a s obzirom na osjetljivost prostora uz autocestu A3, između silaska s iste, petlje i
planiranog pristupa novoformiranoj zoni potrebno je razmotriti izradu strateške procjene utjecaja na okoliš
IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Velika Kopanica, ili izraditi Urbanistički plan
uređenja za navedenu zonu, ili ishoditi pozitivno mišljenje Hrvatskih autocesta na navedeno formiranje nove
industrijske zone.
Ostale navedene opaske nisu vezane na predmet provedbe ocjene o potrebi strateške procjene.
19. Hrvatske šume, UPŠ Vinkovci, URBROJ: VK-06-16-466/06 od 6. travnja 2017.g., primljeno 18. travnja
2017.godineine
Navedenim mišljenjem, utvrđeno je da IV. IDPPU općine Velika Kopanica ne će imati vjerojatan značajan
utjecaj na okoliš i da nije potrebna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš.
20. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb, KLASA: 350-02/16-01/95, URBROJ: 345-211-5162016-9/DB od 12.4.2017., primljeno 20. travnja 2017. godine.
Navedenim mišljenjem utvrđeno je da na području općine Velika Kopanica Hrvatske ceste d.o.o. nemaju
planiranih zahvata i da nije podtrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja općine Velika Kopanica.
21. Vodovod d.o.o., N. Zrinskog 25, Slavonski Brod, Broj: 02-2228-1/17/MG od 18.4. 2017. godine, primljeno
21. travnja 2017. g.
Navedene opaske nisu vezane na predmet provedbe ocjene o potrebi strateške procjene.
22. Hrvatske Vode - Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, Slavonski
Brod, KLASA: 350-02/14-01/0000179, URBROJ: 374-21-1-17-3 od 19. travnja 2017. godine, primljeno 21.
travnja 2017.g.
23. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb
Navedenim mišljenjem utvrđeno je da se ne može očekivati značajniji negativni utjecaj na okoliš odnosno
šume, lovstvo i drvnu industriju, tj. da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš IV.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Velika Kopanica.
24. Općina Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, 35 213 Oprisavci, KLASA: 350-01/17-01/02, URBROJ: 2178/1402-17-1 od 20. travnja 2017. godine, primljeno 21. travnja 2017.godine.
Navedeno mišljenje je pozitivno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Velika Kopanica.
25. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb, KLASA: 351-03/17-01/55,URBROJ:
525-07/0375-17-2 od 28. ožujka 2017. godine, zaprimljeno dana 26.04.2017. godine
Navedenim mišljenjem obavještavaju da ne sudjeluju u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene
strategije, plana i programa na okoliš na lokalnoj razini.
26. Općina Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana bb, 35210, Vrpolje, KLASA: 350-01/17-02/01, URBROJ:
2178/11-01/17-2 od 21. travnja, primljeno 27. travnja 2017.
Navedenim mišljenjem tvrde da za izradu IV. izmjena i dopuna Prostorno plana općine Velika Kopanica nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
Zatraženo mišljenje od HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek, Šetalište
kardinala F. Šepera 1A, 31000 Osijek nije dostavljeno u propisanom roku.
Sukladno članku 70. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15), a prema
posebnim propisima za tijela i/ili osobe koje nisu dostavile tražena mišljenja, smatra se da nemaju posebnih
utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u predmetnim Izmjenama i dopunama.
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Članak 4.
Sagledan je mogući utjecaj planiranih IV. Izmjena i dopuna Plana na sastavnice okoliša te je utvrđeno da se
s obzirom na programska polazišta i razloge za izmjenu Plana za predmetne izmjene i dopune mogu očekivati slični
ili isti utjecaji na sastavnice okoliša kao i za važeći Plan.
Ciljevi i programska polazišta za izradu izmjena i dopuna Plana sadržani su u razlozima za pokretanje
izmjena i dopuna te su sadržani unutar Odluke o izradi, a to su prvenstveno usklađenje s Zakonom o prostornom
uređenju (NN 153/13) i prostorno- planskom dokumentacijom šireg područja, važećim Prostornim planom
Brodsko- posavske županije
Obuhvat IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana odnose se na administrativni teritorij općine, a osim
usklađenja s novom zakonskom regulativom i planom višeg reda izmjene i dopune trebaju obuhvatiti i promjene u
namjeni površina temeljem razvojnih potreba naselja i prostornih potreba gospodarskih djelatnosti. IV. Izmjenom i
dopunom Plana trebaju se osigurati prostorno-planski preduvjeti za brži gospodarski razvoj (razvoj gospodarskih
djelatnosti), razvoj i uređenje svih naselja, kao i gradnju odgovarajuće infrastrukture. Radi navedenog izmjene i
dopune provesti će se u grafičkom i tekstualnom dijelu važećeg Prostornog plana uređenja općine Velika
Kopanica.
U procesu provedbe Ocjene o potrebi strateške procjene sva pristigla mišljenja iz čl.3 ove Odluke, osim
mišljenja Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, bila su pozitivna i izražavaju stav da postupak
strateške procjene utjecaja na okoliš nije potrebno provoditi, odnosno da IV. ID PPUO Velika Kopanica svojim
sadržajem i kasnijom implementacijom, neće imati negativan, odnosno vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.
Temeljem navedenog iz prethodnog stavka, a i analizom predloženih mjera zaprimljenih u obliku
mišljenja na postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš od Zavoda za prostorno uređenje
Brodsko- posavske županije (opisano čl.3, stavkom (1), točkom 18) daje se sljedeće obrazloženje:
Općina Velika Kopanica, kao Nositelj izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Velika Kopanica provela je Zakonom o prostornom uređenju određenu proceduru izrade prostornog plana te je u
skladu s Odlukom o izradi uputila Prijedlog Plana na javnu raspravu u sklopu koje su sudjelovala i javnopravna
tijela davanjem svojih mišljenja. Prijedlogom Plana predloženo je formiranje nove zone gospodarske namjene proizvodno-poslovne i/ili pretežito poslovne namjene, a sve s ciljem budućeg gospodarskog razvoja. S obzirom da
na predmetnu zonu nisu zaprimljena negativna mišljenja Hrvatskih autocesta, na koje se Zavod za prostorno
uređenje Brodsko-posavske županije poziva, Općina Velika Kopanica smatra da nije moguće niti potrebno
naknadno tražiti suglasnost na navedenu zonu. Naime, IV. ID PPUO dana je mogućnost razvoja i realizacije
navedene zone, no prilikom izrade same projektne dokumentacije biti će potrebno ishoditi posebne uvjete
javnopravnih tijela pa tako i Hrvatskih autocesta i jednako tako, a ukoliko je Uredbom o procjeni zahvata na okoliš
(NN 61/14, 03/17) propisano provođenje ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš za taj ili bilo koji drugi zahvat
u prostoru biti će potrebno isti provesti, a sve sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Također Zakonom o prostornom
uređenju propisano je za koje dijelove građevinskog područja je obavezno planiranje urbanističkih planova
uređenja. U suradnji Nositelja izrade IV. ID PPUO Velika Kopanica te Izrađivača Plana za navedenu zonu
određeno je da nije potrebno propisati obavezu izrade urbanističkog plana uređenja.
Nadalje je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš u
provedenom postupku donesena i temeljem pojedinačnih kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja IV.
ID PPUO Velika Kopanica na okoliš iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa
na okoliš (NN 3/2017) i to kako slijedi:
1. Značajke IV. ID PPUO Velika Kopanica, osobito u odnosu na:
a) stupanj do kojeg strategija, plan ili program određuje okvir za zahvate i druge aktivnosti, i to u odnosu na
lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju izvora
IV. ID PPUO Velika Kopanica predstavljaju prostorno- planski dokument općenitog karaktera kojim se
definiraju uvjeti za provedbu zahvata u prostoru unutar obuhvata Plana, ali s nedostatnom razinom definiranosti
planiranih zahvata. Za svaki pojedinačni planirani projekt/zahvat potrebno je izraditi projktno- tehničku
dokumentaciju koja će detaljno specificirati lokaciju, vrstu, veličinu i operativne uvjete provedbe te provesti
odgovarajuće postupke sukladno posebnim propisima.
b) stupanj do kojeg strategija, plan ili program utječe na druge strategije, planove ili programe, uključujući
i one u hijerarhiji
IV. ID PPUO Velika Kopanica predstavlja prostorno- planski dokument lokalnog karaktera koji prati
smjernice prostorno- planske dokumentacije viših razina (Prostorni plan Brodsko- posavske županije) te će se
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implementacijom istoga doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i prioriteta definiranih dokumentima više razine
hijerarhije.
c) pogodnost strategije, plana ili programa za uključivane pitanja zaštite okoliša osobito s ciljem
promicanja održivog razvoja
IV. ID PPUO Velika Kopanica je plan koji definira smjernice lokalnog razvoja uključujući i pitanja zaštite
okoliša, a što bi bilo i integrirano kroz odredbe za provođenje.
d) okolišne probleme važne za strategiju, plan i program
Za potrebe rješavanja okolišnih problema, a odnose se na nedovolju izgrađenost komunalne infrastrukture
te nedovoljno razvijen sustav gospodarenja otpadom na području obuhvata općine, kroz Odredbe za provođenje
IV. ID PPUO Velika Kopanica definirati će se potrebne smjernice.
e) važnost strategije, plana i programa za primjenu propisa Zajednice u području zaštite okoliša (npr.
strategija, plan ili program koji se odnosi na gospodarenje otpadom ili zaštitu voda)
Kroz Odredbe za provođenje IV. ID PPUO Velika Kopanica potiče se raspolaganje resursima na održiv i
okolišno prihvatljiv način poput učinkovitog korištenja energije, korištenja obnovljivih izvora energije,
poboljšanje sustava gospodarenja otpadom.
2. Obilježja utjecaja i obilježja područja na koje provedba strategije, plana ili programa može utjecati,
posebice u odnosu na:
a) vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost (reverzibilnost) utjecaja
Dugoročno gledajući provedba IV. ID PPUO Velika Kopanica može imati kontinuiran pozitivan utjecaj na
okoliš i kvalitetu života na području općine.
b) kumulativnu prirodu utjecaja
Ne očekuje se kulmulativna priroda utjecaja provedbe IV. ID PPUO Velika Kopanica.
c) prekograničnu prirodu utjecaja
Provedbom IV. ID PPUO Velika Kopanica ne očekuje se prekogranični utjecaj.
d) rizike za zdravlje ljudi ili okoliš (npr. uslijed izvanrednih događaja)
Provedba IV. ID PPUO Velika Kopanica neće uzrokovati potencijalne negativne rizike na ljudsko zdravlje
i okoliš.
e) veličinu i područje prostiranja utjecaja (zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će vjerojatno
djelovati)
IV. ID PPUO Velika Kopanica odnose se isključivo na administrativni teritorij općine i njezino
stanovništvo (prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine broji 3308 stanovnika) te će provođenjem
predmetnog Plana imati direktan i indirektan utjecaj isključivo na zemljopisno područje u okvirima granica
općine.
f) vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog posebnih prirodnih obilježja ili
kulturno-povijesne baštine
IV. ID PPUO Velika Kopanica kroz Odredbe za provođenje štite i maksimalno čuvaju prirodna obilježja i
kulturno-povijesne baštine pa će stoga provedba Plana imati pozitivne utjecaje na očuvanje navedenog.
g) vrijednost i osjetljivost područja na koje će vjerojatno utjecati zbog ekološke mreže
Unutar administrativnih granica općine Velika Kopanica nalazi se dio lokaliteta značajnog za ekološku
mrežu i to područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „Sava nizvodno od Hrušćice“
(HR2001311). Navedeni prostor štiti se provedbom IV. ID PPUO Velika Kopanica kroz Odredbe za provođenje, a s
ciljem očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, odnosno IV. ID PPUO Velika Kopanica prihvatljive su za
ekološku mrežu.
h) prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti
Ne očekuje se prekoračenje standarda kakvoće okoliša i graničnih vrijednosti temeljem IV. ID PPUO
Velika Kopanica, odnosno nisu izgledni zbog primjene propisa i mjera zaštite.
i) intenzivnog korištenja zemljišta
Provedbom IV. ID PPUO Velika Kopanica neće se direktno niti indirektno imati za posljedicu intenzivno
korištenje zemljišta.
j) utjecaja na područja ili krajobraze priznatog zaštićenog statusa na državnoj, međunarodnoj razini ili
razini Zajednice
Na području općine nema zaštićenih područja prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) stoga provedba
IV. ID PPUO Velika Kopanica neće imati značajnih utjecaja.
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S obzirom na sve navedeno u prethodnim stavcima ovog članka daje se mišljenje da za IV. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja općine Velika Kopanica ne treba provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
te da su IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Velika Kopanica prihvatljive za ekološku mrežu.
Članak 5.
Općina Velika Kopanica je o ovoj Odluci dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša („Narodne novine“ broj 80/13., 153/13, i 78/15,) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08) kojima se uređuje
informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.
Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se na službenoj internet stranici općine Velika
Kopanica i u Službenom vjesniku Brodsko- posavske županije.
POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
U OPĆINI VELIKA KOPANICA
KLASA: 350-02/17-01/10
URBROJ: 2178/12-01-17-32
Velika Kopanica, 16. svibanj 2017. godine.
POVJERENIK VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE:
Josip Glavačević, bacc.ing.techn.aliment., v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

38.

Na temelju članka 21. i članka 30. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" br. 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09. i 80/10) i članka 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13.) i članak
46. Statuta općine Vrpolje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 9/09, 5/13. i 14/14), Općinska
načelnica općine Vrpolje 10. svibnja 2017. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika VZO-a Vrpolje

Članak 1.
Općinska načenica općine Vrpolje potvrđuje imenovanje zapovjednika i zamjenika VZO-a Vrpolje u
osobama:
Josip Čivić, Vrpolje, S. radića 17, OIB: 71334637927 - zapovjednik
Željko Abramović, Strizivojna, S. radića 121, OIB: 80436883716 - zamjenik

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA
Klasa : 023-01/17-01/11
Urbroj: 2178/11-01/17-3
Vrpolje, 10. svibnja 2017. g.
Općinska načelnica,
Ankica Zmaić, 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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