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ŽUPANIJA

-

ostali akti:

123.
Na temelju članka 25. Odluke o priznanjima Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 2/03 - pročišćeni tekst), Županijsko povjerenstvo za dodjelu priznanja na 3. sjednici,
održanoj 15. listopada 2018. donijelo je
ODLUKU
o dodjeli Povelje zahvalnosti Brodsko-posavske županije
I.
Za osobit i nemjerljiv višegodišnji doprinos dobrovoljnih darivatelja krvi u liječenju oboljelih i
unesrećenih i održavanju zdravlja pučanstva Brodsko-posavske županije, u prigodi Dana dobrovoljnih darivatelja
krvi - 25. listopada, dodjeljuju se Povelje zahvalnosti Brodsko-posavske županije:
žene:
-

za 35 puta darovanu krv:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andreji Čaldarević, Matije Mesića 26, Slavonski Brod
Jasni Gudalović Mikolčević, Mihovila Pavlinovića 27, Slavonski Brod
Blanki Jančić Stojić, Tome Skalice 11, Slavonski Brod
Jasminki Janjetović, Rozinka 15, Slavonski Brod
Blaženki Vuksanović, Braće Radića 9, Kruševica, Slavonski Šamac
Mandi Babić, Kralja Tomislava 38, Kruševica, Slavonski Šamac
Slavici Jakirčević, Ive Kerdića 54, Davor
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-

za 55 puta darovanu krv:

1.
2.
3.

Katarini Dorić, Frana Supila 20, Slavonski Brod
Gordani Šljuki, Bebrina 29, Bebrina
Zdravki Kršan, Braće Radića 36, Sibinj

muškarci:
-

za 50 puta darovanu krv:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Miodragu Biljčeviću, Trg Ivane Brlić Mažuranić 15, Slavonski Brod
Josipu Brodaru, J. J. Strossmayera 29, Slavonski Brod
Mikeu Budisavljeviću, Braće Radića 41 A, Donji Andrijevci
Zlatku Ćosiću, Svete obitelji 69, Slavonski Brod
Draženu Lujiću, Osječka 118, Slavonski Brod
Darku Krsniku, Eugena Kumičića 4/2, Slavonski Brod
Nikoli Medvedu, Antuna Rašića 17, Brodski Stupnik
Josi Marunici, Vrbskih žrtava 164, Gornja Vrba
Stjepanu Mazuru, Franje Kulmera 17, Slavonski Brod
Mariju Pleši, Savska cesta 2, Lužani
Mirku Rajkovači, Miroslava Naletilića 35, Ruščica
Željku Sertiću 25, Slavonski Brod
Miji Živiću, Ljudevita Gaja 50, Sikirevci
Alojzu Abiancu, Braće Radića 2, Nova Gradiška
Kristijanu Capanu, Naselje Urije 12, Nova Gradiška
Mirku Cimbalu, Branka Bertovića 19, Magić Mala
Tomislavu Ivaniševiću, Godinjak 80, Godinjak
Dominiku Jurčeviću, Kralja Tomislava 10, Davor
Draganu Matiću, Medari 79 A, Medari
Ivanu Matoševiću, Frankopanska 30, Davor
Ivanu Mesecu, Željeznička 97, Nova Gradiška
Igoru Miletru, Kralja Krešimira 4, Nova Gradiška
Slavku Plužariću, Kralja Tomislava 60, Dragalić
Rajku Praskiću, Svetog Roka 4 A, Nova Gradiška
Zlatku Tomašiću, Visoka Greda 2, Visoga Greda

-

za 75 puta darovanu krv:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miroslavu Bardaku, Domobranska 12, Slavonski Brod
Borislavu Kovačeviću, Svetog Lovre 68 A, Slavonski Brod
Zlatku Kuležu, Vladimira Nazora 83, Nova kapela
Juri Kolakoviću, Pilareva 10, Slavonski Brod
Antoniju Lancu, Davida Bogdanovića 1, Slavonski Brod
Dariju Šćuki, Naselje kardinala Franje Kuharića 23, Slavonski Brod
Josipu Burazoviću, Baruna Trenka 30, Nova Gradiška
krešimiru vrbanu, Cernička 6, Cernik

-

za 100 puta darovanu krv:

1.
2.
3.
4.

Ivi Anušiću, Augusta Cesarca 76 B, Slavonski Brod
Antunu Cvitkoviću, Pavla Šubića 31, Slavonski Brod
Josipu Ljubasu, Tome Bakača 28, Slavonski Brod
Josipu Jelančiću, Naselje Urije 16, Nova Gradiška

Broj: 19

Broj: 19
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II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Klasa : 061-01/18-04/01
Urbroj: 2178/1-01-18-1
Slavonski Brod, 15. listopada 2018.
Predsjednik Povjerenstva
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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OPĆINA DAVOR

21.
Na temelju članka 101. Zakona o cestama
(„Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14) i članka 46. Statuta općine Davor
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 05/18), općinski načelnik općine Davor
donio je





ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju
nerazvrstanih cesta u općini Davor, naselje
Davor

30.
Cesta (Davorački ipsilon – skraćeno
„Davorački Y“) kojoj pripadaju k.č.br. 2815,
495/1, 496/1, 494/1, 493/1, 492, 491/1, 490/1, 489/1,
488/1, 483, 474, 475, 476, 477/2, 478, 479, 480, 481,
482, 451, 2802, 51, 20, 2799, 2801, 2818, 546/3,
548/1,2817, 548/3, 550, 545/2, 545/3 u k.o. Davor.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKI NAČELNIK


Članak 1.

U Odluci o razvrstavaju nerazvrstanih
cesta u općini Davor, naselje Davor, Klasa:34001/16-01/5, Urbroj:2178/17-01-16-01 od 31.
svibnja 2016. godine („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 11/2016),
u članku 1.
točke 30., 31., 32. i 33. brišu se, a iza točke 29.
dodaje se nova točka 30. koja glasi :

Klasa: 340-01/18-01/4
Urbroj: 2178/17-01-18-01
Davor, 30. travnja 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Đuro Anđelković, prof., v.r.

Broj: 19
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Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano, izvodi
se himna Republike Hrvatske “Lijepa naša
domovino” .

22.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17) i članka 30. Statuta općine
Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 05/18) Općinsko vijeće općine Davor
na sjednici održanoj 26. rujna 2018. godine, donosi
POSLOVNIK
Općinskog vijeća općine Davor
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način
konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava,
obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava
i dužnosti predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela,
način i postupak donošenja akata u Općinskom
vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak
izbora i imenovanja, te druga pitanja od značaja za
rad Općinskog vijeća općine Davor.

Članak 3.
Nakon izvješća Mandatne komisije o provedenim
izborima, vijećnici polažu prisegu.
Predsjedatelj izgovara prisegu sljedećeg sadržaja:
“Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u
Općinskom vijeću općine Davor obavljati savjesno i
odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava
Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine Davor,
te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i općine Davor“.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege poziva sve
vijećnike da ustanu i prisegnu na način da zajednički
izgovaraju : “Prisežem”.
Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva
pojedinačno vijećnike, koji pristupaju i potpisuju
izjavu o davanju prisege.
Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj
sjednici, kao i zamjenik vijećnika, kad počinje
obavljati dužnost vijećnika, polaže prisegu na prvoj
sjednici na kojoj je nazočan.
Članak 4.

II. KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG
VIJEĆA

U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata
vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Članak 2.

Vijećnika izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje
kandidat s dotične liste koji nije izabran, a kojeg
odredi politička stranka.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se
na način, po postupku i u rokovima utvrđenim
zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano
izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je
na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova
Općinskog vijeća.
Predsjedatelj konstituirajuće sjednice (u daljnjem
tekstu: predsjedatelj) ima, do izbora predsjednika
Općinskog vijeća sva prava i dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća u pogledu predsjedanja i
rukovođenja sjednicom, a do izbora Mandatne
komisije i Komisije za izbor i imenovanja, ovlašten
je predlagati donošenje odluka, a to pravo pripada i
najmanje 1/3 vijećnika, ako ovim Poslovnikom nije
određeno da pojedine odluke predlaže određeno
tijelo ili veći broj vijećnika.

Vijećnika izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više
političkih stranaka zamjenjuje kandidat stranke
kojoj je u trenutku izbora pripadao mandat vijećnika,
kojem je prestao mandat.
Vijećnika izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje
prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Ostavka se podnosi u pisanom obliku Mandatnoj
komisiji na način propisan odredbama Statuta
općine Davor.
Članak 5.
Nakon dane prisege vijećnika, izbora predsjednika
Vijeća, članova Mandatne komisije i Komisije za
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izbor i imenovanja, predsjednik Vijeća ili najmanje
1/3 vijećnika mogu predložiti dopunu dnevnog reda
konstituirajuće sjednice.

Broj: 19

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I
POTPREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 10.

III. PRAVA I DUŽNOSTI VIJEĆNIKA
Vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Članak 6.
Prava i dužnosti vijećnika propisana su Statutom
općine Davor.
Članak 7.

Predsjednika odnosno potpredsjednika bira
Općinsko vijeće iz redova vijećnika, javnim
glasovanjem, na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika
Općinskog vijeća, većinom glasova svih vijećnika.

Pročelnik upravnog odjela dužan je vijećniku pružiti
obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na
dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća ili se
pripremaju za sjednice Općinskog vijeća ili radnog
tijela čiji je član, a i druge obavijesti koje su mu kao
vijećniku potrebne.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom
obliku i potvrđen potpisom vijećnika. Vijećnik može
svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog
kandidata.

Vijećnik može zatražiti obavijesti i objašnjenja od
predsjednika Općinskog vijeća i predsjednika radnih
tijela o radu tijela kojima oni predsjedavaju.

Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

Članak 8.
Upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Općinsko vijeće dužno je pružiti pomoć vijećniku u
obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi
prijedloga koje on podnosi, u obavljanju poslova i
zadataka koje mu je povjerilo radno tijelo
Općinskog vijeća odnosno da mu osigura dopunsku
dokumentaciju za pojedine teme ili predmete koji su
na dnevnom redu sjednice Općinsko vijeća ili radnih
tijela, a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja
radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na
koje nailazi u obavljanju funkcije vijećnika.

Članak 11.

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i
potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije
potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se
ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo
predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom
glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili
najviše glasova.
Ako su kandidati dobili isti broj glasova, glasovanje
o istim kandidatima se ponavlja.
Ako niti u ponovljenom glasovanju niti jedan
kandidat ne dobije potrebnu većinu, ponavlja se
izborni postupak u cijelosti.

Članak 9.
Vijećnici Općinskog vijeća mogu osnovati Klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti i Klub
nezavisnih vijećnika.
Klub vijećnika mora imati najmanje 3 člana.
Klubovi vijećnika obavezni su o svom osnivanju
obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, priložiti
svoja pravila rada, te podatke o članovima.

Predsjednika Vijeća u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik Vijeća.
Članak 12.
Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća
propisana su Statutom općine Davor i ovim
Poslovnikom.
Članak 13.

Predsjednik Općinskog vijeća brine da se klubovima
vijećnika osiguraju prostorni i drugi uvjeti za rad
(prostorija za sjednice, umnožavanje i dostavu
materijala i dr.).

Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva
međustranački kolegij koji se sastoji od
predsjednika klubova vijećnika.

Broj: 19
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Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i
organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže
pročelnik upravnog tijela koje obavlja stručne
poslove za Općinsko vijeće.
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Predsjednik Komisije se bira iz redova vijećnika, a
članovi iz reda znanstvenih, stručnih i drugi javnih
osoba.
Članak 19.
Način rada radnih tijela Općinskog vijeća, reguliran
je odlukom o osnivanju radnih tijela.

V. RADNA TIJELA
Članak 15.
Radna tijela Općinskog vijeća osnovana Statutom
općine su:
1. Mandatna komisija,
2. Komisija za izbor i imenovanja,
3. Komisija za Statut i Poslovnik .

O sazivanju sjednica radnih tijela Općinskog vijeća,
vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela,
obavještavaju se putem oglasne ploče Općinskog
vijeća i objavom na web stranici općine Davor.
U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi
Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug rada
radnog tijela.

Pored radnih tijela navedenih u stavku l. ovog
članka, Općinsko vijeće posebnom odlukom osniva
i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz
djelokruga Općinskog vijeća.

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima
obavijestiti predlagatelja akta, općinskog načelnika i
Općinsko vijeće.

Predsjednik radnog tijela bira se u pravilu između
vijećnika, a članovi iz reda znanstvenih, stručnih i
drugi javnih osoba, na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanja, uz prethodni poziv političkim
strankama koje imaju vijećnike da dostave svoje
prijedloge.

VI. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I
OPĆINSKOG NAČELNIKA

O prijedlogu kandidata za predsjednika i članove
radnih tijela glasuje se u cjelini.
Članak 16.
Mandatnu komisiju čine predsjednik i dva člana.
Mandatna komisija bira se na prvoj sjednici
Općinskog vijeća iz redova vijećnika Općinskog
vijeća.
Članak 17.
Komisiju za izbor i imenovanja, čine predsjednik i
četiri člana.

Članak 20.
Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika
na prvoj sjednici Općinskog vijeća polažu prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu sljedeće
sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost
općinskog načelnika/zamjenika općinskog
načelnika općine Davor obavljati savjesno i
odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava
Republike Hrvatske, zakona i Statuta općine Davor,
te da ću se zauzimati za svekoliki napredak
Republike Hrvatske i općine Davor”.
Predsjednik Općinskog vijeća poslije pročitane
prisege proziva pojedinačno općinskog načelnika i
zamjenika načelnika nakon što je izgovoreno
njihovo ime i prezime, ustaju i izgovaraju:
“Prisežem”.
Članak 21.

Komisiju za izbor i imenovanja bira se na prvoj
sjednici Općinskog vijeća u pravilu iz redova
vijećnika Općinskog vijeća.
Članak 18.
Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost, čine predsjednik i četiri člana.

Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika
prisustvuju sjednicama Općinskog vijeća.
Općinski načelnik određuje izvjestitelja za točke
dnevnog reda koje su po njegov prijedlogu uvrštene
u dnevni red sjednice Općinskog vijeća.
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Članak 22.

Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog
vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u
njihovom radu, iznosi stajališta općinskog
načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te
obavještava općinskog načelnika o stajalištima i
mišljenjima Općinskog vijeća odnosno radnih tijela.
Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj,
Općinsko vijeće ili radno tijelo može, smatra li da je
prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi
prekinuti ili odgoditi.

Broj: 19

Službenom glasilu i na službenim web stranicama
općine.
O objavljivanju akata iz stavka 1. ovog članka, brine
se upravno tijelo koje obavlja stručne poslove za
Općinsko vijeće.
Članak 28.
Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko
vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika, općinski
načelnik i radna tijela Općinskog vijeća, osim ako je
zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu
podnijeti samo određena tijela.

Članak 23.
Članak 29.
O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog
vijeća i predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća
izvješćuju općinskog načelnika i izvjestitelje
najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice.
Članak 24.
Način i postupak pokretanja razrješenja općinskog
načelnika propisan je Statutom općine Davor.
VII. AKTI VIJEĆA
Članak 25.
Odluke i druge akte (u daljnjem tekstu: akti) koje
Općinsko vijeće donosi na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom i Statutom potpisuje predsjednik
Vijeća.

Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da
podneseni prijedlozi akata nisu sastavljeni u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od
predlagatelja da u određenom roku postupi i uskladi
prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.
Za vrijeme dok predlagatelj, odnosno podnositelj
akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne
teku rokovi za razmatranje akata utvrđeni ovim
Poslovnikom, a ako nedostaci ne budu otklonjeni u
roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta
uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen
Općinskom vijeću.
Ukoliko je prijedlog odluke skinut s dnevnog reda ili
odluka nije donesena na Općinskom vijeću, može se
ponovno staviti na dnevni red po isteku roka od 3
mjeseca, osim ako Općinsko vijeće ne odluči ranije.

Članak 26.
Članak 30.
Na izvornike odluka i drugih akata Općinskog vijeća
stavlja se pečat Općinskog vijeća.
Pod izvornikom odluka odnosno drugih akata
Općinskog vijeća podrazumijeva se onaj tekst
odluke odnosno drugog akta, koji je usvojen na
sjednici Općinskog vijeća.
Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u
pismohrani općine Davor.
Članak 27.
Statut, odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća,
odluka o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje
bira ili imenuje Općinsko vijeće objavljuju se u

Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom
akta.
Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje,
tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst
odredaba važećeg akta koja se mijenja odnosno
dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i
odgovarajuća dokumentacija.
Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može
na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno
izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga,
a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom
objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost
ranijeg stupanja na snagu.
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Predlagatelj odluke ima pravo uzimati riječ u tijeku
rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja
i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o
izraženim mišljenjima i primjedbama.

Strana: 3775
Članak 34.

Iznimno, ako se većina prisutnih vijećnika s tim
složi, vijećnik može podnijeti amandman i usmeno,
na sjednici, u tijeku rasprave.

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave
o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i
izvjestitelj radnog tijela i Komisija za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost.

Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do
zaključenja rasprave.

Članak 31.

Općinski načelnik može do zaključenja rasprave
podnositi amandmane i na prijedlog akta i kada nije
predlagatelj.

Ako dva ili više predlagatelja upute posebne
prijedloge odluka kojima se uređuje isto područje,
predsjednik Općinskog vijeća pozvat će
predlagatelje da objedine prijedloge odluka u jedan
prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor, predsjednik Općinskog
vijeća će unijeti prijedloge odluka u prijedlog
dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća
redoslijedom kojim su dostavljeni.
Članak 32.
Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje
prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za
prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15
minuta.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i
duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od
propisanog stavkom 1. ovog članka.
Članak 33.
Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta
podnosi se u pravilu pisano u obliku amandmana uz
obrazloženje najkasnije dan prije održavanja
sjednice.
Ako se prijedlog općeg akta mijenja ili dopunjuje
opći akt, amandmani se mogu podnositi samo na
članke obuhvaćene predloženim izmjenama i
dopunama.
Amandman se upućuje predsjedniku Općinskog
vijeća, a predsjednik Općinskog vijeća ga prije
odlučivanja dostavlja vijećnicima, predlagatelju
akta i načelniku, ukoliko on nije predlagatelj.
Pravo na podnošenje amandmana imaju ovlašteni
predlagatelji akata iz članka 28. ovog Poslovnika.

Članak 35.
Ako su podneseni amandmani takve naravi da bitno
mijenjaju ili odstupaju od podnesenog prijedloga
akta, Općinsko vijeće može odlučiti da se rasprava
odgodi kako bi se vijećnicima ostavilo dovoljno
vremena za pripremu prije odlučivanja.
Iz razloga navedenih u stavku l. ovog članka,
glasovanje o amandmanima će se odgoditi ako to
zatraži općinski načelnik, neovisno da li je on
predlagatelj.
Članak 36.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj i
općinski načelnik, neovisno da li je on predlagatelj
akta ili ne.
Izjašnjavanje prema stavku l. ovog članka je u
pravilu usmeno i iznosi se tijekom rasprave,
neposredno prije glasovanja o pojedinim ili svim
amandmanima.
Članak 37.
Amandman koji je podnesen u roku postaje
sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o
njemu se odvojeno ne glasuje:
- ako ga je podnio predlagatelj akta,
- ako ga je podnijela Komisija za Statut, Poslovnik
i normativnu djelatnost i s njima se suglasio
predlagatelj akta,
- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima
se suglasio predlagatelj akta.
Članak 38.
Ako konačni prijedlog akta nije podnio općinski
načelnik, o amandmanu na prijedlog s kojim se nije
suglasio općinski načelnik, se glasuje odvojeno.
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Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća
postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta o
kojem se odlučuje.
Članak 39.
O amandmanima se glasuje prema redoslijedu
članaka konačnog prijedloga akta na koje se odnose.
Ako je na jedan članak konačnog prijedloga akta
podneseno više amandmana, najprije se glasuje o
amandmanu koji najviše odstupa od predloženog
rješenja i prema tom kriteriju dalje o ostalim
amandmanima.
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Članak 42.

Na predloženi akt koji se donosi po hitnom postupku
mogu se podnositi amandmani do zaključenja
rasprave.
O postupku s amandmanima iz stavka 1. ovog članka
primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se
odnose na prijedloge akata koji se donose u
redovnom postupku.
X. DONOŠENJE PRORAČUNA I
GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA
OPĆINE

Nakon provedene rasprave i odlučivanja o
amandmanima, odlučuje se o donošenju akta.
Članak 43.
VIII. DONOŠENJE AKTA PO HITNOM
POSTUPKU
Članak 40.
Iznimno, akt se može donijeti po hitnom postupku
samo ako to zahtijevaju osobito opravdani razlozi ili
ako bi ne donošenje takvog akta u određenom roku
moglo uzrokovati znatniju štetu za Općinu.
Za donošenje akata po hitnom postupku, ne
primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku
29. ovog Poslovnika.

Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za
sljedeće dvije proračunske godine i godišnjeg
izvještaja o izvršenju proračuna općine Davor
podnosi općinski načelnik na način i u rokovima
propisanim zakonom.
Članak 44.
Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
donose se većinom glasova svih vijećnika.
XI. VIJEĆNIČKA PITANJA

Uz prijedlog akta da se akt donese po hitnom
postupku podnosi se prijedlog akta, a ako prijedlog
podnosi vijećnik, tada mora imati pisanu podršku od
većine vijećnika.
Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku
podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća
najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog
vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja
upućuje prijedlog da se akt donese po hitnom
postupku vijećnicima, te općinskom načelniku, ako
on nije predlagatelj.
Članak 41.
Kada se podnosi prijedlog akta po hitnom postupku
prethodno se glasuje bez rasprave o opravdanosti
razloga za hitan postupak i uvrštavanja u dnevni red
sjednice, a potom se raspravlja i odlučuje o aktu.

Članak 45.
Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja
općinskom načelniku, zamjeniku općinskog
načelnika i pročelniku upravnog tijela u svezi
poslova iz njihovog djelokruga rada.
Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća
prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno ili u pisanom
obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća,
a vijećnik je dužan navesti kome ga upućuje.
Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička
pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati
najviše pet minuta. Pravo postavljanja vijećničkog
pitanja ima i klub vijećnika, s time da može postaviti
samo jedno pitanje, čije postavljanje može trajati
najduže pet minuta.
Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj
sjednici, a ukoliko to nije moguće, moraju se navesti
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razlozi zbog kojih se ne može dati odgovor na samoj
sjednici. Odgovor može trajati najviše pet minuta.

XII. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA OPĆINSKOG
NAČELNIKA

Ako je vijećnik nezadovoljan odgovorom može
zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor
daje se najkasnije na sljedećoj sjednici.

Članak 49.

Općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika
odnosno pročelnik dostavljaju pisani odgovor
vijećniku posredovanjem predsjednika Općinskog
vijeća. Predsjednik Općinskog vijeća upućuje pisani
odgovor svim vijećnicima.
Članak 46.
Pitanja koja vijećnici postavljaju općinskom
načelniku, zamjeniku općinskog načelnika, odnosno
pročelniku upravnog odjela kao i odgovori na ta
pitanja moraju biti jasni, precizni i kratki, a mogu
ukazivati na prijedlog mogućih mjera, koje se
odnose na postavljeno pitanje.

Načelnik podnosi izvješće o svom radu u skladu s
odredbama Statuta općine Davor.
Članak 50.
Prijedlog za traženje izvješća od općinskog
načelnika o pojedinim pitanjima iz njegovog
djelokruga može podnijeti najmanje 1/3 vijećnika
Općinskog vijeća.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i mora biti
potpisan od svih vijećnika koji predlažu donošenje
zaključka o traženju izvješća načelnika. U
prijedlogu mora biti jasno postavljeno, formulirano i
obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.
Članak 51.

Ako smatra da postavljeno pitanje nije u skladu s
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća će uputiti vijećnika na to i pozvati
ga da svoje pitanje uskladi s tim odredbama.
Ako vijećnik ne uskladi svoje pitanje s odredbama
ovog Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća
neće to pitanje uputiti tijelu ili osobi kojemu je
namijenjeno i o tome će obavijestiti vijećnika.
Članak 47.
Ako bi se odgovor odnosio na pitanje koje
predstavlja profesionalnu tajnu, općinski načelnik,
zamjenik općinskog načelnika odnosno pročelnik
može predložiti da se odgovori neposredno
vijećniku ili na sjednici Općinskog vijeća bez
prisutnosti javnosti, ili na zatvorenoj sjednici radnog
tijela čiji djelokrug rada je to pitanje.
Članak 48.
Nakon primljenog odgovora vijećnik može na
sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o
odgovoru i postaviti dopunsko pitanje. Iznošenje
mišljenja i dopunsko pitanje ne može trajati dulje od
dvije minute.
Vijećnik koji nije bio nazočan na sjednici na kojoj je
predsjednik Općinskog vijeća obavijestio Općinsko
vijeće o pitanju koje je bilo postavljeno i dobivenom
odgovoru, može pisano dostaviti mišljenje ili
postaviti dopunsko pitanje.

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog za
traženje izvješća na dnevni red prve iduće sjednice
Općinskog vijeća koja se održava nakon primitka
prijedloga, ali ne prije nego što protekne 8 dana od
dana primitka.
Članak 52.
Predstavnik vijećnika koji su podnijeli prijedlog za
traženje izvješća ima pravo na sjednici Općinskog
vijeća izložiti i obrazložiti prijedlog.
Općinski načelnik ima pravo na sjednici usmeno se
očitovati na podneseni prijedlog.
Članak 53.
Raspravu o izvješću općinskog načelnika Općinsko
vijeće može završiti utvrđivanjem stajališta o pitanju
koje je zahtjevom za podnošenjem izvješća
pokrenuto ili donošenjem zaključka kojim se od
općinskog načelnika traži izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća.
Članak 54.
Vijećnici koji su podnijeli prijedlog za traženje
izvješća općinskog načelnika mogu prijedlog povući
najkasnije prije odlučivanja o prijedlogu.
Ako prijedlog za traženje izvješća općinskog
načelnika nije usvojen, prijedlog za traženje izvješća
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o bitno podudarnom pitanju ne može se ponovno
postaviti prije proteka roka od 30 od dana kada je
Općinsko vijeće donijelo zaključak kojim ne
prihvaća prijedlog za traženje izvješća od općinskog
načelnika.
XIII.

RED NA SJEDNICI

l. Sazivanje sjednice

Broj: 19

Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i
elektroničkim putem.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i
opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem
roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju
se vijećnicima,općinskom načelniku, zamjeniku
općinskog načelnika, pročelniku upravnog odjela.

Članak 55.
2. Dnevni red
Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati
sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi prijedlog
najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog
općinskog načelnika, u roku od 15 dana od dana
primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti predan u
pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno
općinskog načelnika.
Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi
utvrđeni dnevni red.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove
sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će
sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka
sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne
trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Zahtjev
vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i
potpisan od vijećnika.
Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka
smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavnim
Sjednica Općinskog vijeća mora se održati najmanje
jednom u tri mjeseca.
Članak 56.
Sjednice vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo
u izuzetno hitnim slučajevima i na drugi način.
Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na
prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima pet
dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito
opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

Članak 57.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća predlaže
predsjednik Općinskog vijeća u pozivu za sjednicu.
Predsjednik Općinskog vijeća, sve prijedloge
sastavljene na način propisan ovim Poslovnikom i
dostavljene prije upućivanja pisanog poziva za
sjednicu Općinskog vijeća, uvrštava u prijedlog
dnevnog reda sjednice.
Članak 58.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća utvrđuje se u
pravilu na početku sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik
Općinskog vijeća i ovlašteni predlagatelji mogu
predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini
predmet izostavi iz dnevnog reda. Ako se predlaže
dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za
dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.
Prije glasovanja o prijedlogu izmjene dnevnog reda,
predlagatelj ima pravo prijedlog obrazložiti.
O izmjeni dnevnog reda se glasuje bez rasprave.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini
predmet izostavi, zatim da se dnevni red dopuni
pojedinim predmetom, a nakon toga se odlučuje o
hitnosti postupka.
Nakon što je utvrđen dnevni red sjednice sukladno
odredbama ovog Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.
Prije prelaska na dnevni red usvaja se zapisnik s
prethodne sjednice.
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Članak 59.

Tijekom sjednice ne može se promijeniti redoslijed
rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog
reda.
Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog
dnevnog reda, može odustati od svog prijedloga i
nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju
smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s
dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije
podnijet.
Članak 60.
Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog
akta bitno podudarnog sadržaja koji nije uvršten u
dnevni red Općinskog vijeća na način propisan
člankom 29. ovog Poslovnika prije proteka roka od
tri mjeseca od dana odlučivanja Općinskog vijeća o
dnevnom redu.
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Vijećniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili
o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje
riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog vijećnika ne
može trajati duže od tri minute.
Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora
dati objašnjenje o povredi Poslovnika odnosno
utvrđenog dnevnog reda. Ako vijećnik nije
zadovoljan danim objašnjenjem o tome se odlučuje
na sjednici bez rasprave.
Ako vijećnik zatraži riječ da bi ispravio navod za
koji drži da je netočno izložen i koji je bio povod
nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje,
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor ovog
koji je to izazvao. Vijećnik se u svom govoru mora
ograničiti na ispravak odnosno objašnjenje, a njegov
govor ne može trajati duže od dvije minute.
Članak 64.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se
raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

3. Predsjedavanje i sudjelovanje
Članak 61.
Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik
Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili
spriječenosti potpredsjednik.
Članak 62.
Sjednici mogu, kao gosti, prisustvovati svi oni koje
je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što
zatraži i dobije riječ od predsjednika Općinskog
vijeća.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika, svojim
upadicama ili na drugi način ometa govornika ili u
svom govoru grubo vrijeđa osobe koje sudjeluju u
radu Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog
vijeća će ga opomenuti.
Ako govornik i poslije opomene nastavi sa
ponašanjem zbog kojeg mu je opomena izrečena,
predsjednik Općinskog vijeća će mu oduzeti riječ, a
po potrebi i udaljiti ga sa sjednice.
Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju iz
stavka 3. ovog članka, predsjednik Općinskog vijeća
će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne
broji prilikom glasovanja.
Članak 65.

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da govornik
ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 63.
Predsjednik Općinskog vijeća daje vijećnicima riječ
po redoslijedu kojim su se prijavili.

Na sjednici Općinskog vijeća se može odlučiti da
govornik o istoj temi može govoriti samo jedanput.
Vijećnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje
pet minuta.
Iznimno zbog važnosti teme, Općinsko vijeće može
odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje.
Nakon što završe svoj govor svi vijećnici koji su se
prijavili za govor u skladu s člankom 63. ovog
Poslovnika, mogu ponovno zatražiti riječ i tada
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mogu govoriti još najviše tri minute, neovisno o
tome da li su ranije govorili o toj temi.
4. Tijek sjednice
Članak 66.
Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja
dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća
utvrđuje nazočnost vijećnika.
Vijećnik koji neće prisustvovati sjednici Općinskog
vijeća o tome obavještava predsjednika Općinskog
vijeća ili pročelnika upravnog tijela koje obavlja
stručne poslove za Općinsko vijeće.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi da sjednici
nije nazočan dovoljan broj vijećnika, predsjednik
Općinskog vijeća odlaže sjednicu za određeni dan i
sat.
Sjednica će se prekinuti i odložiti i u slučaju kada se
za vrijeme sjednice utvrdi da nema nazočnosti
većine vijećnika.
Utvrđivanje broja nazočnih vijećnika predsjednik
Općinskog vijeća će provesti i u tijeku sjednice, na
zahtjev vijećnika čiji prijedlog podrži većina
vijećnika.
5. Odlučivanje
Članak 67.
Za donošenje akata na sjednici Općinskog vijeća,
potrebna je nazočnost natpolovične većine ukupnog
broja vijećnika, osim u slučajevima kada je ovim
Poslovnikom drugačije određeno.
Članak 68.
Općinsko vijeće donosi akte većinom danih glasova,
ukoliko je na sjednici Općinskog vijeća nazočna
natpolovična većina ukupnog broja vijećnika, osim
ako zakonom, Statutom općine Davor ili ovim
Poslovnikom nije drugačije određeno.
Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće
donosi slijedeće akte:
Statut općine,
Poslovnik Općinskog vijeća,
proračun,
godišnji izvješće o izvršenju proračuna,
odluku o izboru i razrješenju predsjednika i
potpredsjednika Vijeća,
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odluku o raspisivanju referenduma o
razrješenju općinskog načelnika i njegovog
zamjenika koji je predložilo 2/3 članova općinskog
vijeća, općinsko vijeće donosi dvotrećinskom
većinom glasova svih članova općinskog vijeća.
odluku o raspisivanju referenduma o
pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih
statutom općine Davor.
6. Glasovanje
Članak 69.
Glasovanje na sjednici je javno.
Općinsko vijeće može odlučiti da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku.
Glasovanje dizanjem ruku provodi se na način da
predsjednik Općinskog vijeća prvo poziva vijećnike
da se izjasne tko je “za” prijedlog, zatim, tko je
“protiv” prijedloga, odnosno da li se tko uzdržao od
glasovanja. Glasovi vijećnika koji su bili nazočni u
vijećnici, a nisu glasovali «za» niti «protiv»
prijedloga i nisu se izjasnili da se uzdržavaju od
glasovanja, smatraju se uzdržanim glasovima.
Kod utvrđivanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika
glasuje se “za” ili “protiv”.
Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ako se
prilikom glasovanja o amandmanu za njegovo
prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih
vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća može
odmah konstatirati da je amandman odbijen.
Vijećnike proziva i glasove prebrojava službenik
Jedinstvenog upravnog odjela u čijoj je nadležnosti
obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog
vijeća.
Članak 70.
Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultat
glasovanja.
Na zahtjev vijećnika koji zatraži provjeru
glasovanja, predsjednik Općinskog vijeća nalaže
brojanje i ponovno objavljuje rezultat glasovanja.
Članak 71.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.
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Glasački listići su iste veličine, boje, oblika i
ovjereni su pečatom Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću prezimena kandidata navedena
su abecednim redom, a glasuje se na način da se
zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata.
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Predsjednik Općinskog vijeća objavljuje rezultate
glasovanja na istoj sjednici na kojoj je provedeno
tajno glasovanje.
XIV. IZBORI I IMENOVANJA
Članak 76.

Ukoliko se glasuje o pojedinom prijedlogu ili
predmetu pitanje mora biti postavljeno jasno i
precizno, a glasuje se “za”, “protiv” i “uzdržan”.
Glasačke listiće priprema službenik iz članka 69.
ovog Poslovnika. Predsjednik Općinskog vijeća
može odrediti i određeni broj vijećnika koji će mu
pomagati kod tajnog glasovanja.
Članak 72.
Službenik ili vijećnik koji pomaže predsjedniku
Općinskog vijeća u provođenju tajnog glasovanja
predaje vijećnicima glasačke listiće.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
bira i razrješava Općinsko vijeće na način i u
postupku propisanim Statutom općine Davor i ovim
Poslovnikom.
Članak 77.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže u radu
predsjedniku Općinskog vijeća, te obavljaju poslove
iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.
Ako je predsjednik Općinskog vijeća spriječen ili
odsutan zamjenjuje ga potpredsjednik Općinskog
vijeća.

Članak 73.
U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida
radi pripreme novih glasačkih listića.
Ponovno glasovanje provodi se istim postupkom
kao i prvo glasovanje.
Članak 74.
Vijećnik može glasovati samo jednim glasačkim
listićem i to osobno.
Nevažeći je nepopunjen listić, listić na kojem su
dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je
tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi
za koga ili što je vijećnik glasovao, kao i listić na
kojem je zaokružen veći broj kandidata od broja koji
se bira.
Članak 75.
Nakon što su svi nazočni vijećnici predali glasačke
listiće i nakon što je predsjednik Općinskog vijeća
objavio da je glasovanje završeno, prelazi se na
utvrđivanje rezultata glasovanja.
Rezultat glasovanja se utvrđuje na osnovi predanih
glasačkih listića.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik
Općinskog vijeća u prisutnosti službenika i
vijećnika koji su mu pomagali kod samog
glasovanja.

Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.
Članak 78.
Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili
najmanje 1/3 vijećnika može se pokrenuti postupak
razrješenja predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća.
Prijedlog se dostavlja predsjedniku Općinskog
vijeća u pisanom obliku i mora sadržavati
obrazloženje prijedloga.
Predsjednik, odnosno potpredsjednik Općinskog
vijeća imaju pravo očitovati se o prijedlogu
najkasnije u osam (8) dana od dostave prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog
uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja
se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od kada
je prijedlog zaprimljen.
Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti
prestaju im izborom novog predsjednika Općinskog
vijeća.
Članak 79.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća
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mogu dati ostavku. Dužnost im prestaje danom
izbora novog predsjednika Općinskog vijeća.
Članak 80.
Ako Općinsko vijeće razriješi predsjednika
Općinskog vijeća, a na istoj sjednici ne izabere
novog, potpredsjednik Općinskog vijeća ima sva
prava i dužnosti predsjednika dok se ne izabere novi
predsjednik.
Općinsko je vijeće dužno u roku od 30 dana od
donošenja odluke o razrješenja predsjednika izabrati
novog predsjednika.
XIV.

ZAPISNICI
Članak 81.

O radu sjednice vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o
prijedlozima iznijetim na sjednici, o sudjelovanju u
raspravi te o donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o
pojedinom predmetu.
Članak 82.
Svaki vijećnik ima pravo na početku sjednice, prije
prelaska na dnevni red, iznijeti primjedbe na
zapisnik prethodne sjednice.
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Jedinstvenom upravnom odjelu općine Davor.
Upravno tijelo općine Davor je dužno omogućiti
vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski
snimak sjednice, ako se sjednica snimala.
XV.

JAVNOST RADA

Članak 84.
Sjednice Općinskog Vijeća su javne.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici
medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne
smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno
razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog
vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik
Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu
pratiti rad Općinskog vijeća.
Članak 85.
O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava
putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče
i objavom na web stranicama općine.
Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu,
donesene odluke i akti te zapisnici o radu Općinskog
vijeća mogu se objavljivati i na službenim web
stranicama općine.
Članak 86.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na
sjednici bez rasprave. Ako se primjedba prihvati,
izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.
Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno
zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim
primjedbama izvršene izmjene, smatra se
usvojenim.
Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Općinskog
vijeća i službenik koji vodi zapisnik.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci,
koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani
određenim stupnjem tajnosti.
Članak 87.
Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja
javnosti o rezultatima rada Općinskog vijeća i radnih
tijela može se dati službeno priopćenje za tisak i za
druga sredstva priopćavanja, o čemu odlučuje
predsjednik Općinskog vijeća.

Izvornike zapisnika sjednice Vijeća čuva službenik
Jedinstvenog upravnog odjela koji vodi zapisnik.
Članak 83.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Sjednice Općinskog vijeća mogu se tonski snimati
ako o tome donese odluku Općinsko vijeće, a
prijepis tonske snimke sjednice čuva se u

Članak 88.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana
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objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti
Poslovnik Općinskog vijeća općine Davor
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 12/09).

Strana: 3783
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:021-05/18-01/5
Urbroj:2178/17-01-18-01
Davor, 26. rujna 2018.
Predsjednica
Općinskog vijeća:
Lidija Brlić, v.r.
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OPĆINA GARČIN

51.


U članku I. Plana prijma u službu za 2018.
godinu općine Garčin, točka pod rbr. 1 ''stručni
suradnik za proračun, financije i računovodstvo – 1
izvršitelj/ica zamjenjuje se riječima: ''viši referent za
financije''.

Na temelju članka 10. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 86/08 i 61/11), člankom 48. Statuta
općine Garčin (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije'' broj 02/18, 09/18, 13/18 – pročišćeni
tekst), a u skladu Proračunom općine Garčin za
2018. godinu, KLASA: 021-01/17-01/31,
URBROJ: 2178/06-01-17-1 od 15. prosinca 2017.
godine, načelnik općine Garčin donosi
DOPUNU


Ostale odredbe Plana prijma u službu općine
Garčin ostaju nepromijenjene.

Plana prijma u službu za 2018. godinu

IV.

I.

Donosi se Dopuna Plana prijma u službu u
Jedinstveni upravni odjel općine Garčin.
II.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin
objavljenog na internet stranicama općine Garčin
dana 09.07.2018., članak I. Plana prijma u službu za
2018. općine Garčin mijenja se na sljedeći način:

U članku II. Plana prijma u službu za 2018.
godinu općine Garčin dodaje se točka 4 koja glasi: ''viši referent za financije''.
III.


Ova Dopuna Plana prijma u službu općine
Garčin stupa na snagu prvog dana od dana objave u
''Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije'',
a objavit će se i na internet stranicama općine
Garčin.
KLASA: 022-01/18-01/7
URBROJ: 2178/06-03-18-3
Garčin, 12. listopada 2018.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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52.
Načelnik općine Garčin na temelju članka
64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (''Narodne
novine'' broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka
31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš (''Narodne
novine'' broj 3/17) donosi:
ODLUKA
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan
gospodarenja otpadom općine Garčin za
razdoblje od 2018. – 2023. godine

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Planom gospodarenja
otpadom općine Garčin su dodatno unaprjeđenje
sustava gospodarenja otpadom na cjelokupnom
području općine Garčin u skladu s relevantnim
zakonskim i podzakonskim odredbama, s općim
ciljevima u gospodarenju otpadom i to dodatnog
smanjenja ukupne količine proizvedenog
komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i
odvojenog prikupljanja selektivnog otpada i biootpada iz miješanog komunalnog otpada, odnosno
smanjenje količine otpada za konačno odlaganje,
priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i
ponovno korištenje (uporaba) uz poseban naglasak
na edukaciju stanovništva i unaprjeđenje nadzora
nad sustavom gospodarenja otpadom.

I.

IV.

Načelnik općine Garčin donio je Odluku o
započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja
otpadom općine Garčin za razdoblje 2018. – 2023.
godine (KLASA: 022-01/18-01/55, URBROJ:
2178/06-03-18-2 od 01. lipnja 2018. godine), prema
kojoj je Općina Garčin provela postupak Ocjene o
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan
gospodarenja otpadom općine Garčin za razdoblje
od 2018. – 2023.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na
okoliš, općina Garčin zatražila je mišljenja tijela i/ili
osoba navedenih u Prilogu ove Odluke.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene
utvrđeno je da predmetni Plan gospodarenja
otpadom općine Garčin za razdoblje od 2018. –
2023. godine neće imati vjerojatno značajan utjecaj
na okoliš, temeljem čega se utvrđuje da za Plan
gospodarenja otpadom općine Garčin za razdoblje
od 2018. – 2023. godine nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
II.
Po provedenom postupku zatraženo je mišljenje
Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i
zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, koji se
dopisom KLASA: 351-02/18-01/14, URBROJ:
2178/1-03-18-06 od 12. listopada 2018. očitovao da
je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom
općine Garčin za razdoblje od 2018. – 2023. godine,
proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša
(''Narodne novine'' broj 80/13, 153/13, 78/15 i
12/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš (''Narodne
novine'' broj 3/17).

Zaprimljena su sljedeća mišljenja:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (KLASA:
612-07/18-58/397, URBROJ: 517-07-2-2-18-2 od
19. srpnja 2018. godine), dalo je mišljenje da je Plan
gospodarenje otpadom općine Garčin za razdoblje
od 2018. – 2023. godine prihvatljiv za ekološku
mrežu i da za Plan gospodarenja otpadom općine
Garčin za razdoblje od 2018. – 2023. godine ne
treba provesti postupak strateške procjene utjecaja
na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja
prirode (bioraznolikosti, zaštićena područja).
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu
okoliša Brodsko-posavske županije (KLASA: 35102/18-01/14, URBROJ: 2178/1-03-18-4 od 12.
lipnja 2018. godine) dao je mišljenje kako provedba
Plana gospodarenja otpadom općine Garčin za
razdoblje od 2018. – 2023. godine neće imati
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš i nema potrebe
za provedbom postupka strateške procjene.
Općina Oprisavci (KLASA: 351-01/18-01/06,
URBROJ: 2178/14-02-18-2 od 08. lipnja 2018.
godine) dala je mišljenje da nije potrebna provedba
postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš Plana gospodarenja otpadom općine
Garčin za razdoblje 2018. – 2023. godine.
Općina Donji Andrijevci (KLASA: 363-01/1801/57, URBROJ: 2178/04-03-18-2 od 08. lipnja
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2018. godine) dala je mišljenje da nije potrebna
provedba postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš nacrta Plana
gospodarenja otpadom općine Garčin za razdoblje
2018. – 2023. godine.
Općina Gornja Vrba (KLASA: 363-01/18-01/27,
URBROJ: 2178/28-01-18-2 od 13. lipnja 2018.
godine) dala je mišljenje da nije potrebno provoditi
stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana
gospodarenja otpadom općine Garčin za razdoblje
2018. – 2023. godine.
Svoje mišljenje nisu dostavile Općina Klakar i
Općina Bukovlje, te se prema članku 70. stavak 2.
Zakona o zaštiti okoliša (''Narodne novine'' broj
80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), ukoliko mišljenje ne
bude dostavljeno u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva, smatra da nema potrebe za strateškom
procjenom za Plan gospodarenja otpadom općine
Garčin za razdoblje 2018. – 2023. godine.
V.
Razlozi izrade Plana gospodarenja otpadom
određeni su odredbom članka 28. stavka 1. točkom
5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(''Narodne novine00 broj 94/13 i 73/17), prema
kojem je jedinica lokalne samouprave dužna na
svom području osigurati uvjete i provedu propisanih
mjera gospodarenja otpadom.
Plan gospodarenja otpadom je temeljni dokument
kojim će se postaviti održivi sustav gospodarenja
otpadom koji nastaje na području općine Garčin.
Značajke provedbe Plana gospodarenja otpadom
općine Garčin za razdoblje od 2018. – 2023. godine
su takve da se uz primjenu zakonom propisanih
mjera zaštite, ne očekuje značajniji negativni utjecaj
na sastavnice okoliša ili dodatno značajnije
kumulativno opterećenje okoliša na području
općine.
Unutar obuhvata predmetnog Plana, odnosno općine
Garčin nema područja koja su zaštićena temeljem
Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj
80/2013, 15/2018). Sukladno Uredbi o ekološkoj
mreži (Narodne novine, broj 124/2013, 105/2015)
na području obuhvata predmetnog Plana, odnosno
općine Garčin nalaze se područja očuvanja značajna
za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000623 Šume
na Dilj gori te područja očuvanja značajna za ptice
(POP) HR 1000005 Jelas polje.

Broj: 19

U postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za
ekološku mrežu na području općine Garčin, s
obzirom na to da se predmetnim Planom namjerava
unaprijediti sustav gospodarenja otpadom i uvesti
mjere koje obuhvaćaju sve mjere smanjenja
nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada i
smanjenja količine otpada, ocjenjeno je da uz
primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i
bioraznolikosti za Plan gospodarenja otpadom
općine Garčin za razdoblje 2018. – 2023. godine nije
potrebno provesti postupak strateške procjene
utjecaja, i da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.
Prikupljena mišljenja tijela u postupku Ocjene o
potrebi strateške procjene na okoliš izražavaju stav
da ne treba provoditi postupak strateške procjene
utjecaja na okoliš.
VI.
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana
gospodarenja otpadom općine Garčin donesena je na
temelju provedenog postupka ocjene o potrebi
strateške procjene, sukladno pribavljenim
mišljenjima tijela i osoba određenim posebnim
propisom te kriterijima za utvrđivanje vjerojatno
značajnog utjecaja na okoliš navedenih u Prilogu III.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš (''Narodne novine'' broj 3/17) i to
kako slijedi:

Kriteriji za utvrđivanje vjerojatno
značajnog utjecaja na okoliš osobito su:
1.
Značajke Plana gospodarenja otpadom
općine Garčin osobito u odnosu na:
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 alociranju izvora
Plan gospodarenja otpadom općine Garčin
predstavlja dokument općenitog karaktera koji
definira okvir razvojnih projekata koji se planiraju
provesti do 2023. godine ali s nedostatnom razinom
definiranosti planiranih zahvata s obzirom na
lokaciju, veličinu, operativne uvjete, te izvore
financiranja. Za svaki pojedinačni planirani projekt
Općina Garčin će pristupiti izradi projektnotehničke dokumentacije koja će detaljno
specificirati lokaciju, vrstu, veličinu i operativne
uvjete provedbe, te provesti odgovarajuće postupke
sukladno propisima.
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Stupanj do kojeg strategija, plan ili
program utječe na druge planove ili programe,
uključujući i one u hijerarhiji
Plan gospodarenja otpadom općine Garčin
predstavlja razvojni dokument lokalnog karaktera
koji prati smjernice viših razina te će implementacija
istoga doprinijeti ostvarenju ciljeva i prioriteta
definiranih dokumentima više razine hijerarhije.
Pogodnosti strategije, plana ili programa
za uključivanje pitanja zaštite okoliša, osobito s
ciljem promicanja održivog razvoja
Kao razvojni dokument koji definira smjernice
gospodarenja otpadom, Plan gospodarenja otpadom
općine Garčin uključuje i pitanja zaštite okoliša, a
posebice je usmjeren na analizu, ocjenu stanja i
aktivnosti u gospodarenju otpadom na području
općine Garčin, s ciljem promicanja sveobuhvatnog
razvoja u području zaštite okoliša.
Okolišni problemi važni za strategiju,
plan i program
Okolišni problemi koji su važni za Plan gospodarenja otpadom općine Garčin odnose se na daljnji
razvoj sustava gospodarenja otpadom na području
općine Garčin u smislu razvrstavanja otpada.
Važnost 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)
Plan gospodarenja otpadom općine Garčin značajan
je za implementaciju propisa na razini EU u
području zaštite okoliša. Definirani prioriteti i
ciljevi iz Plana uključuju aktivnosti kojima se potiče
gospodarenje otpadom na održiv i okolišno
prihvatljiv način poput primjene razvrstavanja
otpada, nabave mobilnog reciklažnog dvorišta,
uspostavljanje fiksnog reciklažnog dvorišta te
uvođenje nacionalnih i europskih standarda u
gospodarenju otpadom.
2.
Obilježja utjecaja i obilježja područja na
koje provedba Plana ili programa može utjecati,
posebice u odnosu na:
Vjerojatnost, trajanje, učestalost i
povratnost (reverzibilnost) utjecaja
Provedba Plana gospodarenja otpadom općine
Garčin dugoročno gledano imat će kontinuiran
pozitivan utjecaj na okoliš i povećanje kvalitete
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života na području općine.
-

Kumulativnu prirodu utjecaja

Kumulativna priroda utjecaja provedbe Plana
gospodarenja otpadom općine Garčin biti će vidljiva
ponajprije kroz zaštićene i očuvane zatečene resurse
koji će održivim korištenjem odredbi Plana
gospodarenja otpadom ostati budućim generacijama
bez većeg ugrožavanja okoliša.
-

Prekograničnu prirodu utjecaja

Provedba Plana gospodarenja otpadom općine
Garčin nema posebnih obilježja utjecaja i obilježja
područja prekogranične suradnje.
Rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr.
uslijed izvanrednih događaja)
Provedba Plana gospodarenja otpadom općine
Garčin neće uzrokovati potencijalne negativne
rizike na ljudsko zdravlje i okoliš.
Veličinu i područje prostiranja utjecaja
(zemljopisno područje i broj stanovnika na koje
će vjerojatno djelovati)
S obzirom da je Plan gospodarenja otpadom općine
Garčin izrađen i usmjeren isključivo za područje
općine Garčin kao jedinice lokalne samouprave koja
prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011.
godine broji 4806 stanovnika, provedba istoga imat
će izravan i neizravan utjecaj isključivo na
zemljopisno područje u okvirima granica općine
Garčin.
Vrijednost i osjetljivost područja na koje
će vjerojatno utjecati zbog: posebnih prirodnih
obilježja ili kulturno-povijesne baštine
Plan gospodarenja otpadom općine Garčin imat će
pozitivne utjecaje na očuvanje prirodnih obilježja i
kulturno-povijesne baštine jer se upravo njegovom
provedbom doprinosi istom.
-

Ekološke mreže

Provedba Plana gospodarenja otpadom općine
Garčin neizravno će pozitivno utjecati na ekološku
mrežu na području općine, sprječavanjem daljnjeg
eventualnog zagađenja, organiziranjem
gospodarenja otpadom na održiv način koji je
primjeren i u skladu sa svim standardima očuvanja
prirode i prirodnih resursa.
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Sukladno odredbi članka 29. stavka 11. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i
programa na okoliš (''Narodne novine'' broj 3/17),
temeljem odredbi članka 48. stavka 5. i 10. i članka
26. stavka 1. te članka 46. stavka 1. Zakona o zaštiti
prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18) vezano
uz članak 112. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj
15/18), a u svezi članka 64. stavka 5. Zakona o zaštiti
okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15,
12/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Uprava za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/1858/397, URBROJ: 517-07-2-2-18-2 od 19. srpnja
2018. godine) daje mišljenje:
I.
da je Plan gospodarenja otpadom općine
Garčin za razdoblje od 2018. – 2023. godine
prihvatljiv za ekološku mrežu i
II.
da za Plan gospodarenja otpadom općine
Garčin za razdoblje od 2018. – 2023. godine ne treba
provesti postupak strateške procjene utjecaja na
okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode
(bioraznolikost, zaštićena područja).
Prekoračenja standarda kakvoće okoliša
ili graničnih vrijednosti
Provedba Plana gospodarenja otpadom općine
Garčin kao i zahvata koji su obuhvaćeni istim, neće
uzrokovati potencijalna prekoračenja standarda
kakvoće okoliša ili graničnih vrijednosti.
Utjecaji na područja ili krajobraze
priznatog zaštićenog statusa na nacionalnoj,
međunarodnoj razini ili razini zajednice
Provedba Plana gospodarenja otpadom općine
Garčin neće imati utjecaja na predmetno područje.

Broj: 19
OPĆINA GARČIN

KLASA: 022-01/18-01/55
URBROJ: 2178/06-03-18-5
Garčin, 18. listopada 2018.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

53.
Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 2/18, 9/18,13/18-pročišćeni tekst) Općinsko
vijeće općine Garčin na svojoj 11. sjednici održanoj
dana 25. rujna 2018. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika za period 1. 1. do 30.6. 2018. godine
Članak 1.

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o radu
općinskog načelnika za period 1. 1.2018. - 30.6.
2018. godine.
Članak 2.

Tekst Izvješća
Zaključka.

je sastavni dio ovog

Članak 3.
VII.
Općina Garčin je o ovoj Odluci dužna informirati
javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti
okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'' broj
64/08) kojim se uređuje informiranje javnosti u
pitanjima zaštite okoliša.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave na internet stranicama općine Garčin
www.opcina-garcin.hr, a bit će objavljena i u
''Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije''.


Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije" i na internet stranici:
www.opcina-garcin.hr.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/18-01/88
URBROJ: 2178/06-01-18-01
Garčin, 25. rujan 2018.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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54.
Na temelju članaka 8. i 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'' br. 28/10), i članka 32. Statuta općine Garčin (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' 2/18, 9/18,
13/18 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 11. sjednici održanoj 25. rujna 2018. godine
donosi
ODLUKU
o plaći službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Garčin
Članak 1.
Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Garčin čini umnožak
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 2.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje se
kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju odlukom Načelnik
općine Garčin.
Članak 3.
Za obračun plaće službenika i namještenika, a prema složenosti poslova radnog mjesta, u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Garčin primjenjuju se sljedeći koeficijenti:

RB

Potkategorija
radnog mjesta

1.

Glavni
rukovoditelj
Rukovoditelj

2.
3.
4.
5.

Referent
Referent
Referent
Namještenici II.
potkategorije

Razina
radnog
mjesta

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski
rang

Koeficijent

Pročelnik JUO

1

1,54

4

1,40

11
11
11

1,30
1,30
1,30

13

1,00

Voditelj ustrojstvene
jedinice za EU projekte i
javnu nabavu
Administrativni tajnik
Računovodstveni referent
Komunalni redar
Komunalni djelatnik
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Članak 4.
Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost u radu koji
se ostvaruje u postupku i na način kako je to propisano Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (''Narodne novine'' br. 28/10).
Članak 5.
Ostala materijalna prava i druga prava iz radnog odnosa službenici i namještenici ostvaruju u postupku i
na način kako je to utvrđeno kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, a ako nije utvrđeno kolektivnim ugovorom utvrđuje ih odlukom Općinski Načelnik.
Članak 6.
Najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
donijet će pojedinačna rješenja o plaći zaposlenih službenika.
Općinski načelnik će u roku iz stavka 1. ovog članka donijeti rješenje o plaći pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe koje se odnose na službenike i namještenike u
Odluci o plaćama službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Garčin (''Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije'' 2/12 ).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u ''Službenom vjesniku Brodskoposavske županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
KLASA: 021-01/18-01/92
URBROJ: 2178/06-01-18-01
Garčin, 25. rujna 2018.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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55.
Na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju (NN 155/13 i 65/17), a u skladu s odredbama Statuta
općine Garčin (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 2/18, 9/18, 13/18 – pročišćeni tekst) Općinsko
vijeće općine Garčin na 11. sjednici održanoj 25.09.2018. godine donosi
ODLUKU
o 4. izmjenama i dopunama PPU općine GARČIN
1. PRAVNI OSNOV ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO-a
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Garčin, u daljem tekstu Izmjene i
dopune PPUO Garčin.
2. RAZLOZI DONOŠENJA
Članak 2.
Izradu izmjena i dopuna PPU općine Garčin inicirala je tvrtka Vindon kako bi se omogućilo, osim planom
predviđenog južno od postojeće farme, proširenje na danas neizgrađeno zemljište (kčbr. 1640/ 1 k.o.Klokočevik)
što se nalazi zapadno.

3. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUO-a
Članak 3.
Izmjene i dopune PPUO-a će se izraditi za područje planirano za proširenje današnje farme i na kčbr. 1640/1 k.o.
Klokočevik za oko 3 ha.
4. SAŽETA OCJENA POSTOJEĆEG STANJA
Članak 4.
Današnja farma purana ima površinu od 6,55 ha. Na njoj se nalazi 9 objekata za uzgoj 50000 purana. Područje
zapadno od farme je neizgrađeno poljoprivredno zemljište površine 3,0 ha.
Područje do sada planirano za proširenje je također neizgrađeno poljoprivredno zemljište, površine 5,6 ha.
Farma ima svu potrebnu infrastrukturu. S obzirom na organizaciju prostora današnje farme u ovom trenutku je
tehnološki povoljnije širiti ju na zapad umjesto na jug.
5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 5.
Cilj je omogućiti gradnju još 4 objekta za ugoj 28.000 purana.
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6. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA
PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE
UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA
Članak 6.
Nema potrebe za izradu posebnih dokumenata.
7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNOG RJEŠENJA
Članak 7.
S obzirom na to de je zemljište u vlasništvu tvrke Vindon, ona će odabrati izrađivača i financirati izradu Izmjena i
dopuna PPU općine Garčin.
8. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA
Članak 8.
U skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju, Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUO Garčin pribavit
će potrebne zahtjeve od sljedećih javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Izmjena i dopuna Plana:
1.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
a)
Uprava za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu, Zagreb, Ul. Republike Austrije 20,
b)
Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske Unije, Zagreb, Ul. Republike
Austrije 20
2.
Ministarstvo poljoprivrede
a)
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78,
b)
Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2 a,
c)
Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220,
3.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
a)
Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80
4.
Ministarstvo kulture
a)
Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku, Osijek, Kuhačeva 27,
5.
Brodsko-posavska županija
a)
Ured državne uprave, Služba za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo, obnovu i stambeno
zbrinjavanje, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1,
b)
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 1,
6.
HEP Operator prijenosnog sustava, Prijenosno područje Zagreb, Zagreb, Kupska 4,
7.
HEP Operator distribucijskog sustava ''Elektra'' Slavonski Brod, Petra Krešimira IV 11,
8.
MUP Odjela za sigurnost cestovnog prometa, Slavonski Brod, Ivana Mažuranića 9,
9.
MUP Brodsko-posavske, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih
poslova, Kaje Adžić bb, Slavonski Brod
10.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 65 a,
11.
Hrvatske vode, VGO za slivno područje grada Slavonskog Broda, Šetalište braće Radića 22,
12.
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb, Jurišićeva 13
i druga tijela utvrđena posebnim propisima.
U smislu članka 88. Zakona o prostornom uređenju, Nositelj izrade izmjena i dopuna Plana obavijestit će susjedne
jedinice lokalne samouprave o izradi Izmjena i dopuna Plana:
a)
Općina Donji Andrijevci, Trg Kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci,
b)
Općina Oprisavci, Trg Svetog Križa 16, 35213 Oprisavci,
c)
Općina Klakar, Klakar bb, 35208 Ruščica,
d)
Općina Gornja Vrba, Braće Radić 1, 35208 Gornja Vrba
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Općina Bukovlje, Ulica Josipa Kozarca 20, 35209 Bukovlje.

9. PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO-a I ROK ZA PRIPREMU
ZAHTJEVA ZA IZRADU OD OSOBA I TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
Članak 9.
Izmjene i dopune PPUO-a će se izraditi u slijedećim rokovima:
1.
rok za dostavu posebnih zahtjeva je do 30 dana;
2.
nacrt prijedloga za javnu raspravu će se izraditi u roku od 20 dana od dostave zahtjeva;
3.
javna rasprava će trajati 8 dana u kojem razdoblju će se organizirati i javno izlaganje;
4.
izvješće sa javne rasprave će se izraditi u roku od 15 dana od njenog završetka, u kojem roku će se izraditi i
nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO-a;
5.
u roku od 15 dana će se ishoditi mišljenje županijskog zavoda;
Nakon donošenja Izmjene i dopune će se dostaviti županijskom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje u roku
od 15 od dana od objave Odluke o donošenju.
10. IZVORI FINANCIRANJA
Članak 10.
Izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPUO-a će financirati tvrtka Vindon.
10. DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO-a
Članak 11.
U skladu s odredbama Članka 76. točka 3. Zakona o prostornom uređenju, za proširenje farme će se Izmjenama i
dopunama PPUO-a propisati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan
uređenja. Oni će sadržavati:
1.
detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline s obzirom na njihovu namjenu
2.
prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene i
3.
druge detaljne uvjete korištenja i uređenja prostora te građenja građevina.
Članak 12
Stručni izrađivač će prije početka izrade Izmjena i dopuna PPUO-a, temeljem odredbi članka 82. Zakona
imenovati odgovornog voditelja.
Članak 13.
Nositelj izrade će, po objavi odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO-a, obavijestiti javnost o izradi na mrežnoj
stranici općine Garčin i kroz informacijski sustav putem županijskog Zavoda.
Članak 14.
O izradi Izmjena i dopuna PPUO-a će se pisanim putem obavijestiti susjedne općine.
Članak 15.
Ova Odluka objaviti će se u ''Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije'', a 1 primjerak će se dostaviti
Upravnom odjelu graditeljstvo i prostorno uređenje Brodsko – posavske županije.
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Odluka stupa na snagu u roku 8 dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije''.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/18-01/90
URBROJ: 2178/06-01-18-1
Garčin, 25.rujan 2018.g.
Općinsko vijeće
općine Garčin
Predsjednik
Mato Jerković, v.r.

56.
Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu («NN» 87/08, 163/12),članka 15. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna („NN“ 24/13,102/17) i članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije broj 2/18, 9/18 i 13/18 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće
općine Garčina na svojoj 11. sjednici održanoj dana 25. rujna 2018. g. donijelo je
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Garčin
za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018. g.
OPĆI DIO
I.

Polugodišnjim obračunom proračuna općine Garčin utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od
6.178.165,10kn.
II.


Rashodi utvrđeni pozicijama proračuna za 2018.g. izvršeni su u ukupnom iznosu od 5.888.404,92 kn.
III.


Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka čini višak prihoda i
primitaka:
Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Višak prihoda i primitaka









6.178.165,10 kn
5.888.404,92 kn
289.760,18 kn
IV.

Stanje žiro – računa na dan 01.01.2018.g. iznosilo je 479.297,29 kn, a na dan 30.06.2018.g. iznosi
458.874,81 kn.
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Stanje blagajne na dan 30.06.2018. g. iznosi 5.282,41 kn.
V.
Općina Garčin nije primala niti davala zajmove.
VI.
Tekuća pričuva planirana proračunom za 2018. g. u iznosu od 10.000,00 kn nije potrošena.
VII.

Stanje potraživanja općine Garčin na dan 30.06.2018. g. u ukupnom iznosu od 2.185.373,07 kn odnosi se
na potraživanja za:
- porez za kuće za odmor

- porez na reklame


- porez na tvrtku


- spomenička renta


- koncesija za odvoz smeća

- najam poslovnog prostora

- zakup poljoprivrednog zemljišta
- komunalni doprinos 

- komunalna naknada 

- grijanje



- zemljište



- nakn. za nezak. izgrađ. građevine
- zatezne kamate


- koncesija za odvoz pokojnika 
- kontrola plodnosti tla
 
- najam društvenog doma

- najam javne površine 

- najam stanova


- potrošnja el. energije 







































1.970,97 kn
294,12 kn
61.351,53 kn

3.737,37 kn
44.471,79 kn
20.632,90 kn
38.239,42 kn
176.303,34 kn
494.420,75 kn
11.932,39 kn
1.107.517,31 kn
87.207,74 kn
102.158,90 kn
0,37 kn
0,50 kn
30.120,00 kn
3.484,00 kn
200,00 kn
1.329,67 kn
VIII.


Stanje nepodmirenih obveza u iznosu od 344.252,82 kn odnosi se na nepodmirene račune dobavljačima,
obveze za jamčevine i akontacije.
IX.

Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih tablica Izvještaja o izvršenju
općeg dijela proračuna općine Garčin za razdoblje od 01. siječnja – 30. lipnja 2018.g.
POSEBNI DIO
X.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Garčin sadrži rashode i izdatke
razvrstane po programima, aktivnostima i projektima planiranim Proračunom općine Garčin.

Strana: 3796

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 19

XI.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Garčin zajedno sa usporednim pregledom planiranih i
ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije».
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/18-01/87
URBROJ: 2178/06-01-18-01
Garčin, 25. rujna 2018. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINA GUNDINCI

43.
Na temelju odredbi Zakona o arhivskom
gradivu i arhivima (NN 61/2018), članka 17. i 18.
Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i
registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,
106/07), članka 11. Pravilnika o vrednovanju te
postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva
(NN 90/02), Uredbe o uredskom poslovanju (NN
07/09) i članka 44. Statuta općine Gundinci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
01/18) Općinski načelnik općine Gundinci dana 17.
rujna 2018.g. donio je
PRAVILNIK
o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnoga
gradiva
općine Gundinci

prednika (u daljnjem tekstu: Općina ), kao i predaja
gradiva nadležnom arhivu.
Sastavni dio ovoga Pravilnika predstavlja u privitku
Poseban popis arhivskoga i registraturnoga gradiva
općine Gundinci s rokovima čuvanja, koji obuhvaća
cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo koje
nastaje u poslovanju općine.
Članak 2.
Cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo općine
od interesa je za Republiku Hrvatsku i ima njezinu
osobitu zaštitu bez obzira je li registrirano ili
evidentirano.
Za cjelokupno arhivsko i registraturno gradivo
općine odgovoran je načelnik općine.
Nadzor nad zaštitom cjelokupnog arhivskoga i
registraturnoga gradiva općine obavlja Državni
arhiv u Slavonskom Brodu (u daljnjem tekstu:
DASB), te se u tom smislu obvezuju na suradnju sve
osobe odgovorne i zadužene za gradivo.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 3.

Članak 1.

Definicije pojmova za potrebe ovoga Pravilnika:
Arhivska jedinica gradiva jest najmanja
logičko–sadržajna jedinica organizacije gradiva
(predmet, dosje, spis, periodički definiran upisnik,
zapisnik,…).
Arhivsko gradivo nastaje odabiranjem iz
registraturnoga gradiva, a čine ga izvorni i

Ovim se Pravilnikom uređuje prikupljanje,
odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada, odabiranje
i izlučivanje, zaštita i korištenje arhivskoga i
registraturnoga gradiva koje je nastalo, zaprimljeno
ili se koristi u poslovanju općine Gundinci i njenih
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reproducirani (pisani, crtani, tiskani, snimljeni i na
drugi način zabilježeni) zapisi ili dokumenti koji su
nastali u obavljanju djelatnosti općine od trajnog
značenja za kulturu, povijest i druge znanosti, bez
obzira na mjesto i vrijeme njihova nastanka,
neovisno o obliku i stvarnom nosaču na kojem su
sačuvani, a za koji je zakonskim propisima i ovim
Pravilnikom utvrđeno čuvanje kao arhivskoga
gradiva. Da bi gradivo postalo arhivsko gradivo,
mora u cjelini predstavljati završenu radnju u svezi s
određenim poslovnim događajem ili postupkom
rada. Arhivsko gradivo općine čuva se trajno i
neotuđivo je.
Evidencija ulaska gradiva u pismohranu je
evidencija ulaska gradiva u pismohranu, prema
vrstama i količinama.
Knjiga pismohrane je evidencija ulaska gradiva u
pismohranu, prema vrstama i količinama, ukoliko se
elektroničkim putem ne vidi koji su predmeti u
pismohrani.
Izlučivanje je postupak kojim se iz neke cjeline
gradiva izdvajaju jedinice čiji je utvrđeni rok
čuvanja istekao.
Konvencionalno gradivo je gradivo za čije
isčitavanje nisu potrebni posebni uređaji.
Nekonvencionalno gradivo je ono za čije su
isčitavanje potrebni posebni uređaji. Ono može biti
na optičko-magnetskim medijima, na mikrofilmu ili
na CD-u.
Odabiranje arhivskoga gradiva je postupak kojim
se iz registraturnoga gradiva temeljem utvrđenih
propisa odabire arhivsko gradivo za trajno čuvanje.
Odgovorna osoba za pismohranu je voditelj
ustrojstvene jedinice u čijem je sastavu organizirana
pismohrana, odnosno osoba na koju takove ovlasti
prenese.
Pismohrana je sastavni dio pisarnice. U pismohrani
se odlaže i čuva arhivsko i registraturno gradivo.
Arhivsko gradivo čuva se do predaje DASB-u, a
registraturno gradivo s rokovima čuvanja do
postupka izlučivanja.
Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja je
popis jedinica gradiva organiziran prema sadržajnim
cjelinama (poslovnim područjima) s označenim
rokovima čuvanja za svaku jedinicu popisa i
postupkom s gradivom nakon isteka roka čuvanja.
Registraturno gradivo općine jest cjelina svih
zapisa, odnosno cjelokupna dokumentacija nastala
radom ili u posjedu općine , bez obzira je li ili nije
evidentirana kroz službene evidencije.
Registraturno gradivo smatra se arhivskim
gradivom u nastajanju, pa se na njega primjenjuju
iste odredbe Zakona i drugih propisa koji se odnose
na arhivsko gradivo.
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Tehnička jedinica gradiva je jedinica fizičke
organizacije gradiva (svežanj, kutija, knjiga, fascikl,
mapa, mikrofilmska rola, magnetska traka, CD,…)
Zadužena osoba za pismohranu je osoba koja
neposredno obavlja poslove pismohrane.
Zbirna evidencija gradiva je popis jedinica
cjelokupnoga gradiva u posjedu općine, bez obzira
na mjesto čuvanja, organiziran prema sadržajnim
(dokumentacijskim) cjelinama.
Članak 4.
Arhivsko i registraturno gradivo nastalo tijekom
rada i poslovanja općine predstavlja jednu cjelinu i u
pravilu se ne može dijeliti.
II. OBVEZE STVARATELJA I IMATELJA
JAVNOGA ARHIVSKOG I
REGISTRATURNOG GRADIVA
Članak 5.
Općina kao stvaratelj i imatelj javnoga arhivskog i
registraturnoga gradiva dužna je:
§ savjesno ga čuvati u sređenom stanju i
osiguravati od oštećenja do predaje DASBu,
§ dostavljati na zahtjev DASB-a popis
gradiva i javljati sve promjene u vezi s njim,
§ pribavljati mišljenje DASB-a prije
poduzimanja mjera koje se odnose na
gradivo,
§ redovito odabirati arhivsko gradivo iz
registraturnoga gradiva,
§ redovito periodički izlučivati gradivo
kojemu su istekli rokovi čuvanja,
§ omogućiti ovlaštenim djelatnicima DASBa obavljanje stručnog nadzora nad
čuvanjem gradiva,
Općina je također dužna izvijestiti DASB o svakoj
svojoj promjeni statusa i ustrojstva radi davanja
mišljenja o postupanju s gradivom.
III. PRIKUPLJANJE, OBRADA I ČUVANJE
GRADIVA
Članak 6.
Konvencionalno i nekonvencionalno gradivo
općine prikuplja se, zaprima, obrađuje, evidentira,
odabire i izlučuje, te osigurava od oštećenja,
uništenja i zagubljenja u pismohrani.
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U okviru uredovanja pismohrane vodi se:
a) KNJIGA PISMOHRANE koju vodi pisarnica kao
pomoćnu evidenciju radi općeg pregleda
cjelokupnog gradiva odloženog u pismohranu,
ukoliko se elektroničkim putem ne vidi koji su
predmeti u pismohrani (Obrazac br. 12 – Knjiga
pismohrane prema čl. 72. Uredbe o uredskom
poslovanju – NN br. 7/2009).
b) ZBIRNA EVIDENCIJA O GRADIVU,
organizirana kao popis arhivskih jedinica gradiva
unutar sadržajnih cjelina, kao opći inventarni
pregled cjelokupnoga arhivskog i registraturnoga
gradiva koje je po bilo kakvoj osnovi u posjedu
općine. Zbirna evidencija sadržava slijedeće
podatke: redni broj, oznaka (ili naziv serije), sadržaj,
vrijeme nastanka, količina, mjesto čuvanja.
Članak 8.
Popis arhivskog gradiva strukturiran po
dokumentacijskim cjelinama dostavlja se DASB-u
redovito jednom godišnje u elektroničkom obliku,
sukladno članku 7. st. 3. i st. 4. Pravilnika o zaštiti i
čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan
arhiva (NN br. 63/04 i 106/07).
III/1 Konvencionalno gradivo
Članak 9.
Riješeni predmeti i dovršeni spisi (dalje: gradivo)
stavljaju se u za to određene omote, fascikle,
registratore, arhivske kutije, svežnjeve, uveze ili
arhivske mape (fascikle s preklopom),… i sl.
tehničke arhivske jedinice. U ustrojstvenoj jedinici u
kojoj je gradivo nastalo (u tzv. priručnoj
pismohrani), ono se čuva najviše dvije godine od
završetka predmeta. Nakon toga roka gradivo se
obavezno predaje u pismohranu.
Rukovoditelj svake ustrojstvene jedinice odgovoran
je za arhivsko i registraturno gradivo koje nastaje u
njegovom poslovnom području, od trenutka
zaprimanja i obrade do predaje na daljnje čuvanje.
Svaki zaposlenik odgovoran je za gradivo za koje je
zadužen u pogledu sadržaja podataka, pravodobne
obrade, te ukupnog stanja svakog predmeta kojim
raspolaže.
Svaki zaposlenik koji je zadužen za gradivo do
predaje u pismohranu, dužan ga je tijekom godine
odlagati po utvrđenom planu koji odgovara naravi
posla, te ga svrstavati u odgovarajuće arhivske
jedinice. Na svaku arhivsku jedinicu, ispisuju se
sljedeći podatci: naziv institucije, ustrojstvena
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jedinica, godina nastanka gradiva, naziv i vrsta
gradiva, raspon brojeva predmeta u arhivskoj
jedinici, rok čuvanja gradiva.
Članak 10.
Arhivsko i registraturno gradivo predaje se u
pismohranu u sređenom stanju, u tehnički
oblikovanim i označenim arhivskim jedinicama, te
uz popis jedinica gradiva obuhvaćenog
primopredajnim zapisnikom.
Primopredajni zapisnik supotpisuju ovlašteni
zaposlenici koji predaju gradivo i odgovorna osoba
za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u
pismohrani.
Primopredajni zapisnik izrađuje se u dva primjerka,
od kojih jedan čuva ustrojstvena jedinica koja
predaje gradivo, a drugi odgovorna osoba za rad
pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.
Odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno
zaposlenik u pismohrani, dužan je pregledati svo
preuzeto gradivo i provjeriti točnost upisanih
podataka.
Članak 11.
Po prijemu i obradi arhivskog i registraturnoga
gradiva na način propisan u odredbama ovoga
Pravilnika, gradivo se raspoređuje na police,
odnosno ormare, u odgovarajućim prostorijama
pismohrane.
Arhivsko i registraturno gradivo u pismohrani
razvrstava se prema sadržajnim cjelinama, vremenu
nastanka, vrstama gradiva i rokovima čuvanja.
Nakon smještanja gradiva jednog godišta na police i
u ormare, obavlja se numeriranje arhivskih jedinica.
III/2 Nekonvencionalno gradivo
Članak 12.
Dokumenti nastali ili zaprimljeni u elektroničkom
obliku, baze podataka, elektroničke kopije
dokumenata i drugi elektronički zapisi nastali u
poslovanju čuvaju se na način koji ih osigurava od
neovlaštenog pristupa, brisanja, mijenjanja ili
gubitka podataka, sukladno važećim standardima te
dobroj praksi upravljanja i zaštite informacijskih
sustava.
Za svaki računalni sustav, odnosno aplikaciju koja se
koristi za pohranu ili rad s elektroničkim
dokumentima i drugim elektroničkim zapisima,
obvezno je odrediti osobu koja je odgovorna za
zaštitu podataka, redovitu izradu sigurnosnih kopija
i arhiviranje podataka, te u pisanom obliku utvrditi
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postupak i učestalost izrade sigurnosnih kopija, te
postupak obnove podataka u slučaju greške ili
gubitka podataka.
Postupci izrade sigurnosnih kopija i obnove
podataka trebaju biti takvi da omoguće sigurnu i
cjelovitu obnovu podataka u kratkom roku.

primjerak arhivske kopije nečitljiv, oštećen ili
izgubljen.

Članak 13.

Korištenje gradiva odobrava osoba odgovorna za
rad pismohrane, odnosno zaposlenik u pismohrani.
Arhivsko i registraturno gradivo može se koristiti u
prostorijama pismohrane samo i jedino uz nazočnost
odgovorne osobe za rad pismohrane, odnosno
zaposlenika zaduženog za pismohranu.
Korištenje se ostvaruje neposrednim uvidom u
traženo gradivo, izdavanjem preslika ili izdavanjem
originala.
Originalno arhivsko i registraturno gradivo može se
izdati na privremeno korištenje jedino putem
odgovarajuće potvrde (reversa) i obaveznog upisa u
Knjigu posudbe, dok je za uvid i izdavanje kopije
potreban samo upis u evidenciju.

Kod uvođenja ili izmjena aplikacije, baze podataka
ili formata zapisa, obvezno je u pisanom obliku
opisati: svrhu, opseg i način korištenja aplikacije;
minimalne hardverske i softverske zahtjeve; mjere
zaštite zapisa od neovlaštenoga pristupa, mijenjanja
i gubitka podataka; format i strukturu zapisa;
predviđeni način trajne pohrane zapisa (npr. čuvanje
u izvornom formatu, konverzija u drugi format,
kopiranje na drugi medij i dr.); način (tehnologija) na
koji će se osigurati pristup podacima ako je
predviđeno čuvanje izvan izvornog hardverskog i
softverskog okruženja; način predaje gradiva arhivu
(format zapisa i medij, aplikacija/tehnologija za
pristup podacima koja treba omogućiti iskoristivost
podataka nakon predaje, dokumentacija o aplikaciji
i strukturi zapisa, dokumentacija o postupku
pripreme za predaju).
Članak 14.
Elektronički dokumenti i drugi elektronički zapisi
arhiviraju se i čuvaju u najmanje dva primjerka.
Barem jedan primjerak treba biti takav da je iz njega
moguće obnoviti podatke i mogućnost njihova
pregledavanja i korištenja u slučaju gubitka ili
oštećenja podataka u računalnom sustavu u kojem se
obavlja pohrana i obrada zapisa.
Pri izradi arhivske kopije obvezno se u pisanom
obliku utvrđuje predmet arhiviranja, format i
struktura zapisa, vrijeme i odgovornost za izradu
kopije, te da li se zapisi i dalje čuvaju u izvorišnom
informacijskom sustavu ili brišu iz njega.
Prije predaje arhivskih kopija na mjesto čuvanja
obvezno se provjerava njihova cjelovitost, čitljivost
i ispravnost.
Arhivske se kopije predaju na mjesto čuvanja s
programima, odnosno aplikacijama koje su potrebne
za njihovo pregledavanje i korištenje, ili s
podrobnim uputama o hardverskim i softverskim
zahtjevima za prikaz i korištenje i navodom o
informacijskom sustavu koji trenutno to omogućuje.
Cjelovitost, čitljivost i ispravnost arhivskih kopija
elektroničkih zapisa redovito se provjerava
najmanje jedanput godišnje. Presnimavanje na novi
medij vrši se najmanje svake pete godine, a obvezno
ako su prilikom provjere uočene pogreške ili ako je

IV. KORIŠTENJE GRADIVA
Članak 15.

Članak 16.
Osoba koja je preuzela gradivo na korištenje, dužna
je isto vratiti u roku naznačenom u reversu.
Revers se izdaje u tri primjerka. Jedan primjerak
potvrde (reversa) ostavlja se na mjestu gdje je
gradivo izdvojeno, drugi primjerak uzima
odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno
zaposlenik u pismohrani, a treći primjerak dobiva
zaposlenik, odnosno korisnik gradiva. Poslije
korištenja gradivo se obavezno vraća na mjesto
odakle je i uzeto, a revers se poništava.
Članak 17.
Izdavanje arhivskoga i registraturnoga gradiva za
vanjske korisnike, koji temeljem zakona i propisa
imaju pravo uvida u informacije sadržane u gradivu,
obavlja se temeljem pisane zamolbe tražitelja.
Korištenje gradiva može se uskratiti u slučajevima
koje propisuje Zakon o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).
Članak 18.
Krajem svake godine, odnosno prije godišnjega
ulaganja novog gradiva u pismohranu, vrši se
provjera je li tijekom godine posuđeno gradivo
vraćeno u pismohranu. Nadzor obavlja odgovorna
osoba za rad pismohrane, odnosno zaposlenik u
pismohrani.
Utvrdi li se da posuđeno gradivo nije vraćeno,
odgovorna osoba za rad pismohrane, odnosno
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zaposlenik u pismohrani, traže povrat gradiva.
Korisnik gradiva pismeno potvrđuje, uz supotpis
odgovorne osobe ustrojstvene jedinice, ukoliko mu
zaduženo gradivo treba i u slijedećoj godini.
V. POSTUPAK ODABIRANJA I
IZLUČIVANJA GRADIVA
Članak 19.
Redovito, a najkasnije 5 godina od posljednjega
provedenog postupka, obavlja se odabiranje
arhivskoga i izlučivanje onog dijela registraturnoga
gradiva kojem je prema utvrđenim propisima prošao
rok čuvanja, kako bi se u pismohrani pravovremeno
oslobodio prostor za prirast novog gradiva.
Odabiranje arhivskoga i izlučivanje registraturnoga
gradiva općine obavlja se samo ukoliko je gradivo
sređeno i popisano sukladno članku 7. st. 2., te
člancima 11. i 14. ovoga Pravilnika.
Odabiranje arhivskoga i izlučivanje registraturnoga
gradiva obavlja se temeljem Pravilnika o
vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja
arhivskoga gradiva (NN 90/02.) kao i Posebnoga
popisa iz čl.1. st. 2. ovoga Pravilnika, na kojega
odobrenje daje DASB.
Članak 20.
Rokovi čuvanja navedeni u popisu iz čl.1. st.2.
ovoga Pravilnika počinju teći:
§ kod uredskih knjiga i evidencija - od kraja
godine posljednjega upisa,
§ kod vođenja postupaka - od kraja godine u
kojoj je postupak dovršen,
§ kod rješenja, dozvola, odobrenja, potvrda sa
ograničenim trajanjem - od kraja godine u
kojoj su rješenja, dozvole ili odobrenja
prestali vrijediti ili su se prestali
primjenjivati,
§ kod računovodstvene i knjigovodstvene
dokumentacije - od dana prihvaćanja
završnog računa za godinu na koju se ta
dokumentacija odnosi,
§ kod personalnih listova - od godine osnutka
personalnog lista,
§ kod ostalog gradiva - od kraja godine u kojoj
je gradivo nastalo.
Članak 21.
Postupak za izlučivanje registraturnoga gradiva
pokreće odgovorna osoba općine.
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Popis gradiva za izlučivanje treba sadržavati naziv
stvaratelja gradiva, ustrojstvenu jedinicu u kojoj je
gradivo nastalo, redni broj iz Posebnog popisa, jasan
i točan naziv vrste gradiva koje će se izlučivati,
starost gradiva (vrijeme nastanka) i količinu
izraženu brojem svežnjeva, registratora, knjiga i sl.
kao i redni broj iz Posebnog popisa, te rok čuvanja
prema Posebnom popisu.
Ukupna količina gradiva za izlučivanje iskazuje se u
dužnim metrima.
Za svaku vrstu gradiva ukratko se obrazlaže zašto se
predlaže za izlučivanje i uništenje (npr. istekao rok
čuvanja sukladno popisu iz čl.1 st. 2, nepotrebno za
daljnje poslovanje, statistički obrađeno i sl.)
Članak 22.
Prema potrebi, u pripremi izlučivanja može
sudjelovati i stručni djelatnik DASB-a.
Članak 23.
Popis gradiva predloženog za izlučivanje, te
potpisan od odgovorne osobe općine dostavlja se
DASB-u.
DASB izdaje rješenje kojim može predloženo
gradivo za izlučivanje u cijelosti odobriti, ili
djelomično ili u cijelosti odbiti.
Članak 24.
Po primitku rješenja o odobrenju izlučivanja iz
prethodnoga članka, odgovorna osoba donosi
odluku o izlučivanju kojom se utvrđuje način
uništavanja dotičnoga gradiva.
O postupku uništavanja izlučenoga gradiva sastavlja
se zapisnik, kojega se jedan primjerak dostavlja
DASB-u.
Članak 25.
Ukoliko gradivo sadrži povjerljive podatke,
uništavanje se obavezno provodi na način da podaci
ne budu dostupni osobama koje nemaju pravo uvida
u njih.
Članak 26.
Izlučivanje registraturnoga gradiva bilježi se u
Evidenciji ulaska gradiva u pismohranu, odnosno u
Zbirnoj evidenciji gradiva, s naznakom broja i
datuma rješenja DASB-a o odobrenju izlučivanja.
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VI. PREDAJA GRADIVA NADLEŽNOM
ARHIVU
Članak 27.
Arhivsko gradivo općine predaje se DASB-u
temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima
(NN 61/2018) i Pravilnika o predaji arhivskoga
gradiva arhivima (NN 90/02).
Javno arhivsko gradivo predaje se DASB-u u roku
koji u pravilu ne može biti kraći od 30 godina od
njegova nastanka. Gradivo se može predati i prije
isteka toga roka, ako se o tome sporazume imatelj i
DASB, ili ako je to nužno radi zaštite gradiva.
Arhivsko gradivo općine predaje se tek nakon
provedenoga odabiranja i izlučivanja, u izvorniku,
sređeno i tehnički opremljeno, označeno, popisano i
cjelovito za određeno vremensko razdoblje.
O predaji arhivskog gradiva općine DASB sastavlja
se Zapisnik čiji je sastavni dio popis predanoga
gradiva.
VII. ZAPOSLENICI VEZANI UZ RAD
PISMOHRANE
Članak 28.
Općina je dužna imati odgovornu osobu za rad
pismohrane, a po potrebi i zaposlenika s punim ili
djelomičnim radnim vremenom u pismohrani.
Članak 29.
Zaposlenik u pismohrani mora imati najmanje
srednju stručnu spremu, kao i položen stručni ispit za
djelatnika u pismohrani, sukladno Pravilniku o
stručnom usavršavanju i provjeri stručne
osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN
93/2004.).
Ukoliko zaposlenik iz st. 1. ovoga članka nema
položen stručni ispit, dužan ga je položiti nakon 6
mjeseci od dana stupanja na ovaj posao.
Članak 30.
Zaposlenik u pismohrani (osoba odgovorna za rad
pismohrane) obavlja slijedeće poslove:
§ sređivanje i popisivanje gradiva,
§ osiguranje materijalno-fizičke zaštite
gradiva,
§ odabiranje arhivskoga gradiva,
§ izlučivanje registraturnoga gradiva kojem
su prošli rokovi čuvanja,
§ priprema predaje arhivskoga gradiva

§
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DASB,
izdavanje gradiva na korištenje, te vođenje
evidencija o tome.
Članak 31.

Zaposlenik u pismohrani (osoba odgovorna za rad
pismohrane) dužan je u svome radu pridržavati se
etičkog kodeksa arhivista, a posebice:
§ čuvati integritet gradiva i na taj način
pružati jamstvo da ono predstavlja trajno i
pouzdano svjedočanstvo prošlosti,
§ dokumentirati svoje postupke pri obradi
gradiva i opravdati ih,
§ poštivati slobodu pristupa informacijama i
propise u svezi s povjerljivošću podataka i
zaštitom privatnosti, i postupati unutar
granica zakonskih propisa koji su na snazi,
§ osobito povjerenje koje mu je povjereno
koristiti na dobro sviju i ne služiti se svojim
položajem za vlastitu ili bilo čiju
neopravdanu korist,
§ nastojati postići najbolju stručnu razinu
sustavno i stalno obnavljajući svoje znanje s
područja arhivistike i dijeliti s drugima
rezultate svojih istraživanja i iskustava.
Članak 32.
Prilikom raspoređivanja na druge poslove ili raskida
radnog odnosa odgovorna osoba za rad pismohrane,
odnosno zaposlenik u pismohrani, dužni su izvršiti
primopredaju arhivskoga i registraturnoga gradiva s
osobom koja preuzima pismohranu.
VIII. PROSTOR PISMOHRANE
Članak 33.
Općina je dužna osigurati primjeren prostor i
opremu za smještaj i zaštitu arhivskoga i
registraturnoga gradiva.
Materijalna (fizičko-tehnička) zaštita arhivskoga i
registraturnoga gradiva obuhvaća fizičko-tehničku
zaštitu od oštećenja, uništenja ili nestanka.
Materijalna zaštita osigurava se:
§ obaveznim zaključavanjem prostorija
pismohrane, zatvaranjem prozora i
isključivanjem strujnoga toka kada se u
spremištu ne radi,
§ redovitim čišćenjem i otprašivanjem
spremišta i odloženoga gradiva, te
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§
§

prozračivanjem prostorija,
održavanjem odgovarajuće temperature
(16-20 °C) i vlažnosti (45-55%),
redovitim otklanjanjem nedostataka koji bi
mogli dovesti do oštećenja gradiva
Članak 34.

Odgovarajućim prostorom za pohranu arhivskoga i
registraturnoga gradiva općine smatraju se
prostorije koje su suhe, prozračne, osigurane od
požara i krađe, udaljene od mjesta otvorenog
plamena i od prostorija u kojima se čuvaju lako
zapaljive tvari, bez vodovodnih, kanalizacijskih,
plinskih i električnih instalacija te razvodnih vodova
i uređaja centralnog grijanja bez odgovarajuće
zaštite, uključujući i zaštitu od nadolaska nadzemnih
i podzemnih voda.
Sve instalacije moraju uvijek biti ispravne i pod
nadzorom.
U prostorijama pismohrane strogo je zabranjeno
pušenje.
Članak 35.
Prostorije pismohrane moraju imati odgovarajući
inventar kao što su police, ormari, stalaže, ljestve,
stol, dobro osvjetljenje i dr..
Prostorije moraju biti osigurane valjanim uređajima
za sigurno zatvaranje vrata, te opremljene
odgovarajućim brojem protupožarnih aparata na
prah i vatrodojavnim uređajima.
Članak 36.
Pristup u pismohranu dozvoljen je samo odgovornoj
osobi za rad pismohrane, odnosno zaposleniku u
pismohrani.
Brigu o uređenju pismohrane, te nadzor nad radom u
pismohrani provodi odgovorna osoba ustrojstvene
jedinice u kojoj se nalazi pismohrana.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
Odgovorne osobe za cjelokupno arhivsko i
registraturno gradivo nastalo tijekom poslovanja
općine i njegovih prednika obvezne su postupati u
skladu sa odredbama Zakona o arhivskom gradivu i
arhivima (NN 61/2018), te odredbama ovog
Pravilnika.

Broj: 19
Članak 38.

Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na
način i po postupku utvrđenim za njegovo
donošenje.
Članak 39.
Za sva pitanja koja nisu navedena ovim Pravilnikom
primjenjuje se Zakon o arhivskom gradivu i
arhivima (NN 61/2018), njegovi podzakonski akti,
kao i drugi zakonski propisi kojima se pobliže
utvrđuje rukovanje i rokovi čuvanja arhivskoga i
registraturnoga gradiva.
Članak 40.
Poseban popis arhivskoga i registraturnoga gradiva
općine primjenjuje se po dobivenom odobrenju
DASB-a.
Članak 41.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom ishođenja
suglasnosti od DASB-a.
Članak 42.
Ovaj Pravilnik objavljuje se u Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije i Internet stranici
općine, nakon dobivanja suglasnosti od DASB-a.
KLASA: 036-01/18-01/01
URBROJ: 2178/05-01/18-1
Gundinci, 17. rujna 2018.g.
Općinski načelnik
Ilija Markotić, v.r.
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44.
Na temelju članka 95. Zakona o prostornom
uređenju (''NN'', br. 153/13 i 65/17) i članka 44.
Statuta općine Gundinci ''Službeni vjesnik Brodskoposavske županije'' br. 01/2018) dana 03. srpnja
2018. godine, općinski načelnik općine Gundinci
donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga 3. Izmjena i dopuna
PPUO Gundinci

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano
javno izlaganje Prijedloga plana u vijećnici općine
Gundinci, Stjepana Radića 4, Gundinci dana
08.11.2018. godine, u 11.00 sati.
Članak 5.
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na
Prijedlog plana mogu se dostaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Gundinci najkasnije do
isteka roka javne rasprave 12.11.2018. godine.
Članak 6.

Članak 1.
Općinski načelnik općine Gundinci se obvezuje:
Utvrđuje se Prijedlog 3. Izmjena i dopuna PPUO
Gundinci (u daljnjem tekstu : Prijedlog plana).
Prijedlog plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana,
te Sažetak za javnost.
Članak 2.
Prijedlog plana se upućuje u javnu raspravu. Javna
rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u
vremenu od 05.11.2018. do 12.11.2018.godine .

- po donošenju ovog Zaključka, o njegovom
sadržaju i trajanju javne rasprave izvijestiti
sredstva javnog priopćavanja,
- Uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju
ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje,
tijelima opisanim u članku 97. Zakona.
Članak 7.
Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak 3.
Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će
izložen u vijećnici općine Gundinci, Stjepana
Radića 4, Gundinci svakim radnim danom od 07,30
do 15,30 sati.

KLASA:350-01/18-01/10
URBROJ: 2178/05-01/18-1
Gundinci, 09. listopada 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GUNDINCI
Ilija Markotić, v.r.
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39.
ODLUKA
o mjerama za sprečavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje način provedbe
mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja
otpada za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.
Članak 2.
Nepropisno odbačenim otpadom, u smislu
ove Odluke, smatra se otpad odbačen u okoliš,
glomazni otpad ostavljen na javnoj površini i opasni
i građevinski otpad odbačen na javnim površinama.
Članak 3.
Mjere za sprečavanje nepropisnog
odbacivanja otpada provode se:
distribucijom letaka o načinu zbrinjavanja
otpada putem isporučitelja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada,

-

objavom informacija na internetskim
stranicama općine o načinu zbrinjavanja
otpada koji nije mješoviti komunalni i
biorazgradivi otpad,
postavljanjem znakova zabrane
odbacivanja otpada na lokacijama na
kojima je u više navrata evidentirano
postojanje odbačenog otpada.
Članak 4.

Mjere za uklanjanje otpada odbačenog u
okoliš provode se:
sustavom za zaprimanje obavijesti o
nepropisno odbačenom otpadu putem
obrasca objavljenog na mrežnoj stranici
www.okucani. Hr,
uspostavljanjem sustava evidentiranja
lokacija odbačenog otpada,
redovitim godišnjim nadzorom područja
općine Okučani radi utvrđivanja postojanja
odbačenog otpada, a posebno lokacija na
kojima je u prethodne dvije godine
evidentirano postojanje odbačenog otpada,
izdavanjem naredbe vlasniku odnosno
posjedniku nekretnine odnosno osobi koja
upravlja nekretninom na kojoj je
nepropisno odložen otpad, da odloženi
otpad ukloni odnosno preda ovlaštenoj
osobi za ovisno o vrsti otpada,
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organiziranjem akcija uklanjanja
nepropisno odloženog otpada na javnim
površinama i drugim površinama na
području općine Okučani.
Članak 5.

Sredstva za provedbu mjera iz članka 3. i 4.
ove Odluke osiguravaju se u Proračunu općine
Okučani.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:363-01/18-01/02
Urbroj: 2178/21-01-18-01
Okučani,17. listopada 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

40.
Na temelju članka 10. stavka 1. i članka 12.
stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(“Narodne novine”, br. 20/18) i članka 34 Statuta
općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/09, 04/13, 03/18 i 07/18),
Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 11.
sjednici održanoj 17. listopada 2018.g. donijelo je:
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
i mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu na području općine
Okučani
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne
agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi
propuštanje tih mjera nanijelo štetu
poljoprivrednom zemljištu i onemogućilo ili
smanjilo poljoprivrednu proizvodnju , mjere za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te
mjere zaštite od požara na poljoprivrednom
zemljištu, a sve u svrhu održavanja i zaštite
poljoprivrednog zemljišta na području općine
Okučani.
Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se
sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi,
livade, pašnjaci, maslenici, vinogradi, ribnjaci,
trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može
privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Katastarske čestice poljoprivrednog
zemljišta unutar granice građevinskog područja,
2
površine veće od 500 m i katastarske čestice
poljoprivrednog zemljišta izvan granice
građevinskog područja planirano dokumentima
prostornog uređenja za izgradnju, koje su u
evidencijama Državne geodetske uprave
evidentirane kao poljoprivredno zemljište, a koje
nisu privedene namjeni moraju se održavati
pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu se
svrhu koristiti do izvršnosti akata kojima se
odobrava građenje, odnosno do primitka potvrde
glavnog projekta (čl.4.st.5).
II.

AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 3.

Agrotehničke mjere propisuju se za slučajeve
u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu,
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu
proizvodnju sukladno Pravilniku ministra
nadležnog za poljoprivredu.
Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
1.
minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta,
2.
sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem,
3.
suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
4.
korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5.
održavanje organske tvari u tlu,
6.
održavanje povoljne tvari u tlu,
7.
zaštita od erozije.
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Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su provoditi agrotehničke mjere
sukladno Pravilniku o agrotehničkim mjerama
(„Narodne novine“ br. 142/13) i ovoj Odluci.
1.
Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta
Članak 4.
Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva
provođenje najnužnijih mjera u okviru prikladne
tehnologije, a posebno:
redovito obrađivanje i održavanje
poljoprivrednog zemljišta sukladno
određenoj biljnoj vrsti, odnosno
katastarskoj kulturi poljoprivrednog
zemljišta,
održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,
održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom
stanju.

3.
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Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika
Članak 6.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su provoditi postupak za suzbijanje
biljnih bolesti i štetnika sukladno mjerama
propisanim posebnim propisima za zaštitu bilja.
Nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovog
članka vlasnici odnosno posjednici su dužni uništiti
ambalažu od korištenja sredstava za zaštitu bilja,
odnosno odlagati sukladno uputama proizvođača
koje su priložene uz ta sredstva.
4.

Korištenje i uništavanje biljnih ostataka
Članak 7.

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne
ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih
bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku
sukladno biljnoj kulturi.
Članak 8.

2.
Sprječavanje zakorovljenosti i
obrastanja višegodišnjim raslinjem
Članak 5.
U cilju sprječavanja zakorovljenosti zemljišta
i obrastanja višegodišnjim raslinjem vlasnici i
korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni su
primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere
obrade tla i njege usjeva i nasada i to naročito
slijedeće mjere:
redovito okopavati i kositi travu i korov, te
krčiti višegodišnje raslinje,
spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje
raslinje u skladu sa odredbama ove Odluke
koje se odnose na zaštitu od požara,
u neposrednoj blizini međa kositi travu i
korov te na taj način spriječiti širene
zakorovljenosti na susjedne parcele, a
posebno uništavati korov ambrozije
čupanjem i košnjom prije cvatnje do kraja
mjeseca lipnja.
Kod sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja
višegodišnjim raslinjem njege usjeva potrebno je
dati prednost ne kemijskim mjerama zaštite bilja kao
što su mehaničke , fizikalne, biotehničke i biološke
mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera
zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s
povoljnim ekotoksiološkim svojstvima.

Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja
biljnih ostataka obuhvaćaju:
obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon
žetve na poljoprivrednom zemljištu na
kojem se primjenjuje konvencionalna
obrada tla najkasnije do 31. ožujka sljedeće
godine,
primjenu odgovarajućih postupaka sa
žetvenim ostacima na površinama na
kojima se primjenjuje konzervacijska
obrada tla bez uporabe pluga,
obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera u
višegodišnjim nasadima,
obvezu odstranjivanja biljnih ostataka
nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa
na šumskom zemljištu, koje graniči s
poljoprivrednim zemljištem,
obvezu odstranjivanja biljnih ostataka
nakon čišćenja kanala, kao i nakon sječe i
čišćenja šuma koje graniče s
poljoprivrednim zemljištem,
kompostiranje korisnih biljnih ostataka.
Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na
poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje
dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili
suzbijanja biljnih štetnika.
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Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem,
kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje
mjera zaštite od požara sukladno posebnim
propisima.
5.

Održavanje razine organske tvari u tlu
Članak 9.

Organska tvar u tlu održava se privođenjem
minimalnog trogodišnjeg plodoreda prema
pravilima struke.
Trogodišnji plodored podrazumijeva
izmjenu: strne žitarice – okopavine – industrijsko
bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese,
travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu
na istoj površini ostati duže od tri godine.
Podusjevi i međuusjevi i ugar se smatraju kao
dio plodoreda.
Kod planiranja održavanja razine organske
tvari u tlu potrebno je unositi žetvene ostatke u tlu
primjenom konvencionalne ili konzervacijske
obrade tla i uravnoteženo gnojiti organskim gnojem.
6.

Održavanje povoljne strukture tla
Članak 10.

Korištenje mehanizacije na poljoprivrednom
zemljištu mora biti primjereno stanju i svojstvima
zemljišta tako da se u uvjetima mokrog i vodom
natopljenog zemljišta preporučuje izbjegavanje
obrade i provoza mehanizacije.
7.

Zaštita od erozije
Članak 11.

Zaštita od erozije provodi se održavanjem
minimalne pokrovnost tla sukladno specifičnostima
agroekološkog područja.
Tijekom vegetacijskog razdoblja , na
područjima na kojima je uočena erozija,
poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji
umanjuje eroziju tla.
Tijekom zime u uvjetima kada se na
oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema
pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i
pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu
ovisno o specifičnim karakteristikama tla.
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Članak 12.

U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od
erozije određuju se sljedeće mjere:
zabrana sječe dugogodišnjih nasada
podignutih radi zaštite tla od erozije vodom,
osim sječe iz agrotehničkih razloga,
zabrana preoravanja livada i pašnjaka i
neobrađenih površina na strmim
zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice
s jednogodišnjom kulturom,
zabrana skidanja humusnog odnosno
oraničnog sloja na poljoprivrednom
zemljištu, osim u slučaju prenamjene
poljoprivrednog zemljišta,
zabrana uzgoja jednogodišnjih kultura,
odnosno obveza sadnje dugogodišnjih
nasada i višegodišnjih kultura,
zatravljivanje strmog zemljišta.
Radi ostvarivanja svrhe iz stavka 1. ovog
članka vlasnici su dužni održavati pregradne
suhozide (gromače) na mjestima gdje postoji
neposredna opasnost od pomicanja ili urušavanja
tla.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH
RUDINA
Članak 13.
Vlasnici i posjednici korištenja
poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina.
Kao mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih površina propisuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

održavanje živica i međa,
održavanje poljskih putova,
uređivanje i održavanje kanala,
sprječavanje zasjenjivanja susjednih
parcela,
sadnja i održavanje vjetrobranskih
pojaseva.
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1.

Održavanje živica i međa

-
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održavati živicu i drugo raslinje uz poljske
putove.

Članak 14.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito
održavati i orezivati na način da spriječe njihovo
širenje na susjedno obradivo zemljište i putove,
zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice
na visinu iznad 1 m, da spriječe njenu zakorovljenost
i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost
poljskog puta.
Živice uz poljske putove i međe mogu se
zasaditi najmanje 0,50 m od ruba poljskog puta
odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,50 m, te se u
svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela
moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1
m.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su održavati međe tako da budu
vidljivo označene, očišćene od korova i
višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu
agrotehničkih zahvata. Zabranjeno je izoravanje i
oštećivanje međa. Živica ne može služiti kao međa
između poljoprivrednih površina.
Za ograđivanje parcela na međama zabranjuje
se korištenje bodljikave žice i armaturnih mreža.
2.

Održavanje poljskih putova
Članak 15.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog
zemljišta koriste se poljski putovi.
Poljskim putom u smislu ove Odluke smatra
se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet ili
prolaz poljoprivrednom zemljištu, a kojim se koristi
veći broj korisnika.
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju
poljskih putova koje koriste.
Pod održavanjem poljskih putova smatra se
naročito:
redovito održavati i uređivati poljske
putove tako da ne ometaju provođenje
agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnog
vozila,
nasipavati oštećene dionice i udarne rupe
odgovarajućim materijalom,
čistiti poljske putove od korova i vršiti sječu
pojedinih stabala, grmlja ili grana koje
sprječavaju korištenje poljskog puta,
čistiti i održavati odvodne kanale i propuste,

Poljski put utvrđen kao nerazvrstana cesta
održava se sukladno propisima o cestama i
komunalnom gospodarstvu.
Članak 16.
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do
uništavanja poljskih putova, a naročito:
preoravanje poljskih putova,
sužavanje poljskih putova,
uništavanje zelenog pojasa uz poljske
putove,
nanošenje zemlje ili raslinja na poljske
putove prilikom obrađivanja zemljišta,
skretanje oborinskih i drugih voda na
poljske putove.
3.

Uređivanje i održavanje kanala
Članak 17.

Vlasnici, odnosno posjednici
poljoprivrednog zemljišta kroz koje prolaze prirodni
ili umjetni kanali oborinskih voda, odnosno vlasnici
ili posjednici tih kanala dužni su ih čistiti tako da se
spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom i
raslinjem, odnosno omogući prirodni tok oborinskih
voda.

Zabranjuje se svako zatrpavanje kanala iz
st.1 ovog članka, osim kada se to radi temeljem
projektne dokumentacije i valjane dozvole
nadležnih tijela koju je ishodio vlasnik
poljoprivrednog zemljišta.
4.
Sprječavanje zasjenjivanja susjednih
čestica
Članak 18.
Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih
parcela na kojima se vrši poljoprivredna
proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja
neposredno uz međe.
U protivnom oštećeni vlasnici ili posjednici
poljoprivrednih parcela mogu poduzimati radnje za
nadoknadu štete sukladno Zakonu o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima.
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Vlasnici odnosno posjednici
poljoprivrednog zemljišta ne smiju sadnjom voćaka
ili drugih visokorastućih kultura zasjenjivati
susjedne parcele te tako onemogućavati ili
umanjivati poljoprivrednu proizvodnju na tim
parcelama.

Pojedinačna stabla, odnosno trajni nasadi
sade se ovisno o njihovom habitusu, na dovoljnoj
udaljenosti od susjednih parcela da ne zasjene
susjedno zemljište.
5.

Sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa
Članak 19.

Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih
rudina, a na područjima na kojima je zbog
izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja
otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja,
vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi
stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas vlasnici
ili posjednici su dužni redovito održavati i
obnavljati.
IV. IZVJEŠĆA
Članak 20.
Općina Okučani podnosi Ministarstvu i
Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo
godišnje izvješće o primjeni propisanih mjera iz
ove Odluke do 31.ožujka svake tekuće godine za
prethodnu.
IV. POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 21.
Radi sprječavanja požara na
poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno
posjednici su dužni:
održavati, uređivati i čistiti međe, živice,
kanale te poljoprivredne i šumske putove
uklanjati suhe biljne ostatke, a posebno
kukuruzovinu, i to odmah nakon
provedenih agrotehničkih mjera i nakon
žetve, berbe i sl. najkasnije do 1. lipnja
tekuće godine,
odstraniti biljne ostatke nakon sječe i
čišćenja šume, puteva i međa na šumskom
zemljištu koje graniči s poljoprivrednim

-
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zemljištem,
uz međe preorati ili očistiti zemljište
zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom,
spaljivanje i uništavanje biljnih otpadaka i
korova na poljoprivrednom i šumskom
zemljištu vršiti samo uz poduzimanje
odgovarajućih propisanih preventivnih
mjera opreza sukladno Zakonu o zaštiti od
požara.

Članak 22.
Spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog
materijala biljnog porijekla te loženja vatre na
poljoprivrednim površinama (u daljnjem tekstu:
spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom
prostoru) može se obavljati ako su poznate sljedeće
mjere opreznosti:
ako se spaljivanje korova i loženje vatre na
otvorenom prostoru obavlja na većoj
poljoprivrednoj površini, vlasnici odnosno
korisnici poljoprivrednog zemljišta dužni
su o tome obavijestiti DVD Okučani koje će
osigurati dežurstvo odgovarajućeg broja
vatrogasaca s opremom za gašenje požara, a
na manjim površinama treba primijeniti
potrebne mjere zaštite od požara,
mjesto spaljivanja korova i loženja vatre na
otvorenom prostoru mora biti najmanje 30
metara udaljeno od gospodarskih i
stambenih objekata, najmanje 200 m od
ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno
od krošnji stabala i nasada na susjednim
parcelama te na udaljenosti većoj od 100
metara od stogova slame i sijena i drugih
objekata u kojima je uskladišteno sijeno,
slama i drugi zapaljivi materijal,
mjesto spaljivanja mora biti tako odabrano
da se vatra ne može proširiti preko gorivog
materijala na zemlji, kao ni prelijetanje iskri
osoba koja obavlja spaljivanje korova i
loženje vatre na otvorenom prostoru mora
biti punoljetna, stalno prisutna pri
spaljivanju s pričuvnom opremom za
gašenje požara (lopata, kanta napunjena
vodom i sl.)
osobe koje su izvršile spaljivanje korova i
loženje vatre na otvorenom prostoru dužne
su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u
potpunosti pogasiti
održavati i uređivati kanale oborinske
odvodnje, sprečavanje zasjenjivanja
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susjednih čestica te sadnje i održavanje
vjetrobranskog pojasa
te ostalo sukladno važećim propisima
kojima je uređena materija zaštite od požara
Članak 23.

Zabranjeno je se spaljivanje korova i
biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu:
u razdoblju od 01.lipnja do 30. rujna tekuće
godine
za vrijeme jakog vjetra i noću
Izuzetno, pravne ili fizičke osobe koje
namjeravaju ložiti vatru na otvorenom u periodu iz
stavka 1. alineje 1. ovog članka, dužne su zatražiti
odobrenje DVD-a Okučani te organiziranje
vatrogasnog dežurstva.
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Članak 25.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog
zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru u
provedbi njegove ovlasti omogućiti nesmetano
obavljanje nadzora i pristup do poljoprivrednog
zemljišta.

Ukoliko vlasnik ili posjednik
poljoprivrednog zemljišta ne poduzme mjere
propisane ovom Odlukom, poljoprivredni redar
može za to ovlastiti drugu fizičku ili pravnu osobu, a
troškove snosi vlasnik odnosno posjednik
poljoprivrednog zemljišta.

Ako poljoprivredni redar u svom radu naiđe
na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske
uprave.
VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 26.

V. NADZOR
Članak 24.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja
Ministarstvo poljoprivrede, Poljoprivredna i
Fitosanitarna inspekcija, inspektori zaštite od požara
te poljoprivredni redar općine Okučani.
U obavljanju nadzora poljoprivredni redar
je ovlašten:
1.
rješenjem narediti:
poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja
nastanka štete, onemogućavanja ili
smanjenja poljoprivredne proizvodnje
poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina
poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja
posljedica nastale štete u poljoprivrednoj
proizvodnji
2.
u slučaju nepoduzimanja radnji iz točke 1.
ovog stavka narediti izvršenje istih putem
trećih osoba na trošak vlasnika ili
ovlaštenika poljoprivrednog zemljišta,
3.
izdati obvezni prekršajni nalog
4.
naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja
O utvrđenom stanju i poduzetim mjerama
poljoprivredni redar dužan je redovito izvještavati
poljoprivrednu inspekciju u područnim jedinicama.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do
10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako postupa protivno odredbama ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do
2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba
obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost te odgovorna osoba u pravnoj osobi iz st.
1. ovog članka, ako postupa protivno odredbama ove
Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do
1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba
ako postupa protivno odredbama ove Odluke.
Članak 27.
Poljoprivredni redar može naplaćivati
novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, uz
izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj Odluci.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti
novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat
će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da
novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od
dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.
Ukoliko počinitelj prekršaja u roku koji mu
je određen za plaćanje izrečene novčane kazne uplati
½ iste, smatrat će se da je novčana kazna plaćena u
cijelosti.
Članak 28.
U provedbi nadzora nad odredbama ove
Odluke poljoprivredni redar općine Okučani može
pored naplate kazne propisane odredbama članaka
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26. i 27. ove Odluke narediti vlasnicima ili
posjednicima poljoprivrednog zemljišta
poduzimanje mjera propisanih ovom Odlukom.
Vlasnici ili posjednici poljoprivrednog zemljišta
koji ne provedu agrotehničke mjere iz članka 3. do
12. ove Odluke i mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina iz članka 13. do 19. ove
Odluke, pored plaćanja kazne propisane odredbama
članka 26. i 27. ove Odluke, dužni su omogućiti
ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama
poduzimanje mjera i snositi troškove provođenja
istih.
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41.
Na temelju članka 95. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj
68/18) i članka 34. Statuta općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“
broj 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18), Općinsko vijeće
općine Okučani na svojoj 11. sjednici održanoj 17.
listopada 2018. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
o komunalnoj naknadi

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.

I.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o agrotehničkim mjerama,
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina i mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu na području općine
Okučani („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 23/14).
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“
KLASA: 320-01/18-01-01
URBROJ:2178/21-01-18-01
U Okučanima ,17. listopada 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE OKUČANI
Ivica Pivac, v.r.

 Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u općini
Okučani u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
svrha komunalne naknade, područja zona u općini
Okučani, koeficijenti zona (Kz), koeficijenti
namjene (Kn), rok plaćanja komunalne naknade,
nekretnine važne za općinu Okučani koje se u
potpunosti oslobađaju od plaćanja komunalne
naknade, obveznici i obveza plaćanja komunalne
naknade, obračun komunalne naknade, uvjeti zbog
kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti
potpuno oslobađanje od obveze plaćanja komunalne
naknade te rješenja o komunalnoj naknadi.
II. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 2.
 Komunalna naknada prihod je proračuna
općine Okučani, a plaća se za održavanje komunalne
infrastrukture:
 Komunalna naknada koristi se za sljedeće:
financiranje održavanja i građenja komunalne
infrastrukture,
financiranje građenja i održavanja objekata
predškolskog, školskog, zdravstvenog i
socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i
kulturne namjene te poboljšanja energetske
učinkovitosti zgrada u vlasništvu općine
Okučani, ako se time ne dovodi u pitanje
mogućnost održavanja i građenja komunalne
infrastrukture.
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Komunalna naknada plaća se za sljedeće:
stambeni prostor,
poslovni prostor,
garažni prostor,
građevinsko zemljište koje služi za obavljanje
poslovne djelatnosti,
neizgrađeno građevinsko zemljište,
dakle za nekretnine koje se nalaze na području na
kojem se obavljaju najmanje komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne
rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom
cestom, niskonapon-skom električnom mrežom i
vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio
infrastrukture općine Okučani.
 Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se
nalazi unutar ili izvan granica građevinskog
područja, a na kojemu se obavlja poslovna
djelatnost.
 Neizgrađenim građevinskim zemljištem
smatra se zemljište koje se nalazi unutar granica
građevinskog područja na kojemu se, u skladu s
propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i
gradnja, mogu graditi zgrade stambene ili poslovne
namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na
kojemu postoji privremena građevina za čiju
izgradnju nije potrebna građevinska dozvola.
Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i
zemljište na kojem se nalazi ruševina zgrade.
 Garažni i poslovni prostor unutar vojne
građevine i građevinsko zemljište unutar vojne
lokacije ne smatraju se garažnim i poslovnim
prostorom te građevinskim zemljištem koje služi
obavljanju poslovne djelatnosti u smislu odredaba
ovoga članka.
III. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE
Članak 4.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno
korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.
Korisnik nekretnine iz prethodnog stavka ovog
članka plaća komunalnu naknadu u sljedećim
slučajevima:
ako je na njega obveza plaćanja te naknade

-
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prenesena pisanim ugovorom,
ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili
ako se ne može utvrditi vlasnik.


Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje
komunalne naknade ako je obveza plaćanja te
naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim
ugovorom.
IV. OBVEZA PLAĆANJA KOMUNALNE
NAKNADE
Članak 5.

-

-

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno
danom početka korištenja nekretnine koja se
koristi bez uporabne dozvole,
danom sklapanja ugovora kojim se stječe
vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti
kojim se stječe vlasništvo nekretnine,
danom početka korištenja nekretnine koja se
koristi bez pravne osnove.


Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan
je u roku 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja
komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili
promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje
obveze plaćanja komunalne naknade (promjenu
obračunske površine nekretnine ili promjenu
namjene nekretnine) prijaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Okučani nastanak te
obveze, odnosno promjenu tih podataka.
 Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne
prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade,
promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja
komunalne naknade u propisanom roku, dužan je
platiti komunalnu naknadu od dana nastanka
obveze.
V. PODRUČJA ZONA
Članak 6.
 Područja zona u kojima se naplaćuje
komunalna naknada određuju se s obzirom na
uređenost i opremljenost područja komunalnom
infrastrukturom.
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 Prva zona je dio područja Okučani koje je
najbolje uređeno i opremljeno komunalnom
infrastrukturom.

Na području općine Okučani utvrđuju se
sljedeće zone:
I. zona obuhvaća:
– ulice u naselju Okučani i to: Trg dr. Franje
Tuđmana, Ante Starčevića, Viktorijin prilaz,
Bljesak, Bana Josipa Jelačića, Stjepana Radića do
kbr. parnog 108 i kbr. neparnog 109, Kralja
Tomislava, Blaženog kardinala Alojzija Stepinca,
121. Brigade HV, Fra Luke Ibrašimovića, Kamila
Kolba i naselje Bodegraj završno sa kućnim brojem
neparnim 135. i parnim 112.

II. zona obuhvaća:
– ulice u naselju Okučani i to: Hrvatskog vijeća
obrane, Grigora Viteza, Josipa Kozarca, Matije
Antuna Relkovića, naselje Cage, naselje Bodegraj s
početkom od kbr. neparnog 137. i parnog 114. pa do
posljednjeg broja.
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i djelatnosti koja se obavlja, iznosi:
1.  stambeni prostor 1,00
2.  stambeni i poslovni prostor koji koriste
neprofitne udruge građana 1,00
3.  garažni prostor 1,00
4.  poslovni prostor koji služi za proizvodne
djelatnosti 1,30
5.  poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti
1,40
6.  građevinsko zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti koeficijent
iznosi 10% koeficijenta namjene koji je
određen za poslovni prostor
7.  neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište
koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti u
slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja više
od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent
namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji
od koeficijenta namjene za stambeni prostor
odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.
VIII. ROK PLAĆANJA
Članak 9.

III. zona obuhvaća:
- naselje Lađevac, Benkovac, Trnakovac, Bijela
Stijena, Vrbovljani i Čovac.
IV. zona obuhvaća:
- naselje Gornji Rogolji, Donji Rogolji, Bobare i dio
ulice S. Radića od kbr. parnog 110 i kbr. neparnog
111 pa do kraja ulice.

VI. KOEFICIJENTI ZONA
Članak 7.
Koeficijenti zona (Kz) iznose:
I. ZONA 1.00
II. ZONA 0.80
III. ZONA 0.70
IV. ZONA 0.60
VII. KOEFICIJENTI NAMJENE
Članak 8.
Koeficijent namjene (Kn), ovisno o vrsti nekretnine


Komunalna naknada plaća se mjesečno
najkasnije do 20. u prvom sljedećem mjesecu za
proteklo razdoblje.

Obveznicima plaćanja komunalne naknade
dostavljaju se prema pravomoćnim odnosno
konačnim rješenjima:
dvanaest uplatnica za jednu kalendarsku
godinu (fizičke osobe),
dva računa za jednu kalendarsku godinu
(pravne osobe).
Članak 10.
 Kontrolu naplate komunalne naknade kao i
ovrhu provodi Jedinstveni upravni odjel općine
Okučani na način i po postupku propisanom
zakonom kojim se utvrđuje opći odnos između
poreznih obveznika i poreznih tijela koja
primjenjuju propise o porezima i drugim javnim
davanjima, ako Zakonom o komunalnom
gospodarstvu nije propisano drukčije.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3830

IX. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE
Članak 11.

Od plaćanja komunalne naknade u potpunosti
se oslobađaju sljedeće nekretnine:
1.  koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog
predškolskog, osnovnog obrazovanja i muzeja
kojih je osnivač Republika Hrvatska i arhiva,
2.  koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi u vlasništvu države i županije,
3.  koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih
službi,
4.  koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje
njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,
5.  građevinska zemljišta na kojima su spomenobilježja, spomen-područja i masovne
grobnice,
6.  prostor zelene i stočne tržnice koji je u
vlasništvu općine,
7.  koje su ovom Odlukom utvrđene kao važne za
općinu jer se njihovo održavanje financira iz
proračuna općine , uz uvjet da te nekretnine
njihovi korisnici ne daju u najam, podnajam,
zakup ili na privremeno korištenje.
Članak 12.

Kao nekretnine iz točke 7. prethodnog članka
utvrđuju se:
1.  objekti Centra za kulturu,
2.  objekt Knjižnice i čitaonice,
3.  objekti koje mjesni odbori koriste za svoje
potrebe,
4.  sportski objekti koje općina Okučani daje na
korištenje, upravljanje ili održavanje vlastitim
trgovačkim društvima odnosno sportskim
udrugama, osim poslovnog prostora unutar tih
objekata koji se daju u zakup ili podzakup,
5.  javne prometne površine, parkovi i zelene
površine u vlasništvu općine Okučani.
Članak 13.

Od obveze plaćanja komunalne naknade u
potpunosti oslobodit će se:
na temelju pisanog zahtjeva i na osnovu
priloženih vjerodostojnih dokumenata,
vlasnika odnosno korisnika nekretnine koji je

-
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obveznik plaćanja komunalne naknade,
privremeno će se najduže na vrijeme od jedne
godine u cijelosti osloboditi plaćanja obveze
komunalne naknade:
invalidi domovinskog rata,
osobe korisnici pomoći za podmirenje
stanovanja,
osobe korisnika ili vlasnika stambenog objekta
koji je uslijed više sile u tolikoj mjeri oštećen da
ga privremeno nije moguće koristiti.


Rješenje o potpunom oslobođenju od plaćanja
komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni
odjela općine Okučani.
Članak 14.
 Rješenje o potpunom oslobađanju od obveze
plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni
upravni odjela općine Okučani za jednu kalendarsku
godinu, po zahtjevu obveznika, uz priložene dokaze
o ostvarivanju toga prava sukladno odredbama ove
Odluke.

Zahtjev za ishođenje rješenja o potpunom
oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade
podnosi se svake kalendarske godine posebno.
X. ODLUKA O ODREĐIVANJU
VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE
NAKNADE
Članak 15.
 Općinsko vijeće općine Okučani odlukom
utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade do
kraja studenoga tekuće godine, koja se primjenjuje
od 1. siječnja sljedeće godine.

Ako Općinsko vijeće do kraja studenog tekuće
godine ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. ovoga
članka, vrijednost boda za obračun komunalne
naknade za slijedeću godinu neće se mijenjati.

Vrijednost boda komunalne naknade određuje
se u kunama po m2 korisne površine stambenog
prostora u prvoj zoni općine Okučani, a polazište za
utvrđivanje vrijednosti boda je procjena održavanja
komunalne infrastrukture uz uvažavanje i drugih
predvidivih i raspoloživih izvora financiranja
održavanja komunalne infrastrukture.
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XI. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE
Članak 16.

Komunalna naknada obračunava se po m2
površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza
plaćanja komunalne naknade, i to:
za stambeni, poslovni i garažni prostor po
jedinici korisne površine koja se utvrđuje na
način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima
za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br.
40/97 i 117/05),
za građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko
zemljište po jedinici stvarne površine.


Iznos komunalne naknade po metru
kvadratnom (m2) površine nekretnine utvrđuje
se množenjem:
koeficijent zone (Kz)
koeficijent namjene (Kn) i
vrijednost boda komunalne naknade (B).
Formula za obračun komunalne naknade glasi: KN=
B x Kz x Kn x m2.

Vrijednost boda jednaka je mjesečnoj visini
komunalne naknade po m2 korisne površine
stambenog prostora u I. zoni općine Okučani.

XII. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ
NAKNADI
Članak 17.
 Rješenje o komunalnoj naknadi donosi
Jedinstveni upravni odjela općine Okučani sukladno
ovoj Odluci i Odluci o vrijednosti boda komunalne
naknade u postupku pokrenutom po službenoj
dužnosti.
Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka donosi se
do 31. ožujka tekuće godine ako se Odlukom
predstavničkog tijela općine Okučani mijenja
vrijednost boda komunalne naknade ili drugi
podatak bitan za njezin izračun u odnosu na
prethodnu godinu, kao i u slučaju promjene drugih
podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja
komunalne naknade.


Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:

-

-

-
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iznos komunalne naknade,
obračunska površina nekretnine,
godišnji iznos komunalne naknade,
mjesečni iznos komunalne naknade, odnosno
iznos obroka komunalne naknade ako se
naknada ne plaća mjesečno i
rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne
naknade, odnosno iznosa obroka komunalne
naknade ako se naknada ne plaća mjesečno i
rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne
naknade, odnosno iznosa obroka komunalne
naknade ako se naknada ne plaća mjesečno .


Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se
množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje
obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa
komunalne naknade po m2 površine nekretnine.
Rješenje o komunalnoj naknadi koje nema propisani
sadržaj, ništetno je.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i
ovršava u postupku i na način propisan zakonom
kojim se uređuje opći odnos između poreznih
obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise
o porezima i drugim javnim davanjima, ako
Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije
propisano drukčije.
Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o
njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može
se izjaviti žalba, o kojoj odlučuje upravno tijelo
županije nadležno za poslove komunalnog
gospodarstva.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Oduka o komunalnoj naknadi („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:14/01.) i
Odluke o izmjeni odluka o komunalnoj naknadi
(„Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije broj
19/02, 17/03 i 7/17).
Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske
županije“.
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OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/18-01/04
URBROJ: 2178/21-01-18-01
Okučani, 17. listopada 2018. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18) i članka
34. Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 10/09, 04/13, 03/18
i 07/18), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj
11. sjednici održanoj 17. listopada 2018.g. donijelo
je sljedeću
ODLUKU
o komunalnom doprinosu
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.

-

Ovom Odlukom uređuju se:
visina komunalnog doprinosa
područja zona za plaćanje komunalnog
doprinosa
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa
utvrđena po m³ građevine za pojedine zone
način i rokovi plaćanja komunalnog
doprinosa
uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim
slučajevima može odobriti djelomično ili
potpuno oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa.
Članak 2.



davanje koje se plaća za korištenje komunalne
infrastrukture na području Općine Okučani i
položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u
naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine,
ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne
propisuje drukčije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna
Općine Okučani, koji se koristi samo za financiranje
građenja i održavanja komunalne infrastrukture.
Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta
na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena
građevina, odnosno investitor ako je na njega
pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja
komunalnog doprinosa.

Općina Okučani ne plaća komunalni doprinos
na svom području.

42.


-
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Komunalni doprinos je novčano javno

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se
množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je
izgrađena, izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću
komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi
ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i
druge otvorene građevine te spremnike za naftu i
druge tekućine s pokrovom čija se visina mijenja,
obračunava se množenjem tlocrtne površine
3
građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m
s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u
zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Posebnim pravilnikom Ministar podrobnije
propisuje način utvrđivanja obujma i površine
građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.
Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog
građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada
dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos
obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na
prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili
jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne
plaća se komunalni doprinos, o čemu nadležno tijelo
donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji
obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovog članka na odgovarajući se
način primjenjuju i na obračun komunalnog
doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na
obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene
građevine.
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II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 6.


opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i
položaj područja zone (udaljenost od središta u
naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost
građevina javne i društvene namjene te opskrbe i
usluga, prostorne i prirodne uvjete).

Zone se određuju s obzirom na uređenost i
ZONA
I.

II.

III.

IV.

V.
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a) obuhvaća ulice u naselju Okučani:
- Ante Starčevića
- Stjepana Radića završno s kućnim brojem
neparnim 109 i parnim 108
- Kralja Tomislava
- Bana Josipa Jelačića
- Trg dr. Franje Tuđmana
- Kamila Kolbe
- Blaženog kardinala Alojzija Stepinca
- Fra Luke Ibrišimovića
- 121. Brigade HV
- Bljesak
- Viktorijin prilaz
b)obuhvaća sljedeća naselja:
- Bodegraj završno s kućnim brojem neparnim 135 i
parnim 112
a)obuhvaća ulice u naselju Okučani:
- Hrvatskog vijeća obrane
- Grigora Viteza
- Sloboština
- Josipa Kozarca
- Psunjska
- Svetog Vida
- Matije Antuna Relkovića
b)obuhvaća sljedeća naselja:
- Bodegraj s početkom od kućnog broja neparnog
137 i parnim 114 pa do posljednjeg broja
- Cage
obuhvaća sljedeća naselja :
- Lađevac
- Benkovac
- Trnakovac
- Bijela Stijena
- Vrbovljani
- Čovac
a)obuhvaća ulice u naselju Okučani:
- Stjepana Radića s početkom od kućnog broja
neparnog 111 i parnim 110
b)obuhvaća sljedeća naselja :
- Gornji Rogolji
- Donji Rogolji
- Bobare
obuhvaća sljedeća naselja :
- Čaprginci
- Lještani
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III. JEDINIČNA VRIJEDNOST
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 7.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog
doprinosa:
ZONA
I.
II.
III.
IV.
V.

kn/m 3
8,00
6,00
5,00
4,00
2,00

Za pomoćne građevine obračunava se 2,00
kn/m3 bez obzira u kojoj se zoni nalazila.

Za gospodarske (poljoprivredne) građevine
3
obračunava se 2,00 kn/m bez obzira u kojoj se zoni
nalazila.
IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik plaća
jednokratno na poslovni račun Općine Okučani, na
temelju rješenja koje donosi Jedinstveni upravni
odjel, u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja o
komunalnom doprinosu. Potvrdu o uplaćenom
komunalnom doprinosu izdaje Jedinstveni upravni
odjel.

Komunalni doprinos obveznik može platiti u
24 jednaka mjesečna obroka u roku dvije godine od
dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu,
uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 30%
ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

U slučaju obročne otplate komunalnog
doprinosa, pravne osobe i obrtnici dužni su za
preostali iznos osigurati ovjerenu zadužnicu u visini
preostalog duga s obračunatom zateznom
zakonskom kamatom. U slučaju da pravna osoba ne
plati uzastopno dvije rate, naplata zadužnice
realizira se u punom dospjelom iznosu.

U slučaju obročne otplate komunalnog
doprinosa fizičke osobe, kao sredstvo osiguranja
plaćanja, dužne su osigurati administrativnu
zabranu dužnika, sudužnika ili jamca u visini
zapljene 1/3 mjesečne plaće, ovjerenu kod javnog
bilježnika. U slučaju da fizička osoba ne plati
uzastopno dvije rate, naplata administrativne
zabrane realizira se u punom dospjelom iznosu
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preostalog duga, a u slučaju daljnjeg neplaćanja
provest će se postupak ovrhe sukladno pravomoćnom rješenju o komunalnom doprinosu i na
temelju njega izdanog rješenja o ovrsi.
Obveznik može u svako doba preostali dug platiti
odjednom.

U slučaju obročne otplate komunalnog
doprinosa, obračunava se zakonska zatezna kamata.
Članak 9.

Izvršno tijelo Općine Okučani iznimno može
u pojedinačnim upravnim stvarima, na zahtjev
investitora, posebnom odlukom odgoditi rok otplate
preostalih 70% iznosa komunalnog doprinosa te
odrediti novi rok u sljedećim slučajevima
radi poticanje poduzetništva, kada se radi o
gospodarskim ulaganjima koja će omogućiti
zapošljavanje više od 20 osoba u objektima za
koje je obračun komunalnog doprinosa veći
od 300.000,00 kn
kada se utvrdi obveza plaćanja komunalnog
doprinosa za objekte iz članka 10. ove Odluke
kada su obveznici plaćanja osobe s utvrđenim
invaliditetom preko 50% ili za objekte koji će
koristiti najmanje deset osoba s utvrđenim
invaliditetom
kada su obveznici plaćanja nositelji rijetke
vrste djelatnosti od lokalnog značenja, što će
izvršno tijelo Općine Okučani utvrditi u
svakom konkretnom slučaju uz prethodno
mišljenje Obrtničke komore.

U slučajevima iz prethodnog stavka,
Jedinstveni upravni odjel, sukladno zaključku
izvršnog tijela JLS-a, donosi rješenje kojim će se
utvrditi novi rokovi i način plaćanja komunalnog
doprinosa.

O odgođenoj obročnoj otplati komunalnog
doprinosa sklopit će se poseban ugovor kojim će se
utvrditi kamate za vrijeme početka te druga
međusobna prava i obveze. U slučaju iz stavka 1.
alineje 1- i 4. ovog članka, ugovorom će se odrediti
da su za razdoblje i početak odgođene obročne
otplate komunalnog doprinosa stranke dužne platiti
ugovornu kamatu, čija se visina određuje prema
Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o
kamatama.

U slučaju da poduzetnik u roku od 60 dana od
početka obavljanja djelatnosti ne podnese dokaze iz
stavka 1. ovog članka, dužan je preostali iznos platiti
u cijelosti u roku 15 dana, uključujući i ugovorne
kamate.
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V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 10.
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2.
djelomično se oslobađaju obveze plaćanja
komunalnog doprinosa sljedeći investitori:
- osobe kojima je nadležno Ministarstvo na
temelju važećih zakonskih propisa izdalo
suglasnost za stambeno zbrinjavanje
darovanjem osnovnog građevnog materijala
za izgradnju obiteljske kuće, ali samo za onaj
volumen, odnosno za onoliko prostornih
metara koji pokriva površina stambenog
objekta potrebnog za smještaj obitelji na
način da nositelju pripada 35 m2 i svakom
2
članu obitelji dodatnih 10 m , a ako se radi o
većem stambenom objektu za razliku se
komunalni doprinos plaća sukladno
odredbama ove Odluke.


Komunalni doprinos ne plaća se za građenje
i ozakonjenje:
komunalne infrastrukture i
vatrogasnih domova
vojnih građevina
prometne, vodne, komunikacijske
i elektroničke komunikacijske
infrastrukture
nadzemnih i podzemnih
produktovoda i vodova
sportskih i dječjih igrališta
ograda, zidova i potpornih zidova
parkirališta, cesta, staza, mostića,
fontana, cisterna za vodu i septičkih jama,
sunčanih kolektora, fotonaponskih modula
na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u
prostoru postojeće građevine ili na
postojećoj građevini, koji su namijenjeni
uporabi te građevine
spomenika


U slučajevima oslobođenja od plaćanja
komunalnog doprinosa iz članka 11. ove Odluke,
sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja
komunalne infrastrukture namijenjena toj svrsi
osigurat će se u proračunu Općine Okučani iz
sredstava poreznih prihoda.

Članak 11.

VI. POTICAJNE MJERE

Članak 12.

Članak 13.

Na temelju pisanog zahtjeva i na osnovu
priloženih vjerodostojnih dokumenata, osloboditi će
se u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja
komunalnog doprinosa:
1.
u potpunosti se oslobađaju obveze plaćanja
komunalnog doprinosa sljedeći investitori:
Brodsko-posavsku županiju i Republiku
Hrvatsku
invalide domovinskog rata
obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih
branitelja
investitore kad su to javne ustanove ili
trgovačka društva u vlasništvu (ili djelomičnom
vlasništvu) općine Okučani, Brodsko-posavske
županije i Republike Hrvatske, a kada grade objekte
od javnog interesa (sporta, kulture, školstva,
zdravstva, socijalne skrbi ili humanitarnih
djelatnosti)
investitore koji grade gospodarske objekte
izvan građevinskog područja, a koji mogu osigurati
priključak na javno-prometnu površinu i sami
financiraju izgradnju komunalne i ostale
infrastrukture do svog objekta uz suglasnost općine
Okučani
vjerskih objekata


Radi poticanja gradnje energetski učinkovitih
objekata, donose se sljedeće poticajne mjere:

Investitori koji grade kuće za stanovanje
energetskog razreda „A+“ ili viš, oslobađaju se
plaćanja komunalnog doprinosa u visini 25%
jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja
komunalnog doprinosa.

Investitori koji grade kuće za stanovanje
energetskog razreda „A“, oslobađaju se plaćanja
komunalnog doprinosa u visini 15% jedinične
vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog
doprinosa.
Investitor je dužan pisanih zahtjevom zatražiti
oslobođenje plaćanja dijela komunalnog doprinosa,
s time da zahtjevu mora priložiti zadužnicu u visini
oslobođenog dijela komunalnog doprinosa.

Kada investitor ishodi uporabnu dozvolu,
obvezan je u roku 15 dana dostaviti dokaz da se
objekt svrstava u energetski razred „A“, „A+“ ili
više. Ako investitor ne dostavi dokaz o svrstavanju
objekta u energetski razred, obvezuje se platiti
razliku komunalnog doprinosa.

Dokaz na temelju kojeg investitor može
ostvariti oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog
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doprinosa jest certifikat o energetskim svojstvima
zgrade, s tim da sva dokumentacija mora biti u
skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu
zgrade i energetskom certificiranju.


Smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za
50% investitorima koji dograđuju postojeće objekte
u svrhu proširenja proizvodnje.

Članak 14.

VII. RJEŠENJE O KOMUNALNOM
DOPRINOSU


U svrhu poticanja gradnje energetski
učinkovitih objekata i poticanja gospodarskih
aktivnosti izvršno tijelo općine Okučani može
donijeti zaključak o oslobađanju plaćanja dijela
komunalnog doprinosa, kao posebne mjere, ako se
objekti grade sukladno Pravilniku o energetskom
pregledu zgrade i energetskom certificiranju, i to:
- kad investitor gradi poslovno- gospodarski
objekt u kojem će se obavljati isključivo
proizvodnja bilo koje vrste, oslobađa se
plaćanja komunalnog doprinosa u visini 20%
jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja
komunalnog doprinosa
- investitor koji gradi poslovne i druge objekte,
koji ne služe obavljanju djelatnosti proizvodnje
i za koje bi visina plaćanja komunalnog
doprinosa prelazila iznos od 3.000.000,00 kn,
oslobodit će se plaćanja komunalnog doprinosa
u iznosu 20% od iznosa plaćanja komunalnog
doprinosa koji prelazi navedeni iznos.

Članak 15.


Plaćanje komunalnog doprinosa pod
navedenim uvjetima investitor, uz podnošenje
pisanog zahtjeva, potvrđuje davanje na uvid
projektne dokumentacije koja je izrađena radi
podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za
građenje, izrađene od ovlaštenog projektanta i
pisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika
da će se objekt graditi i koristiti u skladu s propisima
koji reguliraju učinkovito trošenje energije.

Kada investitor ishodi uporabnu dozvolu za
poslovno-gospodarski objekt, obvezan je u roku 15
dana dostaviti dokaz da se objekt svrstava u
energetski razred „A“ ili više. Ako investitor ne
dostavi dokaz o svrstavanju objekta u energetski
razred, obvezuje se platiti razliku komunalnog
doprinosa.
Članak 14.

Smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za
30% investitorima koji će zaposliti više od deset
novih radnika na neodređeno vrijeme, i to u roku šest
mjeseci od dana dobivanja uporabne dozvole, o
čemu moraju dostaviti dokaz, a ako dokaz ne
dostave, obvezni su platiti komunalni doprinos u
cijelosti.


Rješenje o komunalnom doprinosu, na
temelju ove Odluke, donosi Jedinstveni upravni
odjel u postupku pokrenutom:
1.
po službenoj dužnosti (u skladu s Odlukom o
komunalnom doprinosu koja je na snazi na
dan pravomoćnosti građevinske dozvole,
pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju,
odnosno koja je na snazi na dan donošenja
rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi
o građevini koja se prema Zakonu o gradnji
može graditi bez građevinske dozvole)
2.
po zahtjevu stranke (u skladu s Odlukom o
komunalnom doprinosu koja je na snazi u
vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za
donošenje tog rješenja).

Ako je Općina Okučani, u skladu sa Zakonom
o prostornom uređenju, sklopila ugovor kojim se
obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti
potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog
doprinosa, rješenje o komunalnom doprinosu donosi
se i u skladu s tim ugovorom. Ugovara se plaćanje
komunalnog doprinosa u iznosu stvarnih troškova
sukladnom odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu. Obveznik plaćanja komunalnog
doprinosa mora provesti postupak javne nabave u
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i dužan je o
pokretanju postupka obavijestiti Upravni odjel za
komunalno gospodarstvo te uključiti njegova
predstavnika u postupak javne nabave. Postupak
javne nabave može provesti i općina Okučani.

U slučaju da su troškovi izgradnje objekata
komunalne infrastrukture manji utvrđenog iznosa
komunalnog doprinosa, obveznik je dužan platiti
njegovu razliku.

Predstavničko tijelo općine Okučani, na
prijedlog izvršnog tijela općine Okučani, donosi
Odluku o financiranju komunalne infrastrukture.
Članak 16.
Rješenje o komunalnom doprinosu sadržava:
1.
podatke o obvezniku komunalnog doprinosa
2.
iznos sredstava komunalnog doprinosa koji
je obveznik dužan platiti
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obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog
doprinosa i
prikaz načina obračuna komunalnog
doprinosa za građevinu koja se gradi ili je
izgrađena, s iskazom obujma, odnosno
površine građevine i jedinične vrijednosti
komunalnog doprinosa.

Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema
sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog članka,
ništetno je.
Članak 17.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i
ovršava u postupku i na način propisan Općim
poreznim zakonom, ako Zakonom o komunalnom
gospodarstvu nije propisano drukčije.
Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i
rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj
izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o
odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog
rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se
izjaviti žalba, o kojoj odlučuje upravno tijelo
Brodsko-posavske županije nadležno za poslove
komunalnog gospodarstva.
Članak 18.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se
po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno
rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja
građevina koje se prema posebnim propisima grade
bez građevinske dozvole, nakon prijave početka
građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka,
rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i
građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po
pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon
što se građevina te namjene počela koristiti ako se
koristi bez uporabne dozvole.

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu
namijenjenu proizvodnji mora biti dostavljena na
području Općine Okučani, dostavlja se na znanje
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Okučani.
Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog
rješenja o komunalnom doprinosu
Članak 19.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola,
drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji
utječe na obračun komunalnog doprinosa,
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Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti ili
po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili
investitora izmijenit će ovršno odnosno
pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni rješenja o komunalnom
doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka
obračunat će se komunalni doprinos prema izmjeni
te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog
doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu,
prema kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu
doneseno.

U slučaju povrata iz prethodnog stavka ovog
članka, obveznik odnosno investitor nemaju pravo
na kamatu.
Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog
rješenja o komunalnom doprinosu
Članak 20.
Jedinstveni upravni odjel poništit će po
zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili
investitora, ovršno odnosno pravomoćno rješenje o
komunalnom doprinosu, ako je građevinska
dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je
poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništenju rješenja o
komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog
članka odredit će se i povrat komunalnog doprinosa
u roku najdulje do dvije godine od dana izvršnosti
rješenja o komunalnom doprinosu.

Pri povratu iz prethodnog stavka ovog članka
obveznik odnosno investitor nemaju pravo na
kamatu.
Uračunavanje kao plaćenog dijela komunalnog
doprinosa
Članal 21.

Komunalni doprinos plaćen je za građenje
građevine na temelju građevinske dozvole, odnosno
drugog akta za građenje koji je prestao vrijediti jer
građenje nije započeto ili koji je poništen na zahtjev
ili uz suglasnost investitora, pa će stoga Jedinstveni
upravni odjel uračunati komunalni doprinos kao
plaćeni dio komunalnog doprinosa na istom ili
drugom zemljištu na području Općine Okučani ako
to zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili
investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno
investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos,
niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni
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dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje
na istom ili drugom zemljištu.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu i sve
njene izmjene („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 13/04, 3/09, 18/12 i 7/13).

Broj: 19
Članak 23.


Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA:363-03/18-01/05
URBROJ:2178/21-01-18-01
U Okučanima , 17. listopada 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Broj: 19
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OPĆINA PODCRKAVLJE

39.
Na temelju članka 48. Statuta općine
Podcrkavlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije br. 07/18), a u skladu s odredbama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i
123/17) i odredbama Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11 i
04/18), Općinski načelnik općine Podcrkavlje,
donio je
ETIČKI KODEKS
službenika i namještenika Jedinstvenog
upravnog odjela općine Podcrkavlje
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1) Ovim se Etičkim kodeksom službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine
Podcrkavlje (nastavno: Etički kodeks) uređuju
etička načela i pravila dobroga ponašanja službenika

i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine
Podcrkavlje (nastavno: službenici i namještenici),
utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima
Republike Hrvatske, normativnim aktima općine
Podcrkavlje (nastavno: općine) i pravilima struke.
2) Ovaj Etički kodeks na odgovarajući način se
primjenjuje i na sve zaposlene u komunalnom
poduzeću Dilj gora d.o.o. u vlasništvu općine
Podcrkavlje.
Članak 2.
1) Etički kodeks sadrži pravila dobroga ponašanja
službenika i namještenika u odnosima prema
fizičkim i pravnim osobama i u međusobnim
odnosima službenika i namještenika.
Članak 3.
1) Svrha Etičkoga kodeksa jest da se njegovim
prihvaćanjem i dosljednom provedbom uspostavi
primjerena razina poslovne kulture, te stvori ozračje
u kojem je, uz zaštitu javnoga interesa, svim
fizičkim i pravnim osobama, strankama u postupku i
drugim tijelima kao korisnicima usluga, zajamčeno
učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih
interesa, a službenicima i namještenicima
dostojanstvo rada.
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Članak 4.

1) Etički kodeks propisuje ponašanje koja fizičke i
pravne osobe imaju pravo očekivati od službenika i
namještenika.

14.
15.
16.
17.

Članak 5.
18.
1) U obavljanju službe službenici i namještenici
dužni su se pridržavati odredbi ovoga Etičkoga
kodeksa.

Broj: 19

važnim poslovima;
hijerarhijske subordiniranosti;
primjerenoga osobnog izgleda i izgleda
radnoga prostora;
poticanja izvrsnosti u radu;
kolegijalnosti i podrške u radu, uključujući
među odjelnu suradnju i
poticanja unaprjeđenja rada, dodatne
edukacije i usavršavanja.
Članak 8.

Članak 6.
1) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Etičkom
kodeksu, a koji imaju rodno značenje, odnose se
jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li
korišteni u muškom ili ženskom rodu.
II. TEMELJNA NAČELA

1) Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine
Podcrkavlje (nastavno: pročelnik JUO) angažira se
na osiguranju provedbe ovoga Etičkog kodeksa u
dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom
odgovornošću koju ima.
III. ZAŠTITA OSOBNOGA UGLEDA I
UGLEDA SLUŽBE

Članak 7.
Članak 9.
1) Službenici i namještenici u obavljanju službe, te u
odnosima s građanima i pravnim
osobama kao i u međusobnim odnosima pridržavaju
se naročito sljedećih temeljnih načela:
1.
zakonitosti, pravne sigurnosti i zaštite
javnoga interesa;
2.
pravodobnoga i učinkovitoga obavljanja
poslova i zadaća;
3.
poštovanja integriteta i dostojanstva;
4.
poštovanja radnih obveza, savjesnoga rada te
odgovornosti za svoje postupke i rezultate
rada;
5.
primjerenoga komuniciranja i međusobnoga
uvažavanja;
6.
profesionalnoga postupanja, čestitosti,
poštenja, objektivnosti i nepristranosti;
7.
ukazivanja i reagiranja na sve situacije u
kojima postoji mogućnost sukoba interesa s
ciljem njegova sprječavanja;
8.
ukazivanja i reagiranja na svaki oblik
pogodovanja, diskriminacije, uznemiravanja
ili mobinga s ciljem njihova sprječavanja;
9.
pružanja svih dostupnih informacija
potrebnih za postupanje i donošenje odluka
od interesa za građane i pravne osobe;
10. službene povjerljivosti, te zaštite privatnosti i
osobnih podataka građana u skladu s
propisima;
11. dužne pažnje prema imovini općine;
12. otvorenosti prema novostima kojima se
unapređuju metode rada;
13. neprihvaćanja predrasuda o više ili manje

1) U obavljanju svojih poslova i zadaća, te
ponašanjem na javnom mjestu, službenici i
namještenici dužni su voditi računa da ne umanjuju
osobni ugled, ugled općine i povjerenje građana i
pravnih osoba u službu i Jedinstveni upravni odjel
općine Podcrkavlje (nastavno: JUO).
Članak 10.
1) Službenici i namještenici dužni su poštovati radnu
disciplinu, pravodobno izvršavati radne obveze,
voditi računa o svom profesionalnom nastupu, te
primjerenom izgledu i ponašanju.
Članak 11.
1) U obavljanju poslova i zadaća službenici i
namještenici dužni su postupati savjesno i
odgovorno, izgrađujući odnose međusobnoga
povjerenja i suradnje.
Članak 12.
1) U obavljanju privatnih poslova, službenici i
namještenici ne koriste se službenim oznakama,
autoritetom radnoga mjesta, ni svojim položajem u
svrhu ostvarivanja materijalne i druge koristi za sebe
ili za drugu fizičku ili pravnu osobu.
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IV. ODNOS SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA PREMA STRANKAMA
Članak 13.
1) U komuniciranju sa strankama službenici i
namještenici dužni su postupati profesionalno,
pristojno, razumljivo, strpljivo, omogućujući drugoj
strani da izrazi svoje mišljenje i izražavajući
razumijevanje za njezin položaj, razvijajući pritom
suradnički odnos.
2) Službenici i namještenici ne smiju dopustiti da
njihovo eventualno nezadovoljstvo, bez obzira
potječe li iz poslovne ili privatne sfere, utječe na
komunikaciju sa strankama.
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o pravnim sredstvima propisanim za zaštitu prava i
interesa.
2) Službenici i namještenici dužni su zaštititi
privatnost i osobne podatke stranke do kojih dođu u
radu te sukladno propisima čuvati povjerljive
predmete.
Članak 16.
1) U službenom ophođenju sa strankama službenici i
namještenici služe se hrvatskim jezikom i
razumljivim rječnikom.
V. MEĐUSOBNI ODNOSI SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA

Članak 14.

Članak 17.

1) U odnosima sa strankama, a povodom rješavanja i
ostvarivanja njihovih prava i pravnih interesa,
službenici su dužni postupati na objektivan,
nepristran i zakonit način, osigurati da se postupak
provede ekonomično, sa što manje troškova i
gubitka vremena za stranku, učinkovito, u
najkraćem mogućem vremenu u okviru propisanih
rokova, te stručno i kvalitetno.
2) U odnosima s građanima i pravnim osobama
službenici i namještenici dužni su uključiti
maksimum svojega potencijala za razumijevanje
potreba građana, te u skladu s time prema građanima
i pravnim osobama postupati s empatijom i
pristojnošću.
3) U postupcima koje provode službenici i
namještenici moraju osigurati ostvarivanje prava,
poštovanje integriteta i dostojanstva stranke, bez
diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi njihove
nacionalnosti, spola, vjere, uvjerenja, dobi, spolne
opredijeljenosti, jezičnoga ili rasnoga podrijetla,
političke opredijeljenosti, obrazovanja, socijalnoga
položaja, obiteljskoga statusa ili na bilo kojoj drugoj
osnovi.
4) S posebnom pažnjom službenici i namještenici
dužni su postupati prema osobama s
invaliditetom i prema osobama s posebnim
potrebama.

1) Međusobni odnosi službenika i namještenika
temelje se na uzajamnom poštovanju, povjerenju,
kolegijalnosti, suradnji, pristojnosti i strpljenju.

Članak 15.
1) U ophođenju sa strankama, a osobito s neukim
strankama, službenici i namještenici dužni su
pružati pomoć, pravovremeno, korektno, potpuno,
točno i na razumljiv način davati im podatke i
informacije u skladu sa zakonom i drugim
propisima, podučiti ih, dati informacije o
mjerodavnim tijelima za postupanje po zahtjevima i

Članak 18.
1) Službenici i namještenici ne smiju ometati druge
službenike i namještenike u obavljanju njihovih
poslova i zadaća.
2) Službenici i namještenici dužni su međusobno
razmjenjivati mišljenja i informacije o pojedinim
stručnim pitanjima radi ostvarivanja zajedničkih
interesa službe u cjelini.
Članak 19.
1) Pročelnik JUO dužan je poticati službenike i
namještenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje
poslova i zadaća, usavršavanje i stjecanje novih
znanja i vještina, međusobno uvažavanje,
poštovanje i suradnju, te primjeren odnos prema
građanima i pravnim osobama.
VI. JAVNI NASTUPI SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA
Članak 20.
1) U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u
kojima predstavljaju općinu, službenici i
namještenici iznose službene stavove općine u
skladu s propisima, dobivenim ovlastima,
stručnim znanjem i odredbama ovoga Etičkoga
kodeksa.
2) U javnim nastupima u kojima službenici i
namještenici ne predstavljaju općinu, a koji su
tematski povezani s njihovim poslovima i
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zadaćama, službenici i namještenici dužni su
istaknuti da iznose osobne stavove.
3) Pri iznošenju stavova općine i osobnih stavova,
službenici i namještenici dužni su voditi računa o
osobnom ugledu, ugledu službe, te ugledu općine.
Članak 21.
1) Službenici aktivno surađuju s medijima u okviru
propisa koji se odnose na medije i internih procedura
komuniciranja s medijima, te sukladno naputcima i
preporukama Općinskog načelnika općine
(nastavno: načelnik), vodeći računa o ulozi medija u
društvu.
VII. IMENOVANJE POVJERENIKA ZA
ETIKU
Članak 22.
1) Povjerenika za etiku imenuje načelnik iz reda
službenika i namještenika općine na vrijeme od
četiri godine.
2) U slučaju duže odsutnosti iz službe, odnosno rada
povjerenika za etiku, načelnik će imenovati
zamjenika povjerenika za etiku koji preuzima
ovlasti i dužnosti odsutnoga povjerenika sve do
njegova povratka.
3) Povjerenikom za etiku ne može se imenovati
službenik i namještenik kojemu je izrečena kazna za
povredu službene, odnosno radne dužnosti.
4) Administrativnu potporu povjereniku za etiku
pruža službenik zadužen za kadrovske poslove.
Članak 23.
1) Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
sadržava: ime i prezime, radno mjesto na koje je
raspoređen, broj telefona i adresu elektroničke
pošte.
2) Odluka iz prethodnog stavka mora se istaknuti na
web stranici općine i oglasnoj ploči općine.
VIII. PRAVA I OBVEZE POVJERENIKA ZA
ETIKU
Članak 24.
1) Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkoga
kodeksa u Općini, promiče etičko ponašanje u
međusobnim odnosima službenika i namještenika,
te odnosima službenika i namještenika prema
građanima i pravnim osobama, zaprima pritužbe
službenika i namještenika, građana i pravnih osoba
na neetičko ponašanje i postupanje službenika i
namještenika, provodi postupak ispitivanja
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osnovanosti pritužbe, priprema pisano izvješće i
odgovor podnositelju pritužbe, te vodi evidenciju o
zaprimljenim pritužbama.
2) Povjerenik za etiku podnosi načelniku godišnje
izvješće o svom radu, i to najkasnije do kraja ožujka
za prethodnu godinu, te izvanredno izvješće na
zahtjev načelnika.
IX. PODNOŠENJE PRITUŽBE
Članak 25.
1) Građani i pravne osobe, te službenici i
namještenici mogu povjereniku za etiku podnijeti
pritužbu na ponašanje službenika i namještenika za
koje smatraju da je protivno odredbama Etičkoga
kodeksa.
2) Ako se službenici i namještenici prema
pročelniku JUO odnose u suprotnosti s ovim
Etičkim kodeksom, pročelnik JUO može podnijeti
pritužbu povjereniku za etiku.
3) Pritužba iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se
podnijeti pisanim ili usmenim putem, te putem
elektroničke pošte.
4) Ukoliko pritužbu zaprimi načelnik, pročelnik
JUO ili neko drugo
mjerodavno tijelo općine, pritužbu će bez odlaganja
proslijediti povjereniku za etiku.
X. ISPITIVANJE OSNOVANOSTI PRITUŽBE
Članak 26.
1) Povjerenik za etiku dužan je najkasnije u roku od
30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak
ispitivanja osnovanosti pritužbe.
2) Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak
ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju
anonimne prijave.
Članak 27.
1) U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe
povjerenik za etiku zatražit će pisanu izjavu
službenika i namještenika na kojeg se odnosi
pritužba, izjave drugih službenika i namještenika
koji imaju neposredno saznanje o sadržaju pritužbe,
izvješća mjerodavnih tijela u slučaju sumnje na
moguća kaznena djela, te će poduzeti i druge radnje
potrebne za utvrđivanje činjeničnoga stanja.
Članak 28.
1) Ukoliko povjerenik za etiku u postupku
ispitivanja osnovanosti pritužbe na temelju
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prikupljenih dokaza ocijeni da su navodi iz pritužbe
osnovani, u izvješću načelniku, odnosno pročelniku
JUO predložit će poduzimanje odgovarajućih
postupaka i radnji.
2) Na temelju dostavljenoga izvješća povjerenika za
etiku, načelnik, odnosno pročelnik JUO može,
ovisno o vrsti i težini povrede, pokrenuti postupak
zbog povrede službene, odnosno radne dužnosti i
pisanim putem upozoriti službenika i namještenika
na neetično postupanje i potrebu pridržavanja
odredbi Etičkoga kodeksa.
XI. ROK ZA DOSTAVU ODGOVORA
PODNOSITELJU PRITUŽBE
Članak 29.
1) Povjerenik za etiku dužan je dati odgovor
podnositelju pritužbe u roku od najkasnije 60 dana
od dana zaprimanja pritužbe, te ga izvijestiti o
poduzetim radnjama.
2) Podnositelj pritužbe ima pravo podnijeti pritužbu
Etičkom povjerenstvu u roku od 30 dana od dana
isteka roka za davanje odgovora na pritužbu,
odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu, ako
nije zadovoljan odgovorom povjerenika za etiku.
XII. PRITUŽBA NA NEETIČNO
PONAŠANJE POVJERENIKA ZA ETIKU
Članak 30.
1) Pritužba na neetično ponašanje povjerenika za
etiku dostavlja se Etičkom povjerenstvu.
2) Etičko povjerenstvo dužno je u roku od najkasnije
60 dana od dana zaprimanja pritužbe dostaviti
odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe i o tome
izvijestiti načelnika.
3) Ukoliko načelnik na temelju dostavljenoga
izvješća Etičkoga povjerenstva o provedenom
postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe ocijeni da
je povjerenik za etiku počinio povredu Etičkoga
kodeksa, postupit će u skladu s odredbom članka 28.
stavka 2. Etičkog kodeksa.

XIII. ZAŠTITA POVJERENIKA ZA ETIKU
Neovisnost rada povjerenika za etiku
Članak 31.
1) Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja
svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost, niti
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doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge
službenike i namještenike.
2) Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme
postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe,
povjerenik za etiku oslobodit će se djelomično
obavljanja poslova radnoga mjesta na koje je
raspoređen na način da dio radnog vremena obavlja
poslove povjerenika za etiku, a dio radnoga vremena
poslove radnoga mjesta na koje je raspoređen.
3) Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu
podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih
službenika i namještenika prema povjereniku za
etiku.
4) Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 60 dana od
dana zaprimanja pritužbe dostaviti odgovor na
pritužbu etičkom povjereniku i o tome izvijestiti
načelnika.
XIV. NADZOR NAD PROVEDBOM
ETIČKOGA KODEKSA
Članak 32.
1) Nadzor nad provedbom ovoga Etičkoga kodeksa
obavlja Etičko povjerenstvo.
2) Etičko povjerenstvo sastoji se od predsjednika i
dvaju članova, te njihovih zamjenika.
3) Članove Etičkoga povjerenstva imenuje i
razrješava načelnik iz reda službenika i
namještenika, zaposlenih u javnom sektoru u
subjektima na području općine, nedvojbenoga
ugleda u Općini.
4) Mandat Etičkoga povjerenstva traje četiri godine.
5) Etičko povjerenstvo prati primjenu Etičkoga
kodeksa, daje mišljenje o njegovoj primjeni, prati
primjenu međunarodnih standarda i primjenu
propisa u području etičkoga postupanja, te predlaže
izmjene i dopune Etičkoga kodeksa.
6) Etičko povjerenstvo promiče i predlaže mjere za
jačanje etičkih standarda u službi s obzirom na
osobno ponašanje službenika, mogući sukob
interesa, primanje darova, korumptivno i drugo
neetično ponašanje, zaštitu ugleda službe i osobnoga
ugleda službenika i namještenika.
7) Administrativnu potporu Etičkom povjerenstvu
pruža JUO.
8) Sva tijela općine, te službenici i namještenici
dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u
prikupljanju informacija potrebnih za njegovo
odlučivanje.
9) Kada je potrebno odlučiti o članu Etičkoga
povjerenstva, umjesto njega u odlučivanju sudjeluje
njegov zamjenik.
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Djelokrug rada Etičkoga povjerenstva
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posavske županije“, a objavit će se i na web stranici
općine.

Članak 33.
NAČELNIK
1) Etičko povjerenstvo pored poslova iz članka 32.
stavka 5. ovoga Etičkog kodeksa obavlja i slijedeće
poslove:
1.
odgovara na pritužbe građana, pravnih osoba,
službenika i namještenika koji u roku od 60
dana od zaprimanja pritužbe nisu dobili
odgovor na pritužbu ili nisu zadovoljni
odgovorom;
2.
provodi postupak ispitivanja osnovanosti
pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku i
pritužbe povjerenika za etiku na neetično
ponašanje drugih službenika i namještenika
prema njemu;
3.
daje odgovor na pritužbu podnositelju
pritužbe i
4.
podnosi načelniku godišnje izvješće o svojem
radu, i to najkasnije do kraja ožujka za
prethodnu godinu, te izvanredno izvješće o
radu na zahtjev načelnika.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

KLASA: 023-01/18-01/38
URBROJ: 2178/13-02-18-1
Podcrkavlje, 18. rujna 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Trtanj, v.r.

40.
Na temelju članka 22. i 23. Etičkog kodeksa
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog
odjela općine Podcrkavlje (KLASA: 023-01/1801/38 URBROJ: 2178/13-02-18-2 od 18. rujna
2018.) i članka 48. Statuta općine Podcrkavlje
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
07/18),općinski načelnik, donio je

Članak 34.
ODLUKU
1) Postupanje Etičkoga povjerenstva ne priječi
provedbu mjera iz djelokruga načelnika i pročelnika
JUO u svezi s odgovornošću službenika i
namještenika za provedbu službene dužnosti i
drugih propisanih oblika odgovornosti službenika i
namještenika.
Članak 35.
1) Etičko povjerenstvo iz članka 32. stavak 3. ovog
Etičkog kodeksa imenovat će načelnik u roku od 30.
dana od njegovog stupanja na snagu.

o imenovanju povjerenika za etiku
Članak 1.
Marija Pandurić, zaposlena na službeničkom
mjestu komunalnog redara u Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Podcrkavlje imenuje se
povjerenicom za etiku općine Podcrkavlje.
Članak 2.

Članak 36.

1) Službenici i namještenici dužni su se upoznati s
ovim Etičkim kodeksom, te ga u dobroj vjeri
provoditi i primjenjivati u svakodnevnom radu.
2) Pročelnik JUO ili osoba koju on za to ovlasti dužni
su upoznati službenika i namještenika koji se prima
u službu, odnosno u radni odnos u Općinu s
odredbama ovoga Etičkoga kodeksa.
Članak 37.
1) Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmoga dana
od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-

Povjerenica za etiku obavlja sljedeće poslove:
§ prati primjenu Etičkoga kodeksa u Općini,
§ promiče etičko ponašanje u međusobnim
odnosima službenika i namještenika, te
odnosima službenika i namještenika prema
građanima i pravnim osobama,
§ zaprima pritužbe službenika i namještenika,
građana i pravnih osoba na neetičko ponašanje i
postupanje službenika i namještenika,
§ provodi postupak ispitivanja osnovanosti
pritužbe, priprema pisano izvješće i odgovor
podnositelju pritužbe, te
§ vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.
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Povjerenica za etiku podnosi načelniku godišnje
izvješće o svom radu, i to najkasnije do kraja ožujka
za prethodnu godinu, te izvanredno izvješće na
zahtjev načelnika.
Članak 3.
Službeni kontakt podaci povjerenice za etiku
općine Podcrkavlje su:
telefon/telefax: 035/221-112 i 035/221-109
mobilni telefon: 099-809-90-88
mail: opcina-podcrkavlje@sb.t-com.hr
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41.
Temeljem odredbi članka 108. i članka 109.
Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,
136/12, 15/15), članka 15. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17) i
članka 32. točke 5. Statuta općine Podcrkavlje
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj
07/18), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na
svojoj 14. sjednici održanoj 11. listopada 2018.
godine
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i na Internet stranici općine
Podcrkavlje.

o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za
2018. godinu
NASLOVNICA
I. Opći dio

NAČELNIK
Članak 1.
KLASA: 023-01/18-01/38
URBROJ: 2178/13-02-18-2
Podcrkavlje, 19. rujna 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomislav Trtanj, v.r.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Podcrkavlje za 2018. godinu sadrži:
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Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i
Računu financiranja / zaduživanja kako slijedi:

Broj: 19
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Opći dio

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 2018. godinu
A.

Račun prihoda i rashoda

-

Prihoi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

-

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

-

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B.

Račun financiranja / zaduživanja

-

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

-

Primici i izdaci prema izvorima financiranja
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II. Posebni dio
Članak 3.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Podcrkavlje za 2018. godinu

A.

Polugodišnji izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

B.

Polugodišnji izvješzaj po programskoj klasifikaciji

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Polugodišnjem
izvještaju o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 1. polugodište 2018. godine raspoređeni su po
nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na
razini ekonomske klasifikacije kako slijedi:
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III. Prijelazne i zaključne odredbe

Članak 4.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 1. polugodište 2018. godine stupa
na snagu danom donošenja.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 1. polugodište 2018. godine
objavljuje se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Podcrkavlje
www.podcrkavlje.hr
Klasa: 400-08/18-01/9
Urbroj: 2178/13-01-18-2
Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Miletić, ing.,v.r.
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42.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka
32. točke 4. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 07/18), Općinsko
vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 14. sjednici održanoj dana 11. listopada 2018. godine, donosi
I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Podcrkavlje za 2018. godinu

I. Opći dio
Članak 1.
U Proračunu općine Podcrkavlje za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) mijenja se članak 1. u
dijelu koji se odnosi na 2018. godinu, Projekcije Proračuna za 2019. i 2020. ostaju nepromijenjive. I. izmjene i
dopune Proračuna za 2018. godinu sastoje se od:

Članak 2.
U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu
prihoda i rashoda u Proračunu za 2018. godinu kako slijedi:
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I. OPĆI DIO
I.

izmjene i dopune Proračuna općine Podcrkavlje za 2018. godinu

A.

Račun prihoda i rashoda

B.

Račun financiranja / zaduživanja
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II. POSEBNI DIO
Članak 3.
I. izmjene i dopune Proračuna općine Podcrkavlje za 2018. godinu

Posebni dio programske klasifikacije
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u I. izmjenama i dopunama Proračuna općine
Podcrkavlje za 2018. godinu raspoređuju se po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna prema
organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:
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III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.
U Planu razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine, koji čini sastavni dio I. izmjena i dopuna
Proračuna općine Podcrkavlje za 2018. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i
kapitalnim projektima.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Podcrkavlje povezanih sa
programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.
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IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
I. izmjene i dopune Proračuna općine Podcrkavlje za 2018. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije" i na web stranicama općine Podcrkavlje, a stupaju na snagu osmog dana od dana
objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske župšanije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 400-08/17-01/12
Urbroj: 2178/13-01-18-2
Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Miletić, ing., v.r.
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43.
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. 68/18) i članka 32.
Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na 14. sjednici održanoj dana 11. listopada 2018. godine donijelo je:
I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Podcrkavlje za 2018. godinu
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podcrkavlje za 2018. godinu
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 26/17, u daljnjem tekstu: Program) u članku 2. mijenjaju se i
dodaju sljedeće stavke u Tabelarnom prikazu te glase:
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Članak 3.
Ove I. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-02/17-01/4
URBROJ: 2178/13-01-18-2







PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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44.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine, br. 68/18) i članka 32.
Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na 14. sjednici održanoj dana 11. listopada 2018. godine donijelo je:
I. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2018. godini
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 26/17 u daljnjem tekstu: Program) u članku 3. mijenja se stavak 2. i glasi: „Ukupna sredstva za
ostvarivanje ovog Programa u iznosu od 947.173,48 kuna financirat će se iz planiranog prihoda po osnovi
komunalne naknade te općih prihoda i primitaka, a kako slijedi:
Tabela

Strana: 3920

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 19

Broj: 19

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3921

Članak 2.
Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-02/17-01/5
URBROJ: 2178/13-01-18-2







PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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45.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta

općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18), Općinsko vijeće Općine
Podcrkavlje na 14. sjednici održanoj dana 11. listopada 2018. godine, donijelo je:
I.

IZMJENE I DOPUNE

Programa financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
na području Općine Podcrkavlje u 2018. godini
(Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita)

I.
U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti na području općine Podcrkavlje u
2018. godini (S
" lužbeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br. 26/17 u daljnjem tekstu: Program) članak III.
mijenja se i glasi:
„III.
Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi osiguravaju se u Proračunu općine Podcrkavlje
za 2018. godinu u iznosu od 383.000,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi u tabelarnom prikazu:
Tabela

Broj: 19

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3923

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 3924

Broj: 19

II.
Članak IV. mijenja se i glasi:
Sredstva za javne potrebe u zdravstvenoj zaštiti osigurat će se u Proračunu općine Podcrkavlje u 2018.
godini u iznosu od 57.000,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi:
PROGRAM 2014 ZAŠTITA OKOLIŠA

Ukupno
57.000,00

Veterinarsko – higijeničarski poslovi
Deratizacija i dezinsekcija
Financiranje rada skloništa za životinje
Sanacija odlagališta otpada

5.000,00
40.000,00
2.000,00
10.000,00

Sredstva za rad i djelovanje Crvenog križa osigurat će su u 2018. godini u iznosu od 15.000,00 kuna, a
raspoređuju se kako slijedi:
RADOVITA DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA
CRVENOG KRIŽA
Aktivnost A100040 – REDOVITA DJELATNOST GRADSKOG
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
Crveni križ 0,2% -služba traženja+0,5% -redovita djelatnost =
0,7% sredstava prihoda proračuna)

Ukupno
15.000,00
15.000,00

III.
Ove I. Izmjene i dopune Programa sastavni su dio Proračuna općine Podcrkavlje, stupaju na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-02/17-01/10
URBROJ: 2178/13-01-18-2







PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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46.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), a u skladu sa
Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13), Zakonom o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“
br. 47/90, 27/93, 38/09), Zakonom o sportu („Narodne novine“ br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13, 85/15), Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 7/18) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 14.
sjednici održanoj dana 11. listopada 2018., donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
općine Podcrkavlje za 2018. godinu

Članak 1.
U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu općine Podcrkavlje za 2018.
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 26/17, u daljnjem tekstu: Program) u Članku 4. mijenja se
samo tabelarani prikaz i glasi:
„Članak 4.
Sport
Sredstva planirana u proračunu općine za 2018 .
godinu

PLANIRANO

IZMJENA/
DOPUNA
+27.000,00
-

NOVI
PLAN
312.000,00

Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti
Sportske manifestacije od interesa za općinu
Sportske stipendije
Poticanje i promicanje športa
– djeca, mladi
veterani
Djelovanje sportskih udruga - klubovi
Održavanje sportskih objekata
Opremanje igrališta za djecu i mlade
Dodatno ulaganje na sportskim objektima

20.000,00
20.000,00
10.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
20.000,00
10.000,00
15.000,00

100.000,00
20.000,00
85.000,00
15.000,00

0,00
0,00
15.000,00
12.000,00

100.000,00
20.000,00
100.000,00
27.000,00

285.000,00
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Članak 2.
Članak 5. Programa mijenja se i glasi:
„Članak 5.
Sredstva za financiranje javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu
Općine Podcrkavlje za 2018. godinu planirana su u ukupnom iznosu od 460.000,00 kuna raspoređuju se prema
tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovog Programa, a kako slijedi:
Tabela
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Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Programa sastavni su dio Proračuna općine Podcrkavlje, stupaju na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-02/17-01/9
URBROJ: 2178/13-01-18-2








PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

47.
Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) i članka 32.
Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 7/18 ), Općinsko vijeće na svojoj
14. sjednici održanoj dana 11. listopada 2018. godine, donijelo je sljedeću
ODLUKU
o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (B)
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost obračunske jedinice - boda (B) za izračun komunalne naknade u visini od
3,00 kune po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.
Članak 2.
2

Vrijednost boda (B) iz članka 1. ove Odluke jednaka je godišnjoj visini komunalne naknade po m korisne
površine stambenog prostora u prvoj zoni.
Članak 3.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.
Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće godine, za
obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda (B) za obračun i naplatu komunalne
naknade („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 13/04).
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 363-03/18-02/4
URBROJ: 2178/13-01-18-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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Bilješke :
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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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