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OPĆINA DAVOR

23.

Na temelju članka 4. i članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (''Narodne novine'' broj 87/08., 136/12.,
15/15.), članka 30 Statuta općine Davor (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' broj 05/18.), Općinsko
vijeće općine Davor na 8. sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Plana Proračuna
općine Davor za 2018. godinu
Članak 1.
Proračun općine Davor za 2018. godinu mijenja se i glasi:
PRIHODI
RASHODI
POKRIĆE GUBITKA IZ
PRETHODNIH GODINA

9.620.622,00
9.400.000,00
220.622,00
Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2018. godinu. Posebni
dio proračuna predstavlja prikaz rashoda po osnovnim namjenama. Prihodi i rashodi u Bilanci, te rashodi u
posebnom dijelu Proračuna povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi:

II. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2018.GOD.

Broj: 25
»SLUŽBENI VJESNIK«
Strana: 5659

Strana: 5660

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 25

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5661

Strana: 5662

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 25

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5663

Strana: 5664

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 25

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5665

Strana: 5666

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 25

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5667

Strana: 5668

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 25

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5669

Strana: 5670

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 25

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5671

Strana: 5672

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 25

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5673

Strana: 5674

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 25

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5675

Strana: 5676

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 25

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Lidija Brlić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/17-01-18-21
Davor, 12. prosinca 2018. godine

OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE

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

Članak 4.

Sredstva se raspoređuju tijekom godine i stavljaju na raspolaganje svim nositeljima i korisnicima proračunskih sredstava u okviru ostvarenih prihoda,
ovisno o dospijeću obveza. Proračun se provodi od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Članak 3.

Broj: 25
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području općine Davor putem spremnika za otpad
od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do
ovlaštene osobe za odlaganje i obradu tog otpada.

24.
Na temelju članka 28. i članka 31. stavak 2. i
3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 30.
Statuta općine Davor («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 05/18.), Općinsko vijeće
općine Davor na 08. sjednici održanoj 22. prosinca
2018. godine, donosi


Odluku o načinu pružanja usluga koje su
predmet ove Odluke, Općinsko vijeće općine Davor
donijelo je u zakonskom roku sukladno Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom.

ODLUKU

Članak 7.

o dodjelu obavljanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području općine Davor


Ova Odluka dostavlja se Ministarstvu
zaštite okoliša i prirode.

Članak 6.





Članak 8.
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način i
područje pružanja javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada, otpadnog papira, metala,
stakla, plastike, tekstila, te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada.
Članak 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE




Klasa: 363-01/18-01/16
Urbroj: 2178/17-01-18-01
Davor, 22. prosinca 2018.


Obavljanje javne usluge prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada dodjeljuje se tvrtki Komunalac
Davor d.o.o. iz Davora, Ivana Gundulića 35, 35425
Davor, OIB:65665226983.

Komunalac Davor d.o.o. obavljat će
odvojeno prikupljanje i metala, stakla, plastike,
papira, tekstila, te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Lidija Brlić, v.r.

25.
Članak 3.

Obavljanje javne usluge iz članka 1. ove
Odluke dodjeljuje se TD Komunalac Davor d.o.o.
Davor do 31.12.2019. godine.
Članak 4.

Područje pružanja usluga iz prethodnih
članaka ove Odluke je administrativno područje
općine Davor.

Na temelju članka 95. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj
68/18) i članka 30. Statuta općine Davor (“Službeni
vjesnik Brodsko- posavske županije“ broj 05/18),
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 08. sjednici
održanoj 22. prosinca 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o komunalnoj naknadi

Članak 5.

Javna usluga prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada podrazumijeva prikupljanje otpada na

Broj: 25
I.
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OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se naselja u općini
Davor u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
svrha komunalne naknade, područja zona u općini
Davor, koeficijenti zona (Kz), koeficijenti namjene
(Kn), rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine
važne za općinu Davor 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
Davor, 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 Davor, ako se time ne
dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja
komunalne infrastrukture.
Članak 3.
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, niskonaponskom električnom mrežom i
vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio
infrastrukture općine Davor.
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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
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,
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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 Davor 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.
Na području općine Davor utvrđuju se sljedeće
zone:
I. zona obuhvaća:
–
NASELJE DAVOR sa pripadajućim
ulicama
–
NASELJE ORUBICA sa pripadajućim
ulicama
VI. KOEFICIJENTI ZONA
Članak 7.

Koeficijenti zona (Kz) iznose:
I. ZONA 1.00
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VII. KOEFICIJENTI NAMJENE
Članak 8.
Koeficijent namjene (Kn), ovisno o vrsti
nekretnine 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.
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 i pravne osobe).
Članak 10.
Kontrolu naplate komunalne naknade kao i ovrhu
provodi Jedinstveni upravni odjel općine Davor 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.
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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 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 Davor 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 Davor.
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 obveznik
plaćanja komunalne naknade, privremeno će se
najduže na vrijeme od jedne godine u cijelosti
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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 Davor.
Članak 14.
Rješenje o potpunom oslobađanju od obveze
plaćanja komunalne naknade donosi Jedinstveni
upravni odjela općine Davor 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 Davor 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
2
kunama po m korisne površine stambenog prostora
u prvoj zoni općine Davor, a polazište za utvrđivanje
vrijednosti boda je procjena održavanja komunalne
infrastrukture uz uvažavanje i drugih predvidivih i
raspoloživih izvora financiranja održavanja
komunalne infrastrukture.
XI.
OBRAČUN KOMUNALNE
NAKNADE
Članak 16.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine
nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja
komunalne naknade, i to:
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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
KN= B x Kz x Kn x m2.

glasi:

Vrijednost boda jednaka je mjesečnoj visini
komunalne naknade po m2 korisne površine
stambenog prostora u I. zoni općine Davor.
XII. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ
NAKNADI

Broj: 25

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 17.

Članak 18.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi
Jedinstveni upravni odjela općine Davor 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 Davor 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:
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

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Oduka o komunalnoj naknadi
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj:09/05.).
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske
županije“.
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/18-01/13
URBROJ: 2178/17-01-18-01
Davor, 22. prosinca 2018.
Predsjednica
Općinskog vijeća:
Lidija Brlić, v.r.
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OPĆINSKO VIJEĆE

26.
Na temelju članka 98. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj
68/18) i članka 30. Statuta općine Davor (“Službeni
vjesnik Brodsko- posavske županije“ broj 05/18),
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 08. sjednici
održanoj 22. prosinca 2018. godine, donijelo je

KLASA: 363-01/18-01/15
URBROJ: 2178/17-01-18-01
Davor, 22. prosinca 2018.
Predsjednica
Općinskog vijeća:
Lidija Brlić, v.r.

ODLUKU
o vrijednosti boda za izračun komunalne
naknade
27.
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se vrijednost
obračunske jedinice – boda (B), određene u kunama
po četvornom metru (m2) korisne površine
stambenog prostora za obračun iznosa komunalne
naknade u Općini Davor.

Na temelju članka 78. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br.
68/18) i članka 30. Statuta općine Davor („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 05/18),
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 08. sjednici
održanoj 22. prosinca 2018.godine donijelo je

Članak 2.

ODLUKU


Polazište za određivanje vrijednosti boda
komunalne naknade (B) je procjena troškova
održavanja komunalne infrastrukture iz programa
održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u
obzir i drugih raspoloživih izvora financiranja i
održavanja komunalne infrastrukture.

o komunalnom doprinosu
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 3.

Vrijednost boda komunalne naknade (B)
određuje se u visini od 0,60 kn/m2 i jednak je
mjesečnoj visini komunalne naknade po m2
korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni
općine Davor.
Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje vrijediti Oduka o izmjeni Odluke o
vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za
plaćanje komunalne naknade na području općine
Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj:16/03.).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

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.
Komunalni doprinos je novčano javno
davanje koje se plaća za korištenje komunalne
infrastrukture na području općine Davor i položajne
pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju
prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako
Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje
drukčije.
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Komunalni doprinos je prihod proračuna općine
Davor, koji se koristi samo za financiranje građenja i
održavanja komunalne infrastrukture.

Broj: 25

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 6.

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 Davor ne plaća komunalni doprinos na svom
području.
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
građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m3
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.

Zone se određuju s obzirom na uređenost i
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).
Za područje naselja Davor i Orubica
pripadajućim ulicama utvrđuje se ZONA I.

sa

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 7.
Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog
doprinosa:
ZONA
kn/m 3
I.

3,00

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 8.
Komunalni doprinos obveznik plaća jednokratno na
poslovni račun općine Davor, 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
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administrativne zabrane realizira se u punom
dospjelom iznosu 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 Davor 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 Davor 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.
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
Članak 11.
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 Davor, 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
Davor
vjerskih objekata
2.
djelomično se oslobađaju obveze plaćanja
komunalnog doprinosa sljedeći investitori:
osobe kojima je nadležno Ministarstvo na
temelju važećih zakonskih propisa izdalo suglasnost
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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 članu obitelji
2
dodatnih 10 m , a ako se radi o većem stambenom
objektu za razliku se komunalni doprinos plaća
sukladno odredbama ove Odluke.
Članak 12.
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 Davor iz
sredstava poreznih prihoda.
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Članak 14.

U svrhu poticanja gradnje energetski
učinkovitih objekata i poticanja gospodarskih
aktivnosti izvršno tijelo općine Davori 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
zonu 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.

VI. POTICAJNE MJERE
Članak 13.
R a d i p o t i c a n j a g r a d n j e e n e rg e t s k i
učinkovitih objekata, donose se sljedeće poticajne
mjere:

Investitori koji grade kuće za stanovanje
energetskog razreda „A+“ ili više, oslobađaju se
plaćanja komunalnog doprinosa u visini 25%
jedinične vrijednosti plaćanja komunalnog
doprinosa.
Investitori koji grade kuće za stanovanje
energetskog razreda „A“, oslobađaju se plaćanja
komunalnog doprinosa u visini 15% jedinične
vrijednosti 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
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.


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.

Smanjuje se iznos komunalnog doprinosa za
50% investitorima koji dograđuju postojeće objekte
u svrhu proširenja proizvodnje.
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VII. RJEŠENJE O KOMUNALNOM
DOPRINOSU
Članak 15.

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 Davor, 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 Davor.

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

Predstavničko tijelo općine Davor, na
prijedlog izvršnog tijela općine Davor, 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
3.
obvezu, način i rokove plaćanja
komunalnog doprinosa i
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4.
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 Davori, dostavlja se na znanje
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Davor.
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,
Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti ili
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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.

niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni
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
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 09/05.).
Članak 23.

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.
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Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:363-01/18-01/14
URBROJ:2178/17-01-18-01
Davor, 22 prosinca 2018.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Lidija Brlić, v.r.

28.
Uračunavanje kao plaćenog dijela
komunalnog doprinosa
Članak 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 Davor ako to
zatraži obveznik komunalnog doprinosa ili
investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno
investitor nema pravo na kamatu za uplaćeni iznos,

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90.,
27/93., 38/09.) i članka 30. Statuta općine Davor
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj: 05/18) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj
8. sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine,
donijelo je
II IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u kulturi na području
općine Davor u 2018. godini
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi općine Davor za koje se
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sredstva osiguravaju u Proračunu općine i u ostalim
proračunima, potrebe su koje utvrđuje Zakon, kao i
one kulturne djelatnosti i manifestacije koje su u
interesu općine Davor.

vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa
do polovine 2019. godine.

Članak 2.

 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a primjenjuje se od 01. 01.
2018.godine.

Sredstva za ostvarenje Programa javnih potreba u
kulturi planirana su u ukupnom iznosu od
987.000,00 kuna, i obuhvaća slijedeća programska
područja :
- kultura i zaštita objekata kulturne baštine
- manifestacije u kulturi
- nabavka knjiga za knjižnicu

Članak 7.

OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/17-01/8
URBROJ:2178/17-01-18-22
Davor, 12. prosinca 2018.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Lidija Brlić, v.r.

Kultura i zaštita kulturne baštine
Članak 3.
Za uređenje Galerije Kerdić planira se iznos od
16.000,00 kuna. Za uređenje Društvenog Doma
Davor planira se iznos od 60.000,00 kuna i uređenje
Doma Orubica planira se iznos od 180.000,00 kuna.
 Za ostale aktivnosti i održavanje objekata u
kulturi općina Davor predvidjela je iznos od
290.000,00 kuna.
Manifestacije u kulturi
Članak 4.
 Očuvanje narodnih običaja i kulturne baštine na
području općine Davor imaju dva Kulturnoumjetnička društva koja aktivno djeluju na području
općine. U 2018. godini u proračunu općine Davor
izdvojeno je 70.000,00 kuna društvima koja će biti
raspodijeljena prema potrebama i aktivnosti
društava.
 Od manifestacija u kulturi imamo: RIBARSKE
VEČERI u naselju Davor, te KOLO NA DVA
Š T U K A u O r u b i c i , D AV O R I J E D a v o r u ,
POKLADNA POVORKA, te BOŽIĆNI
KONCERT u Davoru, a za navedene aktivnosti
planira se iznos od 350.000,00 kuna.
 Za pomoć vjerskim zajednicama planira se iznos
od 21.000,00 kuna.
Članak 5.
 Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
Načelnika općine Davor, koji je dužan Općinskom

29.
Na temelju članka 72. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/2018.) i članka 30. Statuta općine Davor
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 05/18) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj
08. sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine,
donijelo je
II IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanja
komunalne infrastrukture na području općine Davor
za 2018. godinu za komunalne djelatnosti :
održavanje kanalizacijske mreže naselja
Davor,
odvodnja atmosferskih voda,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje čistoće – održavanje i čišćenje
javnih površina,
javna rasvjeta,
održavanje groblja.
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Programom se utvrđuje opseg poslova održavanja,
procjenjuju pojedini troškovi po djelatnostima,
iskazuju financijska sredstva potrebna za
ostvarenje Programa s naznakom izvora
financiranja.
Djelatnost 










Procjena
troškova

Broj: 25
Članak 2.


U 2018. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:

Izvoru financiranja u Kn.

1. Sanacija divljih odlagališta

10.000,00 kn

Komunalna naknada 10.000,00

2. Odvodnja atmosferskih voda

30.000,00 kn

Komunalna naknada 30.000,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

i poljskih putova
















4. Održavanje čistoće – održavanje
i čišćenje javnih površina, kanala,

1.200.000,00 kn












10.000,00 kn

Komunalna naknada,1.200.000,00
naknada za prekomj.
korištenje cesta
Prihodi od zakupa
poljoprivr. zemljišta
Komunalna naknada 10.000,00

5.Uređenje groblja

100.000,00 kn

Komunalna naknada 100.00,00

6. Javna rasvjeta 

200.000,00 kn
Koncesija, komunal. 200.000,00








naknada, komunalni








doprinos
7. Tekuće održavanje Šetnica,
Trgova i građ. Objekata
95.000,00 kn
Komun. naknada,




Komun. doprinos 95.000,00
___________________________________________________________________________










UKUPNO :

Članak 3.

Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurat
će se iz slijedećih prihoda :
komunalne naknade,
iz koncesijske naknade,
iz Proračuna općine Davor,
iz drugih izvora po posebnim propisima
i ostalih raspoloživih sredstava prihoda
poslovanja.
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta

1.650.000,00 Kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od 01. 01. 2018. godine i
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/17-01/8
URBROJ:2178/17-01-18-23
Davor, 12. prosinca 2018.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Lidija Brlić, v.r.

Broj: 25
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30.
Na temelju članka 7. stavak 1. i 2. Zakona o
socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 73/97,
27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07, 57/11) i
članka 30. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» broj 05/18.) Općinsko
vijeće općine Davor na svojoj 08. sjednici održanoj
12. prosinca 2018. godine, donijelo je
II IZMJENE I DOPUNE
Programa socijalne skrbi na području
općine Davor u 2018. godini
I UVODNE NAPOMENE
Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za
podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno
ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one
same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu
zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih,
gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Takve
su osobe u stanju socijalne potrebe i mogu biti
korisnici socijalne skrbi.
Cilj Programa socijalne skrbi jest sagledavanje
potreba, vrsta i oblika pomoći osobama u stanju
socijalne potrebe na području općine Davor, kako bi
se kroz proračun osigurala potrebna sredstva i
odredili korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi.
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III PROGRAM SOCIJALNE SKRBI


Programom socijalne skrbi na području općine
Davor u 2018. godini nastavit će se sa pružanjem
pomoći najugroženijim građanima općine Davor, te
dodjelom financijske potpore ustanovama i
socijalno-humanitarnim udrugama, kojim će se
pokušati ublažiti posljedice težeg socijalnogospodarskog stanja pojedinih kategorija
stanovništva.

Ukupna izdvajanja iz proračuna općine Davor u
2018. godini za mjere socijalne skrbi iznose
290.000,00 kuna.
Programom se utvrđuju slijedeći oblici socijalne
skrbi :
1. Sufinanciranje ogrijeva socijalno ugroženim
kategorijama
- 17.000,00 kn
2. Naknada za novorođeno dijete
- 70.000,00 kn
3. Donacije ustanovama i neprof.
Organizacijama
- 5.000,00 kn
4. Sufinanciranje školske kuhinje
- 23.000,00 kn
5. Humanitarna skrb kroz udruge
građana
- 5.000,00 kn
6. Humanitarna djelatnost crvenog
križa
- 50.000,00 kn
7. Pomoć socijalno ugroženim
obiteljima, umirovljenici
- 100.000,00 kn
8. Poklon djeci za sv. Nikolu
- 20.000,00 kn
UKUPNO :

290.000,00 kuna

IV ZAKLJUČNE NAPOMENE:
II OSNOVNI PODACI O POSTOJEĆEM STANJU
U OPĆINI DAVOR

Prema podacima popisa stanovništva iz 2011.
godine u općini Davor živi 3.004 stanovnika u 879
kućanstava.

Veći broj, posebno samačkih domaćinstava je
starije životne dobi, a što u pravili znači i
stanovništvo s razmjerno niskim primanjima
(prihodima).

Manji broj radno aktivnog stanovništva
zaposleno je u poduzećima koje su tijekom
Domovinskog rata pretrpjela znatna oštećenja, a dio
ih je ostao i bez zaposlenja.

Dio nezaposlenih evidentiranih na Zavodu za
zapošljavanje, a znatan broj nezaposlenih osoba
putem Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški
ostvaruje pojedine oblike pomoći.


Pojedinačna prava iz ovog Programa
osiguravat će se isključivo osobama koje imaju
prebivalište na području općine Davor.

Posebnim Pravilnikom utvrđena su mjerila i
uvjeti za ostvarivanje prava na pomoć podmirenja
troškova stanovanja, sufinanciranja troškova
komunalne naknade i oslobađanja i pomoć u slučaju
nepogode i nevolje.
 Ovaj Program provodit će se sukladno
ostvarivanju sredstava koja će se realizirati u
Proračunu općine Davor.
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:401-01/17-01/8
URBROJ:2178/17-01-18-24
Davor,12. prosinca 2018.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Lidija Brlić, v.r.
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Broj: 25

31.
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018.) i članka
30. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 05/18) Općinsko vijeće općine
Davor na svojoj 08. sjednici održanoj 12. prosinca 2018. godine, donijelo je
II IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Davor za 2018. godinu opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata, te iskazuju financijska sredstva
potrebna za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.


U 2018. godini planirana izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

Djelatnost












1. Izgradnja nerazvrstanih cesta 










2. Uređenje Trga M.A.R. Davor 





3. Šetnica hrvatskih branitelja 
















Procjena 
troškova





Izvoru financiranja u Kn.

1.500.000,00 kn





Minist. reg. raz. 350.000,00
Županija BP  150.000,00
Općina Davor 1.000.000,00








Općina Davor 300.000,00
Min. reg. raz.  200.000,00
Općina Davor 570.000,00
Županija B-P 150.000,00
Min. branitelja 60.000,00








500.000,00 kn  



780.000,00 kn  









Članak 3.




Vlastita sredstva predviđena za financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.
godini iz članka 2. ovog Programa bit će osigurana su u Proračunu općine Davor.
Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. 01. 2018. godine i objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/17-01/8
URBROJ:2178/17-01-18-25
Davor, 12. prosinca 2018
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA :
Lidija Brlić, v.r.



Broj: 25
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OPĆINA GARČIN

68.
Na temelju članka 39. stavak 1.i 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), i
članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 02/18) Općinsko vijeće
općine Garčin na svojoj 14. sjednici održanoj 14. prosinca 2018.g. donijelo je
DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine garčin za 2018. godinu
i projekcije Plana za 2019. i 2020. godinu


I OPĆI DIO
Članak 1.


U Proračunu općine Garčin za 2018. god. mijenja se i glasi:
Proračun općine Garčin za 2018. god. glasi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Proračun za 2018.
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

14.498.293,53
200.000,00
6.866.500,00
7.721.400,00
0,00

Projekcija
plana za 2019.
25.255.000,00
350.000,00
7.505.000,00
18.100.000,00
0,00

Projekcija plana
za 2020.
26.760.000,00
400.000,00
8.110.000,00
19.050.000,00
0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Proračun za
Projekcija
Projekcija plana
2018.
plana za 2019.
za 2020.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
0,00
0,00
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

Proračun za
2018.
0,00
0,00
0,00

Projekcija
plana za 2019.
0,00
0,00
0,00

Projekcija plana
za 2020.
0,00
0,00
0,00

-110.393,53

0,00

0,00
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Članak 2.

Opći dio prihoda i primitka sadrži prihode po izvorima i vrstama prihoda te rashode i izdatke po
ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2018. g. i bit će objavljena
u "Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/18-01/101
Ur.broj: 2178/06-18-01-1
Garčin, 14. prosinca 2018. god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

Broj: 25
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69.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godina (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži razvojne programe prema ciljevima i prioritetima razvoja
koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

Članak 1.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 02/18), Općinsko vijeće Općine Garčin na 8. sjednici održanoj dana
14. prosinca 2018. godine donosiII.
IZMJENE I DOPUNE
Plana razvojnih programa općine Garčin za razdoblje 2018. - 2020. godina
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Članak 2.

Članak 1.

Ovaj Plan primjenjuje se od 1. siječnja
2018. godine, a bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na službenoj
stranici općine Garčin www.opcina-garcin.hr.

Ovim se programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Garčin za 2018. godinu za:

KLASA: 021-01/18-01/107
URBROJ: 2178/06-01-18-06
Garčin, 14. prosinac 2018. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

70.
Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, br.
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članaka 32.
Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”, broj 02/18), Općinsko vijeće
općine Garčin na svojoj 14. sjednici održanoj 14.
prosinca 2018. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Garčin
za 2018. godinu

A. građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za:
1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
3. groblja,
4. javnu rasvjetu.
B. građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
1. opskrbu pitkom vodom,
2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
C. građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
1. prijevoz putnika,
2. održavanje čistoće,
3. odlaganje komunalnog otpada,
4. tržnice na malo.
Programom iz stavka I. ovog članka određuje se
opis poslova s procjenom troškova za gradnju
pojedinih objekata i uređaja, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s
naznakom izvora financiranja
Članak 2.

U 2018. godini gradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog
Programa obuhvaća sljedeće:

Broj: 25
A.1.
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Javne površine

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

PARKING AMBULANTA GARČIN
Izrada projektne dokumentacije
Ceste i slični prometni objekti

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU:

PJEŠAČKA STAZA
Izgradnja objekta
Ceste i slični prometni objekti

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

Pror. općine Garčin – 12,52

Pror. općine Garčin – 42

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

PARKING CRKVA ZADUBRAVLJE
Izgradnja objekta
Ceste i slični prometni objekti

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

PARKING CRKVA GARČIN
Izgradnja objekta
Ceste i slični prometni objekti

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

PARK BICKO SELO
uređenje
Ostali građevinski objekti

Pror. općine Garčin – 12

Pror. općine Garčin – 12

Pror. općine Garčin – 42

166.300,00

05340
166.300,00
100%

522.000,00

05327
05327.1
522.000,00
100%

236.500,00

05338
236.500,00
100%

234.100,00

05339
234.100,00
100%

15.000,00

05605
15.000,00
100%
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Nerazvrstane ceste

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

NC - VOĆARSKA ULICA U TRNJANIMA
- PRODUŽETAK
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti
05316
940.000,00
Proračun općine Garčin - 12
940.000,00
100%

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

NC - ODVOJAK SLAVONSKE ULICE U ZADUBRAVLJU
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti
05321
66.000,00
Proračun općine Garčin - 12
66.000,00
100%

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

NC - BICKO SELOCENTAR 857
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

A.3.

Proračun općine Garčin - 12

444.000,00

05318
444.000,00
100%

Groblja

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

PARKING GROBLJE GARČIN
Projektna dokumentacija i početak izgradnje
Poslovni objekti

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

PRILAZNA CESTA I PARKING– MRTVAČNICA VRHOVINA
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti
05333
166.500,00
Proračun općine Garčin - 12
166.500,0
100%

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

PRILAZ– MRTVAČNICA ZADUBRAVLJE
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

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

PARKING GROBLJE ZADUBRAVLJE
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

Pror. općine Garčin – 12

Proračun općine Garčin - 12

Proračun općine Garčin - 12

262.500,00

151.000,0

78.100,00

05329
262.500,00
100%

05333
151.000,00
100%

05333
78.100,00
100%

Broj: 25
A.4.
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Javna rasvjeta

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU:

JAVNA RASVJETA GARČIN
izgradnja
Ostali građevinski objekti

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

Proračun općine Garčin – 12,71

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU:

JAVNA RASVJETA TRNJANI
izgradnja
Ostali građevinski objekti

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

Pror. općine Garčin – 12,52

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

JAVNA RASVJETA KLOKOČEVIK
izrada projektne dokumentacije
Ostali građevinski objekti

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

JAVNA RASVJETA VRHOVINA
izrada projektne dokumentacije
Ostali građevinski objekti

B.2.

188.500,00

778.000,00

Proračun općine Garčin - 12

Proračun općine Garčin - 12

05513
05513.1
188.500,00
100%

05515,
05515.1
778.000,00
100%

32.000,00

05517
32.000,00
100%

36.500,00

05518
36.500,00
100%

23.800,00

05507
23.800,00
100%

237.000,00

057, 057.1
237.000,00
100%

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

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

C.1.
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OBORINSKA KANALIZACIJA
izgradnja
Ostali građevinski objekti
Proračun općine Garčin - 12

Prijevoz putnika

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

PROMETNASIGNALIZACIJA GARČIN
izgradnja
Ostali građevinski objekti
Proračun općine Garčin – 12,52
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OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

PROMETNA SIGNALIZACIJATRNJANI
izgradnja
Ostali građevinski objekti

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

PROMETNASIGNALIZACIJA SAPCI
izgradnja
Ostali građevinski objekti

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

PROMETNA SIGNALIZACIJAKLOKOČEVIK
izgradnja
Ostali građevinski objekti

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

PROMETNA SIGNALIZACIJAZADUBRAVLJE
izgradnja
Ostali građevinski objekti

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

PROMETNA SIGNALIZACIJABICKO SELO
izgradnja
Ostali građevinski objekti

C.3.

Proračun općine Garčin – 51,12

Proračun općine Garčin – 51,12

70.000,00

059
70.000,00
100%

71.300,00

058
71.300,00
100%

Proračun općine Garčin – 12

7.500,00

7.500,00

059.3
7.500,00
100%

10.000,00

059.4
10.000,00
100%

Proračun općine Garčin – 12

Proračun općine Garčin – 12

059.2
7.500,00
100%

Odlaganje komunalnog otpada

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

RECIKLAŽNO DVORIŠTE U TRNJANIMA
izgradnja
Ostali građevinski objekti
Pror. općine Garčin – 12

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa u
iznosu od 4.748.100,00 kuna raspoređuju se i troše
za pojedine namjene u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

05602
4.000,00
100%

4.000,00

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/18-01/102
URBROJ: 2178/06-01-18-3
Garčin, 14. prosinca 2018.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5711
Članak 1.

71.
Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 02/18), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj
14. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine,
donosi
II. IZMJENE I DOPUNE

Ovim Programom određuju se poslovni
objekti na području općine Garčin koji će se graditi i
objekti na kojima će se vršiti dodatna ulaganja te
opis poslova s procjenom troškova.
Članak 2.

Planirana su kapitalna ulaganja u 2018.
godini na sljedećim objektima:

Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih
ulaganja na nefinancijskoj imovini
na području općine Garčin za 2018. godinu

1.

2.

3.

OBJEKT:
STRAŽARNICA
OPIS POSLA:
rekonstrukcija
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Ostali građevinski objekti
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin – 12

OBJEKT:
OGRADA DOM SAPCI
OPIS POSLA:
gradnja
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Ostali građevinski objekti
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 12

4.

49.000,00

06715
49.000,00
100%

75.000,00

05204,
05204.1
75.000,00
100%

71.300,00

05519
71.300,00
100%

392.000,00

05206
392.000,00
100%

OBJEKT:
DJEČJI VRTIĆ GARČIN
OPIS POSLA:
gradnja
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Ostali građevinski objekti
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

4.

1.000,00

05511
1.000,00
100%

Proračun općine Garčin –
12,42

OBJEKT:
AUTOBUSNE NADSTREŠNICE
OPIS POSLA:
gradnja
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Ostali građevinski objekti
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42
OBJEKT:
MRTVAČNICA VRHOVINA
OPIS POSLA:
gradnja
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Ostali građevinski objekti
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 12
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Članak 3.
Planirana su dodatna ulaganja na sljedećoj nefinancijskoj imovini u 2018. godini:

1.

1.

2.

3.

4.

5.

OBJEKT:
DOM KLOKOČEVIK
OPIS POSLA:
vanjsko uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Pror. općine Garčin -12
38.000,00

06703
38.000,00
100%

OBJEKT:
DOM GARČIN
OPIS POSLA:
vanjsko uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Pror. općine Garčin -12,51
903.000,00

06701.1
903.000,00
100%

OBJEKT:
DOM TRNJANI
OPIS POSLA:
vanjsko uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Pror. općine Garčin -12
42.000,00

06704
42.000,00
100%

OBJEKT:
MRTVAČNICA GARČIN
OPIS POSLA:
vanjsko uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Pror. općine Garčin -12
5.000,00

06706
5.000,00
100%

OBJEKT:
DOM ZADUBRAVLJE
OPIS POSLA:
unutrašnje uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 12
10.000,00

06714
10.000,00
100%

OBJEKT:
DOM SAPCI
OPIS POSLA:
uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42
4.000,00

06709
4.000,00
100%

Broj: 25
6.
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OBJEKT:
MJESNI DOM BICKO SELO- STARI
OPIS POSLA:
uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

7.

Strana: 5713

Proračun općine Garčin – 12,
42

250.000,00

OBJEKT:
MRTVAČNICA ZADUBRAVLJE
OPIS POSLA:
vanjsko uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

Pror. općine Garčin -12, 42

Članak 4.

85.000,00

06708,
06708.1
250.000,00
100%

05205,
05205.1
85.000,00
100%

72.

Sredstva iz članka 2. i 3. ovog Programa u
iznosu od 1.925.300,00 kuna raspoređuju se i troše
za pojedine namjene u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br.
26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta
općine Garčin (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 02/18), Općinsko vijeće
općine Garčin, na svojoj 14. sjednici održanoj 14.
prosinca 2018. godine donosi
II IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini

KLASA: 021-01/18-01/103
URBROJ: 2178/06-01-18-04
Garčin, 14. prosinca 2018.god.

Članak 1.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.


Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2018. godini na
području općine Garčin za komunalne djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja,
6. javna rasvjeta.
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Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje
se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarenje programa, s naznakom izvora
financiranja.

Broj: 25

5. Održavanje groblja
- redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih
groblja

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki predviđaju se u iznosu od 40.000,00 kn, a
financirat će se iz sredstava Proračuna općine
Garčin.

Članak 2.
6. Javna rasvjeta

U 2018. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini
Garčin obuhvaća:
1. Odvodnju atmosferskih voda
-

čišćenje cestovnih kanala


Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 270.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava proračuna općine Garčin.
2. Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje
javnih i zelenih površina

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

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 80.000,00 kn, a financirat će se ih
sredstava Proračuna općine Garčin.
3. Održavanje javnih površina
-

Uređenje parkinga u centrima

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 50.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava
proračuna općine Garčin.
4. Održavanje nerazvrstanih cesta
- nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom
- održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom
periodu

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 634.000,00 kn, a financirat će se iz
Proračuna općine Garčin.

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

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki predviđaju se u iznosu od 425.000,00 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu
od 1.499.000,00 kuna raspoređuju se i troše za
pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.
Članak 4.

Ovaj Program stupa osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
KLASA: 021-01/18-01/104
URBROJ: 2178/06-01-18-05
Garčin, 14. prosinca 2018.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Broj: 25
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1. NAČIN OSTVARENJA: Osiguranje
sredstava za pomoć građanima slabijeg
imovinskog stanja

73.
Na temelju stavka 4. članka 32. Statuta
općine Garčin („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 02/18), Općinsko vijeće
općine Garčin na svojoj 14. sjednici održanoj 14.
prosinca 2018. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE
Programa poboljšanja standarda i kvalitete
života stanovništva
općine Garčin za 2018. godinu
Članak 1.

POSEBNI CILJ: UNAPRJEĐENJE JAVNIH
POTREBA GRAĐANA

U Proračunu općine Garčin osigurana su sredstva
za pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja u
obliku jednokratnih pomoći u novcu ili
podmirenjem računa za električnu energiju,
troškove stanovanja, komunalne naknade, vodne
naknade, ogrjeva i slično. Jednokratne pomoći će se
odobravati na temelju pismenog zahtjeva u pravilu
tijekom godine, a visina će se određivati ovisno o
uvjetima i okolnostima u kojima živi podnositelj
zahtjeva.
Predviđena su sredstva za kapitalne donacije
građanima i kućanstvima u svrhu energetske obnove
stambenih objekata.
U 2018. godini u Proračunu općine Garčin
predviđena su financijska sredstva kako slijedi:

Naziv programa / aktivnosti
Podmirenje troškova stanovanja (režije i prehrana)
Jednokratna novčana pomoć
Novčana pomoć za rođenje djeteta
Novčana naknada studentima
Sufinanciranje troškova dječjeg vrtića
Sufinanciranje prijevoza učenika
Tuđa njega i pomoć u kući
Sufinanciranje HCK – GCK Slavonski Brod
Pomoć osobama s invaliditetom

Iznos sredstava u kn
65.000,00
60.000,00
45.000,00
80.000,00
20.000,00
140.000,00
40.000,00
16.000,00

Ostalne pomoći – uskrsnica, božićnica umirovljenicima

15.000,00
55.000,00

-planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 536.000,00 kn

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

- stvaranju uvjeta za rad športskih udruga,
poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana
u cilju unaprjeđenja športa na području općine,
- tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.

REKREACIJA
 Zakonom o športu propisano je utvrđivanje
javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje
potrebno je osigurati financijska sredstva u
Proračunu općine.
 Korisnici proračunskih sredstava mogu biti
udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i
Zakonu o udrugama. Općina je obvezna pomagati
rad športskih udruga vodeći računa o:

 Udruge moraju voditi računa o racionalnoj
potrošnji proračunskih sredstava. Sredstva javnih
potreba u športu raspodjeljuju se korisnicima prema
potrebama te prema rangu natjecanja.
 Tijekom 2018. godine Općina planira financirati
rad sljedećih udruga:
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Iznos financijskih
sredstava u kn
40.000,00
10.000,00
40.000,00
30.000,00
47.000,00
30.000,00
3.000,00
8.000,00
17.000,00
45.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
10.000,00
4.000,00
127.000,00

Naziv udruge
NK DILJ
LU KUNA
NK GARDUN
NK SAPCI
NK DUBRAVA
NK MLADOST
ŠKOLA NOGOMETA SAPCI
ŠK ŠAHOVNICA
RK GARČIN
NK SLAVEN
NK SELNA
ŠRU BREZNA
ŠRU ŠARAN
LU JELAS
KONJIČKI KLUB RAMARIN
LU JASEN
KAPITALNE DONACIJE
-planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 457.000,00 kn

KULTURA
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi
određeno je financiranje kulture i kulturnih
djelatnosti. Javne potrebe u kulturi za koje se
sredstva osiguravaju u Proračunu općine su kulturne
djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od
interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih kriterija:
- djelatnosti udruga u kulturi te poticanje
umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj
razini,
- manifestacije u kulturi koje pridonose
promicanju i razvitku kulturnog života,
- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i
njegove tradicije,
- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u
svrhu razvijanja međunarodne suradnje.

Financiranje javnih potreba u kulturi općine Garčin
proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na slijedećim
pretpostavkama:
- utvrđene javne potrebe prema prioritetima
financiranja: udruge u kulturi
- elementi financiranja: materijalni i programski
troškovi.
Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva
za ostvarivanje programa koji će se financirati iz
Proračuna općine Garčin – nastupi KUD-ova i
pjevačkih skupina, koncerti, putovanja i ostalo.
Prioritet u financiranju udruga imat će udruge koje
pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova,
s dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i
inozemstvu.
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Tijekom 2018. godine općina planira financirati rad sljedećih udruga:

Iznos financijskih sredstava u
kn
62.000,00
15.000,00
13.000,00
35.000,00
17.000,00
27.000,00
9.000,00
3.000,00

Naziv udruge
KUD VJEKOSLAV KLAIĆ Garčin
MPS BRĐANI Klokočevik
MPS STARI BEĆARI Zadubravlje
KUD LOVOR Trnjani
UKUD BIĐANI Bicko Selo
KUD SELJAČKA SLOGA Zadubravlje
ŽPS BRĐANKE
STAROTOPOLJANI

-planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 181.000,00 kn

RELIGIJA

2. NAČIN OSTVARENJA: Program predškole

Sufinancirat će se rad vjerskih organizacija:

 Sufinanciranje održavanja programa predškole:
72.000,00 kn

RKT Župni ured sv. Mateja evanđeliste Garčin:
5.000,00 kn
RKT Župni ured sv. Marka evanđeliste Trnjani:
15.000,00 kn
Pravoslavna crkva Trnjani:
5.000,00 kn
Kapitalne donacije

97.000,00 kn

POSEBNI CILJ: OSIGURANJE SIGURNOSTI
ŽIVOTA GRAĐANA

- planirana su financijska sredstva u ukupnom
iznosu od 122.000,00 kn

NAČIN OSTVARENJA: Program vatrogastva,
zaštite od požara i civilne zaštite

1. NAČIN OSTVARENJA: Financiranje
političkih stranaka



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

- planirana su financijska sredstva u ukupnom
iznosu od 72.000,00 kn

AKTIVNOST: vatrogastvo i zaštita od požara

1. Tekuće donacije za rad društava:120.000,00 kn
2. Kapitalne donacije za gradnju
vatrogasnog doma:
10.000,00 kn
Ukupno:

- planirana su financijska sredstva u ukupnom
iznosu od 33.000,00 kn
POSEBNI CILJ: POVEĆANJE RAZINE
KVALITETE I STANDARDA ODGOJA I
OBRAZOVANJA STANOVNIŠTVA
1. NAČIN OSTVARENJA: Osnovno školstvo



Tekuće donacije
Kapitalne donacije

35.000,00 kn
57.000,00 kn

- planirana su financijska sredstva u ukupnom
iznosu od 92.000,00 kn



130.000,00 kn

AKTIVNOST: vatrogastvo i civilna zaštita

1. Civilna zaštita: 
2. Sufinanciranje rada HGSS
Slavonski Brod: 

3. Državna uprava za zaštitu
i spašavanje:



10.000,00 kn



25.000,00 kn

Ukupno:

10.000,00 kn
5.000,00 kn
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 Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba za koje se sredstva
izdvajaju i proračuna općine Garčin za 2018. godinu
iznose 1.715.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za
pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.

Broj: 25


Važenje Strateškog plana općine Garčin
produžava se do izrade i usvajanja novog Strateškog
plana općine Garčin.
Članak 2.

Tekst Strateškog plana općine Garčin za
razdoblje 2015. – 2018. godine je sastavni dio ove
Odluke.

Članak 3.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom vjesniku Brodskoposavske županije'', a bit će objavljena i na internet
stranicama općine Garčin www.opcina-garcin.hr.
KLASA: 021-05/18-01/106
URBROJ: 2178/06-18-01-01
Garčin, 14. prosinca 2018.

KLASA: 021-01/18-01/105
URBROJ: 2178/06-01-18-2
Garčin, 14. prosinca 2018.god.

Općinsko vijeće
općine Garčin
Predsjednik
Mato Jerković, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

74.

75.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' broj
02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni tekst) Općinsko
vijeće općine Garčin, na svojoj 14. sjednici održanoj
dana 14. prosinca 2018. godine, donijelo je

Na temelju članka 39. stavak 1.i 2. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i
15/15), i članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni
vjesnik“ Brodsko – posavske županije broj 9/09)
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 14. sjednici
održanoj 14. prosinca 2018.g. donijelo je

ODLUKU
PRORAČUN
o produženju važenja Strateškog plana općine
Garčin 2015. - 2018. godine

općine Garčin za 2019. godinu
i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

Članak 1.


Ovom Odlukom produžava se važenje
Strateškog plana općine Garčin za razdoblje 2015. –
2018. godine, usvojenog 23. listopada 2015. godine
na 17. sjednici Općinskog vijeća, KLASA: 02101/15-01/126, URBROJ: 2178/06-01-15-01
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije''
18/2015).

I OPĆI DIO
Članak 1.



Proračun općine Garčin za 2019.g. glasi

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5719

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK

Proračun za
Projekcija
Projekcija plana
2019.
plana za 2020.
za 2021.
26.693.000,00
27.245.000,00
28.645.000,00
160.000,00
270.000,00
325.000,00
7.543.000,00
7.415.000,00
7.920.000,00
19.310.000,00
20.100.000,00
21.050.000,00
0,00
0,00
0,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I
REZERVIRANJA)
Proračun za
Projekcija
Projekcija plana
2019.
plana za 2020.
za 2021.
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
0,00
0,00
C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

Članak 2.

Opći dio prihoda i primitka sadrži prihode
po izvorima i vrstama prihoda te rashode i izdatke po
ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Proračun za
Projekcija
Projekcija plana
2019.
plana za 2020.
za 2021.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/18-01/108
Ur.broj: 2178/06-18-01-1
Garčin, 14. prosinca 2018. god.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2019.g.
i bit će objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko posavske županije"

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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76.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32.
Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj i 2/18, 9/18 i 13/18 - pročišćeni
tekst), Općinsko vijeće općine Garčin na 14. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2018. godine donosi
PLAN
razvojnih programa općine Garčin za razdoblje 2019. - 2021. godina
Članak 1.
Plan razvojnih programa za razdoblje 2019. - 2020. godina (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži razvojne
programe prema ciljevima i prioritetima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom
klasifikacijom kako slijedi:

1. Poboljšanje standarda i kvalitete života stanovništva Općine

Opći cilj Posebni cilj Način ostvarenja

1.3. Osiguranje sigurnosti
života građana

1.2. Povećanje
razine kvalitete i
1.1. Unaprjeđenje javnih potreba građana
standarda odgoja i
obrazovanja
stanovništva
1.1.2. Osiguranje
fin. sred. za
1.2.2.
1.2.1. 1.1.3. Fin. ostvarenje javnih
1.1.1. Osiguranje sredstava za pomoć
Program Osnovno političkih potreba građana
građanima slavijeg imovinskog stanja
predškole školstvo stranaka
vezanih za
rekreaciju,
kulturu i religiju

1.3.1. Program vatrogastva,
zaštite od požara i civilne
zaštite

Donacije udrugama

Kapitalne donacije građanima i kućanst.

Podmirenje troškova stanovanja
Jednokratna novčana pomoć
Novčana pomoć za rođenje djeteta
Novčana naknada studentima
Sufinanciranje troškova dječjeg vrtića
Sufinanciranje prijevoza učenika
Tuđa njega i pomoć u kući
Financiranje troškova ogrjeva
Sufinanc. humanitarnih organizacija

Naziv programa / aktivnosti

Tekuće donacije parlamentarnim
strankama

Donacije osnovnoj školi

Kapitalne donacije osnovnoj školi

Sufinanciranje programa predškole

Donacije DVD-ima
Kapitalne donacije DVD-ima
Donacije VZO
Civilna zaštita
HGSS - Stanica Slavonski Brod
DUZS
Članarina LAG
Turistička zajednica Garčin

041

045.5

049.2

045.6

045.1
049.1

045.4
045.2
045.3
045.8
045.9

Tekuće donacije sportskim društvima

042

039,040 Donacije vjerskim zajednicama

039.

049.3

37,038
037,038
037,038
037,038
037,038
037,038
037,038
037,038
044

Program/
aktivnost

120.000,00
100.000,00
700.000,00
0,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
200.000,00

50.000,00

30.000,00

25.000,00

250.000,00

100.000,00

450.000,00

500.000,00

30.000,00
100.000,00
40.000,00
80.000,00
40.000,00
160.000,00
50.000,00
0,00
30.000,00

Plan 2019.

100.000,00
80.000,00
200.000,00
70.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
100.000,00

200.000,00

0,00

80.000,00

450.000,00

150.000,00

290.000,00

200.000,00

180.000,00
200.000,00
100.000,00
155.000,00
25.000,00
90.000,00
150.000,00
0,00
35.000,00

Projekcija
2020.
Pokazatelj rezultata

215.000,00
90.000,00
200.000,00
60.000,00
75.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
100.000,00

220.000,00

0,00

80.000,00

450.000,00

160.000,00

310.000,00

250.000,00

broj intervencija
% izgrađenosti doma
broj donacija
% opremljenosti
broj donacija
broj donacija
broj donacija
broj donacija

broj grupa

broj donacija

broj donacija

broj stranaka

broj udruga

broj donacija

broj udruga

broj donacija

180.000,00
broj osoba
200.000,00
broj osoba
100.000,00 broj novorođene djece
180.000,00
broj studenata
25.000,00
broj djece
90.000,00 broj srednoškolske djece
150.000,00
broj korisnika
0,00
broj osoba
50.000,00
broj donacija

Projekcija
2021.

10
30
0
20
1
1
1
5

3

4

0

5

16

6

28

5

Polazna
vrijednost
2019.
40
60
45
45
1
200
20
0
4

15
70
3
30
1
1
1
5

4

4

0

6

16

8

30

10

15
0
3
50
1
1
1
5

4

4

0

6

16

10

30

20

Ciljana
Ciljana
vrijednost vrijednost
2020.
2021.
50
50
70
70
50
50
50
50
10
10
200
220
25
30
0
0
5
6
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Članak 2.

Članak 1.

Ovaj Plan primjenjuje se od 1. siječnja
2019. godine, a bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" i na službenoj
stranici Općine Garčin: www.opcina-garcin.hr.

Ovim se programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Garčin za 2019. godinu za:

KLASA: 021-01/18-01/113
URBROJ: 2178/06-01-18-01
Garčin, 14. prosinca 2018.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

77.
Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, br.
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članaka 32.
Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije”, broj 09/09 i 5/13), Općinsko
vijeće općine Garčin na svojoj 14. sjednici održanoj
14. prosinca 2018. godine donosi

A. građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za:
1. javne površine,
2. nerazvrstane ceste,
3. groblja,
4. javnu rasvjetu.
B. građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
1. opskrbu pitkom vodom,
2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
C. građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:
1. prijevoz putnika,
2. održavanje čistoće,
3. odlaganje komunalnog otpada,
4. tržnice na malo.
Programom iz stavka I. ovog članka određuje se
opis poslova s procjenom troškova za gradnju
pojedinih objekata i uređaja, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s
naznakom izvora financiranja
Članak 2.

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Garčin za 2019. godinu

A.1.

 U 2018. godini gradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog
Programa obuhvaća sljedeće:

Javne površine

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

PJEŠAČKI PRIJELAZI BREZNA TRNJANI
Izrada projektne dokumentacije i početak gradnje
Ceste i slični prometni objekti
05633, 056331
210.000,00
Pror. općine Garčin – 12, 52
210.000,00
100%

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

PJEŠAČKA STAZA
Izgradnja i rekonstrukcija pješačkih staza objekta
Ceste i slični prometni objekti
Pror. općine Garčin – 51,52

500.000,00

05618, 05619
500.000,00
100%
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OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

PARK BICKO SELO
uređenje
Ostali građevinski objekti

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

ENERGETSKO UREĐENJE CENTRA
uređenje i postavljanje solarnih panela
Ostali građevinski objekti

A.2.

Pror. općine Garčin – 12

Kapitalna ulaganja – 52

50.000,00

2.000.000,00

05768
200.000,00
100%

057610
2.000.000,00
100%

Nerazvrstane ceste

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

NC U SAPCIMA- VOLOŠEN
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC - ULICA BANA JELAČIĆA BICKO
SELO K.Č. 850
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC - ŠUMSKA CESTA KLOKOČEVIK
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC ZADUBRAVLJE- TRNJANI
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC ZADUBRAVLJE– LOV. DOM - 974
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC SELNA– TRNJANI- KLOKOČEVIK
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

Proračun općine Garčin - 42

20.000,00

Proračun općine Garčin - 42

30.000,00

750.000,00

10.000,00

0562
10.000,00
100%

Proračun općine Garčin - 12

Proračun općine Garčin - 42

05612
30.000,00
100%

05614
750.000,00
100%

Kapitalna ulaganja- 52

Proračun općine Garčin - 42

0561
200.000,00
100%

150.000,00

10.000,00

05624
150.000,00
100%

0563
10.000,00
100%
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OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

NC U PZ TRNJANI-KLOKOČEVIK
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

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

NC – ULICA SV. MATEJA U GARČINU
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC GARČIN– ISTOK-ZAPAD
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC – SAJMIŠNA ULICA U TRNJANIMA
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC BICKO SELO- SAPCI
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC ZADUBRAVLJE
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC KLOKOČEVIK PREMA GROBLJU
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC – GARDUNSKA ULICA U GARČINU
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC - VOĆARSKA ULICA U TRNJANIMA
- PRODUŽETAK
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti
0566
50.000,00
Proračun općine Garčin -12
50.000,00
100%

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin -42

50.000,00

10.000,00

Proračun općine Garčin - 42

10.000,00

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 12

05634
50.000,00
100%

05635
10.000,00
100%

05636
10.000,00
100%

10.000,00

05637
10.000,00
100%

10.000,00

05638
10.000,00
100%

10.000,00

05639
10.000,00
100%

20.000,00

20.000,00

0564
20.000,00
100%

0565
20.000,00
100%
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OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

NC - KOVAČEVAC U TRNJANIMA
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

NC - BICKO SELOCENTAR 857
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

A.3.

Broj: 25

Proračun općine Garčin - 12

Proračun općine Garčin - 12

30.000,00

0567
30.000,00
100%

200.000,00

0568
200.000,00
100%

Groblja

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

MRTVAČNICA UVRHOVINI
Projektna dokumentacija i početak izgradnje
Poslovni objekti

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

MRTVAČNICA U ZADUBRAVLJU
vanjsko uređenje zgrade
Poslovni objekti

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

PRILAZNA CESTA I PARKING– MRTVAČNICA VRHOVINA
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti
05626
50.000,00
Proračun općine Garčin - 51
50.000,00
100%

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

PARKING GROBLJE ZADUBRAVLJE
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

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

GROBLJE GARČIN
uređenje
Ostali građevinski objekti

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

MRTVAČNICA GARČIN
vanjsko uređenje
Dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini

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

GROBLJEKLOKOČEVIK
uređenje
Ostali građevinski objekti

Pror. općine Garčin – 42

Pror. općine Garčin – 42

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 51

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 12

50.000,00

0556
50.000,00
100%

200.000,00

0555
200.000,00
100%

250.000,00

05630
250.000,00
100%

20.000,00

05767
20.000,00
100%

15.000,00

0666
15.000,00
100%

100.000,00

05769
100.000,00
100%

Broj: 25
A.4.
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Javna rasvjeta

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

JAVNA RASVJETA GARČIN
izgradnja
Ostali građevinski objekti

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

JAVNA RASVJETA GARČIN 2
izrada projektne dokumentacije
Ostali građevinski objekti

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

JAVNA RASVJETA TRNJANI
izgradnja
Ostali građevinski objekti

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

JAVNA RASVJETA BICKO SELO
izrada projektne dokumentacije
Ostali građevinski objekti

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

JAVNA RASVJETA KLOKOČEVIK
izrada projektne dokumentacije
Ostali građevinski objekti

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

JAVNA RASVJETA VRHOVINA
izrada projektne dokumentacije
Ostali građevinski objekti

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

JAVNA RASVJETA ZADUBRAVLJE
zamjena lampi
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

B.1.

Proračun općine Garčin – 12

Proračun općine Garčin - 12

Pror. općine Garčin – 12,52

Proračun općine Garčin -12

Proračun općine Garčin - 12

Proračun općine Garčin - 12

Proračun općine Garčin - 42

150.000,00

05751
150.000,00
100%

30.000,00

05752
30.000,00
100%

1.250.000,00

05753, 05754
1.250.000,00
100%

30.000,00

05755
30.000,00
100%

30.000,00

05756
30.000,00
100%

30.000,00

05757
30.000,00
100%

20.000,00

0665
20.000,00
100%

20.000,00

05712
20.000,00
100%

20.000,00

05711
20.000,00
100%

Opskrba pitkom vodom

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

SUSTAV NAVODNJAVANJA
projektna dokumentacija
Ostali građevinski objekti

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

VODOVOD
izgradnja
Ostali građevinski objekti

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42
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Broj: 25

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

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

KANALIZACIJA VRHOVINA KLOKOČEVIK
projektna dokumentacija
Ostali građevinski objekti

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

OBORINSKA KANALIZACIJA
izgradnja
Ostali građevinski objekti

C.1.

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

40.000,00

05714
40.000,00
100%

25.000,00

05715
25.000,00
100%

50.000,00

05762
50.000,00
100%

Prijevoz putnika

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

AUTOBUSNE NADSTREŠNICE
postavljanje novih nadstrešnica
Ostali građevinski objekti

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

AUTOBUSNA UGIBALIŠTA U BICKOM SELU
izgradnja
Ostali građevinski objekti

C.3.

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin – 12

05763
50.000,00
100%

50.000,00

Odlaganje komunalnog otpada

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

RECIKLAŽNO DVORIŠTE U TRNJANIMA
izgradnja
Ostali građevinski objekti
Pror. općine Garčin – 52

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa u
iznosu od 7.080.000,00 kuna raspoređuju se i troše
za pojedine namjene u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda.
Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.

2.500.000,00

05765
2.500.000,00
100%

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/18-01/109
URBROJ: 2178/06-01-18-01
Garčin, 14. prosinca 2018.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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Članak 1.

78.
Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”,
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 14. sjednici održanoj 14. prosinca 2018.
godine, donosi

Ovim Programom određuju se poslovni
objekti na području općine Garčin koji će se graditi i
objekti na kojima će se vršiti dodatna ulaganja te
opis poslova s procjenom troškova.
Članak 2.

Planirana su kapitalna ulaganja u 2019.
godini na sljedećim objektima:

PROGRAM
kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini na području općine
Garčin za 2019. godinu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

OBJEKT:
DOM BICKO SELO
OPIS POSLA:
uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Poslovni objekti
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42
OBJEKT:
DOM VRHOVINA
OPIS POSLA:
ulaganja
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Poslovni objekti
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42
OBJEKT:
STARAČKI DOM GARČIN
OPIS POSLA:
izgradnja
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Poslovni objekti
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42
OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

50.000,00

0551
50.000,00
100%

10.000,00

0552
10.000,00
100%

0553
50.000,00
50.000,00

DJEČJI VRTIĆ U GARČINU
izgradnja
Poslovni objekti

6.500.000,00

0661,
06611
6.500.000
100%

OBJEKT:
DOM GARČIN
OPIS POSLA:
rekonstrukcija i adaptacija
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Pror. općine Garčin -51, 52
1.300.000

06701
1.300.000
100%

OBJEKT:
SPORTSKO IGRALIŠTE I OKO
L IŠ SAPCI
OPIS POSLA:
uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Ostali građevinski objekti
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42
50.000,00

05731
50.000,00
100%

Proračun općine Garčin – 12,52
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Broj: 25

7.

OBJEKT:
VIŠENAMJENSKI OBJEKT NA IGRALIŠTU
GARČIN
OPIS POSLA:
izrada projektne dokumentacije
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Ostali građevinski objekti
05732
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
100.000,00
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42
100.000,00
100%

8.

OBJEKT:
SPOMENIK
OPIS POSLA:
gradnja
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Ostali građevinski objekti
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42

9.

10.

11.

OBJEKT:
STRAŽARNICA
OPIS POSLA:
rekonstrukcija
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Ostali građevinski objekti
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin –
51,52
OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

100.000,00

05741
100.000,00
100%

50.000,00

05742
50.000,00
100%

POSLOVNA ZONA TRNJANI- KLOKOČEVIK
izgradnja
Poslovni objekti

Proračun općine Garčin - 12

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

50.000,00

VANJSKA POZORNICA ZADUBRAVLJE
gradnja
Ostali građevinski objekti
Proračun općine Garčin - 42

50.000,00

Članak 3.
Planirana su dodatna ulaganja na sljedećoj nefinancijskoj imovini u 2019. godini:

05501
50.000,00
100%

05603
50.000,00
100%

Broj: 25
7.

2.
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OBJEKT:
DOM SELNA
OPIS POSLA:
uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin -51
10.000,00
OBJEKT:
ZGRADA općine
OPIS POSLA:
vanjsko uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

2.

3.

5.

6.

5.

06610
10.000,00
100%

500.000,00

06613,
066131
500.000,00
100%

OBJEKT:
AMBULANTA ZADUBRAVLJE
OPIS POSLA:
unutrašnje uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 51
10.000,00

0662
10.000,00
100%

OBJEKT:
DOM KLOKOČEVIK
OPIS POSLA:
vanjsko uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Pror. općine Garčin - 52
800.000,00

0663
800.000,00
100%

OBJEKT:
DOM TRNJANI
OPIS POSLA:
rekonstrukcija i adaptacija
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42
200.000,00

0664
200.000,00
100%

OBJEKT:
DOM SAPCI
OPIS POSLA:
uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42
15.000,00

0667
15.000,00
100%

OBJEKT:
MJESNI DOM BICKO SELO- STARI
OPIS POSLA:
uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42
20.000,00

0668
20.000,00
100%

OBJEKT:
DOM SAPCI
OPIS POSLA:
uređenje
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU: Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
Proračun općine Garčin - 42
100.000,00

0669
100.000,00
100%

PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
4.
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Članak 4.

Sredstva iz članka 2. i 3. ovog Programa u iznosu
od 9.965.000,00 kuna raspoređuju se i troše za
pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/18-01/110
URBROJ: 2178/06-01-18-01
Garčin, 14. prosinca 2018.

4.
5.
6.

Broj: 25

održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
javna rasvjeta.


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

U 2019. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini
Garčin obuhvaća:
1. Odvodnju atmosferskih voda

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

-

čišćenje cestovnih kanala


Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 60.000 kn, a financirat će se iz sredstava
proračuna općine Garčin.
2. Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje
javnih i zelenih površina

79.
Na temelju članka . stavka . Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” br.
68/18) i članka 32. Statuta općine Garčin (“Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 09/09 i
5/13), Općinsko vijeće općine Garčin, na svojoj 14.
sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine donosi
PROGRAM


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

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 50.000 kn, a financirat će se ih sredstava
Proračuna općine Garčin.
3. Održavanje nerazvrstanih cesta

održavanja komunalne infrastrukture
u 2019. godini

- nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom
- održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom
periodu

Članak 1.


Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 600.000 kn, a financirat će se iz Proračuna
općine Garčin.


Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2019. godini na
području općine Garčin za komunalne djelatnosti:
1. odvodnja atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,

4. Održavanje groblja
- redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih
groblja
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Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki predviđaju se u iznosu od 60.000 kn, a
financirat će se iz sredstava Proračuna općine
Garčin.
5. Javna rasvjeta
- troškovi zamjene rasvjetnih tijela,
- troškovi postavljanja novih rasvjetnih tijela
- troškovi potrošnje električne energije za javnu
rasvjetu

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj
točki predviđaju se u iznosu od 450.000 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu
od 1.220.000,00 kuna raspoređuju se i troše za
pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.
Članak 4.

Ovaj Program stupa osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
KLASA: 021-01/18-01/111
URBROJ: 2178/06-01-18-01
Garčin, 14. prosinca 2018.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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80.
Na temelju stavka 4. članka 32. Statuta općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 02/18), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 14. sjednici održanoj 14. prosinca
2018. godine donosi
PROGRAM
poboljšanja standarda i kvalitete života
stanovništva općine Garčin za 2019. godinu
Članak 1.

POSEBNI CILJ: UNAPRJEĐENJE JAVNIH
POTREBA GRAĐANA
1. NAČIN OSTVARENJA: Osiguranje
sredstava za pomoć građanima slabijeg
imovinskog stanja
U Proračunu općine Garčin osigurana su
sredstva za pomoć građanima slabijeg imovinskog
stanja u obliku jednokratnih pomoći u novcu ili
podmirenjem računa za električnu energiju,
troškove stanovanja, komunalne naknade, vodne
naknade, ogrjeva i slično. Jednokratne pomoći će se
odobravati na temelju pismenog zahtjeva u pravilu
tijekom godine, a visina će se određivati ovisno o
uvjetima i okolnostima u kojima živi podnositelj
zahtjeva.
Predviđena su sredstva za kapitalne
donacije građanima i kućanstvima u svrhu
energetske obnove stambenih objekata.
U 2019. godini u Proračunu općine Garčin
predviđena su financijska sredstva kako slijedi:
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Naziv programa / aktivnosti
Podmirenje troškova stanovanja (režije i prehrana)
Jednokratna novčana pomoć
Novčana pomoć za rođenje djeteta
Novčana naknada studentima
Sufinanciranje troškova dječjeg vrtića
Sufinanciranje prijevoza učenika
Tuđa njega i pomoć u kući
Pomoć osobama s invaliditetom
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

Broj: 25
Iznos sredstava u kn
30.000,00
100.000,00
40.000,00
80.000,00
40.000,00
160.000,00
40.000,00
10.000,00
500.000,00

-planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn
2. NAČIN OSTVARENJA: Osiguranje financijskih sredstava za ostvarenje javnih potreba građana
vezanih za rekreaciju, kulturu i religiju
REKREACIJA

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

Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o
udrugama. Općina je obvezna pomagati rad športskih udruga vodeći računa o:
- stvaranju uvjeta za rad športskih udruga, poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana u cilju
unaprjeđenja športa na području općine,
- tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.

Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. Sredstva javnih potreba u
športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama te prema rangu natjecanja.

Tijekom 2019. godine Općina planira financirati rad sljedećih udruga:

Naziv udruge
NK DILJ
LU KUNA
NK GARDUN
NK SAPCI
NK DUBRAVA
NK MLADOST
KK GARČIN
ŠK ŠAHOVNICA
RK GARČIN
NK SLAVEN
NK SELNA
OPĆINSKI NOGOMETNI TURNIR
ŠRU BREZNA
ŠRU ŠARAN
LU JELAS
KONJIČKI KLUB RAMARIN
-planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn

Iznos financijskih
sredstava u kn
35.000,00
5.000,00
35.000,00
20.000,00
35.000,00
20.000,00
5.000,00
8.000,00
17.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Broj: 25
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KULTURA
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi određeno je financiranje kulture i kulturnih djelatnosti. Javne
potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i
manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih kriterija:
djelatnosti udruga u kulturi te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini,
manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,
poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegove tradicije,
promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje.
Financiranje javnih potreba u kulturi općine Garčin proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na slijedećim
pretpostavkama:
utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja: udruge u kulturi
elementi financiranja: materijalni i programski troškovi.
Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se financirati iz Proračuna
općine Garčin – nastupi KUD-ova i pjevačkih skupina, koncerti, putovanja i ostalo.
Prioritet u financiranju udruga imat će udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s dugom
tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu.
Tijekom 2019. godine općina planira financirati rad sljedećih udruga:

Naziv udruge
KUD VJEKOSLAV KLAIĆ Garčin
MPS BRĐANI Klokočevik
MPS STARI BEĆARI Zadubravlje
KUD LOVOR Trnjani
UKUD BIĐANI Bicko Selo
KUD SELJAČKA SLOGA Zadubravlje
KUD BISERNICA Sapci

Iznos financijskih sredstava u
kn
30.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00

-planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn
Ostale udruge:

Naziv udruge
PSS VALENTINO
SUH PODRUŽNICA GARČIN
SUH PODRUŽNICA TRNJANI
UDRUGA SLIJEPIH
UDRUGA ZA UNAPRJEĐENJE ŽIVOTA INV.
UDVDR GARČIN
DRUŠTVO PRIJATELJA HAJDUKA
HUMANITARNE UDRUGE
SUH ZADUBRAVLJE
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE
LAG
OSTALE DONACIJE

Iznos financijskih sredstava u
kn
5.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
11.000,00
2.000,00
30.000,00
4.000,00
200.000,00
20.000,00
45.000,00

-planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 330.000,00 kn
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RELIGIJA

AKTIVNOST: vatrogastvo i zaštita od požara

Sufinancirat će se rad vjerskih organizacija:
evanđeliste Garčin:

1. Tekuće donacije za rad društava: 100.000,00 kn
2. Kapitalne donacije za gradnju vatrogasnog
doma:
700.000,00 kn

evanđeliste Trnjani:

Ukupno:

10.000,00 kn
50.000,00 kn



RKT Župni ured sv. Mateja
20.000,00 kn
RKT Župni ured sv. Marka
20.000,00 kn
Pravoslavna crkva Trnjani:
Kapitalne donacije 

- planirana su financijska sredstva u ukupnom
iznosu od 100.000,00 kn
1. NAČIN OSTVARENJA: Financiranje
političkih stranaka
 Financirat će se rad svih parlamentarnih
političkih stranaka i vijećnika prema ostvarenom
broju članova u Općinskom vijeću nakon izbora:

800.000,00 kn

AKTIVNOST: vatrogastvo i civilna zaštita

1. Civilna zaštita:
30.000,00 kn
2. Sufinanciranje rada HGSS Slavonski Brod:
6.000,00 kn
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje:
10.000,00 kn
 Ukupno:
46.000,00 kn
- planirana su financijska sredstva u ukupnom
iznosu od 846.000,00 kn
Članak 2.

- planirana su financijska sredstva u ukupnom
iznosu od 25.000,00 kn
POSEBNI CILJ: POVEĆANJE RAZINE
KVALITETE I STANDARDA ODGOJA I
OBRAZOVANJA STANOVNIŠTVA
1. NAČIN OSTVARENJA: Osnovno školstvo



Tekuće donacije
Kapitalne donacije

30.000,00 kn
50.000,00 kn

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

 Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba za koje se sredstva
izdvajaju i proračuna općine Garčin za 2019. godinu
iznose 2.871.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za
pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

2. NAČIN OSTVARENJA: Program predškole
 Sufinanciranje održavanja programa predškole:
120.000,00 kn
- planirana su financijska sredstva u ukupnom
iznosu od 120.000,00 kn
POSEBNI CILJ: OSIGURANJE SIGURNOSTI
ŽIVOTA GRAĐANA
NAČIN OSTVARENJA: Program vatrogastva,
zaštite od požara i civilne zaštite

KLASA: 021-01/18-01/112
URBROJ: 2178/06-01-18-1
Garčin, 14. prosinca 2018.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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Članak 5.

81.
Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o
proračunu(«Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i
15/15), Općinsko vijeće općine Garčin je na svojoj 14. sjednici, održanoj 14. prosinca 2018.godine
donijelo
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Garčin
za 2019. godinu
Članak 1.


Proračun općine Garčin (u daljnjem tekstu:
Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima i
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.
Članak 2.

Proračunska sredstva se koriste za namjene i u
visinama koje su određene Proračunom u posebnom
dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun
se izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno,
odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu sa
ostvarenim prihodima odnosno likvidnim
mogućnostima proračuna.

Namjenski prihodi proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od
imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od
zaduživanja.
Članak 3.

Za nepredviđene namjene za koje u
proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih
nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim
pozicijama koristiti će se sredstva proračunske
pričuve do iznosa od 15.000,00 kn.

O korištenju sredstava cjelokupne proračunske
pričuve odlučuje općinski načelnik, o čemu
izvješćuje Općinsko vijeće.
Članak 4.

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.


Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje
Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik općine.
U slučaju potrebe općinski načelnik može u okviru
utvrđenog iznosa izdatka pojedine pozicije izvršiti
preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija
do visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se
umanjuje.
Članak 6.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda
proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun)
kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima.

Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja ili
otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 kn, tada
odluku o istom donosi Predstavničko tijelo, odnosno
Općinsko vijeće.

Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine.
Članak 7.

Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje
prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci
proračuna, proračun se mora uravnotežiti po
postupku za donošenje Proračuna.
Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjivat će se od 1.siječnja 2019.g., i bit će
objavljena u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/18-01/114
Ur.broj: 2178/06-18-01-1
U Garčinu, 14. prosinca 2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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82.

83.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 14. sjednici
održanoj dana 14. prosinca 2018. godine donosi

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama
(''Narodne novine'', broj 69/17), članka 31. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (94/13, 73/17),
članka 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(''Narodne novine'' 68/18) i članka 32. Statuta općine
Garčin (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije'', 02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 14. sjednici
održanoj 14. prosinca 2018. donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Ugovora o koncesiji

GODIŠNJI PLAN
Članak 1.

Općinsko vijeće donosi Odluku kojom se u
točki „Razdoblje na koje se dodjeljuje koncesija“
članku 3. Ugovora o koncesiji za obavljanje
komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i trajnog
odlaganja komunalnog i glomaznog otpada, koji je
općina Garčin zaključila s komunalnim poduzećem
„Runolist“ d. o. o iz Vrpolja dana 7. travnja 2005.,
mijenja rok na koji se zaključuje ugovor.
Članak 2.

Ugovor se produžuje do odabira novog
koncesionara, a najduže do 31. prosinca 2019.
godine.
Članak 3.
Zadužuje se općinski načelnik za provođenje
ove Odluke.

davanja koncesija
iz područja komunalnih djelatnosti
za 2019. godinu
I.
Utvrđuje se Godišnji plan davanja koncesija iz
područja komunalnih djelatnosti za 2019. godinu
(dalje: Plan davanja koncesija) na području općine
Garčin koji sadrži:
1. planirani broj koncesija,
2. predviđene vrste i predmete koncesija,
3. rokove na koje se koncesije planiraju dati,
4. pravnu osnovu za davanje koncesije,
5. procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu
koncesiju i
6. popis ugovora o koncesiji koji istječu u godini
na koju se plan odnosi s napomenom za koje se
koncesije planira provedba novog postupka davanja
koncesije te obrazloženje razloga za eventualno
neplaniranje davanja nove koncesije.

Članak 4.
II.
Ovaj Plan koncesija stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“, a objavit će se i na
internet stranicama općine Garčin www.opcina-

garcin.hr
KLASA: 021-01/17-01/
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 14. prosinca 2018.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.


U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog
gospodarstva i važećim ugovorima o obavljanju
komunalnih djelatnosti na temelju ugovora o
koncesiji utvrđuje se Plan davanja koncesija kako
slijedi:
1. DIMNJAČARSKI POSLOVI
planirani broj koncesija: 1
rok davanja koncesije: do 5 godina
planirana godišnja naknada za koncesiju:
2.000,00 kuna
godina davanja koncesija: 2019.

Broj: 25
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2. POSLOVI SKUPLJANJA I ODVOZA
KOMUNALNOG OTPADA
planirani broj koncesija: 1
rok davanja koncesije: do 10 godina
planirana godišnja naknada za koncesiju:
30.000,00 kn
godina davanja koncesije: 2019.
III.
Pravna osnova za davanje koncesija u smislu
ovog Plana davanja koncesija sadržana je u članku
11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne
novine'', 68/18), članku 11. Zakona o koncesijama
(''Narodne novine'', broj 69/17), članka 31. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (94/13, 73/17) i
Odluci o komunalnim djelatnostima koje se
obavljaju na temelju ugovora o koncesiji („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 7/14).
IV.
Ovaj Plan koncesija dostavlja se Ministarstvu
financija.
V.
Ovaj Plan koncesija stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“, a objavit će se i na internet
stranicama općine Garčin www.opcina-garcin.hr.
KLASA: 021-01/17-01/
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 14. prosinca 2018.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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Zakonom o koncesijama („Narodne novine“,
broj 69/17) člankom 78., propisana je obveza izrade
godišnjih i trogodišnjih planova davanja koncesija
koji se dostavljaju ministarstvu nadležnom za
financije.

Općina je u dva navrata provodila postupke za
dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova. Na jedan natječaj nije s nitko javio, a na
drugi se javila firma Dimko Gas d. o. o. koja je ubrzo
prestala s radom, tako da općina već duže vrijeme
nema koncesionara za obavljanje dimnjačarskih
poslova.

Tijekom svibnja 2015. godine istekla je
koncesija za odvoz i skupljanje komunalnog otpada.
Općina je Aneksom produžila osnovni ugovor jer
nisu bili doneseni pravilnici uz Zakon o
koncesijama. Također člankom 2. Odluke
Općinskog vijeća općine Garčin od 15. prosinca
2017. godine o izmjeni i dopuni Ugovora o
koncesiji, Ugovor je produžen do odabira novog
koncesionara, a najduže do 31. prosinca 2018.
godine.

Obzirom da u 2018. godini nije proveden
natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i trajnog
odlaganja komunalnog i glomaznog otpada,
Općinsko vijeće općine Garčin na 14. sjednici
održanoj 14. prosinca 2018. donijelo je novu
Odluku o izmjeni i dopuni Ugovora o koncesiji
kojom je u članku 2. navedeno da se osnovni ugovor
produžuje do odabira novog koncesionara, te da se
općinski načelnik zadužuje za provođenje te
Odluke. 

Donošenje Godišnjeg plana koncesija u
nadležnosti je predstavničkog tijela kao davatelja
koncesije, pa se predlaže Općinskom vijeću da,
sukladno članku 44. i 45. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/18), kao
ovlašteno tijelo za dodjelu koncesija, a temeljem
članka 78. Zakona o koncesijama, donese Godišnji
plan davanja koncesija za 2019. godinu.
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U katastarskoj općini Trnjani lokaciju zone
predstavlja k.č. 990 koja je uknjižena u vlasništvo
Republike Hrvatske.

84.
Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' broj
02/18, 09/18 i 13/18 – pročišćeni tekst) Općinsko
vijeće općine Garčin, na svojoj 14. sjednici održanoj
dana 14. prosinca 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
izmjeni i dopuni odluke o izgradnji
poduzetničke zone
Članak 1.
Odlukom o izgradnji poduzetničke zone na
lokaciji Trnjani – Klokočevik (''Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije'' broj 2/13) i
Izmijenjenom i dopunjenom Odlukom o izgradnji
Poduzetničke zone na lokaciji Trnjani – Klokočevik
(''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' broj
12/16), lokacija poduzetničke zone Trnjani –
Klokočevik obuhvaćala je k.č. 1642 k.o. Klokočevik
(prije k.č. 140/2, 155, 195/2, 240/1, 289/2, 306/2,
312/1, 312/2, 340/1) i k.č. 990 k.o. Trnjani.
Članak 2.
Članak 1. Izmijenjene i dopunjene odluke o
izgradnji Poduzetničke zone (''Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije'' broj 12/16) mijenja se i
glasi:
''U skladu s prostorno-planskom dokumentacijom
općine Garčin, Programom izgradnje poduzetničke
zone u općine Garčin i Strateškim planom razvoja
općine Garčin 2015. – 2018. godine, pristupa se
izgradnji poduzetničke zone na lokaciji katastarskih
općina Trnjani i Klokočevik.


U katastarskoj općini Klokočevik lokaciju
predstavlja k.č. broj 1642 upisana u posjedovni list
broj 1207, a kojoj odgovaraju nekretnine uknjižene u
vlasništvo Republike Hrvatske, upisane u ZK uložak
broj 2054 k.o. Klokočevik, a koja se sastoji od k.č.
140/2, 155, 195/2, 240/1, 289/2, 306/2, 312/1, 312/2,
340/1), te k.č. broj 1683/2 upisana u posjedovni list
broj 131 k.o. Klokočevik.

Navedene katastarske čestice u k.o. Trnjani i
k.o. Klokočevik čine proizvodno tehnološku cjelinu,
a prema Prostornom planu uređenja općine Garčin
predviđene su za gospodarsku namjenu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom vjesniku Brodskoposavske županije'', a bit će objavljena i na internet
stranicama općine Garčin www.opcina-garcin.hr.
KLASA: 021-05/18-01/
URBROJ: 2178/06-18-01-01
Garčin, 14. prosinca 2018.
Općinsko vijeće
općine Garčin
Predsjednik
Mato Jerković, v.r.
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50.
Temeljem odredbi članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15)
te članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" broj 01/18), Općinsko
vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine donosi
DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Gundinci za 2018. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Planu proračuna općine Gundinci za 2018. godinu (dalje u tekstu: Proračun) mijenja se članak 1. u dijelu
koji se odnosi na 2018. godinu, projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu ostaju nepromjenjene. II. Izmjene i
dopune Proračuna sastoje se od:

Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda
kako slijedi:
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Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna Općine Gundinci za 2018. Godinu, te projekcije proračuna za 2019.
i 2020. godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka
ekonomske klasifikacije kako slijedi:

»SLUŽBENI VJESNIK«

Posebni dio programska klasifikacija

II. Izmjene i dopune Proračuna općine Gundinci za 2018. godinu, te projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Broj: 25
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U Planu razvojnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine, koji čini sastavni dio II. Izmjena i dopuna Proračuna općine Gundinci za 2018. godinu
i projekcija za 2019. i 2020. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Gundinci povezanih sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Članak 4.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
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PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PERIOD 2018. - 2020.
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Klasa: 400-08/18-01/9
Urbroj: 2178/05-02/18-1
Gundinci, 17. prosinca 2018. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

II. Izmjene i dopune Proračuna općine Gundinci za 2018. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko posavske županije" i na web
stranicama Općine Gundinci www.gundinci.hr

Članak 5.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
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51.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o
predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97,
107/07, 94/13), članka 143. Zakon o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 ), članka
74. Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06,
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16),
članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u
kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te
članka 30. Statuta općine Gundinci (Službeni
vjesnik Brodsko posavske županije broj 01/18),
Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici
održanoj dana 17. prosinca 2018. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu
za 2018. godinu

Strana: 5787

Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi,
djelatnosti, akcije i manifestacije u predškolskom
odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za
općinu Gundincii, kao i za njenu promociju na svim
razinama suradnje.
Programom se posebice utvrđuju potrebe u
predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče
kulturno – umjetničko stvaralaštvo, razvijaju se
programi iz područja kulture i sporta, ulaže se u
opremanje i održavanje objekata prije svega na
kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi
i sportu koje doprinose promicanju kulturnih i
sportskih aktivnosti.
U planu proračuna predviđena su sredstva
za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
kao i sredstva za stipendiranje studenata koja će se
dodjeljivati sukladno provedenom javnom
natječaju.
Iznos od 82.000,00 kn planiran za nabavu
udžbenika osnovnoškolcima s područja općine
Gundinci u 2018. godini planiran je za otprilike 160
učenika.
Članak 2.

Članak 1.
Programom javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu općine
Gundinci za 2018. godinu (u daljnjem tekstu

Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi
iz predškolskog odgoju i obrazovanju te područja
kulture i sporta na području općine Gundinci za
2018. godinu:
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Članak 3.

Članak 5.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih
potreba iz članka 2. ovog Programa osigurat će se iz
Proračuna općine Gundinci za 2018. godinu ovisno o
pritjecanju sredstava u Proračun.

II. Izmjene i dopune Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju,
kulturi i sportu objavit će se u Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije i na web stranicama
općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuju se
osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
općine Gundinci".

Članak 4.
Utrošak doznačenih sredstava korisnici su
dužni opravdati u toku proračunske godine
dostavom ovjerenih financijskih izvještaja od strane
Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom
dokumentacijom iz koje se na transparentan način
može dobiti uvid u nabavku određene opreme,
odnosno primljene usluge, a za koja su korištena
dodijeljena proračunska sredstva.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/18-01/9
Urbroj: 2178/05-02/18-5
Gundinci, 17. prosinac 2018. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

Broj: 25
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52.
Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) te članka
30. Statuta općine Gundinci (Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije broj 01/18), Općinsko
vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 17.
prosinca 2018. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se opis i opseg
poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Gundinci i to za komunalne
djelatnosti kako slijedi:
- održavanje javnih zelenih površina,
- redovito održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje kanalske mreže,
- sanacija poljskih puteva,
- održavanje objekata i slični radovi.
Održavanjem objekata i uređaja komunalne
infrastrukture nastoje se poboljšati uvjeti stanovanja
na području općine Gundinci.
Održavanje javne rasvjete na području općine
regulirano je Ugovorom o održavanju javne
rasvjete. Na području općine ugrađeno je ukupno
226 rasvjetnih tijela - led rasvjeta i 115 lampi natrijevih i u pravilu intervencije na održavanju
javne rasvjete izvode se u prosjeku pet puta godišnje
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što ovisi i o samim kvarovima na rasvjetnim tijelima.
Na području općine Gundinci postoji jedno groblje,
Mjesno groblje Gundinci, ukupne površine cca
20.000 m2.
Pod održavanjem groblja podrazumijeva se košnja
koja se u pravilu obavlja sukladno potrebama,
tijekom godine, iznošenje i odvoz smeća, nabavku
potrepština za groblje. U sklopu groblja izgrađena je
mrtvačnica ukupne površine 150 m2. U navedenoj
aktivnosti planirana su i sredstva za opremanje
mrtvačnice.
Ukupna površina nerazvrstanih cesta koje se
održavaju tokom godine iznosi oko 2000 m2. .
Održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se na
sljedeće ulice Zagrebačka, Đure Varzića,
Đakovačka i Sajmišna, te nasipavanje poljskih
puteva koje koriste poljoprivrednici. Pod redovitim
održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva se
održavanje prohodnosti, nasipavanje te košnja uz
ceste. Zimsko održavanje podrazumijeva čišćenje
ulica od snijega i nasipavanje za vrijeme poledice.
Za održavanje kanalske mreže u 2018.
godini planirana su sredstva u iznosu od 33.000,00.
Pod održavanje kanalske mreže podrazumijeva se
čišćenje i izmuljivanje kanala.
Za održavanje javnih zelenih površina
predviđena su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn.
Iznos od 12.750,00 kn odnosi se na nabavu strojeva
za uređenje zelenih površina. Općina uređuje
ukupno 3500 m2 javnih površine na cijelom
području općine.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz Općinskog proračuna za 2018.
godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u
2018. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili
povećati opseg radova utvrđenih ovim Programom
radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima
financiranja istih.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik na
donošenje provedbenih akata iz ovog Programa.
Članak 5.
II. Izmjene i dopune Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit
će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije" i na web stranicama općine Gundinci
www.gundinci.hr , a primjenjuju se osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku općine
Gundinci".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/18-01/9
Urbroj: 2178/05-02/18-3
Gundinci, 17. prosinac 2018. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

Broj: 25

53.
Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) te članka
30. Statuta općine Gundinci (Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije broj 01/18), Općinsko
vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 17.
prosinca 2018. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u općini Gundinci
za 2018. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja i
projektiranje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Gundinci za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.
godine i to za:
- nerazvrstane ceste,
- izgradnja društvenog doma,
- sanacija deponija,
- rekonstrukcija javne rasvjete
- uređenje groblja i slično.
Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i
opis poslova s procjenom troškova, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje
programa s naznakom izvora financiranja.
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U 2018. godini planirana su sredstva za
sanaciju deponija komunalnog otpada „Stružice" u
iznosu od 500.000,00 kn.
U planu proračuna predviđena su sredstva
za proširenje javne rasvjete, odnosno za montiranje
3 nova rasvjetna stupa u iznosu od 50.000,00 kn.
Za uređenje groblja predviđena su sredstva
u iznosu od 1.900,00 kn. Navedenim sredstvima
planira se rekonstrukcija staza na groblju ukupne
dužine 500 m.

Strana: 5795
Članak 2.

Planirana sredstva za provedbu Programa
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Općinskog proračuna za 2018. godinu iznose
kako slijedi:
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Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u
2018. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili
povećati opseg radova utvrđenih ovim Programom
radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima
financiranja istih.

Broj: 25

prosinca 2018. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području općine Gundinci za 2018. godinu

Članak 4.

Članak 1.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije" i na web stranicama
općine Gundinci www.gundinci.hr, a primjenjuju se
osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
općine Gundinci".

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području općine Gundinci za 2018. godinu utvrđuju
se prava korisnika na oblike socijalne pomoći koje
osigurava općina Gundinci.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe –
samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od
imovine ili iz drugih izvora.

Klasa: 400-08/18-01/9
Urbroj: 2178/05-02/18-2
Gundinci, 17. prosinac 2018. godine

Članak 2.

Članak 3.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

Nadležna tijela po ovom Programu su Načelnik
općine Gundinci i Općinsko vijeće općine Gundinci
koji o utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći
izdaju odluku odnosno rješenje, sukladno
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 4.

54.
Oblici pomoći Socijalnog programa općine
Gundinci za 2018. godinu:
Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj
skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17) i Odluke o pravima iz socijalne skrbi
općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije" broj 26/14), te članka 30. Statuta
općine Gundinci (Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije broj 01/18), Općinsko vijeće
općine Gundinci na sjednici održanoj dana 17.

- pomoć u ogrjevnom drvu,
- naknada troškova stanovanja,
- jednokratna novčana pomoć,
- jednokratne pomoći u naravi,
- prehrambeni paketi,
- naknada za rođenje djeteta i slično.
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Pomoć u ogrjevnom drvu

Jednokratna novčana pomoć

Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se
jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može
odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u
visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska
županija, ili ako se pomoć daje iz sredstava
općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom
odredi Načelnik općine.
Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na
popisu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Za
svakog korisnika Općina Gundinci izdaje rješenje o
ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. Za
svakog korisnika kojem se pomoć daje iz vlastitih
sredstava općine Načelnik općine izdaje rješenje o
ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu.

Jednokratna novčana pomoć u visini do 2.000,00 kn
isplaćivati će se najugroženijima u određenim
situacijama (troškovi liječenja, nesreća, iznenadna
bolest i sl.), te u određene blagdane (Sv. Nikola,
Božić, Nova godina i sl.).
Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju
pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu
izravno korisniku ili na način da Općina djelomično
ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi.
Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u
Proračunu, Općinski načelnik donijeti će odluku o
visini jednokratne novčane pomoći. Jednokratna
novčana pomoć može se u pravilu ostvariti jedanput
godišnje. U izuzetno teškim slučajevima
jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i više
puta godišnje o čemu odlučuje Općinski načelnik.

Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu
pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju pomoć.
Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev
stranke ili po službenoj dužnosti najmanje jednom
godišnje.
Nanade troškova stanovanja
Pod troškovima stanovanja podrazumijavaju se
troškovi najamnine, komunalne naknade, električne
energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi
troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Članak 5.
Planirana sredstva za provedbu Programa socijalne
skrbi i novčane pomoći iz Općinskog proračuna za
2018. godinu iznose kako slijedi:
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55.
Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30.
Statuta općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" broj 01/18), Općinsko vijeće općine
Gundinci na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine donosi
PLAN
Proračuna općine Gundinci za 2019. godinu, te projekcije za 2020. i 2021. godinu
I: OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Gundinci za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun) sastoji se od:
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Članak 2.
U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i
rashoda i Računu zaduživanja / financiranja u Proračun za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu
kako slijedi:
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Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu Proračuna općine Gundinci za 2019. Godinu, te projekcije proračuna za 2020.
i 2021. godinu raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka
ekonomske klasifikacije kako slijedi:

Posebni dio programska klasifikacija

Plan Proračuna općine Gundinci za 2019. godinu, te projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Članak 3.

II. POSEBNI DIO
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III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 4.
U Planu razvojnih programa za razdoblje 2019. - 2021. godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna
općine Gundinci za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po
pojedinim programima i kapitalnim projektima.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Gundinci povezanih sa programskom i
organizacijskom klasifikacijom proračuna.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PERIOD 2019. -2021.
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PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić
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Klasa: 400-08/18-01/10
Urbroj: 2178/05-02/18-1
Gundinci, 17. prosinac 2018. godina

Plan Proračuna općine Gundinci za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu objavit će se u službenom glasniku općine Gundinci i na web
stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr, a primjenjuju se od 01. siječnja 2019. godine.

Članak 5.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
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II. STRUKTURA PRORAČUNA

56.

Članak 2.
Temeljem odredbi članka 14. Zakona o
proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12,
15/15) te članka 30. Statuta općine Gundinci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 09/13), Općinsko vijeće općine Gundinci na
sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine,
donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Gundinci
za 2019. godinu

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te
Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i
Račun financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi
poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske
imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu
nefinancijske imovine. U Računu financiranja
iskazani su primici od financijske imovine i
zaduživanja, te svi izdaci za financijsku imovinu i
otplatu kredita.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Člankom 14. Zakona o proračunu (Narodne novine
broj 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu: Zakon
o proračunu) propisana je obveza donošenja Odluke
o izvršavanju proračuna Jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, kojom se omogućava
provedba usvojenog proračuna te u skladu sa
zakonskim odredbama uređuju izuzeci i posebnosti
koje proizlaze iz usvojenog proračuna.
Sukladno Zakonu o proračunu, Odlukom o
izvršavanju Proračuna općine Gundinci za 2019.
godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se
struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna i njegovo izvršavanje, prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava, odgovornost za
korištenje proračunskih sredstava sukladno
namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu.
Nadalje, Odlukom se propisuju ovlasti načelnika u
izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i
nefinancijskom dugotrajnom imovinom,
zaduživanje općine i davanje jamstava za zaduženje
pravnim osobama i ustanovama.
Pored navedenog, Odlukom se utvrđuje obavljanje
financijsko računovodstvene kontrole poslovnih
postupaka te način i rokovi izvještavanja o
izvršavanju Proračuna.
U nastavku su obrazložene pojedine odredbe
Odluke.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i
izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u
programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U
Planu razvojnih programa iskazani su planirani
rashodi Proračuna za razdoblje 2019. do 2021.
godine, koji su razrađeni po pojedinim programima,
po godinama u kojima će rashodi za programe
teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima
financiranja za cjelovitu izvedbu programa.
Plan razvojnih programa za razdoblje 2019. do
2021. godine sadrži ciljeve i prioritete razvoja
povezane s programskom i organizacijskom
klasifikacijom Proračuna.
Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani
su prema proračunskim klasifikacijama
( o rg a n i z a c i j s k a , e k o n o m s k a , f u n k c i j s k a ,
programska klasifikacija i izvorima financiranja).
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim
sredstvima i dospjelim obvezama. općinski načelnik
i Jedinstveni upravni odjel općine odgovorni su za
potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz
svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za
izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s
namjenama.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u
skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o
visini prihoda planiranih u proračunu.
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Članak 4.

Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od
prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu općine,
naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od
zaduživanja.
Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju
se u Proračun.
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz
namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do
iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.
Članak 5.
Namjenski prihodi iz članka 4. ove Odluke koji nisu
iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u
proračun za tekuću proračunsku godinu.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći,
donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski
primici od zaduživanja mogu se koristiti prema
naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.
Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama
utvrđena namjena mogu se, u slučaju nedostatka
drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge
namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena
evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.
Članak 6.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom
prihoda u Proračunu.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene
koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene
u Posebnom dijelu Proračuna. Korištenje
proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna
ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda
Proračuna.
U slučaju neravnomjerne dinamike priljeva
sredstava Općinski načelnik može samostalno
utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih
izdataka, a prioritet će imati eventualne otplate
glavnice i kamata prema poslovnoj banci.
Članak 7.
Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu
osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom
godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna
sredstva koristit će se sredstva izdvojena za
proračunsku zalihu.
U skladu sa Zakonom o proračunu, iznos sredstava
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za nepredviđene rashode u visini proračunske
pričuve planiran je korištenjem brojčane oznaku 385
i naziva Proračunska zaliha.
Tijekom godine ti rashodi će se evidentirati na teret
računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti
pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim
računima obrazlažu se financiranjem sredstvima
planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj
odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na
Proračunskoj zalihi.
O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje
Općinski načelnik.
O korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovog
članka Općinski načelnik je obvezan izvijestiti
Općinsko vijeće uz polugodišnji i godišnji izvještaj
o izvršenju proračuna. U planu za 2019. godinu
predviđena su sredstva proračunske zalihe u visini
od 45.000,00 kn.
Sredstva Proračunske zalihe koriste se za
financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju
posljedica elementarnih nepogoda, epidemija,
ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja o ostali
nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene
rashode tijekom godine.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za
nepredviđene namjene ili za namjene za koje se
tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena
dovoljna sredstva, odnosno pri planiranju proračuna
nije ih bilo moguće predvidjeti.
Članak 8.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun,
vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune
prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret
rezultata poslovanja.
IV. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 9.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti
na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom
se dokazuje obveza plaćanja.
Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to
pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i
potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze
koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. Nalog za
isplatu iz Proračuna s oznakom stavke Proračuna
izdaje općinski načelnik.
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Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstva i sl. obračunavati će se i isplaćivati
temeljem Odluke o naknadama troškova za rad
članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Odluku o naknadama troškova za rad članova
Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela donosi
Općinsko vijeće.
Članak 11.
Odluku o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika općine utvrđuje općine
vijeće općim aktom, na prijedlog Općinskog
načelnika.
Općinski načelnik utvrđuje visinu bruto vrijednosti
boda za obračun plaća zaposlenih u Jedinstvenom
upravnom odijelu u okviru osiguranih sredstava u
Proračunu, a sukladno Zakonskim propisima.
Osnovicu i koeficijent za obračun plaće Općinskog
načelnika, koji svoju dužnost obavljaju
profesionalno utvrđuje Općinsko vijeće općim
aktom na prijedlog Općinskog načelnika.
Članak 12.
Donacije političkim strankama rasporediti će se
posebnom Odlukom Općinskog vijeća, a
doznačivati će se tromjesečno. Nagrade općine
doznačiti će se sukladno Odluci Općinskog vijeća.
Članak 13.
Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret
Proračuna stvaraju obveze, izdaje Jedinstveni
upravni odjel, a potpisuje Općinski načelnik.
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od
pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate
potraživanja ili izvođenja radova i usluga,
dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odijelu.
Evidenciju izdanih i primljenih instrumenata
osiguravanja plaćanja vodi Jedinstveni upravni
odjel.
V. PLAĆANJE PREDUJMA
Članak 14.
Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u
iznimnim slučajevima i to na temelju prethodne
suglasnosti Općinski načelnika.
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VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM
IMOVINOM
Članak 15.
Općinski načelnik raspolaže slobodnim sredstvima
na računu Proračuna u smislu odobravanja
pozajmica ili deponiranja kod poslovnih banaka,
pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje
proračunskih rashoda i izdataka.
Rok povrata sredstava iz stavka 1. ovog članka može
biti najduže do 31. prosinca 2019. godine.
Članak 16.
Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom
društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u
Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno
interes općine, donosi Općinsko vijeće.
U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo
dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva,
Općinsko vijeće može odlučiti da se dionice
odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u
suprotnosti s posebnim zakonom.
Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u
kapitalu trgovačkog društva mogu se koristiti samo
za otplatu duga ili za nabavu nefinancijske i
financijske imovine općine sukladno Zakonu o
proračunu.
VII. ODGODA PLAĆANJA I OBROČNA
OTPLATA DUGA TE OTPIS ILI
DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA
Članak 17.
Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično
otpisati dug prema Općini ako bi troškovi postupka
naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom
potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog
razloga.
Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga
Općini te otpis i djelomičan otpis potraživanja
općine, određuje se i provodi na način i po uvjetima
sukladno važećim propisima.
Općinski načelnik odlučuje o otpisu nenaplativih i
spornih potraživanja temeljem izvještaja
Povjerenstva za popis potraživanja, a sukladno
Pravilniku o proračunskom računovodstvu i
Računskom planu (Narodne novine broj 124/14,
115/15 i 87/16).
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VIII. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM
DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE
Članak 18.
Nefinancijskom dugotrajnom imovinom općine
upravljaju općinska uprava.
Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka
podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i
davanje u zakup.
Općinska uprava iz stavka 1. ovoga članka mora
upravljati vlastitom imovinom brigom dobrog
gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa
zakonom.
Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne
nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima
poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 19.
Knjigovodstvena evidencija nefinancijske
dugotrajne imovine vodi Jedinstveni upravni odjel.
IX. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA
Članak 20.
Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12
mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog
zbog različite dinamike priljeva sredstava i
dospijeća obveza, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje proračun.
Odluku o kratkoročnom zaduživanju iz stavka 1.
ovog članka donosi općinski načelnik.
Članak 21.
Općina se u 2019. godini može zadužiti za kapitalne
izdatke sukladno propisima Zakona o proračunu i
Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2019.
godinu do svote utvrđene u Računu financiranja
Proračuna. Općina u Proračunu za 2019. godinu ne
predviđa dugoročna zaduženja.
Jedinica lokalne samouprave može se zaduživati
uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih
papira. Jedinica lokalne samouprave može se
dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se
financiranja iz njezina Proračuna a koju potvrdu
njezino predstavničko tijelo uz prethodnu
suglasnost Vlade.
Ugovor o zaduživanju sklapa Predsjednik
Općinskog vijeća na osnovi donesenog Proračuna uz
prethodno mišljenje Ministra financija i suglasnost
Vlade.
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Ukupna godišnja obveza jedinica lokalne
samouprave može iznositi najviše do 20%
ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u
kojoj se zadužuje.
U iznosu ukupne godišnje obveze zaduženja
uključen je i iznos godišnjeg anuiteta po kreditima
te neplaćene obveze iz prethodnih godina.
Izvanproračunski korisnici Proračuna (trgovačka
društva i druge pravne osobe u kojima Općina
Gundinci ima udio u vlasništvu ili odlučujući utjecaj
na upravljanje) mogu se zaduživati i davati jamstva
do visine i pod uvjetima koje svojom Odlukom
utvrdi Općinsko vijeće.
Jedinica lokalne samouprave može davati jamstva
pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu čiji je osnivač za ispunjenje obveza
pravne osobe. Dana jamstva uključuju se u opseg
zaduženja općine u skladu sa Zakonom o proračunu.
Zahtjev Općini za izdavanje suglasnosti za
zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna
osoba pravne osobe ili ustanove putem Jedinstvenog
upravnog odjela. Zahtjevu se prilažu obrazloženje
kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, dokaz
o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude
za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili
pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja te plan
otplate sa svim navedenim troškovima (naknada i
kamata), izjavu odgovorne osobe podnositelja
zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom
odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.
Općina će procijeniti rizičnost danog jamstva i
osigurati adekvatnu jamstvenu pričuvu u slučaju
potrebe.
X. PRIMJENA PRORAČUNSKOG
RAČUNOVODSTVA
Članak 22.
Kontrola postupaka u pripremi i izvršavanju
proračuna, praćenje primjene proračunskog
računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja
obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu.
Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su dati
sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od
njih zatraže. Ako se prilikom obavljanja kontrole
utvrdi da su sredstva bila nenamjenski korištena
korisniku će se umanjiti sredstva u visini
nenamjenskog korištenja sredstava ili će se
privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama
s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.
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Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava
donijet će Općinski načelnik.
Jedinstveni upravni odjel izrađuje i dostavlja
Općinskom načelniku polugodišnji i godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima
propisanim Zakonom o proračunu.
Općinski načelnik podnosi polugodišnji i godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom vijeću u
rokovima propisanim Zakonom o proračunu.
XI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I
PRERASPODJELA SREDSTAVA
PRORAČUNA
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57.

Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj
skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17) i Odluke o pravima iz socijalne skrbi
općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 26/14), te članka 30. Statuta
općine Gundinci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije broj 01/18), Općinsko vijeće
općine Gundinci na sjednici održanoj dana 17.
prosinca 2018. godine donosi
PROGRAM

Članak 23.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti
planiranih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka
Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i
dopunama Proračuna prema postupku za donošenje
proračuna.
Općinski načelnik može donijeti odluku o
preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i
između pojedinih razdjela na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odijela, s tim da umanjenje pojedine
stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava
utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 2.
ovoga članka Općinski načelnik izvještava
Općinsko vijeće prilikom podnošenje polugodišnjeg
i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području općine Gundinci za 2019. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području općine Gundinci za 2019. godinu utvrđuju
se prava korisnika na oblike socijalne pomoći koje
osigurava općina Gundinci.
Članak 2.
Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe –
samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od
imovine ili iz drugih izvora.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Članak 23.
Odluka o izvršenju Proračuna općine Gundinci za
2019. godinu objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije” i na web stranicama
općine Gundinci www.gundinci.hr, a stupa na snagu
01. siječnja 2019. godine.

Nadležna tijela po ovom Programu su načelnik
općine Gundinci i Općinsko vijeće općine Gundinci
koji o utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći
izdaju odluku odnosno rješenje, sukladno
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/18-01/11
URBROJ: 2178/05-02/18-1
Gundinci, 17. prosinac 2018. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

Oblici pomoći Socijalnog programa općine
Gundinci za 2019. godinu:
- pomoć u ogrjevnom drvu,
- naknada troškova stanovanja,
- jednokratna novčana pomoć,
- jednokratne pomoći u naravi,
- prehrambeni paketi,
- naknada za rođenje djeteta i slično.
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Pomoć u ogrjevnom drvu

Jednokratna novčana pomoć

Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se
jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može
odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u
visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska
županija, ili ako se pomoć daje iz sredstava
općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom
odredi načelnik općine.
Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na
popisu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Za
svakog korisnika općina Gundinci izdaje rješenje o
ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. Za
svakog korisnika kojem se pomoć daje iz vlastitih
sredstava općine Načelnik općine izdaje rješenje o
ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu.

Jednokratna novčana pomoć u visini do 2.000,00 kn
isplaćivati će se najugroženijima u određenim
situacijama (troškovi liječenja, nesreća, iznenadna
bolest i sl.), te u određene blagdane (Sv. Nikola,
Božić, Nova godina i sl.).
Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju
pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu
izravno korisniku ili na način da općina djelomično
ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi.
Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u
Proračunu, općinski načelnik donijeti će odluku o
visini jednokratne novčane pomoći. Jednokratna
novčana pomoć može se u pravilu ostvariti jedanput
godišnje. U izuzetno teškim slučajevima
jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i više
puta godišnje o čemu odlučuje općinski načelnik.
U planu proračuna predviđena su sredstva za
izgradnju doma za starije i nemoćne. Ukupan
kapacitet doma planiran je za 15 osoba. Cilj
izgradnje doma za starije i nemoćne je da se za starije
mještane općine Gundinci omogući kvalitetnija
briga i skrb.

Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu
pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju pomoć.
Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev
stranke ili po službenoj dužnosti najmanje jednom
godišnje.
Nanade troškova stanovanja
Pod troškovima stanovanja podrazumijavaju se
troškovi najamnine, komunalne naknade, električne
energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi
troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Članak 5.
Planirana sredstva za provedbu Programa socijalne
skrbi i novčane pomoći iz Općinskog proračuna za
2019. godinu iznose kako slijedi:

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5831

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5832

Članak 6.
Troškovi provođenja Socijalnog programa terete
Proračun općine Gundinci. Načelnik je ovlašten dio
neutrošenih sredstava predviđenih za pojedine
oblike pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za
koje unaprijed nije bilo moguće predvidjeti iznos
potrebnih sredstava. Predviđena struktura i ukupni
iznos potrebnih sredstava za izvršenje ovog
Programa za 2019. godinu sastavni su dio ovog
Programa.
Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa
osiguravaju se u Proračunu općine Gundinci, ovisno
o pritjecanju sredstava u Proračun.
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58.
Te m e l j e m č l a n k a 7 2 . Z a k o n a o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj
68/18) i članka 30. Statuta općine Gundinci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 01/18), Općinsko vijeće općine Gundinci na
sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine
donosi
PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

Članak 7.
Članak 1.
Program javnih potreba u sicijalnoj skrbi objavit će
se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije" i na web stranicama općine Gundinci
www.gundinci.hr, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/18-01/10
Urbroj: 2178/05-02/08-4
Gundinci, 17. prosinac 2018. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i
izvori financijskih sredstava za održavanje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Gundinci i to za komunalne djelatnosti kako
slijedi:
- održavanje javnih zelenih površina,
- redovito održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje kanalske mreže,
- sanacija poljskih puteva,
- održavanje objekata i slični radovi.
Održavanjem objekata i uređaja komunalne
infrastrukture nastoje se poboljšati uvjeti stanovanja
na području općine Gundinci.
Održavanje javne rasvjete na području općine
regulirano je Ugovorom o održavanju javne
rasvjete. Na području općine ugrađeno je ukupno
226 rasvjetnih tijela - led rasvjeta i 115 lampi natrijevih i u pravilu intervencije na održavanju
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javne rasvjete izvode se u prosjeku pet puta godišnje
što ovisi i o samim kvarovima na rasvjetnim tijelima.
Na području općine Gundinci postoji jedno groblje,
Mjesno groblje Gundinci, ukupne površine cca
20.000 m2. Pod održavanjem groblja podrazumijeva
se košnja koja se u pravilu obavlja sukladno
potrebama, tijekom godine, iznošenje i odvoz
smeća, nabavku potrepština za groblje. U sklopu
groblja izgrađena je mrtvačnica ukupne površine
150 m2. U navedenoj aktivnosti planirana su i
sredstva za opremanje mrtvačnice.
Ukupna površina nerazvrstanih cesta koje se
održavaju tokom godine iznosi oko 2000 m2.
Održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se na
sljedeće ulice Zagrebačka, Đure Varzića,
Đakovačka i Sajmišna, te nasipavanje poljskih
puteva koje koriste poljoprivrednici. Pod redovitim
održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva se
održavanje prohodnosti, nasipavanje te košnja uz
ceste. Zimsko održavanje podrazumijeva čišćenje
ulica od snijega i nasipavanje za vrijeme poledice.
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Za održavanje kanalske mreže u 2019. godini
planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00. Pod
održavanje kanalske mreže podrazumijeva se
čišćenje i izmuljivanje kanala.
Za održavanje javnih zelenih površina predviđena su
sredstva u iznosu od 90.000,00 kn. Iznos od
10.000,00 kn odnosi se na nabavu strojeva za
uređenje zelenih površina. Općina uređuje ukupno
3500 m2 javnih površine na cijelom području
općine.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz Općinskog proračuna za 2019.
godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.

Članak 1.

Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2019.
godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati
opseg radova utvrđenih ovim Programom radi
usklađenja opsega radova sa mogućnostima
financiranja istih.

Ovim programom određuje se izgradnja i
projektiranje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Gundinci za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.
godine i to za:
- nerazvrstane ceste,
- izgradnja društvenog doma,
- sanacija deponija,
- rekonstrukcija javne rasvjete
- uređenje groblja i slično.

Članak 4.
Ovlašćuje se Općinski načelnik na donošenje
provedbenih akata iz ovog Programa.
Članak 5.
Program održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije" i na web stranicama
Općine Gundinci www.gundinci.hr, a stupa na snagu
1. siječnja 2019. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/18-01/10
Urbroj: 2178/05-02/08-3
Gundinci, 17. prosinac 2018. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić , v.r.

59.
Te m e l j e m č l a n k a 6 7 . Z a k o n a o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj
68/18) i članka 30. Statuta općine Gundinci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 01/18), Općinsko vijeće općine Gundinci na
sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine
donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini gundinci
za 2019. godinu

Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i
opis poslova s procjenom troškova, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje
programa s naznakom izvora financiranja.
U 2019. godini planirana su sredstva za izgradnju
društvenog doma u iznosu od 3.500.000,00 kn. Cilj
izgradnje društvenog doma je poboljšanje kvalitete
života stanovnika na području općine Gundinci,
veća socijalna uključenost, stvaranje preduvjeta za
intenzivniji razvoj civilnog života, podizanje razine
kvalitete društvenog života, izgradnja prostora za
zajedničko okupljanje. Ukupna površina
novoizgrađenog doma iznositi će 480 m2.
U planu proračuna predviđena su sredstva za
asfaltiranje nerazvrstane ceste u Sajmišnoj ulici u
iznosu od 1.000.000,00 kn. Radi se o cesti ukupne
dužine 500 m.
Za rekonstrukciju poljskog puta na k.č.br. 598
predviđena su sredstva u planu proračuna za 2019.
godinu u iznosu od 900.000,00. Navedeni se put
nalazi u sjevernom dijelu općine i ukupne je dužine
3,5 km.
Za uređenje groblja predviđena su sredstva u iznosu
od 500.000,00 kn. Navedenim sredstvima planira se
rekonstrukcija staza na groblju ukupne dužine 500
m.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz
Općinskog proračuna za 2019. godinu iznose kako
slijedi:
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Članak 3.

PROGRAM

Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2019.
godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati
opseg radova utvrđenih ovim Programom radi
usklađenja opsega radova sa mogućnostima
financiranja istih.

javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju, kulturi i sportu za 2019. godinu

Članak 4.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju, kulturi i sportu općine Gundinci za
2019. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju
se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i
manifestacije u predškolskom odgoju i obrazovanju,
kulturi i sportu od značenja za općinu Gundincii, kao
i za njenu promociju na svim razinama suradnje.
Programom se posebice utvrđuju potrebe u
predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče
kulturno – umjetničko stvaralaštvo, razvijaju se
programi iz područja kulture i sporta, ulaže se u
opremanje i održavanje objekata prije svega na
kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi
i sportu koje doprinose promicanju kulturnih i
sportskih aktivnosti.
U planu proračuna predviđena su sredstva za
sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola kao i
sredstva za stipendiranje studenata koja će se
dodjeljivati sukladno provedenom javnom
natječaju. U 2019. u planu je potpisivanje 25
ugovora o stipendiranju studenata.
Iznos od 100.000,00 kn planiran za nabavu
udžbenika osnovnoškolcima s područja općine
Gundinci u 2019. godini planiran je za otprilike 160
učenika.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije" i na web stranicama
Općine Gundinci www.gundinci.hr, a stupa na snagu
1. siječnja 2019. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/18-01/10
Urbroj: 2178/05-02/08-2
Gundinci, 17. prosinac 2018. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić , v.r.

60.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o
predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97,
107/07, 94/13), članka 143. Zakon o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 ), članka
74. Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06,
150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16),
članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u
kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te
članka 30. Statuta općine Gundinci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 01/18),
Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici
održanoj dana 17. prosinca 2018. godine donosi

Članak 1.

Članak 2.
Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi
iz predškolskog odgoju i obrazovanju te područja
kulture i sporta na području općine Gundinci za
2019. godinu:

Broj: 25
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Članak 3.

ODLUKU

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba
iz članka 2. ovog Programa osigurat će se iz
Proračuna općine Gundinci za 2019. godinu ovisno
o pritjecanju sredstava u Proračun.

o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine
Gundinci za 2019. godinu

Članak 4.
Članak 1.
Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni
opravdati u toku proračunske godine dostavom
ovjerenih financijskih izvještaja od strane
Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom
dokumentacijom iz koje se na transparentan način
može dobiti uvid u nabavku određene opreme,
odnosno primljene usluge, a za koja su korištena
dodijeljena proračunska sredstva.
Članak 5.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju, kulturi i sportu objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" i
na web stranicama općine Gundinci
www.gundinci.hr, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/18-01/10
Urbroj: 2178/05-02/08-5
Gundinci, 17. prosinac 2018. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka u
Općinskom vijeću općine Gundinci (dalje u tekstu:
Općinsko vijeće) iz proračuna općine Gundinci za
2019. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu općine Gundinci za
2019. godinu osigurana sredstva za financiranje
političkih stranaka u Općinskom vijeću u iznosu od
30.000,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna
općine Gundinci za 2019. godinu imaju političke
stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u
Općinskom vijeću.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka
raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih članova u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.

61.
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11,
27/13, 02/14, 96/16, 70/17) te članka 30. Statuta
općine Gundinci (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 01/18), Općinsko vijeće
općine Gundinci na sjednici održanoj dana 17.
prosinca 2018. godine donosi

Politička stranka za svakog vijećnika
podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima
pravo na uvećanu naknadu u visini 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća
određenog temeljem članka 6. stavak 1. ove Odluke.
Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se
sredstva u iznosu od 2.678,57 kuna godišnje. Za
svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog
spola utvrđuju se sredstva u iznosu od 2.946,43 kuna
godišnje.
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Članak 7.
Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama Općinskog vijeća kako slijedi:
Redni
broj
1.

Naziv političke stranke
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Broj
članova
4

Od toga
žena
0

Raspoređena
sredstava
10.714,29 kn

2.

Hrvatska seljačka stranka (HSS)

4

1

10.982,13 kn

3.

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

3
11

1
2

8.303,58 kn
30.000,00 kn

UKUPNO
Članak 8.
Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje
političkih stranaka doznačuju se na žiro račun
političke stranke.
Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje
Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci na žiro
račun političke stranke tromjesečno u jednakim
iznosima.
Članak 9.
Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke
političke stranke mogu koristiti isključivo za
ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom
političke stranke, odnosno programom i godišnjim
financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove
Odluke za osobne potrebe.
Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije” i na web stranicama
općine Gundinci www.gundinci.hr , a stupa na
snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

62.
Na temelju članka 44. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
39/13, 48/15), članka 3. Pravilnika o uvjetima i
načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09)
i članka 30. Statuta općine Gundinci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 14.
sjednici održanoj 17. prosinca 2018. godine donijelo
je
PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Gundinci za 2019. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se korištenje sredstava
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Gundinci za 2019. godinu.
Članak 2.

KLASA: 400-08/18-01/12
URBROJ: 2178/05-02/18-1
Gundinci, 17. prosinca 2018. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.t.

Sredstva se mogu se koristiti za programe
katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje
zemljišnih knjiga, uređenje ruralnog prostora
izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture
vezane za poljoprivredu i akvakulturu, uređenja
zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije,
poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka
popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže,
materijal i usluga za sanaciju poljskih puteva,

Broj: 25
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sanacija divljih odlagališta otpada, kao i za druge
poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i
poljoprivredne proizvodnje.
Članak 3.
Prihod od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i
privremenog raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske planira
se u Proračunu općine Gundinci za 2019. godinu u
ukupnom iznosu od 940.000,00 kn i to:
- prihod od zakupa i privremenog raspolaganja
poljoprivrednog zemljišta 140.000,00 kn
- prihod od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta (koncesije) 150.000,00 kn
- prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta
650.000,00 kn.
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63.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17) te
članka 30. Statuta općine Gundinci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18)
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 14.
sjednici održanoj 17. prosinca 2018. godine,
donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2019. g.

Članak 4.

Članak 1.

Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke vršit će se
na način da će se sredstva ostvarena od prodaje i
zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod
općine Gundinci te trošiti po planiranim pozicijama.

Prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u
Proračunu općine Gundinci za 2019. u iznosu od
75.000,00 kuna.

Članak 5.

Članak 2.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine
Gundinci za 2019. godinu i stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ s primjenom od 1.
siječnja 2019.

Sredstva iz stavka 1. Ovog članka utrošiti će
se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih naselja sukladno Programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2019. godinu, i to za:
uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje
makadamskih cesta u općini Gundinci

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Članak 3.
KLASA: 400-08/18-01/10
URBROJ: 2178/05-02/18-6
Gundinci, 17. prosinca 2018.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna
općine Gundinci za 2019. godinu i stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ s primjenom od 1.
siječnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/18-01/10
URBROJ: 2178/05-02/18-7
Gundinci, 17. prosinca 2018.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5844

Broj: 25

64.

65.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o
šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 129/08,
80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i
članka 30. Statuta općine Gundinci („Službeni
vjesnik „Brodsko-posavske županije“ br. 01/18)
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 14.
sjednici održanoj 17. prosinca 2018. godine,
donijelo je

Na temelju članka 30. Statuta općine
Gundinci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ 01/18) Općinsko vijeće općine Gundinci
na svojoj 14. sjednici održanoj 17. prosinca 2018.
g. donijelo je
ODLUKU
o izdavanju suglasnosti Klari Užarević
za legalizaciju objekta

PROGRAM
I.
utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2019. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i
utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u Proračun općine Gundinci u
2019. godini.
Članak 2.
U 2019. godini planiraju se prihodi od šumskog
doprinosa u iznosu od 150.000,00 kn.


Izdaje se suglasnost KLARI UŽAREVIĆ iz
Gundinaca, Zagrebačka 79, za legalizaciju objekta manje zahtjevna zgrada stambene namjene
izgrađena na k.č. br. 1398 k.o. Gundinci koja dijelom
izlazi odnosno ima istak (balkon) na 1. katu
sjeveroistočnog pročelja koji je izveden iznad
postojeće površine javne namjene (put) k.č.br. 1429
k.o. Gundinci, a sve sukladno Zakonu o izmjenama i
dopunama Zakona o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br.
65/2017).
Obrazloženje

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za
ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine
Gundinci, sukladno Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture općine Gundinci u
2019. godini.
Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine
Gundinci za 2018. godinu i stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ s primjenom od 1.
siječnja 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/18-01/10
URBROJ: 2178/05-02/18-8
Gundinci, 17. prosinca 2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.


Podnositelj zahtjeva Klara Užarević iz
Gundinaca, Zagrebačka 79, podnijela je Općini
Gundinci dana 29. studenog 2018. godine zahtjev za
izdavanje suglasnosti na legalizaciju objekta u svom
vlasništvu, koji se dijelom nalazi na k.č.br. 1429 u
k.o. Gundinci.

Objekat u vlasništvu podnositelja zahtjeva
nalazi se na k.č.br. 1398 u k.o. Gundinci, ima istak
(balkon) na 1. katu na sjeveroistočnom pročelju koji
je izveden iznad postojeće površine javne namjene
(put) na k.č. br. 1429 k.o. Gundinci.
Sukladno odredbi iz članka 98. Zakona o
cestama (Narodne novine br.84/11., 22/13., 54/13.,
148/13., 92/14.), k.č. br. 1429 u k.o. Gundinci je
nerazvrstana cesta, te se predmetna k.č. u zemljišnim
knjigama vodi kao „javno dobro“.
U smislu članka 131 Zakona o cestama,
nerazvrstane ceste koje nisu upisane u zemljišnim
knjigama, upisuju se u iste po službenoj dužnosti na
temelju prijavnog lista koji nakon evidentiranja
nerazvrstane ceste, odnosno njezinog stvarnog
stanja u katastru, zemljišnom sudu po službenoj
dužnosti dostavlja tijelo nadležno za katastar.

S obzirom na pasivnu legitimaciju općine
Gundinci, ista daje suglasnost na istu, sukladno
zahtjevu podnositelja.
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Članak 3.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
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Nakon dobivenog mišljenja Konačni
prijedlog 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Gundinci dostavit će se Općinskom
vijeću na usvajanje.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Članak 4.
KLASA: 940-01/18-01/21
URBROJ: 2178/05-02/18-1
Gundinci, 17. prosinca 2018.g.

Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci
provest će ovaj Zaključak.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

Članak 6.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.
Članak 7.

66.
Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u
'Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
Na temelju stavka 3. članka 105. Zakona o
prostornom uređenju (''NN'', broj 153/13 i 65/17) i
članka 44. Statuta općine Gundinci (''Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/2018),
dana 20. prosinca 2018. godine, općinski načelnik
općine Gundinci donosi sljedeći

KLASA: 350-01/18-01/16
URBROJ: 2178/05-01/18-1
Gundinci, 20. prosinca 2018.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GUNDINCI
Ilija Markotić, v.r.

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju konačnog Prijedloga
3. izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja
općine Gundinci
67.
Članak 1.
Prihvaća se Nacrt konačnog prijedloga 3.
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Gundinci i utvrđuje se Konačni prijedlog 3. Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Gundinci.
Članak 2.
Konačni prijedlog 3. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Gundinci dostavit
će se Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije radi davanja mišljenja.

Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ),
članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (NN 49/17 i članka 30. Statuta
općine Gundinci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 01/18) a na prijedlog
općinskog načelnika općine Gundinci, Općinsko
vijeće općine Gundinci na 14. sjednici općinskog
vijeća održanoj dana 17. prosinca 2018. godine,
donijelo je:

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5846
ANALIZA

Broj: 25

g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

stanja sustava civilne zaštite za općinu
Gundinci u 2018.g.
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti
(preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Općina Gundinci dužna je organizirati poslove iz
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
Općina Gundinci dužna je jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava
civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite

Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog
načelnika izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne
zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite
u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.
Općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja Općinskom vijeću
prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog
odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan
uključuje materijalna sredstva i opremu snaga
civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog
djelokruga radi osiguravanja materijalnih,
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i
opremanje operativnih snaga sustava civilne
zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i
financiranje, opremanje, osposobljavanje i
uvježbavanje operativnih snaga sukladno
usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava
civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plan
djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje,
evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća
u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti
i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika
u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne
zaštite te vođenje evidencije raspoređenih
pripadnika
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osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze
podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne
zaštite
uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba
u velikim nesrećama i katastrofama.
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Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih
snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje
općine Gundinci u velikim nesrećama i katastrofama
uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik dužan je osposobiti se za
obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest
mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu
osposobljavanja koji provodi Državna uprava za
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Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava
civilne zaštite
Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite
(NN 33/17)
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne
opasnosti te davanju uputa stanovništvu
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99/16
27/17

49/17
53/17
67/17

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2018.g. poduzeto je slijedeće:
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř

Donesena je Procjena rizika od velikih nesreća koja je usvojena na općinskom vijeću
Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za 2018. g.
Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju,
Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni,
Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u
2018.g.
Održano smotriranje postrojbe civilne zaštite općine Gundinci
Ustrojene evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
Osiguranje pripadnika

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5849

1.CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, POSTROJBA CZ opće namjene)
TELEFON
FUNKCIJA

IME I PREZIME

ADRESA
POSAO

Načelnik Stožera

JOSIP TUKARA

Zamjenik načelnika

IVAN (Mato)
KADIĆ
ĐURO
KARAVIDOVIĆ
JOSIP
ABRAMOVIĆ

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

PERICA
ZEČEVIĆ
PAVO BARIČIĆ

ĐURE VARZIĆA
GUNDINCI
S. RADIĆA 55,
GUNDINCI
S. RADIĆA
GUNDINCI
J.J.STROSSMAYERA
34, VRPOLJE

STAN

035/487137

035/439596

TELEFON
24 SATA

E- mail adresa

091-5304107

098-340-082

ŠAMAČKA 32,
V.KOPANICA
SLAVONSKI BROD,
AUGUSTA
CESARCA 76D
M. GUPCA 4
GUNDINCI

035/211739
416-703

035/477187
411-310

091-1644708
091/1121162

p.zecevic@mup.hr

035/487028

035/487149

091-5021409

mmatic@mi.t-com.hr

IGOR JEĐUR

S. RADIĆA 99
GUNDINCI

035/487027

091-5123247

veterinar@vip.hr

ISMAIL
KURTIŠI

M. GUPCA 113
GUNDINCI

035/487915
035/487097
035/487532

091-5793357

ismailkurtisi@gmail.com

IVAN KADIĆ

M.GUPCA 92,
GUNDINCI

487-162

091/5071692

-

MIRKO MATIĆ

pavo.baricic@duzs.hr

2.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene
Sukladno Procjeni rizika ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene koja broji 22 obveznika.
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2.2. Povjerenici civilne zaštite
Postojećem Odlukom je imenovano su 8 povjerenika. Slijedeći članak 21. spomenute Uredbe za prostor općine
potrebno je imenovati 1 povjerenika i 1 zamjenika.
Tablica 1: Pregled potrebnih povjerenika/zamjenika za prostor općine Gundinci
Naselje
1.

Gundinci

3.

PREVENTIVA

Broj stanovnika
2 027

Povjerenici

Zamjenici povjerenika

Ukupno

4

4

8

3.1. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite
3.1.1.

Za područje preventive

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području preventive
donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti provođenje preventivnih mjera. Kategorije u području preventive
su ocijenjene kako je prikazano u narednoj tablici.
Tablica 2: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje preventive, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje
preventive
strategija, normativno uređenje i planovi
sustav javnog uzbunjivanja
stanje svijesti o prioritetnim rizicima
prostorno planiranje i legalizacija građevina
ocjena fiskalne situacije i njene perspektive
ocjena stanja baza podataka i podloga za potrebe planiranja
reagiranja
Ukupna ocjena

Brojčana ocjena

Ocjena

Visoka spremnost
Visoka spremnost
Vrlo niska
spremnost
Vrlo niska
spremnost
Niska spremnost
Visoka spremnost

2
2
4

Niska spremnost

3

4
3
2

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s
navedenim konačna ocjena spremnosti općine u području preventive je 3 – niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području preventive potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati njegove
sastavnice koje se ocjenjene ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i 3 (niska spremnost). U ovom slučaju to su
sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i stanje fiskalne situacije i njene
perspektive.
Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i stanja fiskalne situacije
unaprijedila potrebno je:
sazivati Stožer CZ i onda kada povod nije nekakav štetni događaj u cilju upoznavanja članova o utvrđenim
prijetnjama i mjerama odgovora na iste, štetama izazvanim u proteklom periodu te mjerama kako su se one
mogle spriječiti ili bar ublažit,
predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama, načinu
preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog stanovništva, provedbi obrane od
prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i sanacije stanja ugroženog područja,

Broj: 25
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u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama neželjenog događaja,
te načinu samozaštite ugroženog stanovništva,
jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine organizirati vježbe sklanjanja, evakuacije i spašavanja
stanovništva iz ugroženih područja,
planirati financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom nesrećom i sredstva za
povrat u funkciju ugroženog područja.

3.1.2.

Za područje reagiranja

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u području preventive
donosi se konačna ocjena u pogledu sposobnosti reagiranja. Kategorije u području reagiranja su ocijenjene kako je
prikazano u narednoj tablici.
Tablica 3: Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje reagiranja, zbirna ocjena

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite, područje
reagiranja
spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta
spremnost operativnih kapaciteta civilne zaštite
stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne
zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta
Ukupna ocjena

Brojčana ocjena

Ocjena

Visoka spremnost
Visoka spremnost
Vrlo niska spremnost

2
2
4

Niska spremnost

3

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s
navedenim konačna ocjena spremnosti općine u području reagiranja je 3 – niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati njegove
sastavnice koja je ocjenjena ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i ocjenom 3 (niska spremnost). U ovom slučaju to je
sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja
komunikacijskih kapaciteta .
Da bi se sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i
stanja komunikacijskih kapaciteta unaprijedila potrebno je:
izvršiti analizu potreba vlastitih operativnih snaga za satelitskim mobilnim telefonima i mobilnim radio
uređajima i planirati financijska sredstva za njihovu nabavu,
obzirom da Općina nema vlastita prijevozna sredstva, kojima bi osigurala mobilnost vlastitih operativnih
snaga niti bi bilo racionalno da ih ima, potrebno je u planskim dokumentima točno definirati potrebe i ista
osigurati izuzimanjem od građana općine.
3.1.3.
Za područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini
Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini (preventiva i
reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj tablici..
Tablica 4: Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite
Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite
Područje preventive
Područje reagiranja
Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Brojčana ocjena
Niska spremnost
Niska spremnost
Niska spremnost

Ocjena
3
3
3
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Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih
kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U
skladu s navedenim konačna ocjena spremnosti
općine u području spremnosti civilne zaštite u
cjelini je 3 - niska spremnost.
4.

VATROGASTVO

Za DVD Gundinci, sukladno njihovim vlastitim
programima i razvojnim projektima, u Proračunu su
osigurana sredstva za:
nabavku vatrogasne opreme razvoj kadrovskih kapaciteta –
planirane vježbe –
sustav organizacije i djelovanja –

Broj: 25

68.


Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 30. Statuta
općine Gundinci («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 01/18), Općinsko vijeće
općine Gundinci na 14. sjednici općinskog vijeća,
održanoj 17. prosinca 2018. godine donijelo je
GODIŠNJI PLAN

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
Udruge građana predstavljaju značajan potencijal
općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one
segmente sustava civilne zaštite obzirom na
područje rada za koje su osnovani. Udruge koje
funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im
potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju
se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u
organizaciji i dr.
Udruge građana:
1. Lovačka udruga „Fazan“
6. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD
INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
6.1. Operativne snage sustava civilne zaštite
1. Stožer civilne zaštite
2. Postrojba civilne zaštite opće namjene
3. Povjerenici civilne zaštite
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Gundinci“
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GUNDINCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 810-01/18-01/24
Urbroj: 2178/05-02/18-1
Gundinci, 17. prosinca 2018.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća
Marija Kadić, v.r.

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje
za 2019. – 2021.g.
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti
(preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Općina Gundinci dužna je organizirati poslove iz
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
Općina Gundinci dužna je jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava
civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
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procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću
razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u
narednoj godini te projekcija s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice
usvajaju.

1. Izraditi Plan djelovanja sustava civilne zaštite za
općinu.
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ,
Jedinstveni upravni odjel.
Rok: lipanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (NN 49/17)

Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog
načelnika, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja
godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake
četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.
CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U
SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2019.G.
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja
dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere
i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog
ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u
narednoj godini te projekcija s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice
usvajaju.
Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se
provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima
uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne
zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti
postepeno postale prioritetima najviše razine koji će
se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike
upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju
planova razvoja sustava civilne zaštite koje je
potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih
nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika
od katastrofa.
Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se
revidira na temelju provedene godišnje analize
stanja sustava civilne zaštite.

2. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu
civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting
d.o.o.
Rok: kontinuirano 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju
i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (NN 49/17)
3. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne
zaštite opće namjene.
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN
konzalting d.o.o.
Rok: ožujak 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
4. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika
civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite općine.
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN
konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
5. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne
zaštite opće namjene
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
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6. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: DUZS-PU Slavonski Brod, IN
konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
7. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za
članove stožera CZ, članove postrojbe opće
namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik
stožera CZ
Rok: ožujak 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
8. Ugovoriti police osiguranja od posljedica
nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove
postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik
stožera CZ
Rok: siječanj 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)

Broj: 25

9. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju
pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite, te informacijskih baza podataka o
operativnim snagama.
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni
upravni odjel
Rok: kontinuirano 2019.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija
pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene
evidencije i informacijskih baza podataka o
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i
opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 99/16)
10. Uspostaviti komunikacija s građanima,
pravnim osobama, udrugama građana, HGSS,
Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama,
DVD, DUZS oko pravovremenog izvještavanja o
nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera
u otklanjanju posljedica velikih nesreća i
katastrofa.
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2019.g.
KLASA: 810-01/18-01/25
URBROJ: 2178/05-02/18-1
GUNDINCI, 17. prosinca 2018.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća
Marija Kadić, v.r.

Broj: 25
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OPĆINA KLAKAR

32.
Na temelju članka 39., stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12, 15/15), i članka
29. Statuta općine Klakar – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 13/2018.),
Općinsko vijeće na svojoj 19. sjednici održanoj 19. prosinca 2018. donosi:
PRORAČUN
općine Klakar za 2019. godinu
Članak 1.
Proračun općine Klakar za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021.godinu sastoji se od Općeg i Posebnog
dijela i od Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda kako slijedi:
I. OPĆI DIO

Članak 2.
Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda
za 2019. godinu.
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II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i
razvojne programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2019.godinu
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III. Plan razvojnih programa
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
općine Klakar za razdoblje od 2019. do 2021.godine

Broj: 25
»SLUŽBENI VJESNIK«
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Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Pendić
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Klasa : 400-06/18-01/01
Urbroj: 2178/07-02-18-6
U Klakaru, 19. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2019. godine.

Članak 4.
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Članak 5.

33.

Članak 1.


Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda
proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima.

Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja
ili otuđenja pokretnina i nekretnina veća od 0,5 %
prihoda proračuna bez primitka ostvarenih u
prethodnoj godini odluku o istom donosi Općinsko
vijeće.

Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine.

Članak 6.


Proračun općine Klakar (u daljnjem tekstu:
Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima i
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.


Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje
prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci
proračuna, proračun se mora uravnotežiti po
postupku za donošenje Proračuna.

Članak 2.

Članak 7.


Proračunska sredstva se koriste za namjene i
u visinama koje su određene Proračunom u
posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda.
Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine
mjesečno, odnosno prema pristiglim obvezama, a u
skladu sa ostvarenim prihodima odnosno likvidnim
mogućnostima proračuna.

Namjenski prihodi proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od
imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od
zaduživanja.

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a
primjenjivat će se od 01. siječnja 2019. godine.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i
članka 29. Statuta općine Klakar – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 13/2018.), Općinsko vijeće općine Klakar je na
svojoj 19. sjednici, održanoj 19. prosinca
2018.godine donijelo je:
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Klakar
za 2019. godinu

Članak 3.

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna
u cijelosti je općinski načelnik.
Članak 4.

Za zakonito i pravilno planiranje i
izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran
općinski načelnik. U slučaju potrebe općinski
načelnik može u okviru utvrđenog iznosa izdatka
pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava
između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava
utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/18-02/27
URBROJ: 2178/07-02-18-1
U Klakaru, 19. prosinca 2018.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.
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Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
68/18 i 110/18) i članka 29. Statuta općine Klakar –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 13/2018.), Općinsko vijeće
na svojoj 19. sjednici održanoj 19. prosinca 2018.
donosi:
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture u općini
Klakar za 2019. godinu

Članak 1.
Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona
obuhvaća sljedeće radnje i radove:
1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu
za građenje komunalne infrastrukture
2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina
na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i
radove na sanaciji tog zemljišta
3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije
potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za
građenje i uporabu komunalne infrastrukture
4. građenje komunalne infrastrukture u smislu
zakona kojim se uređuje gradnja građevina.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Klakar za 2019.godinu
određuje se:
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se
graditi radi uređenja neuređenih dijelova
građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se
graditi u uređenim dijelovima građevinskog
područja
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se
graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture
koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se
uklanjati
6. druga pitanja određena Zakonom i posebnim
zakonom.

Broj: 25

Ovim programom članka određuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i
uređaja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja.

Članak 2.
U 2019.godini gradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz članka 1.ovog Programa obuhvaća
slijedeće:
- Otkup zemljišta
1. Otkup zemljišta za izgradnju objekata i
uređenje komunalne infrastrukture
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 30.000,00 kuna, a financirat će se iz
komunalnog doprinosa i proračuna općine Klakar.
- Javne površine
1. Izgradnja staza (nogostupa) u Gornjoj Bebrini,
Donjoj Bebrini, Klakaru i Ruščici, planirana
financijska sredstva 900.000,00 kuna.
2. Uređenje javnih površina u Gornjoj Bebrini,
Donjoj Bebrini, Klakaru i Ruščici, planirana
financijska sredstva 124.000,00 kuna.
Izvršenje ovih radova će se financirati iz
sredstava komunalnog doprinosa, komunalne
naknade, kapitalnih pomoći i proračuna općine
Klakar.
- Nerazvrstane ceste
1. Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih
cesta na području općine Klakar planirana sredstva
3.295.000,00 kuna;
2. Izgradnja ceste u ulici J.Kozarca u Ruščici,
planirana sredstva 500.000,00 kuna;
3. Izgradnja ceste u ulici A. Starčevića u Ruščici,
planirana sredstva u iznosu 150.000,00 kuna;
4. Izgradnja sekundarnih šumskih cesta,
planirana sredstva u iznosu 200.000,00 kuna.
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 4.145.000,00 kn, financirat će se iz sredstava
kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, kapitalnih
pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa
EU sredstava, komunalnog doprinosa i proračuna
općine Klakar.
- Izgradnja rasvjete
2. Izgradnja i modernizacija javne rasvjete u
Donjoj Bebrini, Gornjoj Bebrini, Klakaru i Ruščici
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 100.000,00 kuna, a financirat će se iz
komunalnog doprinosa i proračuna općine Klakar.

Broj: 25
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- Opskrba pitkom vodom
1. Proširenje i izgradnja vodovodne mreže na
području općine Klakar i izrada priključaka na
općinske objekte.
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 35.000,00 kn, a financirat će se iz proračuna
općine Klakar.
- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
1. Izrada projektne dokumentacije odvodnje
oborinskih voda u Ruščici, te proširenje i izgradnja
kanalizacijske mreže na području općine.
Planirana financijska sredstva 50.000,00 kn,
izvršenje ovih radova financirat će se iz proračuna
općine Klakar.
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35.

Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
68/18 i 110/18) i članka 29. Statuta općine Klakar –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 13/2018.), Općinsko vijeće
na svojoj 19. sjednici održanoj 19. prosinca 2018.
donosi:
PROGRAM
održavanje komunalne infrastrukture
u 2019. godini

- Ostali objekti komunalne infrastrukture
· Dodatna ulaganja na ostaloj komunalnoj
infrastrukturi (Proširenje postojeće plinske mreže)
Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 20.000,00 kn, a financirat će se iz
komunalnog doprinosa i proračuna općine Klakar.

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a primjenjivat će se od 01.siječnja 2019.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/18-02/28
URBROJ: 2178/07-02-18-1
U Klakaru, 19. prosinca 2018.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

Članak 1.
P r o g r amo m o d r žav an ja k o mu n aln e
infrastrukture određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2019. godini na području općine
Klakar za komunalne djelatnosti.
Programom iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje se:
opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova, po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarenje Programa s naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.
U 2019. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovoga Programa u općini
Klakar obuhvaća:
1. održavanje javne rasvjete
troškovi zamjene rasvjetnih tijela – 20.000,00
kn;
troškovi potrošnje električne energije za javnu
rasvjetu – 100.000,00 kn.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
120.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.
2. održavanje groblja
redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih
groblja – 50.000,00 kn;
održavanje mrtvačnica – 20.000,00 kn.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
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Broj: 25

od 70.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
grobne naknade i Proračuna općine Klakar.

36.

3. održavanje nerazvrstanih cesta
čišćenje snijega, košenje bankina i kanala i dr.
nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
kamenom, ugradnja cijevnih propusta i tarupiranje
poljskih putova.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 300.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 13/2018.), članka 35.
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) Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 19. sjednici održanoj 19.
prosinca 2018.godine, donosi:

4. tekuće održavanje komunalne
infrastrukture
izmuljivanje i čišćenje cestovnih kanala u
naseljima u dužini 1.000 metara.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 20.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.

PROGRAM
javnih potreba i potrebnih sredstava u
području obrazovanju, turizmu i društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Klakar za 2019. godinu
Članak 1.

Članak 3.
Ukupno potrebna sredstva za realizaciju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za
koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine
Klakar za 2019. godinu iznose 510.000,00 kuna.

Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a primjenjivat će se od 01.siječnja 2019.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/18-02/29
URBROJ: 2178/07-02-18-1
U Klakaru, 19. prosinca 2018.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM I OSNOVNOŠKOLSKOM
ODGOJU I OBRAZOVANJU
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i
obrazovanju („Narodne Novine“ br.10/97, 107/07,
94/13) Općina Klakar provodi organizirani program
rada sa djecom predškolske dobi i to:
Održavanje igraonice i „Male škole“ za djecu u
godini dana prije polaska u osnovnu školu;
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 25.000,00 kuna.
Sufinanciranje troškova boravka djece s
područja općine Klakar u dječjim vrtićima;
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 120.000,00 kuna.
Za donacije područnim školama u naravi.
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 10.000,00 kuna.
Za potrebe financiranja školskog likovnog
pribora učenicima prvih razreda s područja općine.
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 3.000,00 kuna.
Sufinanciranje kupnje knjiga učenika srednjih
škola;
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 100.000,00 kuna.
Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i
školskom odgoju u 2019. godini potrebno je
osigurati: 258.000,00 kuna.
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ODRŽAVANJE PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI I RAZVOJA TURIZMA
-  izrada projektne dokumentacije poučnih staza i
panoa na području Posebnog ornitološkog rezevata
bare „Dvorine“, Donja Bebrina i na poplavnom
području (inundaciji) na K.O. Klakar i K.O. Gornja
Bebrina („Kopitarski put“).
-  Ribički dom i staza u parku „Bebrinica“
Ukupno za realizaciju aktivnosti održavanja
prirodnih vrijednosti u 2019. godini kroz izgradnju
(projektna dokumentacija), promidžbu i
intelektualne usluge potrebno je osigurati 50.000,00
kuna.
PROMICANJE DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI
POMOĆI SPORTSKIM UDRUGAMA
Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih
potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je
osigurati financijska sredstva u Proračunu općine.
Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge
koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o
udrugama. Općina je obvezna pomagati rad športskih
udruga vodeći računa o:
stvaranju uvjeta za rad športskih udruga,
poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana
u cilju unaprjeđenja športa na području općine,
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti
građana.
Na području općine Klakar djeluju nogometni
klubovi, šahovski klub i ostale sportske udruge koje
se financiraju sredstvima iz općinskog proračuna i
doniraju se:
Za praćenje i poticanje programa rada ovih športskih
udruga u Proračunu za 2019. godinu osiguravaju se
sredstva u iznosu 124.000,00 kuna.

KULTURA
o MANIFESTACIJE - OBILJEŽAVANJE
ZNAČAJNIH DOGAĐAJA
Tijekom godine na području općine Klakar se
održavaju i obilježavaju slijedeće manifestacije:
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„Pokladno jahanje“ u organizaciji
konjogojske udruge „Lipicanac“ Ruščica;
Smotra pučkog pjevanja „Kad zapjevam i malo
zagudim“, Donja Bebrina u organizaciji KUD-a
„Kolo“ Donja Bebrina;
6.Klakar open paintball turnir - KOPT u
organizaciji Paintball kluba „Komandosi“ iz
Klakara;
Koncert u Klakaru u organizaciji Pučke
pjevačke skupine „Snaše“ iz Klakara;
Memorijalni nogometni turnir „Zvonko
Mikolčević“ drugi tjedan u srpnju u organizaciji NK
„Posavac“ Ruščica;
Memorijalni nogometni turnir „Tomislav
Matičević“ u organizaciji NK „Mladost“ Donja
Bebrina;
Malonogometni turnir povodom Dana
državnosti u organizaciji NK „Slavonca“ Gornja
Bebrina;
Malonogometni ljetni turnir u organizaciji NK
„Graničar“, Klakar;
Memorijalni šahovski turnir Drago Mandić, u
organizaciji ŠK „Posavac“ Ruščica;
Općinski nogometni turnir.
Sredstva potrebna za realizaciju ovih aktivnosti
osiguravaju se u Općinskom Proračunu u iznosu
55.000,00 kuna.
o

IZDRAVANJE KJNIGE

-  U općinskom proračunu su predviđeni troškovi
pripreme za tiskanje knjiga u iznosu 10.000,00 kn.
Ukupno za realizaciju ovog projekta osigurano je
10.000,00 kuna.
o

OBILJEŽAVANJE DANA općine

Dan općine Klakar obilježava se 26.06. na blagdan
Sv. Ivana i Pavla.
Za program obilježavanja osiguravaju se sredstva u
iznosu 33.000,00 kn.

POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA –
RELIGIJA
Na području općine Klakar djeluju dvije RKT
župne zajednice:
RKT župa „Rođenja Blažene Djevice Marije“
Ruščica;
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RKT župa „Sv. Jakoba apostola starijeg“ sa
dvije filijale:
– filijalna crkva „Sv. Duha“ u Gornjoj Bebrini
– filijalna crkva „Sv. Ilije“ u Donjoj Bebrini
Za potrebe pomoći župama u Proračunu općine
Klakar osiguravaju se sredstva u iznosu 102.000,00
kuna.

POMOĆ UDRUGAMA U KULTURI I
KULTURNOJ DJELATNOSTI
Praćenje i poticanje programa rada udruga u kulturi i
kulturnoj djelatnosti kroz tekuće i kapitalne
donacije.
Ukupno potreba sredstva za pomoć udrugama u
kulturi i kulturnoj djelatnosti iznose 65.000,00 kuna.

Članak 2.
Ukupno potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u
području društvenih djelatnosti za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine Klakar za 2019.
godinu iznose 679.000,00 kuna.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave
u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“, a primjenjivat će se od 01.siječnja
2019.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/18-02/30
URBROJ: 2178/07-02-18-1
U Klakaru, 19. prosinca 2018.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.
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37.
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br.
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i
članka 29. Statuta općine Klakar – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
broj 13/2018.) Općinsko vijeće općine Klakar na
svojoj 19. sjednici održanoj 19. prosinca 2018.
godine, donijelo je:
PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području općine Klakar za 2019. godinu

Članak 1.
Ovim Programom se određuje način i iznos
financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici
socijalne skrbi, način i iznos financiranja stipendija i
prijevoz učenika, sufinanciranje rada humanitarnih
udruga u organizacija i zaštite zdravlja i ljudi.
1. OBLICI I OPSEG DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi Općina je
obavezna u svome Proračunu osigurati sredstva za
ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje, a
Općinskom Odlukom o obavljanju djelatnosti i
ostvarivanju novčanih naknada i potpora i socijalnih
usluga u djelatnosti socijalne skrbi na području
općine Klakar i sredstva za ostvarivanje prava na
jednokratnu novčanu pomoć i socijalnu skrb.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosi
se na:
troškove najamnine, plaćanja računa za
utrošenu električnu energiju, plin, vodu, drva i druge
troškove stanovanja;
pomoć u plaćanju komunalne naknade,
osobama koje su sukladno Odluci o komunalnoj
naknadi oslobođenje plaćanja komunalne naknade;
Jednokratne novčane pomoći, odnosi se na:
pomoć obiteljima za novorođeno dijete u
iznosu 2.000,00 kuna po djetetu;
pomoć u plaćanju školske kuhinje za djecu čiji
roditelji nisu u mogućnosti plaćati te troškove, a
prema spisku škole i zahtjevu roditelja;
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sufinanciranje troškova ljetovanja školske
djece (osnovne škole) u organiziranim dječjim
odmaralištima u iznosu od 30.000,00 kuna;
jednokratna novčana pomoć obiteljima
poginulih hrvatskih branitelja u iznosu od 4.000,00
kuna;
pomoći podmirenja najosnovnijih pogrebnih
troškova, ako plaćanje ovih troškova nije ostvareno
po drugoj osnovi ili ustanovi (Zavod za socijalnu
skrb);
pomoć za podmirenje troškova liječenja i
smještaja u slučaju bolesti;
pomoći u slučaju elementarne nepogode i
nabavke obuće i odjeće.
Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u
pravilu jednom u tijeku godine, a visina se određuje
do iznosa koji podmiruje potrebu, ovisno o
posebnim uvjetima i okolnostima u kojima živi
podnositelj zahtjeva.
Socijalne usluge, odnose se na:
usluge stručne pomoći pri uključivanju djeteta s
poteškoćama u razvoju u programe predškolske i
školske ustanove (asistent u nastavi);
usluge boravka djece s teškoćama u razvoju u
vrtićima i školama.
Troškovi ovih usluga se sufinanciraju udrugama,
vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama
koje pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju.
Za pomoć samcima ili članovima kućanstava, djeci s
teškoćama u razvoju i drugim korisnicima socijalne
skrbi u Proračunu općine Klakar za 2019.godinu
predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od
179.000,00 kuna.
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4. SUFINANCIRANJE RADA
HUMANITARNIH UDRUGA I
ORGANIZACIJA
Za rad humanitarnih udruga i organizacija u
Proračunu općine Klakar za 2019. godinu
predviđena su financijska sredstva u iznosu
15.000,00 kuna:
5.

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI

Deratizacija i dezinsekcija na području općine
Klakar u pravilu se provodi dva puta godišnje, a
sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u
Proračunu općine Klakar u iznosu do 40.000,00
kuna.
Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a primjenjivat će se od 01.siječnja 2019.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/18-02/31
URBROJ: 2178/07-02-18-1
U Klakaru, 19. prosinca 2018.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

2. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA
VISOKOG OBRZOVANJA – STIPENDIJE
38.
U Proračunu općine Klakar za 2019.godinu
osiguravaju se sredstva za stipendiranje svih
redovnih studenata sa područja općine Klakar u
ukupnom iznosu od 170.000,00 kuna.
Kriterije i uvjete za dodjelu stipendija odrediti će se
Odlukom Općinskog vijeća.
3. ISPLATA NOVČANE POMOĆI
UMIROVLJENICIMA
Umirovljenicima s područje općine Klakar uoči
blagdana isplatit će se novčana naknada u ukupnom
iznosu od 60.000,00 kuna.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar
(„Službeni vjesnik Brodsko-Posavske županije“ br.
12/09, 6/13 i 6/18), Općinsko vijeće općine Klakar
na 13. sjednici održanoj 18. srpnja 2018. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izviješća o stanju sigurnosti
na području općine Klakar u 2017.godini

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5876
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Klakar prihvaća
Izvješće Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske
uprave Brodsko-posavske, Policijske postaje
Slavonski Brod, broj:511-11-05-2/4-1028/8-2018 o
stanju sigurnosti na području općine Klakar u
2017.godini.
Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini
njegov sastavni dio.
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kućnih ljubimaca, način kontrole njihova
razmnožavanja, posebni uvjeti i način držanja pasa i
mačaka te način postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama na području općine Klakar.
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju značenje kako
je to utvrđeno propisima o zaštiti životinja i
komunalnom redu.

Članak 2.

Na kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim
vrstama primjenjuju se i propisi o zaštiti prirode.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».

Opasni psi kao kućni ljubimci drže se pod uvjetima i
na način utvrđen posebnim propisima.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR

Ova se Odluka primjenjuje ne dovodeći u pitanje
odredbe posebnih propisa o zaštiti životinja,
zdravlju životinja, zaštiti prirode i lovstvu te pravu
vlasništva.

KLASA: 021-05/18-02/18
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 18. srpnja 2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH
LJUBIMACA
Članak 3.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je životinju držati
sukladno propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu,
zaštiti prirode, javnom redu i miru te odredbama ove
Odluke.

39.

Članak 4.
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51.
stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti
životinja (Narodne novine 102/17) i članka 29.
Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ broj 12/09, 6/13 i 6/18)
Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 13. sjednici
održanoj 18. srpnja 2018. godine, donosi
ODLUKE
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način držanja

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim
prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje
kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i
dvorištima zgrada te čišćenje tih prostorija i prostora
od onečišćenja koje napravi kućni ljubimac
zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade, odnosno
korisnici stanova uz suglasnost vlasnika.
U slučaju sumnje od izbijanja zaraznih bolesti koje
se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu osoba
iz stavka 1. ovog članka provode pravne osobe koje
obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni
zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima
utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.
Članak 5.
Posjednik je dužan kontrolirati razmnožavanje
kućnih ljubimaca i osigurati im odgovarajuće
odnosno propisane uvjete držanja.
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Posjednik mora zbrinjavati mladunčad vlastitih
kućnih ljubimaca, a u slučaju nekontroliranog
razmnožavanja, kada ne želi sam zbrinuti
mladunčad, snosi troškove njihova zbrinjavanja te u
slučaju pasa i troškove trajne sterilizacije.
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registrirani u skladu s posebnim propisima o
veterinarstvu.
Psi se moraju držati na način koji ne ugrožava
zdravlje i sigurnost i ne ometa kućni red i mir
građana.

Članak 6.
Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je na javnim
površinama, te u prostorima i prostorijama javne
namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika
prostora, i uz odgovarajuće uvjete, osim ako ovom
Odlukom nije drugačije određeno.

Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u
prostorima za odvojeno držanje pasa bez
omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog
prostora.
Pas se smije privremeno vezati samo ako ne postoji
mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse.

Članak 7.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na
povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim
igralištima, cvjetnjacima, neograđenim športskim
terenima, gradskim grobljima, neograđenim
dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje
postoji opasnost ugrožavanja zdravstvenohigijenske sigurnosti i zdravlja ljudi te na ostalim
javnim površinama označenima znakom s
prekriženim likom psa: „zabranjeno dovođenje
pasa“.
Članak 8.

Pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na
dužinu kraću od 3 m, a pas dužine veće od jednog
metra ne smije se vezati na dužinu kraću od trostruke
dužine životinje mjereno od vrha njuške do vrha
repa.
Pas ne smije biti smješten u ograđeni prostor koji je
manji od minimalne površine utvrđene u prilogu I.,
koji je sastavni dio ove Odluke.
Psu je potrebno osigurati primjerenu kućicu ili
prostor koji je zaštićen od nepovoljnih vremenskih
uvjeta: vjetra, hladnoće, vrućine, sunca i padalina.

Članak 9.

Tlo, odnosno podloga prostora po kojemu se kreće
pas koji je privremeno vezan ili smješten u ograđeni
prostor mora biti izrađena na način da je omogućeno
ocjeđivanje vode i drugih tekućina te se mora
redovito čistiti od fekalija.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah ukloniti
fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti javne
površine odbacivanjem u kantu za otpatke.

Uklanjanje fekalija provodi se na način propisan
posebnim propisom o postupanju s nusproizvodima
životinjskog podrijetla.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove
Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za
pomoć osobama s invaliditetom.

Članak 11.
Držanje pasa
Članak 10.
Posjednik psa dužan je osigurati da pas ne ometa
kućni red i mir građana. U slučaju držanja više pasa
posjednik je dužan držati pse u odgovarajućim
uvjetima i na način da ne utječu na život susjedstva i
dužan je spriječiti da lajanjem i zavijanjem ili na
drugi način narušavaju mir susjedstva.
Zabranjeno je držanje psa u prostorima koji nemaju
dnevni izvor svjetla ( kao što su zatvorene garaže,
seoski štagalj, i sl.).
Svi psi moraju biti označeni mikročipom i

Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno drugom
ograđenom prostoru, na način koji će spriječiti psa
da izađe na javne površine bez povodca i nadzora.
Posjednik koji drži psa na način utvrđen u stavku 1.
ovog članka mora na vidljivom mjestu, staviti
oznaku koja upozorava na psa, te mora imati
ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim
vratima.
Članak 12.
Psa se smije izvoditi na javne površine gdje je to
ovom Odlukom dopušteno ako je označen
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mikročipom, na povodcu i pod nadzorom
posjednika.
Opasnog psa se smije izvoditi na javne površine gdje
je to ovom Odlukom dopušteno ako je označen
mikročipom, ima brnjicu, na povodcu je i pod
nadzorom vlasnika.
Članak 13.
Ukoliko se pas drži u neodgovarajućim uvjetima, na
prijedlog komunalnog redara, veterinarski inspektor
može privremeno oduzeti psa.
Članak 14.
Pas koji se zatekne na javnoj površini i koji nije
propisno označen, smatrati će se
napuštenim/izgubljenim psom i biti će smješten u
sklonište, trajno steriliziran i označen, u skladu s
člankom 17. ove Odluke.
Ukoliko se tijekom boravka psa u skloništu utvrdi
vlasnik, isti snosi sve troškove koji su nastali od
trenutka smještaja psa u sklonište.
Pas koji se bez nadzora kreće javnom površinom,
kod kojeg se očitanjem mikročipa utvrdi vlasnik, biti
će uklonjen s javne površine i privremeno smješten u
sklonište do dolaska vlasnika.
Vlasnik snosi sve nastale troškove za uklanjanje i
privremeno držanje psa u skloništu.
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Na javnim površinama mogu se postavljati hranilišta
za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta) tek po
izdanom pisanom odobrenju načelnika na prijedlog
Jedinstvenog upravnog odijela i predstavnika
mjesnog odbora na području na koje se hranilište
želi postaviti.
Način, izgled, uvjeti i odgovorne osobe za
postavljanja hranilišta propisat će se posebnom
odlukom gradonačelnika/načelnika.
U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se
mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana
provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu
djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s
nadležnim tijelima utvrđenim propisima o
veterinarskoj djelatnosti.
Ako odgovorne osobe kojima je odobreno
postavljanje hranilišta ne održavaju higijenu i
čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište,
odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno
redarstvo će ukloniti hranilište na trošak odgovornih
osoba, a temeljem obavijesti gradskog upravnog
tijela nadležnog za zaštitu životinja.
Kontrola razmnožavanja
Članak 17.
Sve napuštene, izgubljene a neoznačene
(mikročipirane ili tetovirane) mačke i psi biti će
trajno sterilizirani nakon 14 dana od smještaja u
sklonište, osim označenih:

Iznimno od prethodnog stavka, ukoliko vlasnik dođe
i odvede psa odmah po obavijesti o pronalasku psa
bez nadzora na javnoj površini, pas se neće
privremeno smjestiti u sklonište.

-

ako se radi o životinjama čiji je vlasnik
uzgajivač kućnih ljubimaca namijenjenih
prodaji i ima rješenje o registraciji uzgoja
nadležnog tijela,

Držanje mačaka

-

ako se radi o životinjama kod kojih zahvat
kastracije/sterilizacije nije preporučljiv iz
medicinskih razloga ili bi mogao ugroziti
život životinje,

-

ako se radi o čistokrvnim psima koji
posjeduju rodovnicu priznatu od
Međunarodne kinološke federacije ( FCI ),

Članak 15.
Preporuča se označavanje mačaka mikročipom.
Mačke za koje nije moguće utvrditi vlasnika i koje se
zateknu na javnim površinama općine Klakar biti će
smatrane napuštenim/izgubljenim životinjama te
mogu biti smještene u sklonište, trajno sterilizirane i
označene.
Mačke se nakon hvatanja i trajne sterilizacije mogu
vratiti u stanište, odnosno na lokaciju na kojoj su
uhvaćene.

O gornjem je posjednik dužan posjedovati valjanu
dokumentaciju.
Ova mjera treba se provoditi na temelju preporuke,
ukoliko ne postoji nikakav drugi način kojim bi se

Broj: 25

»SLUŽBENI VJESNIK«

uspostavila kontrola razmnožavanja određenih
životinja, nakon što se svaki slučaj zasebno
razmotrio, te ako su prethodno primijenjene sve
ostale mjere koje su propisane zakonom.
III. POSTUPANJE S NAPUŠTENIM I
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
Članak 18.
Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i
izgubljenih životinja, te životinja koje se kreću
javnom površinom bez nadzora posjednika,
osigurava se u skladu s Ugovorom kojeg općina
Klakar sklapa sa skloništem za životinje i drugim
pravnim i fizičkim osobama te sukladno propisima o
zaštiti životinja i veterinarstvu i uz primjenu
odgovarajuće opreme.
Posjednik izgubljene životinje dužan je obavijestiti
komunalnog redara i sklonište za životinje o
nestanku životinje u roku od 3 dana, a nestanak psa
nadležnoj veterinarskoj organizaciji najkasnije 14
dana od nestanka.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u
roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti
komunalnog redara i sklonište, osim ako je životinju
u tom roku vratio vlasniku. Do vraćanja životinje
vlasniku ili do smještanja u sklonište nalaznik je
dužan pružiti životinji odgovarajuću skrb.
Članak 19.
Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan je
nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od
trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina
vraćanja posjedniku ili smještanja u sklonište.
Posjednik napuštenog i izgubljenog psa dužan je
nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka
nestanka ili napuštanja do trenutka vraćanja
posjedniku, odnosno do odjave iz upisnika pasa.
Članak 20.
U sklonište se smještaju životinje sukladno
propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu, i to:
-

-

izgubljene životinje do vraćanja vlasniku,
napuštene životinje kojima se ne može
utvrditi vlasnik u roku od 14 dana od prvoga
dana smještanja u sklonište,
životinje koje se kreću javnim površinama

-
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bez nadzora posjednika do vraćanja
vlasniku,
životinje kojima posjednik ne može
osigurati uvjete držanja u skladu s njihovim
potrebama.

Troškove hvatanja i smještanja životinja iz stavka 1.
alineja 1., 3. i 4. ovoga članka snosi posjednik
životinje, a troškovi hvatanja i smještanja životinja
iz stavka 1. alineje 2. ovoga članka podmiruju se iz
proračuna općine Klakar, osim ako se naknadno
utvrdi vlasnik.
U slučaju potrebe za hvatanje i prijevoz napuštenih i
izgubljenih domaćih i divljih životinja, osim kućnih
ljubimaca, općina Klakar na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odijela, može sklopiti ugovor s pravnim i
fizičkim osobama u tu namjenu.
Visinu naknade za smještanje životinja u skloništu
koje snosi vlasnik životinje utvrđuje Općina Klakar
posebnom odlukom načelnika općine Klakar.
Članak 21.
S divljim životinjama i zaštićenim divljim vrstama
koje se zateknu na javnim površinama postupat će se
sukladno propisima o zaštiti životinja, zaštiti
prirode, veterinarstvu i lovstvu. U svrhu postupanja
s divljači, općina Klakar donosi Program zaštite
divljači za zemljište na kojemu se ne ustanovljava
lovište, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede.
Divljač koja se zatekne na javnoj površini zbrinjava
se putem lovoovlaštenika za kojeg se može smatrati
da je divljač podrijetlom iz lovišta u njihovom
koncesijskom području.
Divlje životinje koje se pronađu na javnoj površini
zbrinjavaju se u skladu s osobitostima vrste u
odgovarajuća skloništa, zoološke vrtove do kada im
se osigurava potrebna veterinarska skrb.
Troškove zbrinjavanja divljih životinja, osim
divljači iz stavka 3. ovoga članka, snosi Općina
Klakar.
Članak 22.
U svrhu podizanja svijesti javnosti, a osobito
mladih, o zaštiti životinja, Županija osniva
koordinacijsku radnu skupinu za zaštitu životinja u
skladu s posebnim propisom o zaštiti životinja u
koju se imenuju: predstavnici gradova, predstavnici
skloništa za životinje, predstavnici nevladinih
organizacija za zaštitu životinja, predstavnici
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kinoloških udruga, predstavnici upravnog tijela
jedinica lokalne samouprave nadležnog za
komunalno gospodarstvo, predstavnici nadležne
policijske uprave, veterinarske inspekcije i
veterinara, predstavnici lovoolaštenika koji posluju
na području općine Klakar, a po potrebi mogu se
uključiti i predstavnici drugih pravnih i fizičkih
osoba.
Koordinacijska radna skupina predlaže
gradonačelniku/načelniku mjere za smanjenje broja
napuštenih životinja na području općine Klakar te
ostale aktivnosti s ciljem odgovarajuće primjene
mjera zaštite životinja, podizanja svijesti javnosti,
unapređenje postojećih odredbi o držanju životinja i
druge aktivnosti koje pozitivno utječu na ispunjenje
cilja.
IV. NADZOR

Broj: 25

2. odmah ne ukloni fekalije kojima njegov
kućni ljubimac onečisti javne površine
(članak 9. Odluke)
3. postupa suprotno članku 10. Odluke
4. drži psa u dvorištu, vrtu, odnosno na
drugom ograđenom prostoru, na način koji
ne sprečava psa da izađe na javne površine
bez povodca i nadzora (članak 11. Odluke)
5. krši odredbe iz članka 13.Odluke
6. izvede psa na javne površine bez povodca i
nadzora (članak 15. stavak 3. Odluke)
Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja
u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog
članka nije navršila četrnaest godina života, ako je
taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom
roditelja ili skrbnika.
Članak 25.

Članak 23
.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi
komunalno redarstvo općine Klakar, osim kada je
zakonom ili posebnim propisima određeno
postupanje veterinarskog odnosno stočarskog
inspektora.
U slučaju kada komunalni redar nije ovlašten
postupati, obavijestit će nadležnu inspekciju i druga
ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koja bi bila
povod za primjenu propisa o veterinarstvu, zaštiti
životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i
odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i
životinja.
U svrhu provjere označavanja pasa i očitanja
mikročipova do 30. lipnja 2018. godine, Općina
Klakar može sklopiti ugovor s pravnom ili fizičkom
osobom za tu namjenu.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu
na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog
naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno Zakonu i
ovoj Odluci.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se
obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu
kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana
uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR

V. NOVČANE KAZNE
Članak 24.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do
1.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba
posjednik kućnog ljubimca ako:
1. izvede kućnog ljubimca na javne površine i
prostore gdje je to zabranjeno (članak 7.
Odluke)

KLASA: 021-05/18-02/17
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 28. srpnja 2018.god.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.
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Prilog I
Najmanje veličine ispusta za pse u objektima/nastambama u kojima se:
a) psi drže pojedinačno:
Visina psa u grebenu (cm)

Površina ispusta(m²)

Do 40

5

41 – 55

6

56 – 65

7

preko 65

8

b) zajedno drži više pasa:
Broj pasa u
objektu
(komada)

Najmanja površina za pse
visine do 55 cm
(m²)

Najmanja površina za pse
visine 55
– 65 cm
(m²)

Najmanja površina za pse
više od 65 cm
(m²)

2

8

10

12

3

10

13

15

4

12

15

18

5

14

18

20

U slučaju kada se u zajedničkom ispustu nalazi više od pet pasa, potrebno je za svakoga sljedećega psa
osigurati dodatnu površinu od 2 m².
Najmanja veličina kućice za psa
Veličina psa – visina u grebenu (cm)

Veličina kućice (širina x dubina x visina) (cm)

do 55

100 x 60 x 55

od 56 do 65

150 x 100 x 70

od 65 i više

170-180 x 120 x 85
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

40.
Na temelju članka 12. stavka 15. Pravilnika
o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020. („Narodne novine“, br. 71/16) i članka 29.
Statuta općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i
dopuni Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik
Brodsko-Posavske županije“ br.12/09 i 6/13.),
Općinsko vijeće općine Klakar je na svojoj 15.
sjednici održanoj 10. rujna 2018. godine, donijelo je

KLASA: 021-05/18-02/20
URBROJ: 2178/07-02-18-1
U Klakaru, 10. rujna 2018.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području općine Klakar –
„Izgradnja Sportske dvorane u Ruščici“
Članak 1.
U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07,
Podmjere 7.4. – Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima, Tipa operacije 7.4.1. –
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“, iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020., te ostvarivanja bespovratne potpore,
Općinsko vijeće općine Klakar ovom Odlukom daje
suglasnost za provedbu ulaganja „Izgradnje
Sportske dvorane u Ruščici“ na katastarskoj čestici
262/2 u k.o. Ruščica.

41.
Na temelju članka 12. stavka 15. Pravilnika
o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020. („Narodne novine“, br. 71/16) i članka 29.
Statuta općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i
dopuni Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik
Brodsko-Posavske županije“ br.12/09 i 6/13.),
Općinsko vijeće općine Klakar je na svojoj 13.
sjednici održanoj 10. rujna 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području općine Klakar –
„IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA (P) – ZGRADA
JAVNO-DRUŠTVENE NAMJENE“

Članak 2.
Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika
potpore ovlašćuje se načelnik općine Klakar.
Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis
projekta/operacije“ koji je prilog ove odluke
i čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.

Članak 1.
U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere
7.4. – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima, Tipa operacije 7.4.1. – Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“, iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –
2020., te ostvarivanja bespovratne potpore,
Općinsko vijeće općine Klakar ovom Odlukom daje
suglasnost za provedbu ulaganja „Izgradnja dječjeg
vrtića (P) – zgrada javno-društvene namjene“ na
katastarskoj čestici 262/3 u k.o. Ruščica.
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Članak 2.

Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika
potpore ovlašćuje se načelnik općine Klakar.
Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis
projekta/operacije“ koji je prilog ove odluke
i čini njezin sastavni dio.
Članak 4.

osnove, T 2.1.3. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i
kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ te
ostvarivanja bespovratne potpore, Općinsko vijeće
općine Klakar ovom Odlukom daje suglasnost za
provedbu ulaganja „Rekonstrukcije pješačkih staza
u ulici Hrvatskih branitelja u Ruščici“ na
katastarskoj čestici 616 u k.o. Ruščica.
Članak 2.
Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika
potpore ovlašćuje se načelnik općine Klakar.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/18-02/21
URBROJ: 2178/07-02-18-1
U Klakaru, 10. rujna 2018.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.
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Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis
projekta/operacije“ koji je prilog ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/18-02/26
URBROJ: 2178/07-02-18-1
U Klakaru, 05. prosinca 2018.godine

42.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar
i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine
Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-Posavske
županije“ br.12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće općine
Klakar je na svojoj 18. sjednici održanoj 05.
prosinca 2018. godine, donijelo je
43.
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području općine Klakar – „Rekonstrukcija
pješačkih staza u ulici Hrvatskih branitelja u
Ruščici“
Članak 1.
U svrhu prijave na natječaj iz M 2.1. Potpora
povećanju neproizvodnih ulaganja u diversifikaciju
djelatnosti i održivo korištenje razvojne resursne

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o
vlasništvu i drugim pravima (Narodne Novine broj:
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,
152/14) i članka 29. Statuta općine Klakar –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ 13/18.), Općinsko vijeće općine
Klakar na svojoj 19. sjednici održanoj 19. prosinca
2018. godine, donosi:

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5884
ODLUKA

o izmjenama i dopunama
Odluke o raspisivanju javnog natječaja te
uvjetima, cijeni i postupku davanja u zakup
Općinskih objekata i zemljišta
(objekt pogranične policije) u k.o. Donja
Bebrina
Članak 1.

Ovom Odlukom Vrše se Izmjene i dopune
Odluke o raspisivanju javnog natječaja te uvjetima,
cijeni i postupku davanja u zakup Općinskih
objekata i zemljišta (objekt pogranične policije) u
k.o. Donja Bebrina koja je donesena na 12. sjednici
Općinskog vijeća općine Klakar objavljene u
Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije
broj 17/2018.
Članak 2.

Članak 3. stavak 1. Odluke iz članka 1. ove Odluke
mijenja se i glasi:
„U cilju stavljanja u funkciju Općinskog
objekta utvrđuje se početna cijena za zakup u iznosu
od 500,00 kuna mjesečno.“
Članak 3.
Članak 7. stavak 1. Odluke iz članka 1. ove Odluke
mijenja se i glasi:

„Općinski objekt daje se u zakup na rok do 5
(pet) godina.“
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku
Brodsko – posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/18-02/33
URBROJ: 2178/07-02-18-1
U Klakaru, 19. prosinca 2018.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

Broj: 25

44.
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NARODNE
NOVINE” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i
članka 29. Statuta općine Klakar – pročišćeni tekst
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
13/18.), Općinsko vijeće općine Klakar na 19.
sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine donijelo
je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izviješća načelnika o radu
za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja
2018.godine
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Klakar prihvaća
Izvješće općinskog načelnika o provedenim
aktivnostima u razdoblju siječanj - lipanj
2018.godine.
Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini
njegov sastavni dio.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/18-02/32
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 19. prosinca 2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.
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Članak 2.

45.
Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
12/09, 6/13 i 6/18), Općinsko vijeće općine Klakar
na 13. sjednici održanoj 18. srpnja 2018. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o stanju sigurnosti na
području općine Klakar u 2017. godini
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Klakar prihvaća
Izvješće Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske
uprave Brodsko-posavske, Policijske postaje
Slavonski Brod, broj: 511-11-05-2/4-1028/8-2018 o
stanju sigurnosti na području općine Klakar u 2017.
godini.
Tekst Izvješća u prilogu je Zaključka i čini njegov
sastavni dio.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/18-02/18
URBROJ: 2178/07-02-18-1
Klakar, 18. srpnja 2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.
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OPĆINA OKUČANI

63.

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Okučani za 2018. godinu

Na temelju čl. 39. st.2 i čl. 43.st.8 Zakona o
proračunu (N.N br.87/08, 136/12, 15/15) i čl. 34.
Statuta općine Okučani ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.10/0/, 04/13,04/18i 07/18),
24. poslovnika Općinskog vijeća Općine Okučani
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
3/02 i10/09) Općinsko vijeće na svojoj 13. sjednici
održanoj 28. prosinca 2018. godine donijelo je:

Prvi rebalans
Članak 1.
Članak 1. mijenja se i glasi: Proračun općine
Okučani za 2018. godinu (u daljnjem tekstu
„Proračun“) sadrži :

Članak 2. mijenja se i glasi : prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 2018.godinu kako slijedi po pozicijama koje se
mijenjaju:

Članak 2.
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B. RAČUN FINANCIRANJA
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II. POSEBNI DIO

Članak 3.
Članak 3 mijenja se i glasi : Rashodi/izdaci Proračuna u iznosu od 10.149.443,88 kn raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj
klasifikaciji u Posebnom dijelu izmjena i dopuna:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
PRVI REBALANS
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U Okučanima, 28. prosinca 2018.g.

Ova Odluka stupa na snagu 8. dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjivat će se za 2018.godinu.

Članak 5.

Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa sastavni je dio Izmjena i dopuna Proračuna za 2018.godinu.

Članak 4.

Broj: 25
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IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU-PRVI REBALANS
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Klasa: 400-06/18-01- 23
Ur.broj: 2178/21-01-18-01
OKUČANI, 28.12.2018

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac v.r.
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64.

Posjedovanje
dokumentacije

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:
a)Izrada studijske dokumentacije
i aplikacijskog paketa za
sufinanciranje od strane EU za
aglomeraciju Okučani – Staro
Petrovo Selo:
-podstudija izvodljivosti za
projekte
-studija utjecaja na okoliš
-izrada projektne dokumentacije
kanalizacijske mreže BodegrajLađevac (10 km)
-revizija uređaja za perčišćavanje
otpadnih voda
- izrada projektne dokumentacije
kanalizacijske mreže naselje
Cage(5km):/vrijednost
investicije: 2.808.000,00 kn/
financiraju Hrvatske vode, a
Općina Okučani sufinancira s
120.000,00 kn

Naziv projekta

vlastita sredstva:
120.000,00 kn

2018.
(Planirani način
financiranja)

120.000,00 kn

2019.
(Planirani način
financiranja)

120.000,00 kn

2020.
(Planirani način
financiranja)

Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu

I. IZMJENE I DOPUNE

Općina Okučani na temelju članka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/2018) i čl. 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 13. sjednici održanoj 28. prosinca
2018. godine, donosi
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b) Izgradnja sustava odvodnje Potvrda glavnog projekta
200.000,00 kn
i prečišćavanja otpadnih voda Klasa: 361-08/08-02/103
naselja Okučani / ukupna
Ur.broj: 2178/1-16-08-3
vrijednost investicije:
Datum: 20.10.2008.
6.000.000.000,00 kn/ rok
(za kanalsku mrežu)
izgradnje 9 godina/planirana
vlastita sredstva:
ulaganja u 2018. godini :
Potvrda o produženju
70.000,00 kn
70.000,00 kn/ financiraju
važenja glavnog projekta
Hrvatske vode, a Općina
KLASA: 361-08/10-02/44
Okučani
URBROJ: 2178/1-16-10-2
sufinancira 10% od predviđenih
Datum: 28.10.2010.
sredstava iz Ugovora
2. Prometna infrastruktura (NERAZVRSTANE CESTE , NOGOSTUPI I PARKIRALIŠTA):
a) Asfaltiranje i uređenje ulice
0
HVO u Okučanima(400m):/
vrijednost investicije: 800.000,00
kn/
b)Izrada projektne
vlastita sredstva:
dokumentacije za
40.000,00 kn
rekonstrukciju prometnice u
Okučanima , dijela Ulice
Stjepana Radića k.č.br.1222/2 u
k.o. Okučani (od kućnog broja
108-dužina 700m) :/vrijednost
investicije:40.000,00 kn/
c) Rekonstrukcija prometnice u
Okučanima , dijela ulice
Stjepana Radića k.č.br.1222/2 u
k.o. Okučani (od kućnog broja
108-dužina 700m) :/vrijednost
investicije:500.000,00 kn/
d) Asfaltiranje i uređenje trga
MRRFEU:400.000,00 kn
dr. F. Tuđmana vrijednost
vlastita sredstva:
investicije:1.035.970,38 kn/
635.970,38 kn
500.000,00 kn
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f) Izgradnja nerazvrstane ceste
u Okučanima – Ulica Psunjska
vrijednost
investicije:1.184.000,00 kn/
g) Izrada projektne
dokumentacije za izgradnju
nerazvrstane ceste u
Okučanima (Psunjska ulica):
vrijednost investicije:137.500,00
kn/
h) Izrada projektne
dokumentacije za uređenje
Ulice Kamila Kolba te kolne i
pješačke površine na dijelu
Trga dr. Franje Tuđmana u
Okučanima/ vrijednost
investicije: 30.968,75 kn
i) Uređenje Ulice Kamila Kolba
te kolne i pješačke površine na
dijelu Trga dr. Franje
Tuđmana u Okučanima/
vrijednost
investicije:1.800.000,00 kn
3. Sportska i socijalna infrastruktura:
a)Rekonstrukcija tribina s
Građevinska dozvola
građenjem nadstrešnice,
KLASA:UP/I-361-03/16rekonstrukcija parkirališta,
01/0000610
nogometnog igrališta i građenje URBROJ: 2178/1-16-01/1malonogometnog igrališta i
16-0011
rasvjete nogometnog igrališta u Datum: 28.10.2016.
Ulici Grigora Viteza: Mjera 7.4
/ vrijednost investicije
4.189.339,08 kn/
b) Izrada projektne
dokumentacije za
0

vlastita sredstva:
59.250,00 kn

vlastita sredstva:
137.500,00 kn

0

4.189.339,08 kn

1.800.000,00 kn

1.184.000,00 kn

40.000,00 kn
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g) Izgradnja sportskih terena i
pratećih objekata – dovršetak
pratećeg objekta:/ vrijednost
investicije 256.661,25 kn/
h)Sanacija zgrade sportsko
rekreacijske i društvene
namjene: vrijednost investicije
1.078.971,88 kn/
i) Izrada projektne
dokumentacije i energetska
obnova Društvenog doma u
Okučanima:/ vrijednost
investicije 32.235,00 kn/
j) Uređenje društvenog doma u
Okučanima:/ vrijednost

c) Rekonstrukcija Društvenog
doma u Vrbovljanima:/
vrijednost investicije 600.000,00
kn/
d) Izrada projektne
dokumentacije za
rekonstrukciju Društvenog
doma u Rogoljima – škola u
prirodi:/ vrijednost investicije
40.000,00 kn/
e) Rekonstrukcija Društvenog
doma u Rogoljima – škola u
prirodi:/ vrijednost investicije
2.000.000,00 kn/
f) Radovi sanacije dječjeg
vrtića: vrijednost investicije
121.403,75 kn/ ukupna vrijednost
investicije 317.991,25 kn sa
radovima i opremom/

vlastita sredstva:
32.235,00 kn

MRRFEU:350.000,00 kn
vlastita sredstva:
728.971,88 kn

Ministarstvo za
demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politika:
66.772,06 kn
vlastita sredstva:54.631,69
kn
SDUOSZ: 150.000,00 kn
vlastita
sredstva:106.661,25 kn

0

0

1.7000.000,00 kn

0

40.000,00 kn

2.000.000,00 kn
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k) Rekonstrukcija Društvenog
doma u Cagama:/ vrijednost
investicije 600.000,00 kn/
4. Gospodarska infrastruktura:
a) Izgradnja osnovne
komunalne infrastrukture u
Proizvodno - poslovnoj zoni u
Okučanima:/ vrijednost
investicije: 10.400.000,00 kn/
rok izgradnje 3 godina/
planirana ulaganja u 2019.
godini : 2.600.000,00 kn/
b) Izgradnja reciklažnog
dvorišta u Proizvodno –
poslovnoj zoni Okučani:/
vrijednost investicije: 300.000,00
kn/
c) Izrada projektne
dokumentacije za izgradnju
osnovne komunalne
infrastrukture u naselju
Okučani (Proizvodno-poslovna
zona) :/vrijednost investicije
186.875,00 kn/
d) Kupnja zemljišta za
proizvodno- poslovnu zonu (k.o.
Okučani, k.č.br. (756, 796 i
798):/ vrijednost: 80.000,00 kn/
5. Javna rasvjeta:
a) Sanacija niskonaponske
električne mreže u naselju
Čaprginci : /vrijednost investicije
10.000,00 kn/
b) Sanacija armature za javnu
rasvjetu u naselju Bobare:
300.000,00 kn

0

vlastita sredstva:
80.000,00 kn

MRRFEU:74.750,00 kn
vlastita
sredstva:112.125,00 kn

2.600.000,00 kn

0

600.000,00 kn

0

0

3.000.000,00 kn
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- vlastita sredstva:
- MRRFEU:

190.000,00 kn

- vlastita sredstva:

150.000,00 kn

150.000,00 kn

20.000,00 kn

150.000,00 kn
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- vlastita sredstva:
922.499,82 kn
- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: 66.772,06 kn
- SDUOSZ:
150.000,00 kn
- MRRFEU:
350.000,00 kn

1.489.271,88 kn

872.720,38 kn
400.000,00 kn

1.272.720,38 kn

190.000,00 kn

vlastita sredstva:
33.785,25 kn

0

0

otpadnih voda:

3. Sportska i socijalna infrastruktura:

2. Prometna infrastruktura:

1. Odvodnja i pročišćavanje

Rekapitulacija plana ulaganja u 2018. godini.

c) Sanacija armature za javnu
rasvjetu u naseljima Gornji i
Donji Rogolji: /vrijednost
investicije: 20.000,00 kn/
d) Sanacija armature javne
rasvjete u naselju Bodegraj i
Lađevac: /vrijednost investicije:
150.000,00 kn/
e) Sanacija armature javne
rasvjete u Ulici Ante Starčevića:
/vrijednost investicije: 60.000,00
kn/
f) Izgradnja javne rasvjete u
Ulici Bljesak : /vrijednost
investicije: 33.785,25 kn kn/
g)Sanacija armature javne
rasvjete u Ulici Stjepana
Radića: /vrijednost investicije:
150.000,00 kn/
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4. Gospodarska infrastruktura:

5.

Javna rasvjeta:
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266.875,00 kn

- vlastita sredstva:
- MRRFEU:
33.785,25 kn
- vlastita sredstva:

192.125,00 kn
74.750,00 kn

33.785,25 kn

Struktura bespovratnih potpora:
- MRRFEU:
824.750,00 kn
- SDUOSZ:
150.000,00 kn
- Ministarstvo za demografiju,obitelj,
mlade i socijalnu politiku :
66.772,06 kn
----------------------------------------------------------------------------Ukupno:
1.041.522,06 kn

UKUPNO VLASTITA SREDSTVA:
UKUPNO BESPOVRATNE POTPORE:
S V E U K U P N O:

2.211.130,45 kn
1.041.522,06 kn

3.252.652,51kn

KLASA:363-03/17-01-10
URBROJ:2178/21-01-18-1
U Okučanima, 28. prosinca 2018. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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65.
Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (N.N. br. 10/97,107/07 i 94/13),
Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N.
br.47/90.27/93 i 38/09), Zakona o športu ( N.N.
71/06, 150/08,124/10,86/12,94/13,85/15 i 19/16),
Zakona o udrugama (N.N. br. 74/14 i 70/17), Zakona
o financiranju lokalne i područne (regionalna)
samouprave (N.N.br.127/17) 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 13.
sjednici održanoj 28. prosinca 2018. godine donijelo
je
IZMJENE I DOPUNE
Program javnih potreba u području
obrazovanja, kulturi, športu, informiranju,
manifestacija i udruga građana općine Okučani
za 2018. godinu
- prvi rebalans1. Program javnih potreba u predškolskom
odgoju i naobrazbi
Predškolski odgoj i naobrazba uređen je Zakonom o
predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br.10/97 i
107/07) te podzakonskim propisima.
Općina Okučani osigurati će sredstva prema planu
izvršenja Proračuna za rad Dječjeg vrtića u
Okučanima u 2018.g. kao jedna od osnivača i
ugovorna strana Ustanove Centra za predškolski
odgoj "Grigor Vitez" Nova Gradiška, podružnica u
Okučanima .
Rad u Dječjem vrtiću Okučani organizirat će se po
programu sukladno Zakonu, te će se organizirati i
ostvarivanje programa predškole za djecu u godini
prije polaska u osnovnu školu.
Općina Okučani će prema ukazanoj potrebi i
mogućnostima uvrstiti u Program i donacije.
potpore za programe djece s poteškoćama u razvoju.
Financiranje programa rada Dječjeg vrtića kao i
predškole je iz proračuna općine Okučani, osnivača lokalne općine G.Bogićevci i Općina S.Gradiška,
roditelja te Županije .
-  sredstva općine Okučani i prihoda za posebne
namjene za rad Dječjeg vrtića i sufinanciranje
programa predškole smanjuje se sa 330.400,00 kn na
320.000,00 kn, materijalni troškovi za 2018.g.
planirani iznos -53.000,00 kn povećava se na
83.500,00 kn koji ukljucuju 73.500,00 kn za
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materijalne rashode te 10.000,00 kn potpora općine
za drugo dijete iz iste obitelji polaznika vrtića te
nabavku opreme-klima uređaja. Također je u
2018.godini izvršena rekonstrukcija postojećeg
vrtića i nabavka nove opreme za prostorije u vrtićuiznos planiran 197.000,00 kn.
Ukupno javne potrebe u području predškolskog
odgoja – povećavaju se sa 383.400,00 kn na
600.500,00 kn

Financiranje programa osnovnoškolskog
obrazovanja
- potpore osnovnoškolskom obrazovanju za
posebne programe- za OŠ. Okučani, povećavaju
se sa 40.000,00 kn na 48.000,00 kn.
Financiranje programa srednjoškolskog
obrazovanja i stipendiranje učenika i studenata
-  stipendiranje učenika i studenata – smanjuje
se sa 30.000,00 kn na 12.000,00 kn
-  sufinanciranje prijevoza- 50.000,00 kn
smanjuju se na 35.000,00 kn
Ukupno javne potrebe u području predškolskog
odgoja i naobrazbe- povećavaju se sa 503.400,00 kn
na 695.500,00 kn .
2. Program javnih potreba u kulturi
Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u
kulturi, regulirano je financiranje kulture i kulturnih
djelatnosti . Sredstva za javne potrebe u kulturi se
osiguravaju u Proračunu općine i drugim razinama. 
Programom se određuju na osnovu zakonskih
odredbi; aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi
koje predstavljaju javne potrebe. Javne potrebe u
kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu
jesu kulturne djelatnosti i poslovi, manifestacije od
interesa za općinu, i proizlaze iz slijedećih kriterija :
- financiranje matičnih ustanova kulture u općini
- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i
drugih organizacija u kulturi
- pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog
stvaralaštva
- akcije i manifestacije u kulturi
- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u
svrhu razvijanja međunarodne suradnje
- poticanje izdavačke djelatnosti
- investicijsko održavanje i potrebni zahvati na
objektima kulture 
Osnovno polazište za financiranje javnih potreba u
kulturi su utvrđene javne potrebe te materijalna
mogućnost glede prihoda i rashoda Proračuna,
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elementi financiranja su plaće, materijalni te
programski troškovi.
Za javne potrebe u kulturi u Proračunu za 2018.g.
utvrđuje se :
-  Ustanove u kulturi
Narodna knjižnica i čitaonica Okučani –
190.085,74- redovna djelatnost te nabavka knjižne i
neknjižne građe,opreme, programska podrška,
nabavka opreme, obrazovanje djelatnice,
materijalni rashodi ostaju na istoj razini
rashoda.Planirana sredstva općine iznose
135.125,62 kn, Min.kulture i županije, te vlastita
sredstva – 54.960,12 kn.
-  djelatnost ustanova i udruga u kulturi koje su od
interesa za općinu Okučani, te djelatnost javnog
informiranja čije programe, projekte i djelatnosti
financira Općina u ukupnom iznosu od planiranih
86.000,00 kn su putem javnog Natječaja za
2018.godinu namijenjena slijedećim korisnicima :
-  KUD "Tkanica"- 28.000,00 kn
-  SKD "Prosvjeta"- 8.000,00 kn, povećava se na
10.000,00 kn
-  Radio „Bljesak“- 50.000,00 kn , povećava se na
60.000,00 kn,
Ukupno se povećava iznos sa 86.000,00 kn na
98.000,00 kn.
-  Manifestacije u kulturi
-  Susreti povratničkih folklornih skupina RHkulturna manifestacija koja se održava tradicionalno
sada u svibnju uz sufinanciranje Ministarstva
kulture, županije Brodsko-posavske, a u organizaciji
općine Okučani i KUD-a Tkanica- 10.000,00 kn .
-  Za financiranje ostalih kulturnih programa (
investicijsko održavanje objekata kulture, izložbe,
predstave, izdavačka djelatnost i dr) –planirana
sredstva sa 10.000,00 kn smanjuju se na 7.000,00 kn.
Ukupno manifestacije -17.000,00 kn .
-  Ostali kulturni programi
Program zaštite kulturnih dobara naziva:
Konzervatorsko-arheološko istraživanje
srednjevjekovnog grada Bijela Stijena kojeg
provodi Gradski muzej Nova Gradiška, a koji se
izvodi više godina i koji je uvršten od strane
Ministarstva kulture kao javna potreba u kulturi za
zaštitu kulturne baštine. Istim programom aplicirano
je putem prijavnica prema Ministarstvu kulture i
Brodsko-posavskoj županiji za 2018. g., ukupno po
Programu planirani iznos od 185.303,40 kn koji se
smanjuje se na 110.000,00 kn.
U strukturi financiranja-sredstva Ministarstva
kulture 90.000,00 kn, županija-10.000,00 kn te
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sufinanciranje općine planirano- 10.000,00 kn.
Ukupno Program javnih potreba u kulturi smanjuje
se sa 418.389,14 kn na 415.085,74 kn.
3. Program javnih potreba u športu
Prema Zakonu o športu (N.N. 71/06. i
150/08.124/10,86/12, 94/13,85/15, 19/16)
propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu i za
njihovo ostvarenje osiguravaju se sredstva u
Proračunu općine.
Korisnici proračuna mogu biti udruge i njihovi
pojedinci koji su registrirani po Zakonu o športu i
Zakonu o udrugama (N.N.74/14) te moraju voditi
računa o racionalnoj potrošnji glede odobrenih
proračunskih financijskih sredstava.
Javne potrebe u športu su programi, aktivnosti,
poslovi vezani u športu od značaja za općinu
Okučani kako stoji: poticanje i promicanje športa,
djelovanje športskih udruga, provođenje športskih
aktivnosti djece, mladeži, športsko-rekreacijske
aktivnosti građana i sl.
Financijska sredstva javnih potreba u športu putem
javnog natječaja Udruga u športu za 2018. g. u
iznosu od 91.000,00 kn raspodjeljuju se :
- NK "Psunj-Sokol"- 60.000,00 kn povećava se
iznos troškova struje i vode na 75.000,00 kn
- ŠRU "Pastrva" – 8.000,00 kn povećavaju se
sredstva na 12.000,00 kn
- Biciklistički klub „Sv.Franjo“ Okučani- 6.000,00
kn smanjuje se na 5.000,00 kn
- Nanbudo klub Okučani –11.000,00 kn povećava se
na 18.000,00 kn
- Ostale udruge u športu – 6.000,00 kn smanjuje se
na 0,00 kn
Manifestacije u športu :
- Ljetna-zimska nogometna liga u Okučanima i
program škole nogometa- 7.000,00 kn
Ukupno Program javnih potreba u športu- povećava
se sa 98.000,00 kn na 117.000.00 kn.
4. Program javnih potreba udruga građana na
području općine Okučani
Financiranje djelatnosti građanskih udruga po
programima i javnom natječaju :
- Hrvatska udruga umirovljenika Okučani7.000,00 kn povećava se na 8.000,00 kn
- Udruga „Duga“ Okučani- 4.000,00 kn
- Hrvatska udruga "Banja Luka"- 4.000,00 kn
smanjuje se na 0,00 kn
- Udruga vojvođanskuh Hrvata Okučani- 5.000,00
kn povećava se na 8.000,00 kn
- Ostale udruge od interesa za općinu Okučani20.000,00 kn
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- Udruga dragovoljaca Domovinskog rata Okučani6.000,00 kn
- Ostale udruge (udruge proizašle iz Domovinskog
rata i druge udruge od interesa za općinu Okučani) –
9.000,00 kn-ukupno udruge iz Domovinskog rata15.000,00 kn.
Ukupno javne potrebe udruga građana- 55.000,00
kn
5. Program rada vjerskih zajednica na području
općine Okučani
Djelatnost rada vjerskih zajednica na području
općine Okučani po programima:
Financiranje programa župe "Sv.Vid" u Okučanima
-15.000,00 kn povećava se na 33.500,-kn
Financiranje župe Sv Duha u G.Bogićevcima
povećava se na 1.500,00 kn
Financiranje programa župe "Sv.Vid" u Okučanimakapitalna donacija pri izgradnji Župnog stana u
Okučanima -25.000,00 kn smanjuje se na 7.000,00
kn.
Financiranje programa SPC Okučani- 8.000,00 kn
smanjuje se na 0,00 kn
Financiranje obnove SPC u Okučanima, Bodrgraj i
paroh.Doma -15.000,00 kn povećava se na
23.000,00 kn
Ukupno Program rada vjerskih zajednica- planirano
65.000,00 kn
6. Manifestacije na području općine Okučani:
Obilježavanje Dana općine Okučani -22.000,00 kn
smanjuje se na 18.000,00 kn
Obilježavanje obljetnice "Bljesak"- povećava se sa
30.000,00 kn na 38.000,00 kn.
Obilježavanje Dana naselja općine Okučani15.000,00 kn povećava se na 17.000,00 kn
Ostale manifestacije-tradicionalni susret i maraton
grada Taszar Mađarska i općine Okučani- 5.000,00
kn smanjuje se na 3.000,00 kn
Ostale manifestacije-Advent u Okučanima7.000,00 kn,
Obilježavanje pogibije pripadnika postrojbe
"Risovi" -3.000,00 kn
Dani starijih osoba-3.000,00 kn
Druge manifestacije i programi od značaja za
Općinu Okučani koje su se odvijale na području
općine Okučani povećavaju se na 12.000,00 kn kao i
drugi programi koji su planirani u iznosu od
5.000,00 kn
Ukupno Program manifestacija na području općine
Okučani –povećavaju se sa 85.000,00 kn na
106.000,00 kn.
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Sredstva za Program javnih potreba u području
obrazovanja, kulturi, športu, udruga građana, javnog
informiranja i vjerskih zajednica izdvajaju se iz
Proračuna općine Okučani za 2018.godinu, a stupa
na snagu osmog dana od objave u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
KlASA: 400-06/17-01-24
Ur.broj: 2178/21-01-18-01
Okučan, 28. prosinca 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac v.r.

66.
Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi
(N.N. br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,
130/17) i čl. 34 Statuta općine Okučani "Službeni
vjesnik" Brodsko-posavske županije br.10/09,
04/13, 03/18 i 07/18) Općinsko vijeće općine
Okučani na 13. sjednici, održanoj dana 28. prosinca
2018. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa socijalnih potreba - financijskog
plana o pravima iz socijalne skrbi na području
općine Okučani za 2018. godinu
-prvi rebalans
I.
Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć
za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno
ugroženim, nemoćnim i drugim osobama, zbog
nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i
drugih okolnosti iz proračuna općine Okučani te
pomoć za ogrjev za korisnike minimalne zajamčene
novčane naknade po rješenju Centra za
socijalnu skrb, sredstva županije Brodskoposavske.
Kroz Program socijalne skrbi financijski se
pomaže obiteljima jednokratnom financijskom
pomoći za svako rođeno dijete u iznosu od 1.500,00
kn.
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Programom se utvrđuju slijedeći oblici socijalne skrbi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jednokratne novčane pomoći
Pomoć za novorođeno dijete
Nabavka udžbenika za osnovnu školu
Sufinanciranje rada organ.invalida i humanitarnih
organizacija
Podmirenje troškova stanovanja
Ostale naknade i pomoći iz Programa soc.skrbi
Sufinanciranje Crvenog Križa
Pomoć za ogrjev- sredstva županije

Ovim izmjenama i dopunama Programa
socijalnih potreba u 2018. godini povećavaju se
ukupno planirana financijska sredstva sa 429.000.00
kn na 472.000.00 kn.
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Plan u kn

Izmjena u kn

55.500,00
35.000,00
80.000,00
5.000,00

89.500,00
39.000,00
70.000,00
5.000,00

12.000,00 kn
20.000,00 kn
22.000,00 kn
199.500,00 kn

12.000,00
46.500,00
20.000,00
190.000,00

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2018. godini

II.
Članak 1.
Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba financijaski plan o pravima iz socijalne skrbi na
području općine Okučani stupa na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-06/17-01- 31
Ur.broj: 2178/21-01-18-01
Okučani, 28. prosinac 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Programom održavanja komunalne infrastrukture
određuje se održavanje komunalne infrastrukture na
području općine Okučani za komunalne djelatnosti:
I Odvodnja atmosferskih voda
II Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
III Održavanje javnih površina
IV Održavanje i popravak nerazvrstanih cesta
V Održavanje groblja, prilaznih puteva i zgrade
mrtvačnice
VI  Postavljanje i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa
VII Javna rasvjeta
Ovim Programom utvrđuje se :
1. opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima
2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja

67.
Članak 2
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-proč.tekst,
82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
i članka 34. Statuta općine Okučani («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije, br.10/09 i
04/13) Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj
13. sjednici, održanoj dana 28. prosinca 2018.
godine donijelo je

mijenja se i glasi: "U 2018. godini opseg održavanja
komunalne infrastrukture planiran je sukladno
realnim materijalnim i predvidivim financijskim
mogućnostima s naslova komunalne naknade, općih
prihoda i primitaka i drugim prihodima po posebnim
propisima.
Izvršenje Programa bit će u korelaciji s prikupljenim
sredstvima iz navedenog izvora financiranja."
Program obuhvaća:
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Odvodnja atmosferskih voda
Plan

Održavanje , čišćenje slivnika, izmuljenje jaraka, održavanje čistoće u fontani,
održavanje svih ostalih objekata za odvodnju atmosferskih voda
i odvodnih otvora
15.000,0 kn
_______________
15.000,00 kn
- ugovor sa "Sloboštinom" Okučani

II

Izmjena
15.000,00 kn
__________
15.000,00 kn

Održavanje čistoće javnih površina

a) održavanje spomen obilježja
b) njegovanje, zaštita postojećih stabala, uk.grmlja, uklanjanje bolesnih
grana i sječa suhih stabala
c) metenje javnih površina , sakupljanje lišća, uklanjanje uličnog
otpada podr. Okučana
d) košenje travnatih površina
e) razni drugi radovi na javnim površinama
( odvoz glomaznog otpada i sl.)
f) usluge bojanja i popravaka uličnih klupa i koševa za otpad
- Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani
- ugovoreni poslovi sa drugim dobavljačima
većih mogućnosti

15.000,00 kn

19.000,00 kn

20.000,00 kn

20.000,00 kn

95.000,00 kn
85.000,00 kn
15.000,00 kn

95.000,00 kn
94.000,00 kn
15.000,00 kn

10.000,00 kn
8.000,00kn
______________ __________
240.000,00 kn 251.000.kn
5.000,00 kn
68.000,00 kn
5.000,00 kn
68.000,00 kn
____________ ___________
245.000,00 kn 319.000,00 kn

III. Održavanje javnih površina
a) održavanje makadamskih i pješačkih staza
b) sadnja cvijeća i ukrasnog bilja, okopavanje od korova i
nasipanje zemljom te prihrana tijekom godine
c) održavanje kom.objekata i uređaja u općoj upotrebi
( fontana,autob.stajališta, kino dvorana, čistač-ica zgrade općine)
d) montaža, demontaža pozornice
e) uklanjanje protupravno postavljenih objekata

25.000,00 kn
10.000,00 kn

13.000,00 kn

75.000,00 kn
7.000,00 kn
5.000,00 kn

70.000,00 kn
6.000,00 kn
5.000,00 kn

__________
IV.

_________

122.000,00 kn

109.000,00 kn

38.000,00 kn
39.000,00 kn

20.000,00 kn
20.000,00 kn

38.000,00 kn
_____________

50.000,00 kn
____________

Održavanje nerazvrstanih cesta
a) saniranje tucanikom makadamskih nerazvrstanih cesta
podr. općine Okučani
b) košenje uz bankine uz nerazvrstane ceste
c) zimska služba ( nabava i posipanje soli, čišćenje od snijega
po nerazvrstanim cestama, nogostupima i parkiralištima)

- Ugovor sa "Sloboštinom" Okučani
- ugovoreni poslovi sa dobavljačima većih mogućnosti
( rad strojeva za druge vrste komunalnih poslova)

IV.I

15.000,00 kn

115.000,00 kn 90.000,00 kn

30.000,00 kn 50.000,00 kn
_____________ ___________
145.000,00 kn 140.000,00 kn

Investicijsko održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta
a) Investicijsko održavanje i uređenje ulice Fra L.Ibrišimovića
dužine 560 m, širine 3,5 m -1960 m2
b) Investicijsko održavanje i uređenje ulice Josipa Kozarca- dužine 18, širine 3,5 m -630 m2
c) Investicijsko održavanje i uređenje ul HVO dužine 450m , širine 3,5m -1575 m2

350.000.00
250.000.00 kn

410.005,63
0.00 kn

0.00 kn 308.000,00 kn
______________ _____________
600.000,00 kn 718.005,63 kn
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V. Održavanje groblja ;prilaznih puteva i zgrade mrtačnice
a) održavanje prilaza grobljima, održavanje zgrade mrtvačnice

12.000,00 kn 30.000,00 kn
____________ ___________
12.000,00 kn 30.000,00 kn

VI. Postavljanje i skidanje svjetlećih lampica
a) postavljanje i i skidanje svjetlećih lampi i ukrasa za Božić
b) - ugovoreni poslovi sa drugim dobavljačima

16.000,00 kn

25.000,00 kn
12.000,00 kn
16.000,00 kn 37.000,00 kn

VII Javna rasvjeta
a) troškovi zamjene dotrajalih rasvjetnih tijela
(svjetiljke : stupna svjet. Siteco CX-100x150W, LVC 06 Gamalux 150 W, NAV -T-250, 210, 150,125,70 W,
reflektori Halodium II 150 W, stupna svjetiljka KR -105 110 W, Forstreet 04 150 W, prigušnice -531-125W,
531-400W, 530-150W, 530-250W, osigurači rastalni 10A, propaljivač 70 -400W, razdjelnik MVL/435/2
osigurača i usluga hidraul. pod.košare s rukovateljem)
40.000,00 kn
55.000,00kn
b) potrošnja el. energije za javnu rasvjetu
220.000,00 kn 226.000,00kn
__________________ ___________
260.000,00 kn 281.000,00kn

Sredstva potrebna za izvršenje radova na
navedenih u točkama I., II., III., IV., V., VII
povećavaju se sa 1.410.000,00 kn na 1.649.005,63
kn.
Članak 3.
Izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog
dana od objave u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjivat će se za
2018.godinu.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-06/17-01-30
Ur.broj: 2178/21-01-18-01
Okučan, 28. prosinac 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac v.r.

68.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(N.N. br. 90/11, 86/12, 143/13, 65/17) i članka 34.
Statuta općine Okučani („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18)
Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 13.
sjednici održanoj 28. prosinca 2018. donijelo je
IZMJENE I DOPUNE
Programa utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za
2018. godinu
Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada uz prostoru u
planiranom iznosu od 35.000,00 kn u Proračunu
općine Okučani za 2018. godinu umanjuju se na
iznos od 10.000,00 kn.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošit će
se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih naselja sukladno Programu izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2018. godinu.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5918
Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjivat će se za 2018.
godinu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Broj: 25

Hrvatske na području općine Okučani za financiranje programa katastarsko-geodetske izmjere
zemljišta, sređivanje zemljišno-knjižnih stanja,
održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova,
sufinanciranje i druge poticajne mjere u unapređenju
poljoprivredne proizvodnje i to u iznosu od
28.000,00 kn od zakupa i 290.000,00 kn od prodaje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.
Članak 2.

KlASA: 400-06/17-01-29
Ur.broj: 2178/21-01-18-01
Okučani, 28. prosinac 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Pivac v.r.

Financiranje poslova iz čl. 1 ove Odluke
vršit će se na način da će se sredstva ostvarena od
prodaje, zakupa, zakupa za ribnjake udružiti s
ostalim sredstvima koji su Prihod općine Okučani, te
trošiti po planiranim pozicijama.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije".

69.
Na temelju čl. 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj:
20/2018), čl. 3.st.2 Pravilnika o uvjetima i načinu
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH i koncesije za ribnjake (N.N. br.
45/09) i čl.2.,3. i 4. Pravilnika o uvjetima i načinu
korištenja sredstava naknada koja se plaća zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta "N.N.
br.87/09 pročišćeni tekst i 02/10) i čl. 34. Statuta
općine Okučani („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/09 , 04/13, 03/18 i 07/18)
Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj 13.
sjednici održanoj 28. prosinca 2018. godine donijelo
je :

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
KLASA:: 021-05/07-01/16
URBROJ: 2178/21-01-18-1
Okučani, 28. prosinca 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Ivica Pivac, v.r.

70.

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o namjeni korištenja sredstava
ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta i zakupa za ribnjake na području
općine Okučani za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se korištenje
sredstava iz Općinskog proračuna za 2018. godinu
ostvarenih od prodaje, zakupa poljoprivrednog
zemljišta zakupa za ribnjake u vlasništvu Republike

Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br. 10/09, 4/13,3/18 i 7/18), a sukladno
Zakonu o vatrogastvu čl.43(N.N.106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), čl.16
Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. 82/15), čl. 16
Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (N.N.
76/06, 110/15) Općinsko vijeće općine Okučani na
svojoj 13. sjednici održanoj 28. prosinca 2018.
godine donijelo je:

Broj: 25
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IZMJENU I DOPUNU

Članak 1.

Programa organiziranja i provođenja zaštite i
spašavanja na području općine Okučani za
2018. godinu

Mijenja se i glasi: u Proračunu općine
Okučani za 2018. godinu planirana sredstva za
provođenje Programa organiziranja provođenja
zaštite i spašavanja na području općine Okučani za
2018. godinu povećavaju se sa 182.500,00 kn na
194.000.00 kn i to za slijedeće aktivnosti:

Red.br.

A K T I V N O S T

1

DVD OKUČANI

2
3

PLANIRANO
U KN

PlANIRANOPRVI
REBALANS
U KN

150.000,00

155.000,00

CIVILNA ZAŠTITA

27.500,00

34.000,00

SUFINANCIRANJE GORSKE SLUŽBE
SPAŠAVANJA

5.000,00

5.000,00

182.500,00

194.000,00

SVEUKUPNO:

održanoj 28. prosinca 2018. godine donijelo je

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE

IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u području dodatnih
usluga u zdravstvu i preventivi općine Okučani
za 2018. godinu
Članak 1.

Klasa: 400-06/17-01-28
Urbr: 2178-21-01-18-01
Okučani, 28. prosinca 2018. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
Ivica Pivac v.r.

71.
Na temelju članka 34. Statuta općine
Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br.10/09, 3/13, 3/18 i 7/18) te sukladno čl.
24 Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(N.N. br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) Općinsko
vijeće općine Okučani na svojoj 13. sjednici


U Proračunu općine Okučani za 2018.
godinu planirana sredstva iz Programa javnih
potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i
preventivi općine Okučani za 2018. godinu za
aktivnost:
Poslovi deratizacije i dezinsekcije u iznosu
od 72.00.00 kn povećavaju se na 85.000.00 kn.

Za provedbu poslova deratizacije
kućanstava i javnih površina u općini Okučani u
2018. godinu i poslove dezinsekcije planirano je
85.000,00 kn
Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
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Okučani (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” br.10/09, 4/13, 3/18 i 7/18/), Općinsko
vijeće općine Okučani na 13. sjednici održanoj 28.
prosinca 2018.godine donijelo je:

OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 400-06/17-01-27
Urbr: 2178-21-01-18-01
Okučani, 28. prosinca 2018. godine

PROGRAM

Općinsko vijeće
Predsjednik
Ivica Pivac v.r.

utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u
državnom vlasništvu na području općine
Okučani u 2018. godini
Članak 1.

72.
Na temelju članka 16. Uredbe o uvjetima za
kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom
vlasništvu na područjima posebne državne skrbi
(N.N. 19/11, 56/11 i 3/13) i članka 34. Statuta općine

Sredstva od prodaje kuća i stanova u državnom
vlasništvu na području općine Okučani temeljem
potpisanog Sporazuma Kl : 940-02/10-03/2, Urbroj :
538-06-02-10-1 od 01.veljače 2010.godine sa
MRRŠIVG-Uprava za područja posebne državne
skrbi, te slijedno donesene Uredbe (N.N.19/11,
56/11 i 03/13) koristit će se za:

Red.br.

Opis ulaganja

1

Program: gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
naselju Okučani

96.069,43 kn

SVEUKUPNO:

96.069,43 kn

Članak 2.

IZNOS (kn)

73.


Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 400-06/17/18-01-26
Urbr. : 2178-21-01-18-01
Okučani, 28. prosinca 2018. godine
Općinsko vijeće
Predsjednik
Ivica Pivac v.r.

Na temelju čl.65.st.3 Zakona o šumama
("Narodne novine" br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10
124/10, 25/12 i 68/12) i čl. 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 13. sjednici,
održanoj dana 28. prosinca 2018. godine, donijelo
je program
IZMJENE I DOPUNE
Programa utroška sredstava šumskog

doprinosa za 2018. godinu
Članak 1.
Ovom Izmjenom i dopunom Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.
godinu utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava
ostvarenih temeljem uplate šumskog doprinosa u
proračun općine Okučani za 2018. godinu.

Broj: 25
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Članak 2.

U 2018. godini planiran je prihod od
420.000.00 kn te se ista povećavaju za 30.000,00 kn
na ukupno 450.000,00 kn. Sredstva se uplaćuju na
račun Proračuna općine Okučani.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke utrošit će se
za kapitalna ulaganja u komunalnu infrastrukturu
općine Okučani.
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za njegovo provođenje na području općine Okučani
(u nastavku teksta: Općina), a sadrži odredbe kojima
se uređuju odnosi vezano za:
uređenje naselja,
održavanje čistoće, čuvanje i korištenje javnih
površina,
sakupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim
komunalnim otpadom,
uklanjanje snijega i leda,
uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
mjere za provedbu komunalnog reda
kaznene odredbe.

Članak 4.
Ova Odluka sastavni je dio Izmjene i dopune
Proračuna općine Okučani za 2018.godinu, drugi
rebalans, a stupa na snagu osmog dana od objave u
“Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKO VIJEĆE
Kl.asa: 400-06/17-01-25
Ur.broj: 2178/21-01-18-01
Okučani, 28. prosinca 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

74.
Na temelju članka 104. 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 13. sjednici održanoj dana 28. 12. 2018. godine
donosi,
ODLUKU
o komunalnom redu na području općine
Okučani
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere

Članak 2.
Pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće
značenje:
1. Javne površine su površine u općoj uporabi,
koje se nesmetano koriste ili su namijenjene
nesmetanom korištenju neodređenog broja osoba, a
prema namjeni razlikuju se:
prometne površine (javne ceste, nerazvrstane
ceste, ulice, trgovi, mostovi, parkirališta, pločnici,
nogostupi, pješačke i biciklističke staze, javna
stubišta i slične površine),
zelene površine (parkovi, park šume, drvoredi,
skupine i pojedinačna stabla, športska i dječja
igrališta, travnjaci, staze, zemljišni pojas uz
prometne površine na kojem je zasađeno zelenilo,
zelene površine uz objekte javne namjene, kao i
drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja i i slične
površine),
ostale površine uz objekte što su namijenjeni za
javne priredbe, otvorene tržnice, sajmišta, kolodvori
i slični prostori;
2. Pokretna naprava je štand odnosno klupa i
kolica za prodaju raznih artikala, ledenica,
ambulantna, ugostiteljska i slična prikolica,
automat, peć i naprava za pečenje plodina, pozornica
i slična naprava, stol, stolica, pokretna ograda i
druga naprava koja se postavlja ispred ugostiteljskih
i drugih objekata, šator povodom manifestacija,
objekti luna-parka, pozornica, automobil kao
lutrijski zgoditak i slično;
3. Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji
se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i
postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za
obavljanje gospodarske djelatnosti;
4. Komunalni objekt i uređaj u općoj uporabi je
javne rasvjeta, javni sat, javni zahod, fontana,
spomenik, spomen - ploča, skulptura, sakralno
obilježje, javna telefonska govornica, poštanski
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sandučić, oprema dječjih igrališta, klupa, cvjetna
vaza, posuda za otpad, nadstrešnica na stajalištu i
slični objekt i uređaji.

1.

Pokretnom napravom u smislu ove odluke ne smatra
se privremeno postavljeni objekt pravnih ili fizičkih
osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti i
naprave što ih te osobe koriste pri obavljanju radova
iz svog djelokruga.

Vlasnici ili posjednici stambenih, poslovnih i drugih
građevina dužni su građevine koristiti sukladno
njihovoj namjeni odnosno tako da ne narušavaju
estetski izgled građevine i naselja.

Članak 3.
Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je
za sve fizičke i pravne osobe na području općine
Okučani, kao i fizičke i pravne osobe koje se
privremeno nalaze na području općine, te osobe u
tranzitu.
II. UREĐENJE NASELJA
Članak 4.
Naselja na području općine Okučani moraju biti
uređena.
Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra
se uređenost individualnih, višestambenih i
poslovnih objekata (u daljnjem tekstu: zgrada),
zelenila, javnih i drugih površina i naprava
postavljenih na njima, te sličnih objekata, naprava i
površina što izgledom i smještajem utječu na izgled i
uređenost naselja, a osobito:
- vanjskih dijelova zgrada;
- ograda, zelenila, dvorišta, vrtova i sličnih površina;
- javne rasvjete;
- kioska, pokretnih naprava i komunalnih objekata i
uređaja u općoj uporabi;
- izloga;
- naziva, natpisa, reklama, zaštitnih naprava i
plakata;
- autobusnih stajališta i parkirališta;
- spomenika, spomen-ploča, skulptura i sličnih
predmeta;
- ploča s imenom naselja, ulice i trga, te pločica s
brojem građevine;


Naselja se uređuju i održavaju urednim
sukladno dokumentima prostornog uređenja,
odredbama ove Odluke i drugih propisa.

Uređenje vanjskih dijelova zgrada
Članak 5.

Vanjski dijelovi zgrada (pročelja, balkoni, terase,
ulazna vrata, prozori, žljebovi i drugi vanjski
dijelovi) moraju se održavati, te biti uredni i čisti.
Vlasnici, korisnici odnosno upravitelji zgrada dužni
su odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova
zgrade (pročelja, balkone, lođe, terase, prozore,
vrata i druge vanjske dijelove) zbog kojih postoji
opasanost za život i zdravlje ljudi ili imovine.
U slučaju oštećenja vanjskih dijelova zgrade iz
prethodnog stavka, vlasnik, korisnik odnosno
upravitelj zgrade dužan je oštećene i neuredne
vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati na način
da se uklapaju u cjelokupni izgled zgrade.
Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada, te po njima
ispisivati poruke, crtati, šarati i na drugi ih način
prljati ili nagrđivati.
Članak 6.
Na prozorima, balkonima, ogradama i drugim
dijelovima zgrade, neposredno okrenutim prema
ulici ili trgu zabranjeno je vješati posteljinu, tepihe
ili druge predmete i uređaje.
Antene za prijem zemaljskih i satelitskih programa,
rashladni ili solarni uređaji, iznimno se postavljaju
na način da su vidljivi s javne površine i to samo u
slučaju da za postavu nema alternativnih rješenja.
Prigodni natpisi i ukrasi koji se postavljaju na
zgradama moraju biti čisti i uredni, te se trebaju
ukloniti odmah nakon prestanka razloga zbog kojeg
su postavljeni, a najdulje nakon 24 sata.
2. Uređenje ograda, zelenila, dvorište i sličnih
površina
Članak 7.
Ograda uz javnu površinu kao i ograda okomita na
javnu površinu mora biti izrađena tako da se uklapa u
okoliš, gdje je to moguće od ukrasne živice, ne smije
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biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično, te
mora biti postavljena na način da ne ometa sigurnost
prometa.

sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se
nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak
vlasnika, odnosno korisnika.

Ogradu je potrebno izvesti sukladno propisima o
građenju i prostornih planova.

Zabranjeno je spaljivanje svih otpadnih tvari na
dvorištima, vrtovima, neizgrađenim zemljištima,
unutar naseljenog mjesta i javnim površinama.

Ogradu uz javnu površinu kao i ogradu okomitu na
javnu površinu vlasnik odnosno korisnik dužan je
održavati urednom, a ogradu od ukrasne živice
dužan je redovno orezivati tako da ne seže preko
regulacijske linije na javnu prometnu površinu, da
ne smeta prolaznicima i prometu i tako da ne
predstavlja opasnost za prolaznike.
Vlasnici ograda od ukrasne živice dužni su nakon
radova na održavanju ograde očistiti javnu površinu.
Članak 8.
Dvorišta, vrtove, voćnjake, vinograde, livade,
neizgrađena građevinska zemljišta i druge slične
površine vlasnici, odnosno korisnici moraju
održavati i obrađivati sukladno njihovoj namjeni i na
taj način doprinositi uređenju naselja.
Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz
poslovne i stambene objekte, te uz poljoprivredno
zemljište, kao i vlasnici odnosno korisnici livada,
neizgrađenog građevinskog zemljišta, stambenih i
poslovnih dvorišta, kao i drugih sličnih površina uz
javne površine, dužni su održavati, redovito kositi
travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće,
građevinski otpad, rezati suhe grane drveća, te
uklanjati stabla i granje drveća koja ugrožavaju
sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama, te
sprječavaju preglednost prometne signalizacije i
javne rasvjete.

Članak 9.
Fizička ili pravna osoba koja upravlja ili gospodari
športskim, rekreacijskim i drugim sličnim
objektima, park-šumama, spomen-područjima,
grobljima, obalama, rijeke, jezera, potoka i sličnim
površinama mora ih održavati urednima, čistima i
redovno održavati zelenu površinu unutar tih
prostora, te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.
Fizička ili pravna osoba koja upravlja površinama iz
stavka 1. ovoga članka mora objekte i uređaje na
njima održavati urednima i ispravnima.
Fizička ili pravna osoba koja se koristi ili upravlja
površinama i objektima iz stavka 1. ovoga članka
mora, na vidnome mjestu, istaknuti odredbe o
održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.
3.

Javna rasvjeta
Članak 10.

Javno prometne površine, pješački i drugi glavni
putovi na javnim zelenim površinama moraju imati
javnu rasvjetu.
Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa
suvremenom svjetlosnom tehnikom, uzimajući u
obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih
javnih površina, promet i potrebe građana.

Vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata
dužni su u dvorištima tih objekata redovito kositi
travu i sprječavati zakorovljenost te ih održavati
urednim i čistim.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski
oblikovana.

Vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta, te
kontaktnog poljoprivrednog zemljišta dužni su
sprječavati zakorovljenost, redovito kositi travu i
uklanjat i šikaru i otpad, odnosno održavati
predmetno zemljište sukladno njegovoj namjeni.

Fizička ili pravna osoba kojoj je obavljanje
komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete
povjereno sukladno Odluci o komunalnim
djelatnostima koji se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora, moraju redovito održavati u stanju
funkcionalne sposobnosti (prati, ličiti, mijenjati
dotrajale žarulje i slično).

Ako se zelena površina uredno ne održava
komunalni redar naredit će njihovom vlasniku,
odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci.
Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici površina iz
ovog članka u ostavljenom roku ne postupe

Članak 11.
Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih
stupova i rasvjetnih tijela.
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Reklame, oglase ili obavijesti na stupovima javne
rasvjete može isticati samo općina Okučani ili od
njega ovlaštena pravna ili fizička osoba.
Za postavljanje zastava koje ne postavlja Općina,
potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela
općine Okučani.
Na objekte iz stavka 1. Ovog članka nije dopušteno
postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično,
osim iznimno uz odobrenje Jedinstvenog upravnog
odjela općine Okučani.

Broj: 25
Članak 14.

Na stajalištima vozila javnog prometa postavljaju se
nadstrešnice za sklanjanje ljudi (u nastavku teksta:
nadstrešnice).
Stajališta trebaju biti opremljena opremom koja
mora biti uvijek uredna i ispravna.
Na javnim parkiralištima mora se održavati red, a
vozila se moraju parkirati na označenim mjestima.
Javna parkirališta održava vlasnik ili koncesionar.

4.

Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi
Članak 12.

Radi uređenja općine i lakšeg snalaženja mještana
na području općine postavljaju se komunalni objekti
i uređaji u općoj uporabi pobliže opisani u članku 2.
stavku 1. točki 4. ove odluke.
Na području općine mogu se postaviti vodoskoci,
fontane i drugi slični ukrasni objekti na mjestima na
kojima svojim izgledom uljepšavaju okolicu.
Komunalni objekti i uređaji moraju biti ispravni,
uredni i redovito se održavati, a postavljeni na način
da ne ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine.
Komunalne uređaje i objekte u vlasništvu općine
održava pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno
obavljanje tih poslova, a komunalne objekte i
uređaje u vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba dužne
su održavati te pravne ili fizičke osobe.
Članak 13.
Javni zahodi mogu se graditi na trgovima,
tržnicama, kolodvorima i sličnim prostorima, te u
parkovima, park-šumama i izletištima, odnosno na
mjestima na kojima se građani okupljaju i
zadržavaju kroz duže vrijeme i u većem broju.

Članak 15.
Poštanski sandučići postavljaju se na mjestima na
kojima se građani okupljaju i zadržavaju te na
stambenim zgradama s većim brojem stanova.
Poštanske sandučiće treba postaviti na način da ih
mogu koristiti osobe s posebnim potrebama, te
trebaju biti estetski oblikovani.
Poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne
osobe koje obavljaju djelatnosti poštanskih usluga.
Članak 16.
Komunalni objekti i uređaji u općoj uporabi
postavljaju na mjesta koje određuje općinski
načelnik, ukoliko posebnim propisima nije
drugačije određeno.
Kod određivanja lokacije iz stavka 1. ovog članka
određuju se i posebni uvjeti oblikovanja i izvedbe.
U postupku rješavanja zahtjeva za postavljanje
objekata iz stavka 1. ovog članka na području koje je
određeno kao spomenik kulture odnosno na
spomenik kulture, treba pribaviti prethodnu dozvolu
i mišljenje državne uprave za zaštitu kulturne i
prirodne baštine.
Članak 17.

Javni zahodi moraju biti opremljeni odgovarajućom
opremom i moraju biti uredni, ispravni i ispunjavati
tehničke i higijenske uvjete.
Javne zahode dužni su čistiti, održavati u ispravnom
stanju, te kvarove uklanjati u najkraćem mogućem
roku, vlasnici javnih zahoda, odnosno pravne ili
fizičke osobe kojima je to povjereno.

Vlasnik komunalnog objekta i uređaja u općoj
uporabi, odnosno osoba kojoj je povjereno da vodi
brigu i održava te objekte dužna ih je održavati
urednima i ispravnima te kvarove uklanjati u
najkraćem mogućem roku.
Komunalne objekte i uređaje u općoj uporabi
zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih
na drugi način prljati i nagrđivati.
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5. Natpisi, izlozi, reklame, zaštitne naprave i
plakati
Članak 18.
Pravne i fizičke osobe dužne su na pročelju zgrade u
kojoj se nalaze poslovne prostorije istaći
odgovarajuću natpisnu ploču odnosno ime pod
kojim sudjeluju u pravnom prometu (tvrtku) u
skladu s posebnim propisima (u daljnjem tekstu:
natpis), bez traženja odobrenja.
Natpis mora biti čitljiv, tehnički i estetski oblikovan i
uredan, a ispisani tekst jezično ispravan.
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prometnim znakom i drugi predmeti što služe
reklamiranju (u nastavku teksta: reklame), te jarboli
za zastave i zaštitne naprave na izlozima (tende,
roloi, platna i slično), u skladu s odredbama ove
odluke, propisa donesenih na temelju nje, te propisa
o prostornom uređenju i gradnji.
Članak 21.
Reklame, jarboli za zastave i zaštitne naprave na
izlozima moraju se svojim oblikom, materijalom,
dimenzijama i bojom uklopiti u postojeće okruženje,
ne smiju ugrožavati sigurnost prometa, te zaklanjati
postojeću prometnu i putokaznu signalizaciju,
kulturna dobra i spomenike parkovne arhitekture.

Vlasnici zgrade dužni su dopustiti postavljanje
natpisa.

Članak 22.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka
dužne su naziv ukloniti u roku od 15 dana od
prestanka obavljanja djelatnosti odnosno prestanka
korištenja poslovnog prostora.

Za postavljanje reklama i reklamnih panoa, jarbola
za zastave i zaštitnih naprava na izlozima potrebno
je odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela općine
Okučani.

Ukoliko vlasnik odnosno korisnik poslovnog
prostora iz stavka 4. ovog članka ne ukloni natpis u
roku od 15 dana, on će se ukloniti preko treće osobe
na njegov trošak.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog
članka podnositelj je dužan priložiti idejno rješenje,
tehnički opis, skicu ili fotomontažu mjesta na kojem
se predmet postavlja (mikrolokacija), a za svjetleće
reklame i opis priključka na elektromrežu, te dokaz o
vlasništvu, odnosno korištenju zemljišta, zgrade,
odnosno drugog objekta (izvadak iz zemljišne
knjige, ugovor na temelju kojega je podnositelj
stekao pravo vlasništva na zemljištu, ugovor o
zakupu, pisana suglasnost vlasnika).

Članak 19.
Izlozi ili drugi slični arhitektonski elementi
(izložbeni ormarići ili sl.) koji služe izlaganju robe
moraju biti tehnički i estetski oblikovani,
odgovarajuće osvijetljeni, te u skladu s izgledom
zgrade i okoliša.
Korisnik izloga dužan je izlog držati urednim i
čistim.
Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili
skladištiti robu.
Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora koji
se ne koristi dužan je izlog toga prostora prekriti
neprozirnim materijalom i onemogućiti uvid u
unutrašnjost poslovnog prostora.
Članak 20.
Na području općine na objekte, zemljišta i druge
prostore mogu se postavljati reklamne ploče,
reklamne konstrukcije, reklamne zastave, reklamna
platna postavljena kao zaštita na građevinskim
skelama, transparenti i drugi prigodni natpisi,
reklamni ormarići, putokazi koji se ne smatraju

U odobrenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se
mjesto i način postavljanja, izgled predmeta,
vrijeme na koje se predmet postavlja i drugi uvjeti.
Zabranjeno je reklamu, jarbol za zastavu i zaštitnu
napravu na izlogu postaviti bez odobrenja, odnosno
suprotno odobrenju iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 23.
Plakati, oglasi i slične objave reklamnopromidžbenog ili informativnog obilježja (u
nastavku teksta: plakat) mogu se postavljati samo na
oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim
stupovima, ormarićima i panoima.
Fizička ili pravna osoba kojoj je Općina povjerila
održavanje mjesta za isticanje plakata dužna ih je
održavati urednima i čistima.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka plakati se
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za vrijeme održavanja manifestacija, državnih,
vjerskih i drugih blagdana, obljetnica, športskih,
promidžbenih i drugih manifestacija mogu
postavljati i izvan plakatnih mjesta, a temeljem
rješenja Jedinstvenog upravnog odjela, kojim se
određuje svrha, način, mjesto i vrijeme postavljanja
plakata, obveza, rok i način uklanjanja nakon isteka
roka postave, te visina naknade.

Prilikom izbornih promidžbi politička
stranka i pojedinci koji namjeravaju postaviti svoje
plakate, dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu
podnijeti svoje zahtjeve za postavljanje plakata, koji
će u dogovoru sa strankama i pojedincima koji
sudjeluju u izbornoj promidžbi izraditi lokacijski
plan postavljanja plakata.

Prestankom izborne promidžbe političke
stranke i pojedinci dužni su svoje plakate ukloniti u
roku od 3 dana.
Članak 24.
Zabranjeno je postavljati plakate na mjestima koja
nisu za to namijenjena, a osobito na pročeljima
zgrada, ogradama, stupovima javne rasvjete,
stablima i telefonskim govornicama, bez odobrenja
Jedinstvenog upravnog odjela.
Za takvo postavljanje prekršajno je odgovoran
organizator priredbe ili manifestacije čija se
priredba, manifestacija ili proizvod oglašava
(pravna ili fizička osoba).
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prostore uz i na javne površine mogu se postavljati
spomenici, spomen-ploče, skulpture, i slični
predmeti u skladu s ovom odlukom i posebnim
propisima.
Članak 27.
Podizanje spomenika može predložiti udruga,
ustanova i slična institucija.
Prijedlog za podizanje spomenika podnosi se
općinskom načelniku ukoliko posebnim propisom
nije drugačije određeno.
Uz prijedlog za podizanje spomenika mora se
priložiti lokacija spomenika, idejni projekt, te dokaz
da je smještaj spomenika u prostoru moguć prema
dokumentima prostornog uređenja.
Ako se predlaže postaviti spomenik na objekt ili
zemljište koji su vlasništvo druge fizičke ili pravne
osobe, podnositelj zahtjeva dužan je pribaviti i
suglasnost vlasnika, sukladno propisima o
vlasništvu.
Osoba iz stavka 1. ovoga članka u prijedlogu za
podizanje spomenika mora navesti način na koji će
osigurati financijska sredstva za gradnju i podizanje
spomenika, te uređenje okoliša spomenika.
 O podizanju i uklanjanju spomenika odlučuje
općinski načelnik.
Članak 28.

Troškove uklanjanja plakata i čišćenja mjesta na
kojima ne smiju biti postavljeni snosi organizator
priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička
osoba čija se priredba, manifestacija ili proizvod
oglašuje.
Članak 25.
Plakati moraju biti uredni, a svi oštećeni se moraju
ukloniti.
Uredno istaknute plakate nije dozvoljeno prljati,
oštećivati ili uništavati.

Spomenici, spomen-ploče, skulpture, sakralna
obilježja i slični predmeti moraju se održavati
urednima i zaštititi od uništavanja.
Zabranjeno je spomenik, spomen-ploču, skulpturu i
sličan predmet prljati, oštećivati, uništavati, pisati ili
crtati po njima ili na drugi način nagrđivati njihov
izgled.
7.

Pokretne naprave i kiosci
Članak 29.

6. Spomenici, spomen-ploče, skulpture i
slični predmeti
Članak 26.
Na području općine na objekte, zemljišta i druge

Na području općine mogu se postavljati kiosci i
pokretne naprave pobliže opisane u članku 2. stavku
1. točki 2. ove odluke.
Pokretnim napravama ne smatraju se privremeno
postavljeni objekti pravnih ili fizičkih osoba koje
obavljaju komunalne djelatnosti i naprave koje te
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osobe koriste pri obavljanju radova iz svog
djelokruga.
Članak 30.
Za postavljanje kioska na javnim površinama
potrebno je odobrenje Jedinstvenog upravnog
odjela.
Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se
lokacija za postavljanje, veličina kioska, način
uređivanja zauzete površine i vrijeme na koje se
postavlja.
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Zabranjeno je postavljanje pokretne naprave na
zemljištu uz javnu površinu bez odobrenja ili
suprotno odobrenju iz stavka 4. ovoga članka.
Podnositeljima zahtjeva za postavljanje pokretne
naprave na javnim površinama ili na zemljištu uz
javnu površinu koje nije u vlasništvu općine a koji
prema Općini Okučani imaju dug po bilo kojoj
osnovi ne može se izdati odobrenje za postavljanje
pokretne naprave.

Kiosci uz javnu površinu grade se odnosno
postavljaju na temelju akta sukladno Zakonu o
gradnji.

Podnositeljima zahtjeva za postavljanje pokretne
naprave na javnim površinama ili na zemljištu uz
javnu površinu koje nije u vlasništvu općine a koji su
u razdoblju unatrag 5 godina od podnošenja zahtjeva
postupali suprotno općinskim odlukama odnosno
odobrenjima ne može se izdati odobrenje za
postavljanje pokretne naprave.

Članak 31.

Članak 32.

Za postavljanje pokretnih naprava na javnim
površinama potrebno je odobrenje Jedinstvenog
upravnog odjela
.
Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se
lokacija za postavljanje, veličina naprave, izgled
naprave, način uređivanja zauzete površine, vrijeme
na koje se postavlja i iznos naknade.

Postavljanjem pokretnih naprava ne smije se
sprečavati ili otežavati korištenje zgrada ili drugih
objekata i ugrožavati sigurnost prometa, te
uništavati javne zelene površine.

Uz zahtjev za postavljanje pokretnih naprava
Jedinstveni upravni odjel po potrebi može tražiti
skicu pokretne naprave i tehnički opis.
Za postavljanje pokretne naprave na zemljištu uz
javnu površinu koje nije u vlasništvu općine
Okučani potrebno je odobrenje Jedinstvenog
upravnog odjela.
Pokretna naprava se na zemljištu uz javnu površinu
koja nije u vlasništvu općine može postavljati samo
ako javne površine nemaju prostornih mogućnosti
za postavljanje takve pokretne naprave.
Za postavljanje pokretne naprave na zemljištu uz
javnu površinu koje nije u vlasništvu općine
podnositelj zahtjeva uz zahtjev treba priložiti i
ispravu iz koje proizlazi njegovo pravo na
postavljanje takve naprave (dokaz o pravu
vlasništva ili korištenja i/ili pismena suglasnost
vlasnika).
Vlasnik, odnosno korisnik pokretne naprave mora
pokretnu napravu držati urednom i ispravnom, te
njen okoliš čistim, a sva oštećenja ukloniti u roku od
7 dana od dana oštećenja.

Pokretna naprava postavlja se tako da svojim
položajem i smještajem što bolje ispuni svrhu i
namjenu za koju se koristi.
Pokretna naprava može se prema svojoj namjeni
postavljati samo na onim mjestima na kojima se
zbog toga neće stvarati suvišna buka, nečistoća ili
ometati promet, te na onim mjestima na kojima se
neće umanjiti estetski i opći izgled toga mjesta.
Pokretne naprave i njihov okoliš moraju se držati
urednima i ispravnima.
Članak 33.
Pravne i fizičke osobe, odnosno vlasnici i posjednici
poslovnih prostora, kioska, pokretnih naprava i sl.,
koje obavljaju trgovačku, ugostiteljsku ili drugu
djelatnost dužni su o svom trošku postaviti košarice
za prikupljanje otpada, te ih po potrebi tijekom
radnog vremena, a obavezno pred kraj radnog
vremena otpad iz tih košarica odložiti u posude ili
spremnike za odlaganje komunalnog otpada.
8. Ploče s imenom naselja, ulice, trga i pločice s
brojem zgrade
Članak 34.
Naselja na području općine Okučani moraju biti
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označena imenom naselja, ulica, trgova, a zgrade
moraju biti obilježene brojevima.

javne površine, objekte i uređaje što su na njima ili
su njihov sastavni dio.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i
obilježavaju na način i po postupku propisanom
posebnim zakonom.

Članak 39.

Za označivanje naselja, ulica i trgova postavljaju se
ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s brojem
zgrade.
Članak 35.
Postavljanje ploča s imenima naselja, ulica i trgova,
te pločica s brojevima zgrada zabranjeno je bez
odobrenja upravnog tijela određenog posebnim
propisom o naseljima.
Članak 36.
Vlasnik zgrade dužan je postaviti na zgradu broj
zgrade najkasnije do početka korištenja zgrade.
Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi
brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena
brojem.

Fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost
zbog koje dolazi do prekomjernog onečišćavanja
javnih površina, dužne su ih redovno čistiti, odnosno
osigurati njihovo čišćenje.
Poznatom počinitelju onečišćenja komunalnih redar
će nalogom odrediti obvezu čišćenja javne površine
i uklanjanja onečišćenja ili će se to izvršiti na njegov
trošak po nalogu komunalnog redara.
Vlasnik ili korisnik športskih ili rekreacijskih
objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator
javnih skupova, javnih priredaba i zakupac javnih
površina koji ih povremeno koriste, obavezni su
osigurati čišćenje javnih površina koje služe kao
pristup tim objektima ili za postavljanje objekata,
tako da budu očišćene u roku od 24 sata nakon
završetka priredbe ili vremena korištenja objekta.
Članak 40.
Na javne površine postavljaju se košare za otpatke.

9.

Prigodno uređenje naselja
Članak 37.

U povodu državnih i drugih blagdana, obljetnica,
raznih manifestacija i sličnog može se organizirati
prigodno uređivanje površina uz poslovne i
stambene objekte te javnih površina.
Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem
objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme,
ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i slično.
Za postavljanje montažnih objekata, uređaja,
pokretnih naprava, opreme i slično potrebno je
odobrenje općinskog načelnika.
III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE
JAVNIH POVRŠINA
Članak 38.
Javne površine treba održavati tako da budu uredne i
čiste, te da služe svrsi za koju su namijenjene.
Ne smije se uništavati, oštećivati niti onečišćavati

Košare za otpatke postavlja i održava fizička ili
pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost
održavanja čistoće, ako ovom Odlukom nije
drugačije određeno.
Košare za otpatke postavljaju se i na drugim
mjestima kad je njihovo postavljanje određeno
ovom odlukom ili drugim propisima.
Košare za otpatke moraju biti izrađene od
prikladnog materijala i estetski oblikovane.
Za postavljanje košara za otpatke mogu se
upotrijebiti stupovi, zidovi kuća, ograde uz
nogostupe, slobodnostojeća postolja i javne zelene
površine.
Zabranjeno je postavljanje košara za otpatke na
stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na
drveće i jarbole za isticanje zastava, te na drugim
mjestima na kojima bi nagrđivali izgled naselja,
objekata ili bi ometale promet.
Članak 41.
Na javnim se površinama ne smije ostavljati ili na
njih bacati bilo kakav otpad ili ih na drugi način
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onečišćivati, a osobito se zabranjuje:
1. bacati ili ostavljati izvan košara i drugih posuda
za otpad različit otpad i druge radnje kojima se
onečišćuje javna površina;
2. bacati goruće predmete u košare ili druge
posude za otpad;
3. oštećivati košare, odnosno posude za otpad ili
spremnike za izdvojeno sakupljanje ambalažnog
otpada;
4. odlagati građevni i otpadni građevni materijal i
postavljati predmete, naprave i strojeve na javne
površine bez odobrenja Jedinstvenog upravnog
odjela općine;
5. popravljati, servisirati i prati vozila na javnim
površinama;
6. ispuštati otpadne vode i gnojnice;
7. bacati reklamne i druge letke iz zrakoplova ili
na drugi način;
8. zagađivati i bacati otpad i otpadne tvari u
jezera, rijeke, potoke i na obale;
9. paliti otpad;
10. ostavljati vozila bez registarskih tablica,
odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice,
kamp-prikolice i druga priključna vozila, plovila i
olupine plovila, vozila oštećena u sudaru i olupine
vozila;
11. ostavljati i parkirati vozila u voznom stanju na
javnim površinama koja za to nisu predviđena;
12. prekopavanje javnih površina prilikom
izvođenja građevinskih radova, održavanje i
istovarivanje materijala na javnim površinama,
postavljanje skela i slično bez odobrenja
Jedinstvenog upravnog odjela;
13. obavljati bilo kakve radnje ili njihovo
propuštanje, kojima se onečišćuju javne površine.
1. Održavanje čistoće i čuvanje
javnoprometnih površina
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Vozila što sudjeluju u prometu ne smiju onečišćavati
javnoprometne površine.
Vozila što prevoze tekući ili sipki materijal moraju
imati sanduke i karoserije iz kojih se materijal ne
može prosipati niti curiti.
Vozač vozila što prevozi papir, sijeno, slamu,
piljevinu, lišće i drugi rasuti teret mora ga prekriti
ceradom, gustom mrežom ili na drugi način mora
osigurati da se materijal ne prosipa po
javnoprometnoj površini.
Članak 45.
Za istovar, smještaj i ukrcaj građevnog materijala,
podizanje skela, ograda gradilišta, te popravke
vanjskih dijelova zgrada i slične građevinske radove
može se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa,
privremeno koristiti javnoprometna površina.
Odobrenje za korištenje javnoprometne površine iz
stavka 1. ovog članka izdaje, na zahtjev izvođača ili
investitora radova, Jedinstveni upravni odjel općine.
Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka odredit će se
uvjeti, način i vrijeme radova iz stavka 1. ovog
članka, te iznos naknade za korištenje, osim u
slučajevima kada je Općina investitor radova.
Visinu naknade iz stavka 3. ovog članka određuje
općinski načelnik.
 Prilikom izvođenja radova iz stavka 1. ovog
članka izvođač mora osigurati prohodnost pločnika i
kolnika, a zauzeti dio javne površine ograditi
urednom ogradom.
Članak 46.

Članak 42.
Fizička ili pravna osoba kojoj je povjerio
održavanja čistoće javnoprometnih površina dužna
je te površine održavati čistima i urednima.
Članak 43.
Izvanredno čišćenje javnoprometnih površina
određuje općinski načelnik kada zbog vremenskih
nepogoda ili drugih razloga javnoprometne površine
budu prekomjerno onečišćene.

Za istovar drva, ugljena i sličnog, te za piljenje i
cijepanje drva treba prvenstveno upotrebljavati
dvorište.
U slučaju potrebe može se neophodno po potrebi dio
javne površine privremeno upotrijebiti za istovar
drva, ugljena i slično.
Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti s javne
površine najkasnije u roku od 24 sata, a
upotrijebljena površina se mora odmah očistiti od
piljevine i drugih otpadaka.
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Cijepanje drva i razbijanje ugljena i drugih predmeta
na javnim površinama nije dopušteno.
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održavanje zelenila i opreme dječjih igrališta;
druge potrebne radove radi uređenja javnih
zelenih površina.

Članak 47.
Članak 51.
Utovar i istovar robe i materijala mora se obavljati u
pravilu izvan javnih površina. U opravdanim
slučajevima, kao npr. radi nedostatka prostora ili
kolnog ulaza i slično, istovar i utovar mogu se
privremeno obaviti na javnoprometnim površinama,
osim na mjestima na kojima je to zabranjeno.
Članak 48.
Zabranjeno je na javnoprometne površine ispred
radnji, prodavaonica i skladišta odlagati ambalažu i
slično.
Zabranjeno je ispred zgrade i ograde, ili na zgradu i
ogradu, odlagati uređaje ili predmete što mogu
ozlijediti prolaznike ili im nanijeti neku štetu, te
takve predmete ostavljati na javnoprometnim
površinama.
2. Održavanje čistoće i čuvanje
zelenih površina
Članak 49.
Javne se zelene površine moraju redovno čistiti i
održavati u skladu s programom koji donosi
općinski načelnik.
Javne zelene površine održava i čisti fizička ili
pravna osoba kojoj je to općina povjerila, odnosno
vlasnici javnih površina kojima ne upravlja općina.

 Radi zaštite zelene površine, te radi zaštite
arheoloških zona, parkovnih površina i drugih
zaštićenih područja određenih prostorno planskom
dokumentacijom, osobito se zabranjuje na tim
površinama:
1. zaustavljati, parkirati i voziti motorno vozilo
(osim vozila koje se koristi za održavanje zelenih
površina i parkovne opreme na njima);
2. sjeći, odnosno rezati drvo ili grm bez
odobrenja;
3. oštećivati na bilo koji način drvo, grm,
cvjetnjak, živicu ili drugo raslinje;
4. upotrebljavati parkovnu opremu u suprotnosti s
njenom namjenom;
5. uništavati, uklanjati ili premještati parkovnu
opremu;
6. prekrivati tlo asfaltom, betonom i drugim za
vodu nepropusnim materijalom u blizini drveća;
7. bacati otpatke ili na drugi način onečišćavati
površine;
8. vezati bicikle, motore, prikolice i slično za
drveće, grmlje i parkovnu opremu;
9. odlagati građevni materijal, glomazni otpad,
šutu, ulje, boju i slično
10. lijepiti ili na drugi način pričvršćivati plakat po
stablu ili parkovnoj opremi;
11. kopati ili odvoziti zemlju, pijesak, humus i
slično, odnosno saditi biljke bez odobrenja;
12. prati, servisirati vozilo i slično;
13. obavljati druge radnje koje bi devastirale
navedenu površinu.

Članak 50.
Članak 52.
Uređenje i održavanje javnih zelenih površina
obuhvaća:
obradu i pripremu zemljišta, te sadnju nasada i
sijanje trave;
njegu i obnavljanje ukrasnog drveća i grmlja,
cvjetnih nasada, trave i drugog zelenila;
održavanje drvoreda i pojedinačnih stabala na
javnim površinama;
zalijevanje nasada vodom;
košnju trave i uklanjanje korova;
održavanje i obnavljanje pješačkih staza,
ograda, klupa, instalacija i drugih uređaja na zelenim
površinama;
postava, sadnja i održavanje žardinjera i drugih
ukrasnih posuda sa cvijećem;

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim
objektom prirode vrijede propisi o zaštiti prirode.
3.

Prekopi
Članak 53.


Radi građenja, rekonstrukcije i održavanja
komunalne i druge infrastrukture te izvođenja
istraživačkih i drugih građevinskih radova može se
vršiti prekop javne površine, privremeno zauzeti
javna površina i privremeno ograničiti promet vozila
i pješaka.
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Pod radovima u smislu stavka 1. ovog
članka, razumijevaju se gradnja, rekonstrukcija,
sanacija, zamjena ili uklanjanje vodova, komunalne
i druge infrastrukture te postavljanje kabelskog i
zračnog priključka na nisko naponsku i TK mrežu,
kao i priključaka na komunalnu infrastrukturu
(vodovod, sustav odvodnje otpadnih voda, plinovod
i dr.).

Pod prekopom razumijevaju se radovi na
iskopima kanala na javno prometnim površinama,
neuređenom građevinskom zemljištu, zelenim
površinama, uzdužno ili poprečno u odnosu na
uzdužnu os kolnika ili nogostupa, te sanacija
navedenih površina nakon završenih radova.

Izvođenje radova iz stavka 1. ovog članka
ne može se obavljati bez odobrenja Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 54.

Odobrenje za izvođenje radova iz članka 53.
stavka 2. ove Odluke izdaje se na zahtjev izvođača ili
investitora radova.

Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1.
ovog članka mora sadržavati opis radova, vrijeme
potrebno za obavljanje radova i zauzimanje javne
površine, tehničku dokumentaciju o prekopu i
dozvole izdane sukladno propisima o gradnji.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka odredit će se
lokacija prekopa, uvjeti izvođenja prekopa, trajanje
radova na izvršenju i sanaciji prekopa, rok i mjere
koje izvođač radova mora poduzeti prije završetka
radova, te uvjeti sanacije prekopa.
Članak 54 a.
Prije početka izvođenja radova, te po završetku
radova podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga
članka dužan je javiti se službenoj osobi općine
Okučani (komunalni redar).
Podnositelj zahtjeva dužan je po završetku svih
radova iz odobrenja, a najkasnije 7 dana po isteku
odobrenog roka, zatražiti od Jedinstvenog upravnog
odjela primopredaju sanirane javne površine na
kojoj je izveden prekop.
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dostaviti zahtjev za ponovnu sanaciju prekopa.
Zahtjev za ponovnu sanaciju prekopa može se
dostaviti nositelju odobrenja radova tijekom čitavog
trajanja jamstvenog roka.
Podnositelj zahtjeva dužan je najkasnije u roku od 8
dana od zaprimanja zahtjeva započeti ponovnu
sanaciju.
Ukoliko podnositelj zahtjeva po zaprimanju
zahtjeva iz prethodnog stavka ne izvrši ponovnu
sanaciju prekopa istu će izvesti Općina preko treće
osobe a na trošak podnositelja zahtjeva.
Podnositelj zahtjeva dužan je otkloniti i nadoknaditi
svaku štetu nastalu na imovini općine ili trećih osoba
koja je nastala izvođenjem radova na prekopu.
Podnositelj zahtjeva dužan je, za cijelo vrijeme
trajanja jamstvenog roka, otkloniti i nadoknaditi i
svaku štetu nastalu na imovini općine ili trećih osoba
koja je nastala zbog loše izvedene sanacije prekopa i
neodazivanja na zahtjev za ponovnu sanaciju.
Podnositelj zahtjeva dužan je prije početka radova
na prometnim površinama postaviti privremenu
prometnu signalizaciju, po potrebi regulirati promet
i nadgledati odvijanje prometa u otežanim uvjetima,
a sve u skladu sa odredbama Zakona o sigurnosti
prometa na cestama.
Noću prekopi moraju biti obilježeni svjetlosnom
signalizacijom.
IV. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE
SA SAKUPLJENIM KOMUNALNIM
OTPADOM
Članak 55.
Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i
otpad iz trgovina, industrije i ustanova koji je po
svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva iz
kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini
materijali (kao što je papir, staklo i dr.)

Jamstveni rok za izvršene radove sanacije prekopa je
dvije godine i teče od dana primopredaje.

Miješani komunalni otpad korisnici su dužni
izdvajati i odlagati sukladno odredbama Zakona o
održivom gospodarenju otpadom kao i
podzakonskih akata donesenih na temelju toga
Zakona.

U slučaju loše izvedene sanacije prekopa nositelju
odobrenja radova će se odmah po uočavanju istog

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili
tvar koju je zbog zapremnine i/ili mase neprikladno
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prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada.
Članak 56.
Na području općine Okučani obvezatno je korištenje
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se
odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u
skladu s Odlukom o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog
prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla,
plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada.
Članak 57.
Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti i
opasni otpad skupljaju se i skladište sukladno
propisima o otpadu.
Spremnici za skupljanje otpada čija se vrijedna
svojstva mogu iskoristiti mogu se postavljati na
javnim površinama uz odobrenje Jedinstvenog
upravnog odjela.
Članak 58.
Zaposlenik skupljača otpada dužan je prigodom
sakupljanja i odvoza otpada paziti da se otpad ne
rasipa, te da se vreće, odnosno posude za otpad,
zgrade ili ograde ne oštećuju. Svako onečišćavanje
ili oštećenje prouzrokovano odvozom otpada radnici
su dužni odmah ukloniti, te otpad oko posude
pokupiti i pomesti.
Članak 59.
Zabranjeno je svako prebiranje i prekopavanje po
otpadu u vrećicama, odnosno posudama za otpad i
odnošenje otpada.
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vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine, ako
vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen
otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja
sukladno posebnom propisu upravlja određenim
područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom
području (dobru).
Rješenjem iz stavka 3. ovoga članka određuje se:
lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina
otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza
uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za
gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne
može biti duži od 6 mjeseci od dana zaprimanja
rješenja.
Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu.
Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 4.
ovoga članka komunalni redar utvrđuje ispunjavanje
obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar
utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 3.
ovoga članka nije izvršena, otpad će se ukloniti
putem treće osobe, predajom ovlaštenoj osobi za
gospodarenje tom vrstom otpada, a na trošak
vlasnika odnosno posjednika odnosno osobe koja,
sukladno posebnom propisu, upravlja određenim
područjem (dobrom).

Članak 59.b

Ako komunalni redar utvrdi postojanje
opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad
odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno
posjednik nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno
posebnom propisu, upravlja određenim područjem
(dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja
činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada,
komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i
pomoć djelatnika ministarstva nadležnog za
unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u
svrhu utvrđivanja činjenica.

Članak 59. a
Sprječavanje odbacivanja otpada te uklanjanje tako
odbačenog otpada na području općine osigurava
osoba koja obavlja poslove službe nadležne za
komunalni red (u daljnjem tekstu: komunalni redar):
1. mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada
2. mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u
okoliš.

Komunalna djelatnost uklanjanja snijega i leda s
javnim površinama povjerava se pravnim ili
fizičkim osobama sukladno Pravilniku o održavanju
cesta.

Radi provedbe mjera iz stavka 1. točke 2. ovoga
članka komunalni redar rješenjem naređuje

S uklanjanjem snijega mora se započeti kada ga
napada 10 centimetara, a ako snijeg pada

V.

UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA
Članak 60.
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neprekidno, uklanjanje treba obavljati u više navrata
tako da se održi sigurna prohodnost i promet.
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VI. DRŽANJE ŽIVOTINJA
Članak 65.

Led se s javnoprometnih površina mora se uklanjati
ili posipavati čim nastane.
Članak 61.

Uklanjanje snijega i leda s kolnika dionica
razvrstanih cesta kroz Općinu dužne su organizirati
Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste, a na
nerazvrstanim cestama Općina Okučani.

Na području općine dopušteno je držanje domaćih
životinja, divljih životinja i zvijeri u skladu sa
posebnom Odlukom.
VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO
POSTAVLJENIH PREDMETA
Članak 66.

Članak 62.
O uklanjanju snijega i leda s krova dužan je voditi
brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička ili pravna
osoba koja održava zgradu.
O uklanjanju snijega i leda s kolodvora, javnih
parkirališta, tržnica na malo, športskih objekata i
sličnih prostora vodi brigu pravna ili fizička osoba
koja tim površinama upravlja odnosno obavlja
poslovnu djelatnost.

Predmeti i objekti postavljeni ili zatečeni na javnim
površinama suprotno odredbama ove Odluke
moraju se ukloniti.
Na javnim se površinama ne smiju ostavljati vozila
koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog
dotrajalosti (oštećena u sudaru, bez registarskih
oznaka, neregistrirana i slično).
Komunalni redar narediti će vlasniku vozila
uklanjanje vozila iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 63.
Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade
odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici i
korisnici stanova, te poslovnih prostorija.
Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i
pokretne naprave odgovorni su vlasnici, odnosno
korisnici kioska i pokretnih naprava.

Ako vlasnik u ostavljenom roku ne ukloni vozilo,
ukloniti će se na trošak vlasnika.
Ako vlasnik vozila nije poznat, vozilo će se ukloniti
na trošak općine.
VIII. SANITARNO KOMUNALNE ODREDBE

Iznimno od stavka l. ovoga članka o uklanjanju
snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala
odgovorni su vlasnici i korisnici tih lokala.

1.

Osobe iz stavaka od 1. do 3. ovoga članka
odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i
leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Stambene ili poslovne zgrade odnosno objekti na
području općine Okučani moraju imati pravilno
izvedenu septičku jamu otpadnih voda.

Članak 64.

Vlasnicima odnosno korisnicima stambene ili
poslovne zgrade odnosno objekata, zabranjuje se
odvodnju otpadnih voda ispuštati u kanale
oborinskih voda i cestovne jarke te na javne
površine.

Javnoprometne površine mogu se, radi sprečavanja
nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati
odgovarajućim materijalom.
Fizičke ili pravne osobe koje uklanjaju snijeg i led s
javnoprometnih površina dužne su osigurati da se
materijal kojim je posipana javnoprometna površina
ukloni u roku od osam dana nakon otapanja snijega i
leda.

Čišćenje septičkih jama
Članak 67.

Članak 68.

Čišćenje septičkih jama obavlja ovlaštena
fizička ili pravna osoba u skladu sa sanitarno
tehničkim uvjetima, a na zahtjev vlasnika septičke
jame.
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Vlasnici septičkih jama dužni su redovito i na
vrijeme zatražiti čišćenje jama kako ne bi došlo do
prelijevanja, a time i onečišćivanja okoline.

Troškove čišćenja septičkih jama snosi vlasnik,
odnosno korisnik septičke jame. Vlasnik, odnosno
korisnik septičke jame dužan je osigurati mjesto za
odlaganje sadržaja septičke jame.

Sadržaj septičke jame ne smije se odlagati na
javne površine, puteve, rijeke, potoke, odvode,
kanale i sl.

Broj: 25

obavljanje nadzora, pristup do prostorija, objekata,
zemljišta, naprava i uređaja, dati osobne podatke i
pružiti druga potrebna obavještenja o predmetima
uredovanja.
Članak 73.
Ako komunalni redar u svome radu naiđe na otpor,
mogu zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.
2.

Ovlasti komunalnog redara
Članak 74.

2.

Dezinsekcija i deratizacija
Članak 69.


Pod pojmom sistematske dezinsekcije
razumijeva se prskanje odgovarajućim sredstvima u
cilju uništavanja muha, komaraca i drugih insekata.

Pod pojmom sistematske deratizacije
razumijeva se postavljanje odgovarajućih mamaca
za uništavanje štakora i drugih glodavaca, te
prikupljanje i odstranjivanje uginulih životinja.
Članak 70.

Potrebu, opseg, vrijeme i ostali uvjeti
obavljanja obavezne sistematske dezinsekcije i
deratizacije utvrđuje se godišnjim planom
veterinarsko-higijeničarske službe uz suglasnost
Jedinstvenog upravnog odjela općine i Zavoda za
javno zdravstvo Varaždinske županije.

Pravne i fizičke osobe dužne su omogućiti
provođenje poslova dezinsekcije i deratizacije.
IX. MJERE ZA PROVEDBU
KOMUNALNOG REDA

U obavljanju nadzora komunalni je redar ovlašten:
1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama
radnje u svrhu održavanja komunalnog reda;
2. narediti uklanjanje protupravno postavljenih
predmeta, objekata, uređaja i reklama
3. zabraniti obavljanje radova;
4. zabraniti uporabu komunalnih objekata,
uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok
se oni ne uklone;
5. narediti vraćanje javne površine u prvobitno
stanje;
6. naplatiti novčanu kaznu ;
7. izdati prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu;
8. predložiti pokretanje prekršajnog postupka.
Članak 75.
Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti
žalba upravnom tijelu Brodsko posavske županije
nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva
Brodsko posavske županije u roku od 15 dana od
dana primitka rješenja.
Izjavljena žalba protiv rješenja komunalnog redara
ne odgađa izvršenje rješenja.
Članak 76.

1.

Komunalno redarstvo
Članak 71.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi
komunalno redarstvo. Poslove komunalnog
redarstva obavlja komunalni redar.
Članak 72.
Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru
u provedbi njegovih ovlasti omogućiti nesmetano

Komunalni redar naložit će fizičkim i pravnim
osobama koje postupe suprotno zabranama i
nalozima propisanima ovom odlukom da se
učinjeno vrati u prvobitno stanje odnosno uskladi s
odredbama ove odluke.
Komunalni redar naredit će fizičkoj ili pravnoj osobi
da obavi radnje koje je propustila obaviti, a prema
odredbama ove odluke bila ih je dužna učiniti.
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Članak 77.

U provođenju komunalnog reda propisanog
odredbama ove Odluke komunalni redar može
rješenjem odrediti slijedeće mjere:
1. narediti vlasniku ili korisniku stambenih,
poslovnih ili drugih zgrada i objekata da poduzme
radnje za održavanje vanjskih dijelova građevine te
popravljanja oštećenja na istima;
2. narediti vlasniku ili korisniku građevine da
poduzme radnje radi otklanjanja štetnih utjecaja
građevine na javnu površinu, odnosno utjecaja koji
otežavaju ili onemogućavaju korištenje javne
površine, komunalnih objekata i uređaja;
3. narediti uklanjanje reklama;
4. zabraniti radove na izgradnji ograde uz javnu
površinu kada se isti obavljaju protivno odredbi ove
Odluke te narediti uklanjanje bodljikave žice, šiljaka
i sličnih dijelova ograde;
5. narediti vlasniku ograde da poduzme radnje
radi održavanja istih;
6. narediti vlasniku ili korisniku dvorišta, vrtova,
voćnjaka, vinograda, livade, neizgrađenog
građevinskog zemljišta i sličnih površine da
poduzme radnje radi održavanja i obrađivanja
sukladno njihovoj namjeni;
7. narediti vlasniku ili korisniku dvorišta, vrtova i
voćnjaka da se uklone svi štetni utjecaji na javnu
površinu, susjedne građevine, komunalne objekte i
uređaje i druge površine;
8. narediti vlasnicima, odnosno korisnicima
zelenih površina uz poslovne i stambene objekte te
uz poljoprivredno zemljište te vlasnicima ili
korisnicima livada, neizgrađenog građevinskog
zemljišta kao i drugih sličnih površina uz javne
površine održavanje istih, košnju trave, rezanje
živice, uklanjanje šikare, smeća, građevinskog
otpada, rezanje suhih grana drveća te uklanjanje
stabala i granja koja ugrožavaju sigurnost ljudi i
imovine na javnim površinama te sprječavaju
preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete;
9. narediti uklanjanje komunalnih objekata i
uređaja ako su postavljeni suprotno odredbama ove
Odluke;
10. narediti uklanjanje oglasa, obavijesti, reklama i
slično sa rasvjetnih stupova postavljenih bez
odobrenja, odnosno suprotno odobrenju;
11. narediti uklanjanje zastavica i drugih predmeta
postavljenih na rasvjetne stupove bez odobrenja,
odnosno suprotno odobrenju;
12. narediti održavanje poštanskih sandučića
urednima i ispravnima te pravovremeno uklanjanje
kvarova;
13. narediti poduzimanje radnji radi održavanja i
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uređenja stajališta autobusnog prometa;
14. narediti poduzimanje radnji radi održavanja i
uređenja javnih parkirališta;
15. narediti vlasniku ili korisniku uklanjanje
izloga, izložbenih ormarića i drugih sličnih objekata
kada onemogućavaju ili otežavaju korištenje javne
površine, kao i poduzmanje radnji na uređenju i
održavanju istih;
16. narediti uklanjanje reklama i sličnih predmeta
postavljenih bez odobrenja;
17. narediti uklanjanje plakata, oglasa i sličnih
objava postavljenih suprotno odredbama ove
Odluke ili nakon proteka roka ili svrhe postavljanja;
18. narediti uklanjanje spomenika postavljenih bez
odobrenja;
19. narediti vlasniku ili korisniku pokretne naprave
da poduzme radnje na uređenju ili održavanju istih;
20. narediti uklanjanje kioska, pokretnih i sličnih
naprava postavljenih bez odobrenja ili suprotno
odobrenju ili nakon proteka vremena postavljanja;
21. narediti vozaču, odnosno vlasniku vozila
poduzimanje radnji radi uklanjanja onečišćenja;
22. narediti uklanjanje građevnog materijala, skele
i slično kada su postavljeni bez odobrenja;
23. narediti investitoru ili izvođaču radova
poduzimanje radnji prema odredbama ove Odluke;
24. narediti uklanjanje ogrjeva;
25. narediti uklanjanje ostavljenih ambalaža,
uređaja i sličnih predmeta ostavljenih na javnoj
površini, ispred zgrade i ograde te na zgradi i ogradi
koji mogu ozlijediti ili nanijeti štetu prolaznicima;
26. narediti uklanjanje pokošene trave, lišća, grana
i slično s javne zelene površine;
27. narediti poduzimanje radnji uklanjanja snijega
i leda i postavljanja prepreka i upozorenja prema
odredbama ove Odluke;
28. zabraniti ispuštanje otpadnih voda;
29. narediti vlasniku priključak građevine na
uređaje za odvodnju otpadnih voda;
30. narediti uklanjanje protupravno postavljenih
predmeta i objekata;
31. narediti uklanjanje vozila koja se ne
upotrebljavaju u prometu.
Ukoliko je pravna ili fizička osoba postupila po
usmenom upozorenju komunalnog redara, a nije
nastala nikakva šteta niti troškovi, neće se određivati
mjera niti mandatno kažnjavanje odnosno pokretati
prekršajni postupak protiv te pravne ili fizičke
osobe.
Pravna ili fizička osoba kojoj je rješenjem određena
mjera iz ovog članka dužna je odmah ili u roku
određenim rješenjem postupiti prema izrečenoj
mjeri.
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Ukoliko je zbog nepridržavanja ove Odluke za
općinu nastala bilo kakva stvarna šteta, a postoji
mogućnost da počinitelj svojim radnjama istu u
cijelosti ukloni, rješenjem će mu se odrediti mjera
koja sadrži obvezu i način uklanjanja štete.
Članak 78.
Ukoliko pravna ili fizička osoba kojoj je rješenjem
određena mjera da poduzme radnje iz članka 77. ove
Odluke, a ista ne postupi u roku određenim tim
rješenjem, izvršenje tog rješenja, odnosno izvršenje
određenih radnji izvršit će Jedinstveni upravni odjel
općine putem treće osoba o trošku te pravne ili
fizičke osobe.
U slučaju izvršavanja radnji iz prethodnog stavka
Općina namiruje troškove izvršenja trećoj osobi.
Jedinstveni upravni odjel općine dužan je sukladno
zakonu poduzeti radnje za naplatu tih troškova.
Članak 79.
U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj
propisan ovom Odlukom komunalni redar izdaje
obavezni prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o
prekršaju.
U obaveznom prekršajnom nalogu uz novčanu
kaznu počinitelju prekršaja izreći će se i naknada
štete ukoliko je ista nastala, a u skladu s člankom 77.
ove Odluke.
Troškovi utvrđivanja prekršaja te izdavanje
obaveznog prekršajnog naloga iznose 100,00 kuna.
X.

PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 80.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do
10.000,00 kn, kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako:
1. postupa suprotno odredbi članka 5. stavka 1.,
stavka 2. i stavka 3. Odluke;
2. postupa suprotno zabrani iz članka 5. stavka 5
Odluke;
3. postupa suprotno zabrani iz članka 6. stavka
1. i stavak 3. Odluke;
4. postupa suprotno odredbi članka 7. stavka 1. i
3. Odluke;
5. postupa suprotno odredbi članka 8.
stavka1.,2.,3.,4. Odluke;
6. postupa suprotno odredbi članka 9. Odluke;
7. postupa suprotno odredbi članka 10. stavka 4.
Odluke;

Broj: 25

8. postupa suprotno zabrani iz članka 11. stavka
1. Odluke;
9. postupa suprotno odredbi članka 13. stavka 3.
Odluke;
10. postupa suprotno odredbi članka 17. Odluke;
11. postupa suprotno odredbi članka 18. stavka 2.
i 4. Odluke;
12. postupa suprotno odredbi članka 19. stavka 2.,
stavka 3., stavka 4. Odluke;
13. postupa suprotno odredbi članka 21. Odluke;
14. postupa suprotno odredbi članka 22. stavka 1.
i 2. Odluke;
15. postupa suprotno zabrani iz članka 22. stavka
4. Odluke;
16. postupa suprotno odredbi članka 23. Odluke;
17. postupa suprotno zabrani iz članka 24. stavka
1. Odluke;
18. postupa suprotno odredbi članka 25. Odluke;
19. postupa suprotno odredbi članka 28. stavka 1.
Odluke;
20. postupa suprotno zabrani iz članka 28. stavka
2. Odluke;
21. postupa suprotno odredbi članka 30. stavka 1.
Odluke;
22. postupa suprotno odredbi članka 31. stavka 1.,
stavka 5., 6. i 7. Odluke;
23. postupa suprotno zabrani iz članka 31. stavka
8. Odluke;
24. postupa suprotno odredbi članka 32. Odluke;
25. postupa suprotno zabrani iz članka 35.
Odluke;
26. postupa suprotno odredbi članka 36. Odluke;
27. postupa suprotno odredbi članka 37.stavka 3.
Odluke;
28. postupa suprotno odredbi članka 38. Odluke;
29. postupa suprotno odredbi članka 39. Odluke;
30. postupa suprotno zabrani iz članka 40. stavka
6. Odluke;
31. postupa suprotno zabrani iz članka 41.
Odluke;
32. postupa suprotno odredbi članka 42. Odluke;
33. postupa suprotno odredbi članka 44. Odluke;
34. postupa suprotno odredbi članka 45. stavka
2., stavka 5. Odluke;
35. postupa suprotno odredbi članka 46. stavka 3.
i 4. Odluke;
36. postupa suprotno zabrani iz članka 48.
Odluke;
37. postupa suprotno zabrani iz članka 51.
Odluke;
38. postupa suprotno odredbi članka 53. stavka 4.
Odluke;
39. postupa suprotno odredbi članka 54. i 54 a.
Odluke;
40. postupa suprotno odredbi članka 58. Odluke;
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postupa suprotno zabrani iz članka 59. Odluke;
postupa suprotno odredbi članka 62. Odluke;
postupa suprotno odredbi članka 63. Odluke;
postupa suprotno odredbi članka 64. Odluke;
postupa suprotno odredbi članka 65. Odluke;
postupa suprotno odredbi članka 67. Odluke;
postupa suprotno odredbi članka 68. Odluke;

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 2.000,00 kn
kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj
osobi koja učini prekršaj iz stavka 1.ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 5.000,00 kn,
kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja
drugu samostalnu djelatnost ako učini prekršaj iz
stavka 1. ovog članka u obavljanju njezina obrta ili
druge samostalne djelatnosti.
Članak 81.
Za prekršaje iz članka 80. stavka 1. ove Odluke
komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na
mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga,
uz izdavanje potvrde, uz uvjete i način utvrđen
zakonom.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se
prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora
platiti u roku od osam dana od dana primitka
prekršajnog naloga.
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XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 82.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 021-01/18-01-17
URBROJ:2178/21-01/18-01
Okučani, 28. prosinca 2018. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE OKUČANI
Ivica Pivac, v.r.
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OPĆINA ORIOVAC

Članak 2.

97.
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na
dohodak ("Narodne novine", broj 115/16 i 106/18),
članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju
djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u
turizmu ("Narodne novine", broj 01/19) i članka 32.
stavka Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/98, 07/13 i
04/18), Općinsko vijeće općine Oriovac na 12.
sjednici održanoj 20. 12 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o visini paušalnog poreza za djelatnosti
iznajmljivanja i smještaja u turizmu

Članak. 1.
Ovom Odlukom određuje se visina
paušalnog poreza po krevetu u sobama,
apartmanima i kućama za odmor i smještajnoj
jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu koji se nalaze
na području općine Oriovac.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove
Odluke utvrđuje se na području općine Oriovac gdje
se nalazi soba, apartman i kuća za odmor odnosno
smještajna jedinica u kampu i/ili kamp odmorištu u
visini 150,00 kuna.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa: 022-01/18-01/86
Urbroj: 2178/10-01-18-1
Oriovac, 20.12.2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Jagodar, mag. edu., v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

81.
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08., 136/12. i
15/15.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13., 14/14.
i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje je na svojoj 18. sjednici, održanoj 28. studeni 2018. godine, donijelo je
PRORAČUN
općine Vrpolje za 2019. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE
3 RASHODI

22.198.000,00
615.000,00
4.165.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE .IMOVINE

19.548.000,00

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

- 900.000,00

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

--

5 IZD. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

--

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

--

9 VLASTITI IZVORI
- VIŠAK prihoda
VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+
RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

--

Članak 2.


Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

900.000,00

--
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Članak 3.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2019. godinu.
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Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2019. godine i bit će
objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa:021-01/18-01/12
Ur.broj:2178/11-01/18-3
Vrpolje,, 28. studeni 2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Šimundić, v.r.
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Članak 4.

82.
Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o
proračunu(«N. N. br. 87/08.,136/12. i 15/15.)i
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14, i
1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje je na svojoj
18. sjednici, održanoj 28. studeni 2018. godine
donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Vrpolje za
2019. godinu


Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u
cijelosti je Općinski načelnik.
Članak 5.

Za zakonito i pravilno planiranje i
izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran
Općinski načelnik. U slučaju potrebe Općinski
načelnik može u okviru utvrđenog iznosa izdatka
pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava
između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava
utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.
Članak 6.

Članak 1.


Proračun općine Vrpolje (u daljnjem tekstu:
Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima i
odlukama Općinskog vijeća pripadaju Općini
Vrpolje.
Članak 2.

Proračunska sredstva se koriste za namjene i
u visinama koje su određene Proračunom u
posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda.
Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine
mjesečno, odnosno prema pristiglim obvezama, a u
skladu sa ostvarenim prihodima odnosno likvidnim
mogućnostima Proračuna.

Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od
imovine u vlasništvu općine Vrpolje i namjenski
primici od zaduživanja.


Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda
Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn,
ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja
ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 Kn,
tada odluku o istom donosi predstavničko tijelo,
odnosno Općinsko vijeće.

Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine Vrpolje.

Članak 7.

Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje
prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci
Proračuna, Proračun se mora uravnotežiti po
postupku za donošenje Proračuna.
Članak 8.

Članak 3.

Sredstva planirana na poziciji Proračuna:
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve, koriste se za nepredviđene namjene za koje
u proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih
nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim
pozicijama.

O koriš tenju s reds tava cjelokupne
proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o
čemu izvješćuje Općinsko vijeće.


Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2019.
g., i bit će objavljena u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Ur.broj: 2178/11-01/18-4
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Šimundić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5950

Broj: 25
Članak 5.

83.
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., 150/11., 144/12. i 19/13 – pročišćeni tekst,
137/15. i 123/17), članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
9/09. ,5/13. , 14/14. i 1/18.), članka 22. Odluke o
socijalnoj skrbi općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 21/14. ,23/16. i
4/18.),i članka 6. Plana mreže dječjih vrtića na
području općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 25/14), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj
28. studenog 2018. godine donijelo je


Mjesečni iznosi sufinanciranja dijela
ekonomske cijene za polaznike sa područja općine
Vrpolje u iznosu od 20.000,00 kuna uplaćivat će se iz
Općinskog proračuna na žiro račun Dječjeg vrtića
„Zvrk“ Đakovo broj: HR2925000091102155442,
OIB 34887021142 sa konta 3722 – Pomoć
građanima i kućanstvima – naknade u naravi.
Članak 6.

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

ODLUKU
o sufinanciranju redovnog programa Dječjeg
vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje
za 2019. godinu

Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-9
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje odobrava
sufinanciranje redovitog programa rada Dječjeg
vrtića „Zvrk“ Đakovo Područni vrtić Vrpolje iz
Proračuna općine Vrpolje za 2019. godinu u iznosu
240.000,00 kuna ili 20.000,00 kuna mjesečno od 1.
01. do 31. 12. 2019. godine.

84.

Članak 2.

Sufinanciranje dijela ekonomske cijene
redovitog programa rada u Područnom vrtiću
Vrpolje isključivo se odnosi na predškolsku djecu –
korisnike vrtića sa područja općine Vrpolje.
Članak 3.

Redoviti program predstavlja razvojni
program odgoja i naobrazbe djece u dobi od godinu
dana do polaska u školu, a namijenjen je djeci za
zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u
različitom trajanju.
Članak 4.

Popis djece – korisnika Područnog vrtića
Vrpolje obveza je Dječjeg vrtića „Zvrk“ da isti
redovito dostavlja u općinu Vrpolje.

Na temelju članka 16. i 34. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i
15/15) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13.,
14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 18. sjednici održanoj 28. studeni
2018.godine donijelo je
PLAN
razvojnih programa općine Vrpolje za
razdoblje 2019. – 2021.godine
Članak 1.

Ovim Planom razvojnih programa općine
Vrpolje za razdoblje 2019.-2021.godine utvrđuju se
ciljevi i prioriteti razvoja općine Vrpolje povezanih s
programskom i organizacijskom klasifikacijom
Proračuna općine Vrpolje kako slijedi:

64

69,70
71
73
75,76,79,80

2.

II
1.
2.
3.
4.

92
94
102

108,109
110,111
112
113,114,115

4.
5.
6.

IV
1.
2.
3.
4.

4221
4222
4223
4227

4214
42112
42637
4214

42141
42141
42147

42131

4213
42131

4212
42122
42129
45112

IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE-KAPITALNA
ULAGANJA
Izgradnja pješačkih staza i parkirališta
Izgradnja – rekonstrukcija nerazvrstane
ceste – Grobljanska ul.
Izgradnja – rekonstrukcija nerazvrstane
ceste – Hercegovačka
Izgradnja vodovoda
Odvodnja – kanalizacija – projekti
Izgradnja javne rasvjete
UKUPNO:
OSTALA KAPITALNA ULAGANJA
Poslovna zona
Građevinsko zemljište
Prostorni plan - izmjene
Uređenje trgova i javnih površina – centra
UKUPNO:
KAPITALNA ULAGANJA OPREMA
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale

OPIS ULAGANJA
Kapitalne donacije neprofitnim org.
Kap.donacije – vatrogasni i lovački
domovi i ostali objekti i oprema
Kap.donacije – uređenje crkve
UKUPNO:
POSLOVNI OBJEKTI
Izgradnja eko-etno kuće
Dom za starije i nemoćne – starački dom
Vatrogasni dom
Dodatna ulaganja na poslovnim objektima
(stara škola i sportski objekti)
UKUPNO:

40.000,00
3.000,00
5.000,00
50.000,00

5.000.000,00
120.000,00
50.000,00
1.950.000,00
7.120.000,00

250.000,00
20.000,00
500.000,00
2.5650.000,00

500.000,00

645.000,00
650.000,00

9.760.000,00

6.300.000,00
450.000,00
150.000,00
2.860.000,00

80.000,00
210.000,00

130.000,00

2019.

1.000.000,00

2.800.000,00

7.420.000,00

200.000,00

2020.

1.100.000,00

2.300.000,00

8.280.000,00

200.000,00

2021.
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36
37
38
39

89,90

3.

V

84,85,86
87,88

1.
2.

III

3821

63

38212

KONTO RAČUN
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I
1.
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Za realizaciju kapitalnih projekata iz članka
1. ovog Plana planiraju se u 2019.godini sljedeći
izvori financiranja:
I.
Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama – 210.000,00 kn: Općinski i Državni
proračun
II.
Poslovni objekti – 9.760.000,00; Prihodi iz
EU fondova, Državni proračun i Općinski proračun
III.
Komunalna infrastruktura – 2.565.000,00:
Prihodi iz EU fondova, Državni proračun,
Županijski proračun i Općinski proračun
IV.
Ostala kapitalna ulaganja – 7.120.000,00:
Prihodi iz EU fondova, Državni proračun i Općinski
proračun
V.
Kapitalna ulaganja u opremu – 103.000,00:
Općinski proračun
Članak 3.

Ovaj Plan razvojnih programa općine
Vrpolje sastavni je dio Proračuna općine Vrpolje za
2019.godinu, primjenjuje se od 1. siječnja 2019.
godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-5
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

85.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne
novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i
130/17) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
9/09, 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine

Broj: 25

Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj 28. studeni
2018. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
općine Vrpolje
Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
21/14., 23/16. i 4/18), članak 16. stavak 2. mijenja
se i glasi:

Visina jednokratne novčane pomoći
studentu iz članka 16. stavka 1. iznosi 1.500,00 kuna
za akademsku godinu.
Članak 2.

Članak 17. stavak 1. Odluke o socijalnoj
skrbi općine Vrpolje mijenja se i glasi:

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za
rođenje djeteta na području općine Vrpolje
roditeljima će se dodijeliti iznos 2.000,00 kuna kao
pomoć za nabavu opreme za novorođenče.
Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje
se s 1. siječnja 2019.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-6
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 25
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86.

87.

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., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst,
137/15. i 123/17.)i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09., 5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj
28. studeni 2018. godine donijelo je

Na temelju članka 5. članka 7. stavka 2.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe («Narodne novine» br. 24/11., 61/11.,
27/13. i 48/13- pročišćeni tekst, 2/14., 96/16. i
70/17.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
9/09., 5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj 28. studeni
2018. godine donijelo je

ODLUKU
o plaćanju članarine LAG-u „SLAVONSKA
RAVNICA“ Vrpolje za 2019. godinu

ODLUKU

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje odobrava
plaćanje članarine LAG-u „SLAVONSKA
RAVNICA“ Vrpolje za 2019. godinu u iznosu
10.000,00 kuna.
Članak 2.

O p ć i n a Vr p o l j e j e č l a n i c a L A G - a
„Slavonska ravnica“ i u skladu sa odredbama Statuta
LAG-a svaka članica ima obvezu plaćati članarinu
iz vlastitog Općinskog proračuna.
Članak 3.

Iznos od 10.000,00 kuna za 2019. godinu
uplatit će se na žiro račun LAG-a „SLAVONSKA
RAVNICA“ Vrpolje, IBAN:
HR 3323400091110611999, OIB 27870037694 iz
Proračuna općine Vrpolje sa konta 3811 – Ostale
tekuće donacije – LAG- Lokalna razvojna agencija.
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-7
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

o raspoređivanju financijskih sredstava
predviđenih za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vrpolje
za 2019. godinu
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Vrpolje osiguralo je
u Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu redovita
financijska sredstva u iznosu od 13.000,00 kuna za
rad, djelovanje i aktivnosti političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vrpolje te
ih ovom Odlukom raspoređuje.
Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz
sredstava Općinskog proračuna imaju političke
stranke koje imaju člana - vijećnika u Općinskom
vijeću općine Vrpolje.
Članak 3.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako
da pojedinoj stranci pripadaju sredstva razmjerno
broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
Članak 4.

Općinsko vijeće općine Vrpolje u ovom
sazivu ima 13 vijećnika, tako da za svakog vijećnika
pripada iznos od 1.000,00 kuna, što je ukupno
13.000,00 kuna.
Članak 5.


Političke stranke u Općinskom vijeću u
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mandatnom razdoblju od 2017. – 2021. godine imaju
slijedeći broj vijećnika:

88.

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – 9
vijećnika
2. Most nezavisnih lista – MOST – 3 vijećnika
3. Socijaldemokratska partija – SDP – 1 vijećnik

Na temelju članka 69.stavka 4. Zakona o
šumama („Narodne novine“ br. 68/18.) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici
održanoj 28. studeni 2018.godine donijelo je

Članak 6.

Političkim strankama zastupljenim u
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u
Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu na način
utvrđen u članku 3. i 5. ove Odluke u iznosima kako
slijedi:
1.
HDZ  – 9 x1.000,00 = 9.000,00 kuna
2.
MOST - 3 x 1.000,00 = 3.000,00 kuna
3.
SDP - 1 x 1.000,00 = 1.000,00 kuna
što ukupno iznosi 13.000,00 kuna.
Članak 7.

Raspoređena financijska sredstva iz članka 6.
ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke
stranke tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-8
Vrpolje, 28. studeni 2018. g.

PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2019. godinu
Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i
namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa
ostvarenog temeljem uplate šumskog doprinosa u
Proračun općine Vrpolje za 2019.godinu.
Članak 2.

Prihod od šumskog doprinosa u 2019.godini
planiran je u iznosu od 20.000,00 kuna i utrošit će se za
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
odnosno nasipanje poljskih putova kamenim
agregatom.
Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-26
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 25
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Klasa: 021-01/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-10
Vrpolje, 28. studeni 2018. g.

89.
Na temelju članka 98. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
68/18) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13.,
14/14. i 1/18.) Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 18. sjednici održanoj dana 28. studeni
2018.godine, donijelo je sljedeću

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

ODLUKU
o vrijednosti boda za izračun komunalne
naknade općine Vrpolje
Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda
(B) za izračun komunalne naknade u visini od 2,40
kuna po m² korisne površine nekretnine.
Članak 2.

Vrijednost boda (B) iz članka 1. ove Odluke
jednaka je godišnjoj visini komunalne naknade po
četvornom metru (m²) korisne površine stambenog
prostora u prvoj zoni općine Vrpolje.
Članak 3.

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
komunalne naknade („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 15/01).
Članak 5.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu 1. siječnja 2019. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

90.
Na temelju članka 20. stavka 7. Pravilnika o
provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
(„Narodne novine“ broj 48/18 i 91/18) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 18.
sjednici održanoj 28. studeni 2018. godine, donijelo
je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području općine Vrpolje za projekt “
Rekonstrukcija pješačke staze u naselju Stari
Perkovci, Kolodvorska ulica – desna strana“
Članak 1.

U svrhu prijave na Natječaj iz Lokalne
razvojne strategije LAG-a „Slavonske Ravnice“
Vrpolje, Tip operacije 2.1.3. Ulaganje u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga
za ruralno stanovništvo uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu
infrastrukturu iz Lokalne razvojne strategije LAG-a
„Slavonska Ravnica“ te ostvarivanje bespovratne
potpore, Općinsko vijeće općine Vrpolje ovom
Odlukom daje suglasnost za provedbu ulaganja u
projekt „Rekonstrukcija pješačke staze u naselju
Stari Perkovci, Kolodvorska ulica – desna strana“ na
građevinskoj čestici k.č.br. 1126/4 k.o. Stari
Perkovci, naselje Stari Perkovci, Kolodvorska ulica.
Članak 2.
Podnositelj Zahtjeva za potporu – Korisnik je
investitor OPĆINA VRPOLJE, Trg dr. Franje
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Tuđmana 1 Vrpolje, OIB: 23975357666.
Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju „Opis projekta“
koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Ur. broj: 2178/11-01/18-11
Vrpolje, 28. studeni 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Vrpolje
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 25

ponude za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Vrpolje.
Članak 2.
Povjerenstvo ima pet (5) članova i to tri člana iz
struke i dva člana iz Općinskog vijeća općine Vrpolje.
Članak 3.
Za članove Povjerenstva za zakup i prodaju
državnog poljoprivrednog zemljišta na području
općine Vrpolje imenuju se:
1. Ružica Domazet, dipl.iur,
2. Ferdo Marić, geodeta
3. Mirta Lukačević, bacc.ing.agr.
4. Katica Funarić,
5. Željko Vuković.
Članak 4.
Utvrđene prijedloge natječaja i stručne
materijale, kao i sve ostalo što je potrebno za rad
Povjerenstva iz ove Odluke odrađuje Jedinstveni
upravni odjel općine Vrpolje.
Članak 5.

91.
Na temelju članka 31. stavak 13. i članka 65.
stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
(„Narodne novine broj 20/18) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09,5/13,14/14 i 1/18), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj dana 28.
studenog 2018. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Vrpolje
Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje s Povjerenstvo za zakup
i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Vrpolje ( u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kao radno tijelo koje
obavlja poslove javnog nadmetanja, prikupljanja,
otvaranja ponuda i sastavlja zapisnike te dostavlja
prijedlog donošenja odluke o odabiru najpovoljnije

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-02/12
Urbroj: 2178/11-01/18- 12
Vrpolje, 28. studeni 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Vrpolje
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 25
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92.

93.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br.
20/18.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije „ br.
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj 28. studeni
2018.godine donijelo je

Na temelju članka 67., 68. i 69. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
68/18.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj 28.
studeni 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

PROGRAM

o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u
posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine
Vrpolje

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Vrpolje za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za
uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine
Vrpolje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao radno
tijelo koje obavlja poslove uvođenja u posjed o čemu
sastavlja i zapisnike i sve drugo što je zakonski
propisano.
Članak 2.

Za članove Povjerenstva za uvođenje u posjed
imenuju se tri (3) člana iz struke:
1. Ružica Domazet, dipl.iur
2. Ferdo Marić, geodeta
3. Mirta Lukačević, bacc.ing.agr.
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-13
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

I OPĆE ODREDBE





Članak 1.




Ovim Programom određuje se izgradnja
komunalne infrastrukture na području općine
Vrpolje za 2019. godinu, a odnosi se na:
-

nerazvrstane ceste
javne površine na kojima nije dopušten
promet motornih vozila
javnu rasvjetu
groblja
vodoopskrbni sustav
odvodnju i pročišćavanje voda

Ovim Programom određuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja i
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora
financiranja.
II GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 2.
a) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste u
Starim Perkovcima – Grobljanska ulica – nastavak
izgradnje
Ukupno: 650.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 650.000,00
kuna osigurat će se iz i to: 500.000,00 kuna iz
europskog fonda (MRR 7.2.2.) i 150.000,00 kuna iz
Općinskog proračuna (prihod od zakupa, korištenja i
prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta).
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b) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste u
Starim Perkovcima – Hercegovačka ulica – nastavak
izgradnje
Ukupno: 500.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 500.000,00
kuna osigurat će se i to: 300.000,00 kuna iz
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,
100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna i
100.000,00 kuna Općinskog proračuna (prihod od
zakupa, korištenja i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta).
III GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA




Članak 3.
a) Izgradnja pješačkih staza u Starim
Perkovcima – Ulica Kolodvorska
Ukupno: 645.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
645.000,00 kuna osigurat će se i to: 225.000,00 kuna
iz Europskog fonda putem LAG-a i 420.000,00
kuna iz Općinskog proračuna (komunalni doprinos,
naknada za legalizaciju, komunalna naknada,
prihodi od poreza i prihodi od fiskalnog izravnanja
iz državnog proračuna)
b) Uređenje trga, centra i javnih površina u
Vrpolju
Ukupno: 1.950.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
1.950.000,00 kuna osigurat će se i to: 300.000,00
kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i europskih
fondova i 1.650.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna (prihodi od poreza, prihodi od fiskalnog
izravnanja iz državnog proračuna, prihodi od
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine).
IV JAVNA RASVJETA

Broj: 25

V GRAĐENJE GROBLJA
Članak 5.



a) Izrada idejnog projekta i troškovnika za
izgradnju pješačkih staza, vode i rasvjete na groblju
u Starim Perkovcima
Ukupno: 20.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu 20.000,00
kuna osigurat će se iz sredstava Općinskog
proračuna (grobno mjesto, grobna naknada i prihodi
od fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna).
b) Izrada idejnog projekta i troškovnika za
izgradnju pješačkih staza, vode i rasvjete na groblju
u Čajkovcima
Ukupno: 20.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 20.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (grobno
mjesto, grobna naknada, prihodi od poreza i prihodi
od fiskalnog izravnanja pomoći iz državnog
proračuna)

VI OPSKRBA PITKOM VODOM –
GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA
Članak 6.
a) Produženje vodovodne mreže u Starim
Perkovcima
Ukupno: 50.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (prihodi
od vodnog doprinosa, koncesije i korištenja
državnog poljoprivrednog zemljišta).
b) Izgradnja regionalnog vodovoda – cjevovod
kroz k.o. Vrpolje
Ukupno: 200.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 200.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (prihodi
od prodaje, zakupa i korištenja državnog
poljoprivrednog zemljišta i prihodi od komunalne
naknade).

Članak 4.
a) Revidiranje projektne dokumentacije i
troškovnika za izgradnju javne rasvjete u
Čajkovcima i izgradnja javne rasvjete
Ukupno: 500.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 500.000,00
kuna osigurati će se iz Općinskog proračuna (prihodi
od poreza i prihodi od fiskalnog izravnavanja iz
državnog proračuna)


VII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA
ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 
OTPADNIH VODA – KANALIZACIJA I
VODOODVODNJA
Članak 7.
a) Izrada Studijske i projektne dokumentacije
razvoja vodno – komunalne infrastrukture – Projekt
Brod 3
Ukupno: 20.000,00 kuna

Broj: 25
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Potrebna financijska sredstva u iznosu 20.000,00 kuna
osigurat će se iz Općinskog proračuna (prihodi od
zakupa, korištenja i prodaje državnog poljoprivrednog
zemljišta).
Članak 9.

Financijska sredstva za izvršenje navedenih
projekata u člancima 2., 3., 4., 5., 6. i 7 ovog Programa
predviđena su u iznosu od 4.555.000,00 kuna.
Članak 8.

Sredstva iz točke II., III., IV. ,V., VI. i VII. ovog
Programa raspoređuju se i troše za pojedine namjene u
skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 9.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije» .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/18-01/12
Urbroj : 2178/11-01/18-14
Vrpolje, 28. studeni 2018.g
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Članak 1.


Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2019. godini na području
općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to su:
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje javnih površina na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima
odvodnja oborinskih i drugih otpadnih voda,
održavanje javnih zelenih površina i čistoće
javnih površina,
održavanje groblja
održavanje javne rasvjete.
Članak 2.

Programom iz članka 1. ovog Programa utvrđuje
se:
-

opseg i opis poslova održavanja komunalne
infrastrukture s procjenom pojedinih troškova
po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
Članak 3.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.


Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu u
skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja donosi Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 2. ovog
Programa.
Članak 4.

U 2019. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 2. ovog Programa u općini
Vrpolje obuhvaća:

94.
Na temelju članka 72. i 73. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
62/18.) i članak 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,5/13.,
14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 18. sjednici održanoj 28. studeni 2018. godine
donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Vrpolje za 2019. godinu

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva
nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom na području općine Vrpolje, te nasipanje
poljskih putova
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
800.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava,
komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje, zakupa i
korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta,
šumskog doprinosa i prihoda od prenamjene
poljoprivrednog zemljišta.

Strana: 5960

»SLUŽBENI VJESNIK«

2. Održavanje javnih površina na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima

6. Javna rasvjeta
-

-

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

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 15.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
ostalih prihoda .
3. Odvodnja oborinskih i drugih otpadnih
voda
-

pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje
cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske putove na
području cijele općine po potrebi i uređenje
voda

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 30.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
ostalih prihoda.

Broj: 25

-

troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki,
ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične
rasvjete na području općine Vrpolje –
30.000,00 kuna
troškovi električne energije za javnu rasvjetu
– 300.000,00 kuna.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki
predviđaju se u ukupnom iznosu od 330.000,00
kuna, a financirat će se iz komunalne naknade,
komunalnog doprinosa i prihoda od poreza i prihoda
od poreza i prihoda od fiskalnog izravnanja iz
državnog proračuna.
Članak 5.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
članku 5. predviđaju se u ukupnom iznosu od
1.275.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema
dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade,
komunalnog doprinosa, grobne naknade, grobnog
mjesta, prihoda od korištenja, zakupa i prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta i koncesijske
naknade, prihoda od poreza, prihoda od fiskalnog
izravnanja iz državnog proračuna i ostalih prihoda.
Članak 6.

4. Održavanje javnih zelenih površina i
čistoće javnih površina
-

čišćenje i košnja trave, održavanje i njega
drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, oprema
na dječjem igralištu i čišćenje snijega na trgu,
pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred zgrade
općine i parkovima u općini Vrpolje.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 50.000,00 kuna, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade, komunalnog
doprinosa i prihoda od korištenja javnih
površina.
5.

Održavanje groblja

-

održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz
smeća sa groblja

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 50.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, grobne naknade, grobnog
mjesta i koncesijske naknade.


Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u « Službenom vjesniku Brodskoposavske županije «.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-15
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 25
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95.
Na temelju članka 117. stavka 1. i 5. Zakona
o s o c i j a l n o j s k r b i ( « N . N . » b r. 1 5 7 / 1 3 . ,
152/14.,99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.), članka 3.
Odluke o socijalnoj skrbi općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 21/14. ,
23/16. i 4/18.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj 28.
studeni 2018. godine donijelo je
PROGRAM
socijalne skrbi na području općine Vrpolje
za 2019. godinu
Članak 1.

Ovim Programom se određuje način
obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi,
korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje
prava, te druga pitanja značajna za obavljanje
djelatnosti socijalne skrbi.

Sukladno odredbama članka 117. Zakona o
socijalnoj skrbi, općine su obvezne u svom
Proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati
sredstva kojima se osiguravaju pomoć za
podmirenje troškova stanovanja, kao i za
ostvarivanje prava utvrđenim propisima u većem
opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.
Članak 2.

Program socijalne skrbi na ime čega je u
Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu
osigurano 580.000,00 kuna utvrđuju se sljedeći
oblici pomoći.
1. Pomoć za troškove stanovanja
Podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne
skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi i
Odlukom socijalnoj skrbi općine Vrpolje. Istom
Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prva
na pomoć kao i oblici pomoći a osigurano je
12.000,00 kuna.
2. Jednokratna novčana pomoć
Jednokratne novčane pomoći će se odobravati
najviše dva puta godišnje zbog teških okolnosti
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(bolesti ili druge nevolje - invalidnosti), a visina će
se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim
okolnostima u kojim živi podnositelj zahtjeva.
Načelnica općine odlučuje o realizaciji pojedinačnih
zahtjeva u iznosu do 3.000,00 kuna, a osigurano je
6.000,00 kuna.
3. Jednokratna novčana pomoć studentima
U Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu
osigurana su sredstva za pomoć studentima
(studentska pomoć) u iznosu od 60.000,00 kuna.
Načelnica općine odlučuje o realizaciji pojedinog
zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog redovnog
studenta je 1.500,00 kuna, za akademsku godinu
sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o
jednokratnoj novčanoj pomoći studentima s
područja općine Vrpolje.
4. Jednokratna novčana pomoć za novorođenu
djecu
U Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu
osigurana su sredstva za pomoć obiteljima za
novorođeno dijete s prebivalištem na području
općine Vrpolje u iznosu 50.000,00 kuna, odnosno za
svako novorođeno dijete po 2.000,00 kuna sukladno
uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o
jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu
s područja općine Vrpolje.
5. Pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza
učenicima srednjih škola
U Proračunu općine Vrpolje za 2019.godinu
osigurana su sredstva za dio ili razliku troškova
prijevoza srednjoškolcima koji pohađaju srednju
školu u Slavonskom Brodu i Đakovu u iznosu
45.000,00 kuna za školsku godinu 2018/2019.
godinu (drugo polugodište) i školsku godinu
2019./2020. godinu (prvo polugodište) i to onim
učenicima koji nemaju plaćene cjelokupne troškove
prijevoza iz nekih drugih zakonskih propisa i načina
(socijalni slučajevi, sufinanciranje od vršitelja
usluga i drugo).
Sredstva će se isplaćivati sukladno Odluci o
načinu, kriterijima i uvjetima za ostvarivanje ove
pomoći.
6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu
U Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu
osigurana su sredstva za poklon pakete za djecu koja
pohađaju redoviti program vrtića, male škole i
učenici prvih razreda u iznosu 5.000,00 kuna za
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blagdan Svetog Nikole, a oblik pomoći je pomoć
građanima i kućanstvima u naravi.

pribora za osnovnu školu za 2019/2020. godinu za
učenike s područja općine Vrpolje.

7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

11. Pomoć za građane i kućanstva u naravi

U cijelosti će se financirati najnužniji pogrebni
troškovi osobama kojima troškove nije dužan
financirati Centar za socijalnu skrb, ako umrla osoba
nije prije smrti osigurala sredstva za podmirenje
troškova (osiguranje, ušteđevina i dr.), te ako ne
postoje osobe koje bi morale i mogle snositi
pogrebne troškove ,a prema Rješenju Općinske
načelnice u iznosu do 2.000,00 kuna, a osigurano je
2.000,00 kuna sukladno odredbama Odluke o
socijalnoj skrbi, a oblik pomoći je pomoć građanima
i kućanstvima u naravi.

U Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu
osigurana su sredstva u iznosu 13.000,00 kuna za
pomoć građanima i kućanstvima u naravi za
nabavku bilježnica svim učenicima OŠ“Ivan
Meštrović“ i druge oblike pomoći.

8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne
naknade
U Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu
osigurana su sredstva za oslobađanje plaćanja
komunalne naknade u iznosu 7.000,00 kuna za
korisnike teškog materijalnog stanja o čemu će
odlučiti Općinska načelnica temeljem zamolbe.
9. Pomoć za sufinanciranje redovitog programa
Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje
U Proračunu općine za 2019. godinu osigurana su
sredstva za sufinanciranje dijela ekonomske cijene
redovitog programa rada u Područnom vrtiću
Vrpolje za predškolsku djecu – korisnike vrtića sa
područja općine Vrpolje u iznosu 240.000,00 kuna, a
sredstva će se odobravati Rješenjem Općinske
načelnice sukladno Odluci o sufinanciranju
redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni
vrtić Vrpolje za 2019. godinu.
10. Pomoć za sufinanciranje troškova školskih
udžbenika, nastavnih sredstava i ostalog školskog
pribora za osnovnu školu
U Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu
osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova
školskih udžbenika, nastavnih sredstava i ostalog
školskog pribora za učenike osnovne škole koji
pohađaju OŠ „Ivan Meštrović“ Vrpolje i imaju
prebivalište na području općine Vrpolje za školsku
godinu 2019/2020. u iznosu 120.000,00 kuna,
odnosno za svakog učenika maksimalno 500,00
kuna.
Rješenje o isplati odobravati će općinska načelnica
sukladno Odluci o sufinanciranju troškova školskih
udžbenika, nastavnih sredstava i ostalog školskog

12. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih
organizacija
Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih
organizacija u Proračunu općine Vrpolje za 2019.
godinu osigurana su sredstva za rad:
a) Crveni križ
20.000,00 kn
Sredstva će biti raspoređena Rješenjem općinske
načelnice, a na temelju zakonskih propisa.
13. Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za
uzdržavanje
Na temelju podataka od Centra za socijalnu skrb o
korisnicima prava na pomoć za uzdržavanje, izradit
će se Rješenja o ostvarivanju prava na ogrjev.
Sredstva za ogrjev osiguravaju se u državnom,
odnosno Županijskom proračunu, te nakon dostave
popisa doznačuju se u Proračun općine Vrpolje koja
je krajnji isplatitelj korisnicima prava na ogrjev u
iznosu do 35.000,00 kn.
Članak 3.
Pojedinačna prava iz ovog Programa osigurat će se
osobama ili udrugama koje imaju prebivalište na
području općine Vrpolje, a u iznimnim slučajevima i
sa područja Brodsko-posavske županije.
Članak 4.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinska načelnica koja sve oblike navedene
pomoći odobrava Rješenjem.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
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financijskoj potpori kojima će se definirati prava,
obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog
Javnog natječaja i Pravilnika o financiranju javnih
potreba na području općine Vrpolje.
II ŠPORT
Članak 2.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

96.
Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („N.N.“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.),
Zakona o športu („N.N.“ br. 71/06., 150/08., 124/10.,
124/11., 86/12. 94/13., 85/15. i 19/16.), Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („N.N.“ br.
10/97.,107/07. i 94/13.), Zakona o udrugama („N.N.“
br. 74/14. i 70/17.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
9/09.,5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj 28. studeni
2018. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u području društvenih djelatnosti
za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu
općine Vrpolje za 2019. godinu
I

KULTURA
Članak 1.


Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2019.
godinu za potrebe kulture 140.000,00 kuna kako
slijedi:

a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE

(nabavka knjižne i ne knjižne građe, materijalni i
drugi troškovi, djelatnik knjižnice i dr.)

Sredstva su osigurana u iznosu 80.000,00 kuna.


Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 2019.
godinu za potrebe športa i rekreacije 150.000,00 kuna.
Sredstva u iznosu 120.000,00 kuna rasporediti će se
korisnicima prema programima rada i projektima koji
budu udovoljavali uvjetima Javnog natječaja.

Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o
financijskoj potpori kojima će se definirati prava,
obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog
Javnog natječaja i Pravilnika o financiranju javnih
potreba na području općine Vrpolje.

Ostala sredstva u iznosu 30.000,00 kuna utrošit će
se za troškove režija za sportske objekte koje se plaćaju
iz Općinskog proračuna (el.energija, voda i plin) za
sportske klubove koji koriste sportske objekte u
vlasništvu općine Vrpolje.
III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ
Članak 3.
a) Predškolski odgoj – obavezni program predškole
– mala škola
Općina Vrpolje osigurala je u Proračun općine Vrpolje
za 2019. godinu za potrebe obaveznog programa
predškole – male škole iznos od 70.000,00 kuna.
Obavezni program predškole – male škole organizirat
će se u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci i Stari
Perkovci, temeljem Ugovora sa pravnom osobom
ovlaštenom za provođenje programa predškole.
b)

Školski odgoj

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2019. godinu za potrebe školskog odgoja
15.000,00 kuna za O.Š. «Ivan Meštrović» Vrpolje.

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika, a
odobravaju se na temelju zamolbe.
IV  VJERSKE ZAJEDNICE


b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na
području općine Vrpolje

Sredstva su osigurana u iznosu 60.000,00 kuna, a
sredstva će rasporediti korisnicima prema programima
rada i projektima koji budu udovoljavali uvjetima
Javnog natječaja.

Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o

Članak 4.

Općina Vrpolje je osigurala u Proračunu općine
Vrpolje za 2019. godinu 5.000,00 kuna kako slijedi:
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a) Župani uredi na području općine Vrpolje –
5.000,00 kn

Broj: 25

VII OSTALE ODREDBE
Članak 7.

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima punjenja
Proračuna, odnosno po potrebi korisnika, a
odobravaju se na temelju zamolbe.
V UDRUGE GRAĐANA
Članak 5.

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2019. godinu 42.000,00 kuna za potrebe
udruga građana (braniteljska udruga, udruga
umirovljenika, lovne udruge, konjogojske udruge
itd.).

Financijska sredstva u iznosu 40.000,00 kuna
rasporediti će se korisnicima prema programima
rada i projektima koji budu udovoljavali uvjetima
Javnog natječaja.
Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o
financijskoj potpori kojima će se definirati prava,
obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog
Javnog natječaja i Pravilnika o financiranju javnih
potreba na području općine Vrpolje.
Ostala sredstva u iznosu 2.000,00 kuna utrošiti će se
za troškove režija za objekte koje koriste udruge, a
plaćaju se iz Općinskog proračuna (el.energija,
voda) i u vlasništvu su općine Vrpolje.


Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba na području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu iznose
452.000,00 kuna, a isplaćivati će se na žiro račun
udruge ili ustanove, a sve odobreno Ugovorom ili
Rješenjem.
Članak 8.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice, a primjenjivat će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim
zakonskim propisima.
Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/18-01/12
Urbroj : 2178/11-01/18-17
Vrpolje, 28. studeni 2018. g.

VI OSTALE UDRUGE I USTANOVE
Članak 6.
a) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2019. godinu 10.000,00 kuna za članarinu
LAG-a „Slavonska ravnica“ Vrpolje.

Predviđena sredstva isplatit će se prema
mogućnostima punjenja Proračuna, a u skladu sa
Odlukom o plaćanju članarine LAG-a „Slavonska
ravnica“ Vrpolje za 2019. godinu.
b) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2019.godinu 20.000,00 kuna za ostale
donacije (novoosnovane udruge, pomoć udrugama
sa područja općine Vrpolje za izvanredne
manifestacije, udruge koje nisu na području općine
Vrpolje, ustanove i dr.) a da rade za korist općine
Vrpolje.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 25
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Članak 2.

97.
Na temelju članka 43. i 45. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), članka 16., 70. i
72. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ br. 82/15) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj
28. studeni 2018.godine donijelo je
PROGRAM

 Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa financiranja vatrogastva i zaštite od
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2019. godinu iznose 215.000,00 kuna, a
raspoređuju se u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda i zakonskim propisima.
Članak 3.
 Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice, a primjenjivati će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim
zakonskim propisima.

financiranja vatrogastva i zaštite od požara i
sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2019. godinu
Članak 1.
 Sukladno zakonskim propisima i potrebama
općine Vrpolje u Proračunu općine Vrpolje za 2019.
godinu predviđena su financijska sredstva za
financiranje vatrogastva i zaštite od požara i sustava
civilne zaštite kako slijedi:

Članak 4.
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-18
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.

I. VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA
1. Tekuće donacije za vatrogastvo i zaštitu od
požara – ukupno 120.000,00 kuna, a raspoređuju se
kako slijedi:
- Za financiranje redovne djelatnosti – redovna
sredstva u iznosu 110.000,00 kuna isplatit će se na
poslovni račun VZO Vrpolje
- Izvanredna sredstva u iznosu 10.000,00 kuna
koristit će se za izvanredne potrebe vatrogastva i
zaštite od požara
2. Kapitalne donacije za vatrogastvo i zaštitu od
požara – ukupno 60.000,00 kuna za ulaganja u
vatrogasne objekte i opremu
UKUPNO = 180.000,00 kuna
II. CIVILNA ZAŠTITA
1. Tekuće donacije HGSS – stanici Slavonski
Brod – ukupno 5.000,00 kuna
2. Tekuće i kapitalne donacije – stožer civilne
zaštite – ukupno 30.000,00 kuna za Procjenu rizika
od velikih nesreća redovito tekuće ažuriranje
priloga i podataka iz sadržaja dokumenata, oprema
i drugo.
UKUPNO = 35.000,00 kuna

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

98.
Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj
28. studeni 2018. godine donijelo je
PROGRAM
kapitalnih i dodatnih ulaganja na imovini u
vlasništvu općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja
na imovinu neprofitnih organizacija na
području općine Vrpolje za 2019. godinu
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Ovim Programom određuju se poslovni objekti
koji će se graditi i objekti na kojima će se vršiti
dodatna ulaganja koji su u vlasništvu općine Vrpolje
i dodatna ulaganja na poslovnim objektima
neprofitnih organizacija na području općine Vrpolje
za 2019. godinu sa opisom poslova, procjenom
troškova i izvorom financiranja.
Članak 2.

Planirana kapitalna ulaganja na poslovnim
objektima u 2019.godini su slijedeća:
1. IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE U
VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 6.300.000,00 kuna
Izvori financiranja: 6.000.000,00 kuna iz Fonda
EU
300.000,00 kuna iz Općinskog proračuna
2. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ZA IZGRADNJU DOMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE U VRPOLJU – STARAČKI DOM
Plan financijskih sredstava: 450.000,00 kuna
Izvori financiranja : 450.000,00 kuna iz
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
putem EU fondova
3. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ZA DOGRADNJU VATROGASNOG DOMA U
STARIM PERKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 150.000,00 kuna
Izvori financiranja : 150.000,00 kuna iz
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
putem EU fondova.

Broj: 25

2. ENERGETSKA OBNOVA NOGOMETNOG
OBJEKTA U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 510.000,00 kuna
Izvori financiranja: 250.000,00 kuna iz Fonda za
zaštitu okoliša i 260.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
3. ENERGETSKA OBNOVA RUKOMETNOG
OBJEKTA U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 360.000,00 kuna
Izvori financiranja: 180.000,00 kuna iz Fonda za
zaštitu okoliša i 180.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
4. REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA
JAVNE GRAĐEVINE SPORTSKE NAMJENE U
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 890.000,00 kuna
Izvori financiranja: 890.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
5. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 30.000,00 kuna
Izvori financiranja: 30.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
Članak 4.

Planirana kapitalna ulaganja na imovini
neprofitnih organizacija u 2019.godini su sljedeća:
1. UREĐENJE CRKVE ROĐENJA SV. IVANA
KRSTITELJA U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 80.000,00 kuna
Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz Ministarstva
kulture i 30.000,00 kuna iz Općinskog proračuna

Članak 3.

Planirana dodatna ulaganja na poslovnim
objektima u 2019.godini su sljedeća:
1. REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U
POSLOVNO-STAMBENU GRAĐEVINU U
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 1.100.000,00 kuna
Izvori financiranja: 500.000,00 kuna iz
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije i 600.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna

2. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U
VRPOLJU I OKOLIŠA
Plan financijskih sredstava: 30.000,00 kuna
Izvori financiranja: 30.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
3. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U
STARIM PERKOVCIMA I OKOLIŠA
Plan financijskih sredstava: 50.000,00 kuna
Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna

Broj: 25
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Ukupna planirana financijska sredstva iz članka
2., 3. i 4. ovog Programa u iznosu 9.950.000,00 kuna
raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s
dinamikom ostvarivanja vlastitih prihoda i kapitalnih
prihoda iz drugih proračuna i europskih fondova.

i uređenje objekata i druge investicije, sredstva u
iznosu od 210.000,00 kuna raspoređuju se:
- 130.000,00 kuna za neprofitne organizacije –
udruge i to: 60.000,00 kuna za vatrogastvo i 70.000,00
kuna za lovačke udruge,
- 80.000,00 kuna za neprofitne organizacije – Crkva
Vrpolje, Župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja Vrpolje

Članak 6.

Članak 3.


Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.

 Ukupna financijska sredstva za realizaciju
Programa kapitalnih donacija neprofitnim
organizacijama i udrugama sa područja općine Vrpolje
za 2019. godinu raspoređuju se u skladu s dinamikom
ostvarenja prihoda i potrebna korisnika.

Članak 5.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-19
Vrpolje, 28. studeni 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 4.
 Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice i primjenjivat će se sukladno
Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i drugim zakonskim
propisima i aktivnostima općine Vrpolje.
Članak 5.
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.

99.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj 28. studeni
2018.godine donijelo je

Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-20
Vrpolje, 28. studeni 2018.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

PROGRAM
kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama i
udrugama sa područja općine Vrpolje
za 2019. godinu
Članak 1.
 Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2019.godinu za potrebe neprofitnih organizacija ili
udruga sa područja općine Vrpolje za kapitalne
donacije 210.000,00 kuna za njihove projekte.
Članak 2.
 Za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i
udrugama za nabavu opreme vozila, strojeva, sanacije

100.
Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17. ) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09, 5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 9. sjednici održanoj 16.
veljače 2018. godine donijelo je
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upravljanja i raspolaganja
nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje za
2019. godinu
Članak 1.
UVOD
 Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u
vlasništvu općine Vrpolje za 2019.godinu (u
daljnjem tekstu: Plan) izrađuje se u skladu sa
Strategijom upravljanja i raspolaganja
nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje za
razdoblje od 2016. – 2021. godine.
 Planom se određuju kratkoročni ciljevi i
smjernice upravljanja nekretninama te izvedbene
mjere u svrhu provođenja.
Članak 2.
UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE
POSLOVNIM PROSTORIMA
 Poslovnim prostorima koji su u vlasništvu općine
Vrpolje upravlja se i raspolaže temeljem odredbi
Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora
(„Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15) i Odluci o
načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/14 i
10/15).
Na osnovu navedenih propisa na području
općine Vrpolje u zakupu je 4 poslovna prostora
temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora i
zakupoprimci su (BOSO d.o.o. Vinkovci – trgovina
u Zgradi općine, Marija Tečer,dr.med., Slav.Brod –
ambulanta u Starim Perkovcima, Dječji vrtić
„Zvrk“, Đakovo – dječji vrtić u Vrpolju i H.T.d.d.
Zagreb – prostor u P.C. „Valentino za smještaj
elektroničke komunikacijske infrastrukture).).
 Za poslovne prostore za koje ističe zakup,
raspisati će se Javni natječaj za zakup poslovnog
prostora.
 Planirani iznos prihoda od zakupa poslovnih
prostora u 2019. godini je 100.000,00 kuna.
 Dio poslovnih prostora dodijeljen je udrugama
(športske udruge, kudovi, braniteljske udruge,
lovačka udruga i LAG „Slavonska Ravnica“)
temeljem Odluke o davanju poslovnih prostora u
vlasništvu općine Vrpolje na privremeno korištenje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
13/15) s kojima smo sklopili Ugovore o
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privremenom korištenju poslovnog prostora (13
ugovora). Za neke poslovne prostore za koje su se
stekli svi uvjeti dodijeliti ćemo pojedinim udrugama
koje ih koriste sukladno općinskim aktima.
 Poslovne prostore kao što su općinska vijećnica
dodjeljujemo na privremeno korištenje političkim
strankama i nekim pravnim osobama kao što su
osiguravajuća društva temeljem istog općinskog
akta, odnosno Odluke.
 Općina Vrpolje gospodari objektima ili
prostorima pažnjom dobrog gospodara i dalje će se
kontinuirano nastaviti ulagati u objekte i prostore
koje Općina Vrpolje koristi za potrebe općinske
uprave kao i druge poslovne prostore u vlasništvu
općine Vrpolje na osnovi usvojenog Programa
kapitalnih i dodatnih ulaganja na imovini u
vlasništvu općine Vrpolje za 2019.godinu.
 Općina Vrpolje nastojati će racionalno i
učinkovito upravljati poslovnim prostorima na
način da oni poslovni prostori koji su potrebni
općinskoj upravi budu i stavljeni u funkciju koja će
služiti racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju
uprave. Svi poslovni prostori moraju se ponuditi bilo
kroz davanje u zakup ili dodjeljivanju na privremeno
korištenje.
Članak 3.
UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE
DRUŠTVENIM DOMOVIMA
 Na području općine Vrpolje u svakom naselju
postoji Društveni dom ili Dom kulture koji ima
dvorane koja se daje u privremeno korištenje ili
zakup sukladno odredbama Odluke o davanju u
privremeno korištenje dvorana u društvenim
domovima na području općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/15) za
razne potrebe (svatovi, krstitke, karmine i dr.) te za
druge manifestacije (zabave, koncerte, političke
skupove i dr.).
Planirani iznos prihoda od zakupa ili
korištenja dvorana u 2019. godini je 30.000,00 kuna.
Općina Vrpolje gospodari objektima ili
prostorima tj. Društvenim domovima u kojima se
nalaze dvorane te će i u buduće ulagati u iste na
osnovi usvojenog Programa kapitalnih i dodatnih
ulaganja na imovini u vlasništvu općine Vrpolje za
2019. godinu.
Članak 4.
 Na temelju usvojenog Programa kapitalnih i
dodatnih ulaganja na imovini u vlasništvu općine
Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovinu neprofitnih
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organizacija na području općine Vrpolje za
2019.godinu za dodatna ulaganja na poslovnim
objektima (rekonstrukcija, uređenje, sanacija ,
dogradnja) za 2019. godinu predviđen je rashod u
iznosu od 9.790,00 kuna za poslovne objekte u
vlasništvu općine Vrpolje.
Članak 5.
UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE
GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM
 U Registru nekretnina općine Vrpolje, u
vlasništvu općine Vrpolje nalazi se i građevinsko
zemljište. Važećim prostornim planovima
predviđena je i namjena tog građevinskog zemljišta.
 Dio zemljišta u vlasništvu općine Vrpolje nalazi
se u Poslovnim zonama u Vrpolju – Vašarište i u
Starim Perkovcima – Trnjače i predstavlja potencijal
za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta, no
međutim nema zainteresiranosti za navedeno
zemljište.
 Za dio građevinskog zemljišta gdje se nalaze
stanovi koji se otkupljuju (Ulica Josipa Gola) izvršili
smo utvrđivanje građevne čestice, parcelaciju i
utvrdili vrijednost nekretnine putem procjene
ovlaštene osobe te ćemo pristupiti prodaji zemljišta
temeljem Odluke o gospodarenju nekretninama u
vlasništvu općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 14/11).
Na osnovu iste Općinske Odluke provesti ćemo
prodaju dijela građevinskog zemljišta gdje je
izgrađen PC „Valentino“ u centru Vrpolja budući
smo izvršili etažiranje i utvrdili površine i dijelove
zemljišta koji pripadaju pojedinim poslovnim
prostorima u PC „Valentino“ što je sve i provedeno u
zemljišnim i katastarskim knjigama.
 Planirani iznos prihoda od prodaje građevinskog
zemljišta u 2019.godini je 100.000,00 kuna.
Članak 6.
UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE JAVNIM
POVRŠINAMA
 Sukladno odredbama Odluke o porezu na
korištenje javnih površina na području općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 23/17) i Odluke o trgovini na malo
izvan prodavaonica pokretnom prodajom na
području općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 14/14.) upravljamo
i raspolažemo javnim površinama.
Temeljem navedenih općinskih akata izdajemo
Zaključke o odobravanju korištenja javnih površina,
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Rješenja o utvrđivanju poreza za korištenje
općinskih javnih površina i Odluke o trgovini na
malo izvan prodaje, pokretnom prodajom na
području općine Vrpolje za korištenje javnih
površina za ugostiteljske terase, kioske, panoe,
pokretne trgovine, prodaju voća i povrća i drugo.
Planirani iznos prihoda od korištenja javnih
površina u 2019.godini je 40.000,00 kuna.
Temeljem usvojenog Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području općine
Vrpolje za 2019.godinu održavamo javne površine.
Članak 7.
UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
 U Registru nekretnina općine Vrpolje u
vlasništvu općine Vrpolje nalazi se i manji dio
poljoprivrednog zemljišta koje smo dali u zakup
temeljem zakonskih propisa na rok od 3 i 5 godina, te
ćemo po isteku zakupa ponovno raspisati javni
natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu općine Vrpolje.
 Planirani iznos prihoda od zakupa općinskog
poljoprivrednog zemljišta u 2019.godini je 5.000,00
kuna.
Članak 8.
NERAZVRSTANE CESTE
 Nerazvrstane ceste u vlasništvu općine Vrpolje
kao i nerazvrstane ceste, odnosno poljski putevi kao
javno dobro u općoj uporabi održavaju se sukladno
usvojenom Programu održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Vrpolje za
2019.godinu, Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za
2019.godinu te Programa održavanja nerazvrstanih
cesta na području općine Vrpolje za 2019.godinu u
skladu s planiranim sredstvima i izvorima
financiranja.
 Sukladno Programu održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Vrpolje za
2019.godinu planira se uložiti u održavanje
nerazvrstanih cesta i poljskih puteva (nasipanje
nerazvrstanih cesta i poljskih puteva kamenim
agregatom) iznos od 800.000,00 kuna te 30.000,00
kuna za odvodnju atmosferskih voda (pročišćavanje
i kopanje kanala i postavljanje cijevi) uz
nerazvrstane ceste i poljske puteve što je također
navedeno i u Programu održavanja nerazvrstanih
cesta na području općine Vrpolje za 2019. godinu.
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 Temeljem Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za
2019.godinu u građenje nerazvrstanih cesta planirano
je uložiti 1.150.000,00 kuna.
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dužna je do 31. ožujka tekuće godine dostaviti
Općinskom vijeću općine Vrpolje na usvajanje
Izvješće o izvršavanju Plana upravljanja i raspolaganja
nekretninama u vlasništvu općine Vrpolje za
prethodnu godinu.

Članak 9.
Članak 13.
OBJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
 Objekti komunalne infrastrukture odnose se na
groblja – mrtvačnice koji su upisane u Registar
nekretnina općine Vrpolje i u vlasništvu su općine
Vrpolje održavaju se sukladno Programu održavanja
komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje
za 2019.godinu za čega su predviđena sredstva u
iznosu od 50.000,00 kuna i grade se sukladno
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Vrpolje za 2019.godinu za čega
su predviđena sredstva u iznosu 40.000,00 kuna.

 Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-21
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 10.
SPORTSKI OBJEKTI
 U Registru nekretnina općine Vrpolje u vlasništvu
općine Vrpolje nalaze se i sportski objekti u svim
naseljima na području općine Vrpolje (nogometno
igralište i rukometno igralište s objektima) te je
njihova rekonstrukcija i dogradnja planirana
Programom kapitalnih i dodatnih ulaganja na imovini
u vlasništvu općine Vrpolje za 2019.godinu i to u
iznosu od 1.760.000,00 kuna.
 Sportske objekte kako je već navedeno dodijelili
smo udrugama temeljem Odluke o davanju poslovnih
prostora u vlasništvu općine Vrpolje na privremeno
korištenje te smo zaključili Ugovore o privremenom
korištenju poslovnog prostora na 4 godine uz plaćanje
naknade i kada ugovori isteknu ponoviti ćemo
postupak davanja poslovnih prostora.

101.
Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( „Narodne novine“ br. 68/18.),
temeljem članka 107. i 108. Zakona o cestama
(„Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i
92/14), članka 6. Odluke o nerazvrstanim cestama na
području općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 10/14) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ br. 9/09.,5/13., 14/14. i 1/18.) Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj
28. studeni 2018.g. donijelo je

Članak 11.
PROGRAM
 Općina Vrpolje će upravljati i raspolagati
racionalno i učinkovito s nekretninama u vlasništvu
općine Vrpolje temeljem ovog Plana i svih općih akata
vezanim za nekretnine, odnosno imovinu u vlasništvu
općine Vrpolje.
Članak 12.
 Općinska načelnica osim što informira Općinsko
vijeće vezano za nekretnine na sjednicama Općinskog
vijeća i što podnosi Izvješće o svojem radu gdje
izvještava vijećnike Općinskog vijeća i javnost o
stanju nekretnina, odnosno imovine općine Vrpolje

održavanja nerazvrstanih cesta na području
općine Vrpolje za 2019. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena
sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta u na
području općine Vrpolje za 2019. godinu.
Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se
prema postojećoj kategorizaciji cesta. Održavanje
nerazvrstanih cesta obavlja Građenje Rašić d.o.o.
temeljem Ugovora iz 2016. godine.
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Članak 2.

Temeljem Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području općine Vrpolje za 2019.
godinu za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava
komunalne naknade, komunalnog doprinosa,
prihoda od raspolaganja državnim poljoprivrednim
zemljištem, prihoda od šumskog doprinosa,
prenamjene poljoprivrednog zemljišta i drugih
izvora u Općini Vrpolje za 2019.g. utvrđeno je
godišnje održavanje nerazvrstanih cesta u
predvidivom iznosu od 800.000,00 kn za održavanje
nerazvrstanih cesta i poljskih putova te 50.000,00
kuna za odvodnju atmosferskih voda.
Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta čini
skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom
većeg dijela ili cijele godine na cestama, sa
svrhom održavanja prohodnosti i tehničke
ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima,
a obuhvaća:
-
nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova kamenim agregatom (tucanikom)
-
održavanje bankina
-
čišćenje snijega
-
iskop kanala uz nerazvrstane ceste
-
izmuljivanje postojećih kanala i dr.

- Održavanje asfaltiranih cesta, obuhvaća
održavanje asfaltiranih prometnica (cesta,
parkirališta, staza i nogostupa) sa potrebnim
sanacijama i popravcima kolnika.
- Održavanje bankina, obuhvaća održavanje,
košnju i uređivanje bankina na svim cestama i
putovima.
- Hitni popravci i intervencije u svrhu
osiguranja odvijanja prometa, obuhvaćaju
izvedbu hitnih i nepredviđenih radova.
Članak 5
.
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj : 2178/11-01/18-22
Vrpolje, 28. studeni 2018.g
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 3.
Navedeni radovi obavljaju se tijekom cijele
godine, ovisno o stanju cesta i poljskih putova, kao i
ovisno o vremenskim prilikama i potrebama
održavanja te prema ostvarivanju prihoda u
Proračunu.
Članak 4.
Opseg održavanja odnosi se na održavanje
neasfaltiranih i asfaltiranih cesta te poljskih putova.
Radovi na redovnom i izvanrednom održavanju za
2019. godinu predviđeni su ovim godišnjim
programom koji obuhvaća sljedeće radove: 
- održavanje šljunčanih cesta i poljskih putova
- održavanje asfaltiranih cesta
- održavanje bankina
- hitni popravci i intervencije u svrhu osiguranja
odvijanja prometa
- Održavanje šljunčanih cesta, obuhvaća
održavanje svih šljunčanih nerazvrstanih cesta,
poljskih putova i ostalih putova na općinskom
području. Zamjetan je trend sve većeg opsega i
pojačanog održavanja ovih putova, zbog njihovog
sve većeg korištenja.
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102.
Na temelju članka 49.stavka 4. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br.
20/18.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
9/09, 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 18. sjednici održanoj 28. studeni
2018. godine donijelo je
PROGRAM
korištenja prihoda ostvarenih od zakupa
prodaje i privremenog korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine
Vrpolje za 2019. godinu
Članak 1.


U Proračunu općine Vrpolje za 2019.godinu
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predviđen je prihod od zakupa, prodaje i privremenog
korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Vrpolje u
iznosu od 1.250.000,00 kuna.

Prihod u iznosu 1.250.000,00 kuna raspoređuje se
na prihode od oblika raspolaganja:
- 480.000,00 kuna – zakup i privremeno korištenje
- 270.000,00 kuna – dugogodišnji zakup
- 500.000,00 kuna - prodaja
Članak 2.

Ostvareni prihodi od zakupa i privremenog
korištenja, dugogodišnjeg zakupa i prodaje, odnosno
financijska sredstva koristiti će se ili utrošiti za
katastarsko-geodetske usluge, podmirenje dijela
stvarnih troškova u vezi s provedbom Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, nasipanje i
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova,
održavanje kanalske mreže, uređenje i izgradnja
ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu,
sufinanciranje rada LAG-a i sufinanciranje aktivnosti
izrade projekata i ostalih dokumenata za provedbu
mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja.
Članak 3.

Planirani prihodi u iznosu od 1.250.000,00 kuna
utrošit će se za sljedeće:
Geodetsko-katastarske usluge (sređivanje
zemljišno-knjižnog stanja nerazvrstanih cesta,
izdavanje gruntovnih i posjedovnih listova,
troškovi u vezi s provedbom Programa
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta itd) 

= 50.000,00 kuna
Članarina LAG-u „Slavonska Ravnica“ 
= 10.000,00 kuna
Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova = 750.000,00 kuna
Održavanje kanalske mreže


= 30.000,00 kuna
Projektna dokumentacija i izgradnja komunalne
odnosno ruralne infrastrukture (ceste, građenje
vodovodnog sustava i odvodnje – kanalizacije) 
= 400.000,00 kuna
Izrada projekata i ostale dokumentacije za
provedbu mjere potpore iz Programa ruralnog
razvoja




= 10.000,00 kuna
UKUPNO:
= 1.250.000,00 kuna

Broj: 25
Članak 4.


Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-23
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

103.
Na temelju članka 25. stavka 8. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br.
20/18.) i članku 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13.,
14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 18. sjednici održanoj 28. studeni 2018.godine
donijelo je
PROGRAM
korištenja prihoda od naknade za

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na
području općine Vrpolje za 2019. godinu
Članak 1.

U Proračunu općine Vrpolje za 2019.godinu
predviđen je prihod od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta na području općine Vrpolje
u iznosu od 5.000,00 kuna.
Članak 2.

Ostvareni prihodi od naknade za promjenu

namjene
poljoprivrednog zemljišta na području općine
Vrpolje, odnosno financijska sredstva koristit će se ili
utrošiti za održavanje nerazvrstanih cesta, odnosno
nasipanje kamenim agregatom poljskih putova kako bi
poljoprivrednici imali bolje uvjete pristupa svojim
poljoprivrednim parcelama i površinama.

Broj: 25
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Članak 3.


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

Strana: 5973

izgradnju pješačkih staza u naselju Stari Perkovci
– Ulica Kolodvorska
Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.

Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-24
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Klasa: 021-05/18-01/12
Urbroj: 2178/11-01/18-25
Vrpolje, 28. studeni 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

104.
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12., 143/13. i 65/17.) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i
1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 18.
sjednici održanoj 28. studeni 2018. godine donijelo je
PROGRAM
korištenja prihoda od naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na
području općine Vrpolje za 2019. godinu
Članak 1.

U Proračunu općine Vrpolje za 2019. godinu
predviđen je prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada na području općine
Vrpolje u iznosu od 80.000,00 kuna.
Članak 2.

Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno financijska
sredstva koristit će se ili utrošiti za poboljšanje
komunalne infrastrukture sukladno Programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini
Vrpolje za 2019. godinu i to za:

105.
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o
proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12,
15/15) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 9/09.,
5/13.,14/14. i 1/18.) , Općinsko vijeće općine Vrpolje
je na svojoj 19. sjednici, održanoj 18. prosinca
2018.godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Vrpolje za
2018. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
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.
PRORAČUN 2018
(prva izmjena)

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN 2018

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA

15.824.201,35

-6.664.000,00

9.160.201,35

7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE
3 RASHODI

615.000,00
5.721.000,00

-100.000,00
30.000,00

515.000,00
5.751.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
.IMOVINE

11.253.000,00

-6.794.000,00

4.459.000,00

0

-534.798,65

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU
ZAJMOVA
NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- manjak prihoda
VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+
RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

-534.798,65

-

-

-

-

-

-

534.798,65

0

534.798,65

--

--

--

Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog viška prihoda
Proračuna.

Broj: 25
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Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa
na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.
siječnja 2018.godine i bit će objavljena u
«Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa:021-05/18-01/13
Ur.broj: 2178/11-01/18-2
Vrpolje, 18. prosinac 2018 .g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Šimundić, v.r.
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106.
Na temelju članka 16., 34. i 39. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i
15/15) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13.,
14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 19. sjednici održanoj 18. prosinca 2018.
godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa
općine Vrpolje za razdoblje
2018. – 2020. godine
Članak 1.

Plan razvojnih programa općine Vrpolje za
razdoblje 2018.-2020. godine („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 23/17. i 18/18.)
mijenja se i glasi:
Članak 2.

Ovim Planom razvojnih programa općine
Vrpolje za razdoblje 2018-2020. godine utvrđuju se
ciljevi i prioriteti razvoja općine Vrpolje povezanih s
programskom i organizacijskom klasifikacijom
Proračuna općine Vrpolje kako slijedi:

58

59,60

64,65
70,71,72,73,74

I
1.

2.

II
1.
2.

77,78,108
79,80,109

81,82,110

111

84
86
94

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

III

POZICIJA

Red.br.

42141
42141
42147

42131

42131

4213
42131

4212
45112

38212

3821

KONTO
RAČUN

IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTUREKAPITALNA ULAGANJA
Izgradnja pješačkih staza i parkirališta
Izgradnja – rekonstrukcija
nerazvrstane ceste – Grobljanska ul.
St. Perkovci
Izgradnja – rekonstrukcija
nerazvrstane ceste – Hercegovačka
ul. Stari Perkovci
Izgradnja – rekonstrukcija
nerazvrstane ceste – Grobljanska ulica
u Čajkovcima
Izgradnja vodovoda
Odvodnja – kanalizacija – projekti
Izgradnja javne rasvjete
UKUPNO:

Kapitalne donacije neprofitnim org.
Kap.donacije – vatrogasni i lovački
domovi i ostali objekti i oprema
Kap.donacije – uređenje crkve
UKUPNO:
POSLOVNI OBJEKTI
Izgradnja eko-etno kuće
Dodatna ulaganja na poslovnim
objektima (stara škola, društveni
domovi, mrtvačnice i sportski
objekti)
UKUPNO:

OPIS ULAGANJA

164.000,00
50.000,00
120.000,00
2.246.000,00

25.000,00

700.000,00

540.000,00
647.000,00

1.535.000,00

30.000,00
1.505.000,00

100.000,00
260.000,00

160.000,00

2018.

2.565.000,00

9.760.000,00

210.000,00

2019.

2.800.000,00

7.420.000,00

200.000,00

2020.
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1.
2.
3.
4.

V

1.
2.
3.
4.

IV

33
34
35
36

100
101
102
103,104,106

4221
4222
4223
4227

4214
42112
42637
4214

OSTALA KAPITALNA
ULAGANJA
Poslovna zona
Građevinsko zemljište
Prostorni plan - izmjene
Uređenje trgova i javnih površina –
centra
UKUPNO:
KAPITALNA ULAGANJA OPREMA
Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene
UKUPNO:
UKUPNO I, II, III, IV i V
273.000,00
4.719.000,00

103.000,00
19.758.000,00

500.000,00

1.679.000,00

40.000,00
10.000,00
3.000,00
220.000,00

7.120.000,00

20.000,00
25.000,00
10.000,00
350.000,00

100.000,00
11.520.000,00

500.000,00

1.000.000,00

Broj: 25
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Članak 3.

ODLUKU


Za realizaciju kapitalnih projekata iz članka 2.
Ovog Plana planiraju se u 2018.godini sljedeći
izvori financiranja:
I. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
– 260.000,00 kn: Općinski i Državni proračun
II. Poslovni objekti – 1.535.000,00; Državni
proračun i Općinski proračun
III. Komunalna infrastruktura – 2.246.000,00:
Prihodi iz EU fondova, Državni proračun,
Županijski proračun, Općinski proračun
IV. Ostala kapitalna ulaganja – 405.000,00:
Općinski proračun i državni proračun
V. Kapitalna ulaganja u opremu – 273.000,00:
Općinski proračun

o izmjeni i dopuni Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Vrpolje za 2018. godinu

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Plana razvojnih
programa općine Vrpolje za razdoblje 2018. – 2020.
godine sastavni je dio Proračuna općine Vrpolje za
2018.godinu, primjenjuje se od 1. siječnja 2018.
godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/13
Urbroj: 2178/11-01/18-3
Vrpolje, 18. prosinac 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Vrpolje za 2018.godinu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
23/17. i 18/18.) mijenja se i glasi:
Članak 2.

Ovim Programom određuje se izgradnja
komunalne infrastrukture na području općine
Vrpolje za 2018. godinu, a odnosi se na:
nerazvrstane ceste
javne površine na kojima nije dopušten
promet motornih vozila
javnu rasvjetu
groblja
vodoopskrbni sustav
odvodnju i pročišćavanje voda
Ovim Programom određuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja i
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa, s naznakom izvora
financiranja.
II GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 3.

107.
Na temelju članka 67., 68. i 69. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
68/18.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»
broj 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 19. sjednici održanoj 18.
prosinca 2018. godine, donijelo je

a) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste u
Starim Perkovcima – Grobljanska ulica
Ukupno: 647.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 647.000,00
kuna osigurat će se iz i to: 522.000,00 kuna iz
europskog fonda (MRR 7.2.2.) i 125.000,00 kuna
iz Općinskog proračuna (prihodi od poreza –
fiskalno izravnanje iz državnog proračuna,
komunalni doprinos i komunalna naknada).
b) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste
u Starim Perkovcima – Hercegovačka ulica
Ukupno: 700.000,00 kuna
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Potrebna financijska sredstva u iznosu 700.000,00
kuna osigurat će se i to: 315.000,00 kuna iz
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i
385.000,00 kuna iz Općinskog proračuna ( prihodi
od poreza, prihodi od fiskalnog izravnanja iz
državnog proračuna, komunalni doprinos i
komunalna naknada)
c) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane ceste
u Čajkovcima – Grobljanska ulica – projekt
Ukupno: 25.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 25.000,00
kuna osigurati će se iz Općinskog proračuna
(porezi).
III GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 4.
a) Izgradnja pješačkih staza u Vrpolju – Ulica
Ivana Meštrovića
Ukupno: 477.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
477.000,00 kuna osigurat će se i to: 200.000,00
kuna iz Županijskog proračuna i 277.000,00 kuna
iz Općinskog proračuna: (komunalni doprinos,
naknada za legalizaciju, komunalna naknada,
prihodi od poreza i prihodi od fiskalnog izravnanja
iz državnog proračuna).
b) Rekonstrukcija – Izgradnja pješačkih staza u
Starim Perkovcima – geodetski i idejni projekt
Ukupno: 32.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
32.000,00 kuna osigurati će se iz Općinskog
proračuna (komunalna naknada i porezi).
c) Rekonstrukcija – Izgradnja pješačkih staza u
Čajkovcima – geodetski projekti
Ukupno: 31.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 31.000,00
kuna osigurati će se iz Općinskog proračuna
(komunalna naknada i porezi)
d) Uređenje trga, centra i javnih površina u
Vrpolju
Ukupno: 350.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
350.000,00 kuna osigurat će se i to: 100.000,00 kuna
iz Ministarstva regionalnog razvoja i europskih
fondova i 250.000,00 kuna iz Općinskog proračuna
(prihodi od poreza, prihodi od fiskalnog izravnanja
iz državnog proračuna iz ostalih prihoda).
IV JAVNA RASVJETA
Članak 5.
a) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u
naselju Vrpolje – Ulica Josipa Walingera
Ukupno: 120.000,00 kuna
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Potrebna financijska sredstva u iznosu 120.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna
(komunalna naknada, prihodi od poreza i prihodi od
fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna).
V GRAĐENJE GROBLJA
Članak 6.
a) Rekonstrukcija Mrtvačnice u Starim
Perkovcima - dogradnja i uređenje
Ukupno: 190.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu 190.000,00
kuna osigurat će se iz sredstava Općinskog
proračuna (komunalna naknada, grobno mjesto,
grobna naknada i prihodi od fiskalnog izravnanja
iz državnog proračuna).
b) Rekonstrukcija Mrtvačnice u Čajkovcima –
dogradnja i uređenje
Ukupno: 460.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 460.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (grobno
mjesto, grobna naknada, koncesijska naknada,
prihodi od poreza i prihodi od fiskalnog izravnanja
pomoći iz državnog proračuna)

VI OPSKRBA PITKOM VODOM –
GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA
Članak 7.
a) Izgradnja regionalnog vodovoda – cjevovod
kroz k.o. Vrpolje
Ukupno: 164.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 164.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (prihodi
od fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna i
vodni doprinos).
VII GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA
ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 
OTPADNIH VODA – KANALIZACIJA I
VODOODVODNJA
Članak 8.
a) Izrada Studijske dokumentacije razvoja vodno
– komunalne infrastrukture – Projekt Brod 3
Ukupno: 50.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna (prihodi
od poreza i ostali prihodi).
Članak 9.


Financijska sredstva za izvršenje navedenih
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projekata u člancima 3., 4., 5.,6., 7. i 8. ovog Programa
predviđena su u iznosu od 2.896.000,00 kuna.
Članak 8.

Sredstva iz točke II., III., IV. ,V., VI. i VII. ovog
Programa raspoređuju se i troše za pojedine namjene
u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
primjenjuje se sa 1.01.2018. godine te će biti
objavljena u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije».

Broj: 25
Članak 2.


Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2018. godini na području
općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to su:
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje javnih površina na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima
odvodnja oborinskih i drugih otpadnih voda,
održavanje javnih zelenih površina i čistoće
javnih površina,
održavanje groblja
održavanje javne rasvjete.
Članak 3.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/18-01/13
Urbroj : 2178/11-01/18-4
Vrpolje, 18. prosinac 2018.g
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.


Programom iz članka 1. ovog Programa utvrđuje
se:
opseg i opis poslova održavanja komunalne
infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po
djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
Članak 4.

Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu u
skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja donosi Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 2. ovog
Programa.

108.
Na temelju članka 72. i 73. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
62/18.) i članak 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,5/13.,
14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 19. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području općine
Vrpolje za 2018. godinu
Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Vrpolje za 2018.godinu („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/17. i
18/18.), mijenja se i glasi:

Članak 5.

U 2018. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 2. ovog Programa u općini
Vrpolje obuhvaća:
1. Održavanje nerazvrstanih cesta i
poljskih puteva
nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom na području općine Vrpolje, te nasipanje
poljskih putova
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
2.340.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava ,
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i prihoda
od prodaje, zakupa i korištenja državnog
poljoprivrednog zemljišta, prihoda od poreza, prihoda
od fiskalnog izravnavanja iz državnog proračuna,
prihoda od promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta i prihodi od doprinosa za šume).

Broj: 25
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2. Održavanje javnih površina na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima
nabavka klupa za parkove
nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima
nabavka kanti za otpatke
nabavka i postavljanje prometnih i turističkih
znakova i ostale signalizacije
uređenje javnih površina – nasipanje zemljom
sanacija pješačkih staza
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 25.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
ostalih prihoda .
3. Odvodnja oborinskih i drugih otpadnih
voda
pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje
cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske putove na
području cijele općine po potrebi i uređenje voda
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 30.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
ostalih prihoda.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki
predviđaju se u ukupnom iznosu od 370.000,00
kuna, a financirat će se iz komunalne naknade,
komunalnog doprinosa i prihoda od poreza i prihoda
od poreza i prihoda od fiskalnog izravnanja iz
državnog proračuna.
Članak 6.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
članku 5. predviđaju se u ukupnom iznosu od
2.885.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema
dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade,
komunalnog doprinosa, grobne naknade, grobnog
mjesta, prihoda od korištenja, zakupa i prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta i koncesijske
naknade, prihoda od poreza, prihoda od fiskalnog
izravnanja iz državnog proračuna i ostalih prihoda.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se sa 1. siječnja 2018. godine i objavit će
se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije«.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

4. Održavanje javnih zelenih površina i
čistoće javnih površina
čišćenje i košnja trave, održavanje i njega
drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, oprema na
dječjem igralištu i čišćenje snijega na trgu, pješačkoj
zoni, dječjem igralištu, ispred zgrade općine i
parkovima u Općini Vrpolje.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 70.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
prihoda od poreza.
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Klasa: 021-05/18-01/13
Urbroj: 2178/11-01/18-5
Vrpolje, 18. prosinac 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

5. Održavanje groblja
održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz
smeća sa groblja
109.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 50.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, grobne naknade, grobnog
mjesta i koncesijske naknade.
6. Javna rasvjeta
troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, ugradnja
štednih satova i poboljšanje ulične rasvjete na
području općine Vrpolje – 30.000,00 kuna
troškovi električne energije za javnu rasvjetu
– 340.000,00 kuna.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („N.N.“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.),
Zakona o sportu („N.N.“ br. 71/06., 150/08.,
124/10., 124/11., 86/12., 94/13, 85/15. i 19/16.),
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„N.N.“ br. 10/97.,107/07. i 94/13.), Zakona o
udrugama („N.N.“ br. 74/14. i 70/17..) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 19.
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sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo
je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u
području društvenih djelatnosti za koje se
sredstva osiguravaju u Proračunu općine
Vrpolje za 2018. godinu

Broj: 25

kuna raspoređuju se temeljem Odluke o dodjeli
financijskih sredstava za financiranje projekata,
programa i manifestacija koje provode udruge na
području općine Vrpolje za 2018. godinu kako
slijedi:
a) NK „Perkovci“ St. Perkovci- 38.500,00 kuna
b) NK «Sloga» Vrpolje
- 28.500,00 kuna
c) NK «Mladost» Čajkovci - 29.000,00 kuna
d) RK „Vrpolje“ Vrpolje - 19.000,00 kuna

Članak 1.

Program javnih potreba u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2018.godinu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
23/17.) mijenja se i glasi:
I


KULTURA





Članak 2.




Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2018. godinu za potrebe kulture 120.000,00 kuna
kako slijedi:

a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE

(nabavka knjižne i ne knjižne građe,
materijalni i drugi troškovi, djelatnik knjižnice i
dr.)

Sredstva su osigurana u iznosu 70.000,00
kuna.

b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA
na području općine Vrpolje

Sredstva su osigurana u iznosu 50.000,00
kuna, a sredstva se raspoređuju temeljem Odluke o
dodjeli financijskih sredstava za financiranje
projekata, programa i manifestacija koje provode
udruge na području općine Vrpolje za 2018.
godinu kako slijedi:
- KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje- 18.000,00 kuna
- KUD «Ravnica» Stari Perkovci- 21.000,00 kuna
- KUD „Đeram“ Čajkovci
- 11.000,00 kuna

Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori
o financijskoj potpori kojima će se definirati prava,
obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog
Javnog natječaja i Pravilnika o financiranju javnih
potreba na području općine Vrpolje.
II SPORT



Članak 3.






Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2018. godinu za potrebe športa i rekreacije
150.000,00 kuna. Sredstva u iznosu 120.000,00


Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu za
2018.godinu ostala sredstva u iznosu 30.000,00
kuna za troškove režija za sportske objekte koji se
plaćaju iz Općinskog proračuna (el.energija, voda,
plin) za klubove koji koriste sportske objekte.


Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori
o financijskoj potpori kojima će se definirati prava,
obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog
Javnog natječaja i Pravilnika o financiranju javnih
potreba na području općine Vrpolje.
III PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ




Članak 4.
a) Predškolski odgoj – obavezni program
predškole – mala škola
Općina Vrpolje osigurala je u Proračun općine
Vrpolje za 2018. godinu za potrebe obaveznog
programa predškole – male škole iznos od 70.000,00
kuna.
Obavezni program predškole – male škole
organizirat će se u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci i
Stari Perkovci, temeljem Ugovora sa pravnom
osobom ovlaštenom za provođenje programa
predškole.
b) Školski odgoj
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2018. godinu za potrebe osnovnog
obrazovanja - školskog odgoja 15.000,00 kuna za
O.Š. «Ivan Meštrović» Vrpolje.

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika, a
odobravaju se na temelju zamolbe.

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika, a
odobravaju se na temelju zamolbe.





Broj: 25
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Članak 5.
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VI OSTALE ODREDBE
Članak 7.


Općina Vrpolje odobrila je u Proračunu općine
Vrpolje za 2018. godinu 32.000,00 kuna za potrebe
udruga građana (braniteljska udruga, udruga
umirovljenika, lovne udruge, konjogojske udruge
itd.).

Financijska sredstva u iznosu 30.000,00 kuna
raspoređuju se temeljem Odluke o dodjeli
financijskih sredstava za financiranje projekata,
programa i manifestacija koje provode udruge na
području općine Vrpolje za 2018. godinu kako
slijedi:
a) UDVDR Vrpolje – 5.000,00 kuna
b) Udruga matica umirovljenika Vrpolje –
10.000,00 kuna
c) Lovačka udruga „Srna“ Vrpolje, Čajkovci,
Stari Perkovci – 6.000,00 kuna
d) Konjogojska udruga Stari Perkovci – 6.000,00
kuna
e) Ogranak 108. brigade ZNG RH općine
Vrpolje, Čajkovci – 3.000,00 kuna
Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o
financijskoj potpori kojima će se definirati prava,
obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog
Javnog natječaja i Pravilnika o financiranju javnih
potreba na području općine Vrpolje.
Ostala financijska sredstva u iznosu 2.000,00 kuna
utrošiti će se za troškove režija za objekte koje
koriste udruge, a plaćaju se iz Općinskog proračuna
(el.energija, voda)


Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba na području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu iznose
423.000,00 kuna, a isplaćivati će se na žiro račun
udruge ili ustanove, a sve odobreno Ugovorom ili
Rješenjem.
Članak 8.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice, a primjenjivat će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim
zakonskim propisima.
Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se sa 1.siječnja 2018. godine i objavit će
se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“ .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa :021-05/18-01/13
Urbroj : 2178/11-01/18-6
Vrpolje, 18. 12. 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimndić, v.r.

V OSTALE UDRUGE I USTANOVE
Članak 6.
a) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2018. godinu 10.000,00 kuna za članarinu
LAG-a „Slavonska Ravnica“ Vrpolje.

Predviđena sredstva isplatit će se prema
mogućnostima punjenja Proračuna, a u skladu sa
Odlukom o plaćanju članarine LAG-a „Slavonska
Ravnica“ Vrpolje za 2018. godinu.
b) Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu općine
Vrpolje za 2018.godinu 26.000,00 kuna za ostale
udruge (novoosnovane, udruge koje nisu na
području općine Vrpolje, udrugama za izvanredne
manifestacije i za ustanove), a rade za korist općine
Vrpolje.
Predviđena sredstva trošit će se prema ostvarenju
prihoda Proračuna, odnosno po potrebi korisnika, a
odobravaju se na temelju zamolbe putem Rješenja
od strane Općinske načelnice ili Općinskog vijeća.

110.
Na temelju članka 43. i 45. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), članka 16., 70. i
72. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ br. 82/15) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 19. sjednici održanoj
18. prosinca 2018.godine donijelo je
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ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa financiranja
vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne
zaštite iz Proračuna općine Vrpolje
za 2018. godinu

Broj: 25
Članak 4.


Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice, a primjenjivati će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim
zakonskim propisima.

Članak 1.
Članak 5.

Program financiranja vatrogastva i zaštite od
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2018. godinu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 23/17) mijenja se i
glasi:
Članak 2.

Sukladno zakonskim propisima i potrebama
općine Vrpolje u Proračunu općine Vrpolje za
2018.godinu predviđena su financijska sredstva za
financiranje vatrogastva i zaštite od požara i sustava
civilne zaštite kako slijedi:


Ova Odluka primjenjuje se sa 1. siječnja 2018.
godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/13
Urbroj: 2178/11-01/18-7
Vrpolje, 18. prosinac 2018. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

I. VATROGASTVO I ZAŠTITA
OD POŽARA
1. Tekuće donacije za vatrogastvo i zaštitu od
požara – ukupno 141.000,00 kuna, a raspoređuju se
kako slijedi:
Za financiranje redovne djelatnosti – redovna
sredstva u iznosu 120.000,00 kuna isplatit će se na
poslovni račun VZO Vrpolje
Izvanredna sredstva u iznosu 21.000,00 kuna
koristit će se za izvanredne potrebe vatrogastva i
zaštite od požara
2. Kapitalne donacije za vatrogastvo i zaštitu od
požara – ukupno 50.000,00 kuna za ulaganja u
vatrogasne objekte i opremu
II. CIVILNA ZAŠTITA
1. Tekuće donacije HGSS – stanici Slavonski
Brod – ukupno 5.000,00 kuna
2. Tekuće i kapitalne donacije – stožer civilne
zaštite – ukupno 10.000,00 kuna za redovito
tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja
dokumenata.

111.
Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
9/09., 5/13. ,14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 19. sjednici održanoj 18. prosinca
2018. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih i
dodatnih ulaganja na imovini u vlasništvu
općine Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovini
neprofitnih organizacija na području općine
Vrpolje za 2018. godinu

Članak 3.

Članak 1.


Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa financiranja vatrogastva i zaštite od
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2018.godinu iznose 206.000,00 kuna, a
raspoređuju se u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.


Program kapitalnih i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini u vlasništvu općine Vrpolje i
kapitalnih ulaganja na imovini neprofitnih
organizacija na području općine Vrpolje za 2018.
godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 23/17) mijenja se i glasi:
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Članak 2.


Ovim Programom određuju se poslovni objekti
koji će se graditi i objekti na kojima će se vršiti
dodatna ulaganja koji su u vlasništvu općine Vrpolje
i dodatna ulaganja na poslovnim objektima
neprofitnih organizacija na području općine Vrpolje
za 2018. godinu sa opisom poslova, procjenom
troškova i izvorom financiranja.
Članak 3.

Planirana kapitalna ulaganja na poslovnim
objektima u 2018.godini su sljedeća:
1. IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE U
VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 30.000,00 kuna
Izvori financiranja: 30.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
Članak 4.

Planirana dodatna ulaganja na poslovnim
objektima u 2017.godini su sljedeća:
1. UREĐENJE, SANACIJA I LEGALIZACIJA
DRUŠTVENOG DOMA U ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 102.000,00 kuna
Izvori financiranja: 102.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
2. REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 600.000,00 kuna
Izvori financiranja: 250.000,00 kuna iz
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i
350.000,00 kuna iz Općinskog proračuna
3. UREĐENJE I SANACIJA LOVAČKOG
DOMA U ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 13.000,00 kuna
Izvori financiranja: 13.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
4. REKONSTRUKCIJU MRTVAČNICE U
ČAJKOVCIMA (nadstrešnica i sanitarni čvor)
Plan financijskih sredstava: 460.000,00 kuna
Izvori financiranja: 460.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
5. REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U
STARIM PERKOVCIMA (prostorija za hladnjaču
i okoliš)
Plan financijskih sredstava: 190.000,00 kuna
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Izvori financiranja: 190.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
6. UREĐENJE I SANACIJA SPORTSKIH
OBJEKATA U ČAJKOVCIMA - projekti
Plan financijskih sredstava: 32.000,00 kuna
Izvori financiranja: 32.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
7. ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKOG
NOGOMETNOG OBJEKTA U VRPOLJU projekti
Plan financijskih sredstva: 18.000,00 kuna
Izvori financiranja: 18.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
8. ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKOG
RUKOMETNOG OBJEKTA U VRPOLJU projekti
Plan financijskih sredstava: 16.000,00 kuna
Izvori financiranja: 16.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
9. UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U
VRPOLJU – ograda
Plan financijskih sredstava: 14.000,00 kuna
Izvori financiranja: 14.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
Članak 5.

Planirana kapitalna ulaganja na imovini
neprofitnih organizacija u 2018.godini su sljedeća:
1. UREĐENJE CRKVE ROĐENJA SV. IVANA
KRSTITELJA U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 100.000,00 kuna
Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz Ministarstva
kulture i 50.000,00 kuna iz Općinskog proračuna
2. UREĐENJE LOVAČKIH DOMOVA I
OKOLIŠA
Plan financijskih sredstava: 90.000,00 kuna
Izvori financiranja: 90.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
3. UREĐENJE VATROGASNOG DOMA U
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 34.000,00 kuna
Izvori financiranja: 34.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
Članak 6.

Ukupna planirana financijska sredstva iz
članka 3., 4. i 5. ovog Programa u iznosu
1.665.000,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine
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namjene u skladu s dinamikom ostvarivanja vlastitih
prihoda i kapitalnih prihoda iz drugih proračuna.

neprofitnim organizacijama i udrugama sa područja
općine Vrpolje za 2018.godinu mijenja se i glasi:

Članak 7.


Za kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama i udrugama za nabavu opreme, vozila,
strojeva, sanacije i uređenje objekata i okoliša i druge
investicije, sredstva u iznosu od 260.000,00 kuna
raspoređuju se:
145.000,00 kuna za neprofitne organizacije –
udruge i to: 50.000,00 kuna za vatrogastvo,
90.000,00 kuna za lovačke udruge i 5.000,00
kuna za kulturno amaterske udruge,
100.000,00 kuna za neprofitne organizacije –
Crkva Vrpolje, Župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja
u Vrpolju
15.000,00 kuna za neprofitne organizacije –
udruge – sportsko amaterske udruge


Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja
2018.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/13
Urbroj: 2178/11-01/18-8
Vrpolje, 18. prosinac 2018. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 3.

Ova Odluka primjenjuje se sa 1. 01. 2018.godine
i objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

112.
Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 19. sjednici održanoj 18. prosinca
2018.godine donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/13
Urbroj: 2178/11-01/18-9
Vrpolje, 18. prosinac 2018.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih donacija
neprofitnim organizacijama i udrugama
sa područja općine Vrpolje za 2018. godinu
113.
Članak 1.

Program kapitalnih donacija neprofitnim
organizacijama i udrugama sa područja općine Vrpolje
za 2018.godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 1/18.) članak 1. mijenja se i glasi:

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2018.godinu za potrebe neprofitnih organizacija i
udruga sa područja općine Vrpolje za kapitalne
donacije 260.000,00 kuna za njihove projekte.
Članak 2.


Članak 2. Programa kapitalnih ulaganja

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br.
20/18.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13.,
14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 19. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa
korištenja prihoda ostvarenih od zakupa prodaje
i privremenog korištenja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Vrpolje za 2018.godinu
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Članak 1.

 Program korištenja prihoda ostvarenih od zakupa,
prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Vrpolje za 2018. godinu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 23/17), mijenja se i
glasi:
 U Proračunu općine Vrpolje za 2018.godinu
predviđen je prihod od zakupa, prodaje i privremenog
korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području općine Vrpolje u
iznosu od 1.250.000,00 kuna.
 Prihod u iznosu 1.250.000,00 kuna raspoređuje se
na prihode od oblika raspolaganja:
- 480.000,00 kuna – zakup i privremeno korištenje
- 270.000,00 kuna dugogodišnji zakup
- 500.000,00 kuna – prodaja
Članak 2.
 Ostvareni prihodi od zakupa i privremenog
korištenja, dugogodišnjeg zakupa i prodaje, odnosno
financijska sredstva koristiti će se ili utrošiti za
nasipanje i održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova i sufinanciranje rada LAG-a „Slavonska
Ravnica „ kroz članarinu.
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114.
Na temelju članka 25. stavka 8. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br.
20/18.) i članku 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13.,
14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na
svojoj 19. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa
korištenja prihoda od naknade za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na
području općine Vrpolje za 2018. godinu
Članak 1.

Program korištenja prihoda od naknade za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na
području općine Vrpolje za 2018. godinu („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 23/17) mijenja
se i glasi:

U Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu
predviđen je prihod od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta na području općine Vrpolje
u iznosu od 5.000,00 kuna.

Članak 3.
Članak 2.
 Planirani prihodi u iznosu od 1.250.000,00 kuna
utrošit će se za sljedeće:
- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva
=1.240.000,00 kn
- Članarina LAG-u „Slavonska Ravnica“
= 10.000,00 kn
UKUPNO:
=1.250.000,00 kn
Članak 4.
 Ova Odluka primjenjuje se sa 1. siječnja
2018.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-01/18-01/13
Urbroj: 2178/11-01/18-10
Vrpolje, 18. prosinac 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.


Ostvareni prihodi od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine
Vrpolje, odnosno financijska sredstva koristit će se i
utrošiti za aktivnosti vezane za poljoprivredno
zemljište, odnosno nasipanje kamenim agregatom
poljskih putova kako bi poljoprivrednici imali bolje
uvjete pristupa svojim poljoprivrednim parcelama i
površinama.
Članak 3.

Ova Odluka primjenjuje se sa 1. siječnja 2018.
godine i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/13
Urbroj: 2178/11-01/18-11
Vrpolje, 18. prosinac 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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115.

116.

Na temelju članka 69.stavka 4. Zakona o
šumama („Narodne novine“ br. 68/18.) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09., 5/13. ,14/14. i 1/18.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 19.
sjednici održanoj 18. prosinca 2018.godine donijelo
je

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12. 143/13. i 65/17.) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13.,14/14. i
1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 19.
sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa korištenja prihoda
od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada na području općine Vrpolje
za 2018. godinu

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2018. godinu
Članak 1.

Članak 1.

Program korištenja prihoda od utroška
sredstava šumskog doprinosa na području općine
Vrpolje za 2018.godinu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije br 23/17) mijenja se i
glasi:

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i
namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa
ostvarenog temeljem uplate šumskog doprinosa u
Proračun općine Vrpolje za 2018.godinu.

Prihod od šumskog doprinosa u 2018.godini
planiran je u iznosu od 10.000,00 kuna i utrošit će se
za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva,
odnosno nasipanje poljskih puteva kamenim
agregatom.


Program korištenja prihoda od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na
području općine Vrpolje za 2018.godinu („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/17),
mijenja se i glasi:

U Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu
predviđen je prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada na području općine
Vrpolje u iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja
2018.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/18-01/13
Urbroj: 2178/11-01/18-12
Vrpolje, 18. prosinac 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 2.

Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno financijska
sredstva koristit će se ili utrošiti za poboljšanje
komunalne infrastrukture sukladno Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Vrpolje za 2018. godinu i to za:
izgradnju pješačkih staza u naselju Vrpolje –
Ulica Ivana Meštrovića
Članak 3.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja
2018.godine i objaviti će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/18-01/13
Urbroj: 2178/11-01/18-13
Vrpolje, 18. prosinac 2018. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 25
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117.
Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„N.N.“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12. i 19/13., 137/15 i 123/17),
članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi
(„N.N.“ br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i
130/17.), članka 16. Odluke o socijalnoj skrbi općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 21/14., 23/16, 4/18. i 21/18.) i članka
31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i
1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 19.
sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine donijelo
je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
o jednokratnoj novčanoj pomoći Odluke
studentima s područja općine Vrpolje
Članak 1.

U Odluci o jednokratnoj novčanoj pomoći
studentima s područja općine Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 25/14),
članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ne
mogu ostvariti studenti koji na adresi prebivališta ili
čiji roditelji na dan podnošenja zahtjeva ili zamolbe
imaju nepodmirene financijske obveze s bilo koje
osnove prema Općini Vrpolje veće od 200,00 kuna.

Klasa: 021-05/18-01/13
Urbroj: 2178/11-01/18-15
Vrpolje, 18. prosinac 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

118.
Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05.,
109/07., 125/06., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.pročišćeni tekst , 137/15. i 123/17.), članka 59.
stavka 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim
potporama („Narodne novine“ br. 85/08., 110/08.,
34/11., 54/13., 152/14. i 59/17.), članka 117. Stavka
5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.
157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.),
članka 17. Odluke o socijalnoj skrbi općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
21/14. ,23/16., 4/18 i 21/18.) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14. i 1/18.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 19.
sjednici održanoj 18. prosinca 2018.godine donijelo
je

Članak 2.
ODLUKU

Članak 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
studentima ostvaruje se u iznosu od 1.500,00 kuna
za svaku redovnu akademsku godinu, a isplata
novčane pomoći izvršiti će se u roku od 60 dana od
dana podnošenja zahtjeva ili zamolbe na tekući ili
žiro račun studenata.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i primjenjuje se sa 1. siječnja
2019. godine.

o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj
novčanoj pomoći za novorođenu djecu s
područja općine Vrpolje
Članak 1.

U Odluci o jednokratnoj novčanoj pomoći
za novorođenu djecu s područja općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
25/14. i 23/16.), članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
ostvaruje se u iznosu od 2.000,00 kuna za svako
novorođeno dijete, a isplata novčane pomoći izvršiti
će se u roku 60 dana od dana podnošenja zahtjeva ili
zamolbe na tekući ili žiro račun jednog od roditelja.
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Članak 2.

Članak 1.


Članak 6. mijenja se i glasi:

Jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu
djecu ne mogu ostvariti i koristiti roditelji koji na
adresi prebivališta na dan podnošenja zahtjeva ili
zamolbe imaju nepodmirene financijske obveze s bilo
koje osnove prema općini Vrpolje veće od 200,00
kuna.

Ovim Pravilnikom uvode se i utvrđuju
propisane neoporezive nagrade za radne rezultate i
druge oblike dodatnog nagrađivanja zaposlenika,
odnosno, djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela
općine Vrpolje.
Članak 2.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i primjenjuje se sa 1. siječnja
2019.godine.

Neoporeziva nagrada odobrava se u iznosu
5.000,00 kuna godišnje po djelatniku kako je i
propisano Pravilnikom o izmjenama i dopunama
Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" br.
106/18.).

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 3.

Klasa: 021-05/18-02/13
Urbroj: 2178/11-01/18-14
Vrpolje, 18. prosinca 2018.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

O visini isplate neoporezive nagrade za radne
rezultate odlučuje općinski načelnik.
Nagrada za radne rezultate isplaćuje se u
pravilu jednokratno u prosincu tekuće godine i to
isključivo na tekući račun djelatnika, odnosno
uaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela općine
Vrpolje temeljem Rješenja o isplati.
Članak 4.
Financijska sredstva za isplatu neoporezive
nagrade za radne rezultate planirana su u Proračunu
općine Vrpolje.

119.
Na temelju članka 7. i 92. Prav9ilnika o porezu
na dohodak ("Narodne novine" br. 10/17, 128/17. i
106/18) i članka 46. Statuta općine Vrpolje ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09, 5/13,
14/14. i 1/18.), općinska načelnica općine Vrpolje dana
14. prosinca 2018. godine donijela je
PRAVILNIK
o nagrađivanju zaposlenika jedinstvenog
upravnog odjela općine Vrpolje

Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 121-01/18-01/04
Urbroj: 2178/11-01/18-1
Vrpolje, 14. prosinca 2018. godine
Općinska načelnica
Ankica Zmaić, v.r.

Broj: 25
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120.
Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.
82/2015) i članka 6. Stavak 1. Pravilnika o sastavu
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
civilne zaštite (Narodne novine Republike Hrvatske
br. 37/16 i 47/16) .) i članka 46. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09, 5/13.,14/14. i 1/18) općinska
načelnica općine Vrpolje dana 19. prosinca 2018.
godine donijela je
ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite općine
Vrpolje i imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite
općine Vrpolje
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Stožera
civilne zaštite općine Vrpolje (u daljnjem tekstu
Stožer civilne zaštite), sastav Stožera, uvjeti za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i
članova Stožera te način rada Stožera.
Članak 2.
Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno,
operativno i koordinativno) koje usklađuje
djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama.
IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA
NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Strana: 6007

4. Pavo Baričić - član (predstavnik Područnog
ureda za zaštitu i spašavanje)
5. Tomislav Sudić – član (predstavnik
Policijske postaje)
6. Josip Abramović – član Stožera za komunalne
djelatnosti
7. Predrag Vučković dr.med. – član Stožera za
medicinsko zbrinjavanje
8. Josip Ostrogonac, dr.vet.med. – član Stožera
za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
9. Nada Funarić – član Stožera za zbrinjavanje
stanovništva i evakuaciju
10. Danko Tunuković – član (Zapovjednik
postrojbe civilne zaštite opće namjene)
NAČIN RADA STOŽERA
Članak 4.
Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje se
odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće
i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu
pripremaju detaljne i specifične radne operativne
postupke od značaja za koordiniranje djelovanja
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju
poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti
sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Načelnik Stožera civilne zaštite koji operativno
usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području
svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima
izvanrednog događaja, odlukom određuje
koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga
sustava civilne zaštite.
Članak 5.
Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u
stanje pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući stvarne
okolnosti.
Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu rada
kada je Stožer u režimu pripravnosti donosi načelnik
Stožera.

Članak 3.
Članak 6.
U Stožer civilne zaštite imenuju se:
1. Željko Lukačević– načelnik Stožera civilne
zaštite
2. Josip Čivić - zamjenik načelnika Stožera
civilne zaštite
3. Željko Kucjenić- član Stožera za
protupožarnu zaštitu

Kada se proglasi stanje velike nesreće i
katastrofe, Stožeri civilne zaštite preuzimaju sve
poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga
sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju
nastalih posljedica.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Odluku o aktiviranju i načinu rada Stožera donosi
načelnik Stožera.

Broj: 25

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.

Članak 7.
U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno
nastalim okolnostima, Stožer može raditi u punom ili
užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili
kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće i
katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom mjestu
uključujući i rad u terenskim uvjetima.

Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite
nalaže načelnik Stožera, a provodi se prema planovima
djelovanja civilne zaštite.
Pozivanje članova Stožera civilne zaštite provodi
se sukladno shemi mobilizacije Stožera koji donosi
Općinska načelnica i dio je Plana djelovanja civilne
zaštite općine Vrpolje.

Članak 8.

Članak 12.

Načelnik sStožera civilne zaštite u slučaju kada je
utvrđena vjerojatnost nastajanja velike nesreće ili
izvršno tijelo kada velika nesreća nastupi, na sjednice
Stožera civilne zaštite može u slučaju potrebe pozvati i
stručnjake iz tijela javne vlasti, znanstvenih institucija
i pravnih osoba od interesa općine Vrpolje, drugih
pravnih osoba i udruga građana, kriznih menadžera,
ostalih eksperata i drugih institucija kako bi pravilno
usmjerili djelovanje kapaciteta operativnih snaga
sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne
zaštite općine Vrpolje KLASA: 810-01/17-02/03,
URBROJ: 2178/11-01/17-1 od 26 lipnja 2017. godine
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
16/17).

Članak 9.
Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete
za rad Stožera civilne zaštite osigurava Jedinstveni
upravni odjel općine Vrpolje, sukladno odluci
općinskog načelnika.
Svakom članu Stožera civilne zaštite tijelo koje
predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu
potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća
svih operativnih kapaciteta iz tog područja.

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
KLASA: 810-01/18-02/17
URBROJ: 2178/11-01/18-1
Vrpolje, 19. prosinac 2018. godine

 





OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKA NAČELNICA:
Ankica Zmaić, v.r.

Članak 10.
Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se
poslovnikom koji donosi općinska načelnica općine
Vrpolje.

Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Tisak: "DIOZIT" d.o.o., Matije Gupca 37, Slavonski Brod
Telefon: 035 / 443 - 664
List izlazi po potrebi.



