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plana za provođenje Odluke o
pravima iz socijalne skrbi na
području općine Okučani za 2006.
godinu ..............................................
Odluka o imenovanju člana
Nadzornog odbora ..........................
Odluka o usvajanju Plana i
Programa rada "Sloboštine" d.o.o.
za komunalne djelatnosti Okučani
za 2006. godinu ..............................
Odluka o usvajanju Izvješća o

11.

463

463

-

Općina Oriovac:

1.

Odluka o rasporedu sredstava
športskim udrugama na području
općine Oriovac u 2006. godini ......
Odluka o raspodjeli proračunskih
sredstava
kulturno-umjetničkim
udrugama na području općine
Oriovac za 2006. godinu ................
Pravilnik o uvjetima i kriterijima
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Rješenje o izboru predsjednika
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Rješenje o razrješenju dužnosti
potpredsjednika Općinskog vijeća
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Općinskog
vijeća
općine Sikirevci ..............................
Rješenje o izboru Općinskog
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poljoprivrednih gospodarstava ........
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kolnika ceste u ulici A. Stepinca i
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ŽUPANIJA

-

akti Poglavarstva:

22.

Na temelju članka 4. stavka 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka
45. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije", br. 11/01. pročišćeni tekst), Županijsko poglavarstvo je na
16. sjednici održanoj 28. veljače 2006. godine,
donijelo
ODLUKU
o povjeravanju poslova izgradnje Regionalnog
vodovoda "Istočne Slavonije" na području
Brodsko-posavske županije

vodovoda
"Istočne
Slavonije"
sukladno
"Sporazumu o sufinanciranju programa I etape
Regionalnog vodovoda Istočne Slavonije - zapadni
dio vodoopskrbnog sustava" (u daljnjem tekstu:
"Sporazum").

II.
Investitor će financirati radove iz točke I.
ove Odluke, uključujući i izgradnju distribucijske
vodovodne mreže unutar naselja sljedećih općina:
Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci,
Klakar, Oprisavci, Slavonski Šamac, Sikirevci,
Vrpolje i Velika Kopanica.
Investitor će u svrhu financiranja
distribucijskih cjevovoda koji se ne financiraju iz
"Sporazuma" s jedinicama lokalne samouprave
sklopiti posebne ugovore.

III.
I.
Ovom Odlukom ovlašćuje se "Vodovod"
d.o.o. Slavonski Brod (u daljnjem tekstu:
Investitor) da kao nositelj razvoja provede sve
poslove na izradi projektne dokumentacije,
ishođenja dozvola i izgradnje Regionalnog

Izgrađeni Regionalni vodovodni sustav
"Istočne Slavonije" na području Brodsko-posavske
županije daje se na upravljanje i u vlasništvo
investitoru u svrhu opskrbe pitkom vodom.
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Uložena financijska sredstva Brodskoposavska županija i jedinice lokalne samouprave u
izgradnji distribucijske vodovodne mreže imaju
status
poslovnih
udjela
u
komunalnom
trgovačkom društvu "Vodovod" d.o.o. Slavonski
Brod.
Sredstva Republike Hrvatske (MMTPR i
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog
gospodarstva), Fonda za regionalni razvoj i
Hrvatskih voda uložena prema "Sporazumu" iz
točke I. ove Odluke imat će status sukladno
Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva
("Narodne novine", broj:10/95, 19/96, 88/98. i
150/05.).

Županijskog tima za provođenje Programa
"Rukovođenje i upravljanje za zdravlje"

I
U Odluci o osnivanju i imenovanju
Županijskog tima za provođenje Programa
"Rukovođenje i upravljanje za zdravlje",
Klasa:500-01/04-01/18, Urbroj:2178/1-02-04-1 od
11. svibnja 2004. godine, točka II. mijenja se i
glasi:
"U Županijski tim imenuju se:
1.
2.

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

3.

4.
Klasa : 363-01/06-01/2
Urbroj: 2178/1-02/05-1
Slavonski Brod, 28. veljače 2006.

5.

Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.
6.

23.

7.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 129/05.) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01 - pročišćeni
tekst, 4/03, 13/05), Županijsko poglavarstvo je na
16. sjednici održanoj 28. veljače 2006. godine,
donijelo

8.
9.
10.

11.

ODLUKU
12.
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju

Broj: 4

Suzana Bilić Vardić, prof, zamjenica
župana Brodsko-posavske županije,
Vladimir
Jerković,dr.med.,
član
Županijskog poglavarstva zadužen za
područje zdravstva i socijalne skrbi,
Sonja
Padovan
Janković,dr.med.,
zamjenica
gradonačelnika
grada
Slavonskog Broda,
Dubravka
Pitlović,prof.,
pročelnica
Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
zdravstvo i socijalnu skrb
Slavica Nikšić,prof.def., stručna savjetnica
za poslove zdravstva u Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti, zdravstvo i
socijalnu skrb,
Branka Došen, pravnica, stručna suradnica
za socijalnu skrb i udruge iz područja
socijalne skrbi u Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu
skrb,
Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr.med.spec.
neuropsihijatar u Općoj bolnici "Dr. Josip
Benčević" Slavonski Brod,
Doc.dr. Ivan Balen, zamjenik ravnatelja u
Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Sl. Brod
Ante Cvitković,dr.med., zavod za javno
zdravstvo Brodsko-posavske županije,
Petar Žagar,dr.stom., ravnatelj Doma
zdravlja "Dr. Andrija Štampar" Nova
Gradiška,
Marija
Azapović,prof.defektolog,
ravnateljica Centra za socijalnu skrb
Slavonski Brod,
Pavo Funarić, novinar Radio Slavonije
Slavonski Brod.
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4.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 500-01/06-01/7
Urbroj: 2178/1-02/06-1
Slavonski Brod, 28. veljače 2006.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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članica
Mr.spec. Ljiljana Lukačević,prof.psiholog,
članica
Silvija Vrdoljak, dipl.oec., članica
Lidija Tomičević, dr.med., članica
Katica Jira,dipl.soc.ped., članica
Vladimir Blekić,prof., član
Marija Azapović,prof.defektologije, članica
Branko Medunić,dipl.soc., član
Dubravka Knežević,dipl.iur., članica
Marin Marijanović,dipl.kriminalist, član
Ana Blagović,dipl.pedagog, članica

II.
Zadaće Povjerenstva su:
24.

-

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01. - pročišćeni
tekst, 4/03, 13/05.), Županijsko poglavarstvo je na
16. sjednici održanoj 28. veljače 2006. godine,
donijelo

-

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za praćenje provođenja
Programa Nacionalne strategije suzbijanja
zlouporabe droga

-

izrada Županijskog akcijskog plana za
2006-2009. godinu
praćenje izravnog provođenja preventivnih
aktivnosti prema Nacionalnoj strategiji
suzbijanja ovisnosti na području Brodskoposavske županije,
koordiniranje aktivnosti svih institucija
koje se profesionalno bave ovom
problematikom (sudstvo, policijska uprava,
zdravstvene ustanove) ili u okviru svojih
programskih
aktivnosti
imaju
i
problematiku ovisnosti (Crveni križ,
vjerske zajednice i dr.),
predlaganje
mjera
za
preventivno
djelovanje u liječenju ovisnosti,
sve druge aktivnosti koje mogu pridonijeti
unaprjeđenju
sustava
sprečavanja
zlouporabe droga u Brodsko-posavskoj
županiji.

I
Radi praćenja i koordiniranja preventivnih
aktivnosti na području Brodsko-posavske županije
vezano za provođenje Programa Nacionalne
strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici
Hrvatskoj, osniva se Stručno povjerenstvo u
sastavu:
1.
2.
3.

Dr. Igor Ferenčina, predsjednik
Dubravka Pitlović, prof, zamjenica
predsjednika
Mr.sc. Marica Miletić Medved, dr.med.

III
Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja
se izvan snage Rješenje o osnivanju i imenovanju
predsjednika i članova Povjerenstva za praćenje
provođenja
Programa
Nacionalne
strategije
suzbijanja zlouporabe droga ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 1/03).
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IV.

Županija, ako ona nije određena aktima nadležnih
ministarstava.

Administrativno-tehničke poslove
za
potrebe ovog Povjerenstva obavljat će Upravni
odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo i
socijalnu skrb.

V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 501-01/06-01/1
Urbroj: 2178/1-02/06-1
Slavonski Brod, 28. veljače 2006.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.

25.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 129/05) i članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01. - pročišćeni
tekst, 4/03, 13/05), Županijsko poglavarstvo je na
16. sjednici održanoj 28. veljače 2006. godine,
donijelo
ODLUKU
o visini naknada predsjedniku i članovima
upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač
Županija

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina
naknade i troškova prijevoza, predsjedniku i
članovima upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač

Broj: 4

Članak 2.
Predsjednik i članovi upravnih vijeća
imaju pravo na naknadu po održanoj sjednici u
sljedećim iznosima:
-

predsjedniku Upravnog vijeća 300,00 kn
članovima Upravnog vijeća 200,00 kn.

Članak 3.
Članovima upravnog vijeća koji imaju
prebivalište izvan sjedišta Županije pripada
naknada troškova prijevoza, radi obavljanja svojih
dužnosti u visini cijene prijevoza javnog prometa.
Troškovi prijevoza priznaju se u visini
cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva.
U slučaju nemogućnosti korištenja javnog
prijevoznog sredstva članovima upravnih vijeća
omogućava se korištenje privatnog vozila u
službene svrhe s pravom na naknadu troškova u
visini 30% cijene benzina "eurosuper 95" po
prijeđenom kilometru na dan isplate naknade.

Članak 4.
Sredstva za isplatu naknada iz članka 2.
osiguravaju se u financijskom planu ustanove.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Klasa : 121-01/06-01/2
Urbroj: 2178/1-02/06-1
Slavonski Brod, 28. veljače 2006.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.
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postojeći sustav plinovoda
izdalo uporabnu dozvolu.

Na temelju članka 3. i članka 10.e. stavak
2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
tržištu plina ("Narodne novine" br. 87/05) i članka
45. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije", br. 11/01 pročišćeni tekst), Županijsko poglavarstvo na 16.
sjednici održanoj 28. veljače 2006. godine,
donijelo je
ODLUKU
o objavljivanju poziva za podnošenje zahtjeva
za davanje koncesije distribucije plina na
distribucijskom području Slavonski Brod

I
Objavljuje se Poziv za podnošenje
zahtjeva za davanje koncesije distribucije plina na
postojećem distribucijskom sustavu plinovoda,
uključujući razvoj postojećeg distribucijskog
sustava (izgradnja nove mreže koja će se povezati
na postojeći distribucijski sustav; povećanje
kapaciteta) na distribucijskom području Slavonski
Brod.

II.
Distribucijsko područje Slavonski Brod
obuhvaća općine: Bebrina, Bukovlje, Brodski
Stupnik, Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci,
Gornja Vrba, Klakar, Oprisavci, Oriovac,
Podcrkavlje, Sibinj, Sikirevci, Slavonski Šamac,
Vrpolje, Velika Kopanica i grad Slavonski Brod.

III
Koncesija za distribuciju plina na
postojećem sustavu plinovoda daje se na zahtjev
distributera
plina
u čijem
je
vlasništvu
distribucijski sustav plinovoda ili distributer plina
koristi distribucijski sustav plinovoda na temelju
ugovora o zakupu ili drugog ugovora o korištenju
zaključenog s vlasnikom sustava, samo ako je za

tijelo

graditeljstva

IV
Koncesiju
za
obavljanje
djelatnosti
distribucije plina na postojećem distribusijskom
sustavu plinovoda može dobiti na zahtjev
distributer plina ako prodaje najmanje petnaest
3
milijuna m plina.
Koncesiju za razvoj (izgradnju nove
mreže koja će se povezati na postojeći
distribucijski
sustav;
povećanje
kapaciteta)
distribucijskog sustava plinovoda može dobiti na
zahtjev distributer plina ako prodaje najmanje
deset milijuna m3 plina godišnje, uz uvjet da će
razvoj, odnosno izgradnja nove mreže omogućiti
prodaju više od petnaest milijuna m3 plina
godišnje.

V
Koncesija se daje na rok od trideset (30)
godina.

VI
Poziv za podnošenje zahtjeva za davanje
koncesije iz točke I ove Odluke objavit će se u
"Narodnim novinama", Internet stranici Brodskoposavske županije i "Večernjem listu" , s tim da
se rok za podnošenje zahtjeva računa od dana
kasnije objave.

VII
Poglavarstvo Brodsko-posavske županije
donijet će odluku o zahtjevu za davanje koncesije
u roku od 6 (šest) mjeseci od primitka zahtjeva i
objaviti je u "Narodnim novinama", Internet
stranicama
Brodsko-posavske
županije
i
"Večerenjem listu".
U slučaju da odlukom iz stavka 1. ove
točke nije dana koncesija na postojećem sustavu
plinovoda Županijsko poglavarstvo Brodskoposavske županije raspisat će javni natječaj.
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VIII

X

Pravo
na
objavljivanje
djelatnosti
distribucije plina stječe se danom sklapanja
ugovora o koncesiji ili na dan utvrđen ugovorom
o koncesiji.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

IX
Administrativno-stručne poslove u svezi
izvršenja ove Odluke obavit će Upravni odjel za
graditeljstvo, zaštitu okoliša i infrastrukturu.

Klasa : 363-01/06-01/3
Urbroj: 2178/1-02/06-1
Slavonski Brod, 28. veljače 2006.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

4.

5.

Na temelju članka 15. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/2001.), Poglavarstvo općine
Bebrina na svojoj 5. sjednici održanoj 9. veljače
2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 47. Statuta općine
Bebrina i članka 38. Poslovnika o radu
Općinskog poglavarstva, Poglavarstvo općine
Bebrina na svojoj 5. sjednici održanoj 9. 2. 2006.
godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o visini blagajničkog maksimuma
u 2006. godini

o raspisivanju natječaja za javno prikupljanje
ponuda za izradu projektne dokumentacije za
dogradnju domova kulture u Zbjegu i Kaniži

Članak 1.
Članak 1.
Općinsko poglavarstvo općine Bebrina
utvrđuje visinu blagajničkog maksimuma u 2006.
godini u iznosu od 2.000,00 kn.
Sredstva blagajničkog maksimuma koristit
će se za gotovinsko plaćanje (reprezentacija,
potrošni materijal, poštanske usluge i sl.).

Ovom Odlukom Poglavarstvo općine
Bebrina raspisuje natječaj za javno prikupljanje
ponuda za izradu projektne dokumentacije za
dogradnju domova kulture u Zbjegu i Kaniži.
Članak 2.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 022-05/06-02/2
Urbroj: 2178/02-02-06-1
Bebrina, 9. veljače 2006. godine
Načelnik općine Bebrina
Stjepan Jakić, v.r.

Ponude za izradu projektne dokumentacije
s troškovnicima za dogradnju domova kulture
traže se na zahtjev mjesnih odbora u selima
Zbjeg i Kaniža po sljedećim grupama:
I.

Idejna rješenja, lokacijska dozvola i
projektna dokumentacija s troškovnicima
za dogradnju doma u selu Zbjeg,

II.

Idejna rješenja, lokacijska dozvola i
projektna dokumentacija s troškovnicima
za dogradnju doma u selu Kaniža na
postojećim temeljima - uz cjenik ispitivanja
kakvoće postojećih temelja.
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Članak 3.

Natječaj za javno prikupljanje ponuda za
izadu projektne dokumentacije za dogradnju
domova kulture u Zbjegu i Kaniži objavit će se u
tjedniku "Posavska Hrvatska".

7.
8.
9.

Broj: 4

Zvonko Kolomejac - predstavnik Kaniže
Nikola Stupjak - ispred vjerskih zajednica
Mario Gardaš - ispred Caritasa
Članak 2.

Rok za predaju ponuda je 15 dana od
dana objavljivanja natječaja.

Predstavnik iz Stupničkih Kuta bit će
izabran naknadno.

Članak 4.

Članak 3.

Ova
donošenja.

Odluka

stupa

na

snagu

danom

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 022-05/06-02/1
Urbroj: 2178/02-02-06-1
Bebrina, 9. 2. 2006. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/06-01/9
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 15. 2. 2006. godine

Načelnik općine Bebrina
Stjepan Jakić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Dikanović, v.r.

6.
Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće općine
Bebrina na 8. sjednici održanoj 15. veljače 2006.
godine, donosi sljedeću
ODLUKU
o izboru Socijalnog vijeća općine Bebrina

7.
Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od
požara ("NN" br. 58/93.) i članka 15. Statuta
općine Bebrina ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/2001.), Općinsko vijeće
općine Bebrina na svojoj 8. sjednici održanoj 15.
veljače 2006. godine, donijelo je
ODLUKU

Članak 1.
o organizaciji i obavljanju
dimnjačarskih poslova

Ovom Odlukom za članove Socijalnog
vijeća općine Bebrina izabrani su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pavo Jozić - predsjednik
Bara Olujević - predstavnica Banovaca
Eva Halužan - predstavnica Bebrine
Mirko Kusić - predstavnik Dubočca
Ana Crljen - predstavnica Šumeća
Dragica Mrkalj - predstavnica Zbjega

I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se organizacija
i obavljanje dimnjačarskih poslova, utvrđuju se
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rokovi čišćenja dimovodnih objekata i određuje
način vršenja nadzora na obavljanju dimnjačarskih
usluga.
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objektima, dužan je o tome pismeno obavijestiti
koncesionara.
Članak 6.

Članak 2.
Zadatak izvršitelja dimnjačarskih usluga
da u određenim i propisanim rokovima čisti
dimovodne objekte i da se brine da zbog
neispravnosti dimovodnih objekata ne uzrokuje
požar.
II.

ORGANIZACIJA DIMNJAČARSKE
SLUŽBE

Korisnici dimovodnih objekata dužni su
dopsutiti i omogućiti njihovo čišćenje radnim
danom u vremenu od 8,00 do 17,00 sati.
Čišćenje dimovodnih objekata može se
vršiti i izvan radnog vremena utvrđenom u stavku
1. ovog članka na osnovu sporazuma korisnika
dimovodnih
objekata
i
koncesionara,
u
industrijskim pogonima, ugostiteljskim radnjama,
školama, domovima zdravlja i sl. u kojima se
čišćenje obavlja prema prirodi posla i potrebama,
odnosno sporazumu stranaka.

Članak 3.
Dimnjačarske poslove na području općine
Bebrina može obavljati poduzeće registrirano za
ovu vrstu djelatnosti, odnosno obrtnik.
Dimnjačarsku uslugu obavlja poduzeće ili
dimnjačarska radnja samostalnog obrtnika, na
osnovu rješenja o odobrenju za rad i Odluke o
koncesiji (u daljnjem tekstu: koncesionar).

Članak 7.
Dimovodni objekti čiste se u vremenu od
1. rujna do 31. svibnja i to:
1.

Članak 4.
2.
Odluku o koncesiji donosi Općinsko
vijeće temeljem raspisanog javnog natječaja,
sukladno kriterijima koji će se propisati posebnom
odlukom.

III

OBJEKTI KOJI POTPADAJU
OBVEZNOM ČIŠĆENJU I ROKOVI
IZVRŠENJA

3.

dimnjaci u obiteljskim objektima čiste se
dva puta godišnje, s tim da koncesionar
dva puta obilazi teren i provodi jedno
obvezno čišćenje, a drugo prema
slobodnoj volji vlasnika dimnjaka
dimnjaci industrijskih objekata čiste se
prema potrebi
sabirnica čađi u dimnjacima čisti se
prema potrebi na zahtjev vlasnika.

Raspored prioriteta čišćenja dimovodnih
objekata utvrdit će sam izvršitelj na temelju stanja
dimnjaka.
Koncesionar je dužan 8 dana unaprijed
pismeno obavijestiti vlasnika dimovodnog objekta
o čišćenju dimnjaka.

Članak 5.
Članak 8.
Obvezno se čiste dimnjaci i dimovodni
kanali koji se koriste.
Pravne osobe koje upravljaju zgradama,
vlasnici objekata i poslovnih prostorija, stanari i
ostali korisnici stambenih i poslovnih prostorija i
drugi korisnici dimovodnih objekata, dužni su
omogućiti redovno čišćenje dimovodnih objekata
u kućama, stanovima, poslovnim prostorijama,
postrojenjima i drugim uređajima koji potpadaju
pod obvezan pregled.
Korisnik dimovodnih objekata koji se
ubuduće ne želi koristiti svojim dimovodnim

Ukoliko se utvrdi potreba čišćenja
dimovodnih kanala u pojedinim objektima češće
od rokova utvrđenih u članku 7. ove Odluke, na
prijedlog inspekcije Policijske uprave Brodskoposavske, rješenjem će se odrediti veći broj
čišćenja.
Članak 9.
Radi

čišćenja

dimovodnih

objekata

i
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njihove kontrole, pristup do vratašaca dimovodnih
objekata mora biti uvijek slobodan.
Članak 10.
Dimovodne objekte koje nije moguće
valjano očistiti treba po procjeni dimnjačara uz
suglasnost vlasnika ispaljivati.
Ispaljivanje se vrši na mjestu koje je
tehnički najpogodnije.
Ispaljivanje se ne smije vršiti za vrijeme
jakog vjetra i kada je jaka vrućina.
Ispaljivanje
je
potrebno
prijaviti
vatrogasnoj zajednici na čijem se području nalaze
dimovodni objekti koji se ispaljuju.
Koncesionar je dužan pri ispaljivanju
poduzeti sve mjere opreznosti i o tome
obavijestiti korisnika dimovodnih elemenata.
Ispaljivanje
provodi
kvalificirani
dimnjačar.
Nakon ispaljivanja dimovodnih objekata
koncesionar je dužan uvjeriti se da je uklonjena
svaka eventualna opasnost od požara.
Čađ koja izgara u čišćenju ne smije se
ostaviti u ložištu i dimovodnom kanalu, a čađ
koja pada na dimovodni priključak ložišta, ako
nema sabirna vratašca mora se ukloniti.
Dimnjačar je dužan čađ odložiti u posudu
za otpad.
Članak 11.
Ako
koncesionar
ustanovi
da
na
dimovodnim objektima postoje nedostaci kao:
ispucani zidovi dimnjaka, istrošena vratašca,
ugrađeni drveni elementi u zidove dimnjaka,
nedostaju dimnjačarska vratašca, dimnjaci u
derutnom stanju, ako su dimnjaci izgrađeni od
salonitnih cijevi ili ih uopće nema, a loži se, te
ako je u blizini dimovodnih objekata smješten
zapaljivi materijal bilo koje vrste, pozvat će
korisnika dimovodnog objekta da ukloni
nedostatke i o tome obavijesti protupožarnu
inspekciju Policijske uprave.
Članak 12.
Korisnici dimovodnih objekata koji žele
priključiti plinska trošila, prethodno su dužni
zatražiti i stručni pregled i nalaz o ispravnosti
dimovodnih objekata od strane ovlaštenog
dimnjačara.

Broj: 4

Distributer plina ne smije priključiti
plinsko trošilo na dimovodni objekt ako nalaz o
ispravnosti dimovodnih objekata nije pozitivan.
Pri pregledu se mora nadalje ustanoviti da
li dimovodni objekti odgovaraju zahtjevima koji
se odnose na mjere zaštite od požara. Dimnjak
mora biti zaštićen od natkrovne električne mreže.
Dimnjak mora također imati ugrađena betonska ili
željezna vrata za čišćenje i kontrolu u korisnoj
visini na taložnicama.
IV

NAKNADA ZA DIMNJAČARSKE
USLUGE
Članak 13.

Za obavljanje dimnjačarke usluge plaća se
naknada.
Visinu naknade za dimnjačarske usluge
određuje koncesionar na osnovi normativa rada
pojedinih usluga, a temeljem ponuđene cijene u
natječaju i Ugovora o koncesiji.
Članak 14.
Naknada za dimnjačarske usluge naplaćuje
se nakon obavljanja usluge, odnosno izvršenih
radova, na osnovi ispostavljanja računa u roku 15
dana.
Kod kolektivnog stanovanja čišćenje
dimovodnih objekata plaćaju korisnici istih, a
čišćenje dimovodnih objekata kod kotlovnica
centralnog grijanja plaća isporučitelj toplinske
energije.
Za dimnjačarske usluge obavljene na
zahtjev korisnika objekata izvan propisanog
radnog vremena izvan određenih rokova naknada
se naplaćuje po posebnoj tarifi.
Članak 15.
Odgovornost za nastale posljedice u
slučaju kada korisnik dimovodnog kanala odbije
čišćenje istog u predviđenom roku, snosi sam
vlasnik dimovodnog kanala.
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V

NADZOR NAD OBAVLJANJEM
DIMNJAČARSKE SLUŽBE
Članak 16.

Nadzor nad primjenom ove Odluke
obavlja načelnik ili ovlaštena osoba od strane
načelnika općine i Policijske uprave.

8.
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ako ne vodi ili neuredno vodi evidenciju
o čišćenju dimnjaka (čl. 17).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka
kaznit će se u iznosu od 50,00 do 500,00 kn i
odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Članak 19.

Članak 17.
Zbog obavljanja nadzora nad obveznim
čišćenjem dimovodnih objekata, koncesionar je
dužan voditi evidenciju čišćenja dimovodnih
objekata.
Evidencija o čišćenju dimovoda u
pojedinim objektima sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.

Ime
vlasnika,
odnosno
korisnika
dimovodnog objekta
Ulica i kućni broj
Datum obavljanja čišćenja
Iznos naknade za obavljenju uslugu
Oznaku dimovodnih objekata koji se čiste,
te opaske koje su zamijećene, a mogu
utjecati na pojavu požara.

Koncesionar je dužan evidenciju o
čišćenju staviti na uvid osobama iz članka 16.
ove Odluke.

Novčanom kaznom od 50,00 do 200,00 kn
kaznit će se za prekršaj fizička osoba:
1.
2.
3.
4.

ako ometa ili brani dimnjačaru čišćenje
dimnjaka u rokovima propisanim ovom
Odlukom (čl. 6. i 7.)
ako spriječi nesmetan prilaz objektima za
koje je predviđeno obvezno čišćenje (čl.
9.)
ako se ne pridržava odredaba članka 11.
ove Odluke
ako ne izvrši plaćanje dimnjačarske usluge
(čl. 14.).
Članak 20.

Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina
naplaćuje kazne iz čl. 18. i 19. koje su prihod
Proračuna općine Bebrina.
VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Članak 21.

Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00
kn kaznit će se koncesionar:

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

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

ako se ne pridržava odredbe članka 3. ove
Odluke
ako
neispravno
ili
nemarno
čisti
dimovodne objekte ili ne čisti u
određenom roku (čl. 7.)
ako kod čišćenja sa čađu ne postupi na
način propisan u čl. 10
ako ne zabrani i onemogući upotrebu
plina u slučaju iz članka 11.
ako distributer plina obavi priključenje
plinskog trošila na dimovodnim objektima
bez nalaza ovlaštenog dimnjačara (čl. 12.)
ako za dimnjačarske usluge naplati više
nego što je cjenikom određeno (čl. 13)
ako ne izda pismeno račun za obavljanje i
naplaćivanje dimnjačarske usluge (čl. 14)

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/06-01/8
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 15. veljače 2006.
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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Na temelju članka 15. st. 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03 pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 15.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
10/2001.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 8.
sjednici održanoj 15. veljače 2006.g. donijelo je

Broj: 4

gospodarenje cestovnim zemljištem u nerazvrstane
ceste.
Pod pojmom "javna rasvjeta" razumijeva
se upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete,
uključivo
podmirivanje
troškova
električne energije za rasvjetljavanje javnih
površina, javnih cesta koja prolaze kroz naselja i
nerazvrstanih cesta.
III.

UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

ODLUKU
Članak 3.
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora u općini
Bebrina
I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih
djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i
mjerila za provedbu javnog natječaja za
povjeravanje tih djelatnosti na temelju ugovora na
području općine Bebrina.
II

ODREĐENJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI

1.
2.
3.

Članak 4.
Javni natječaj mora sadržavati:
-

Članak 2.
Komunalne djelatnosti koje se
obavljati na temelju pisanog ugovora su:

Postupak odabira ponuditelja za obavljanje
komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke
provodi se javnim natječajem i prikupljanjem
ponuda.
Postupak javnog natječaja ili prikupljanja
ponuda provodi Općinsko poglavarstvo općine
Bebrina. Javni natječaj se objavljuje u dnevnom
ili tjednom tisku.

mogu

Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Javna rasvjeta

Pod održavanjem javnih površina naročito
se razumijeva: održavanje zelenih površina,
pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala,
parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih
površina, te dijelova javnih cesta koje prolaze
kroz naselja kad se ti dijelovi ne održavaju kao
javne ceste prema posebnom zakonu.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta
razumijeva se: održavanje površina koje se koriste
za promet po bilo kojoj osnovi i koje su
pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu
razvrstane u smislu posebnih propisa, te

-

djelatnost za koju se sklapa ugovor
vrstu i opseg poslova,
način određivanja cijene za obavljanje
poslova, te način i rok plaćanja,
potrebno jamstvo izvršitelja o ispunjenju
ugovora,
rok važenja ponude,
isprave koje su potrebne kao prilog
ponudi,
mjesto i vrijeme otvaranja ponude,
mjerila za odabir najpovoljnije ponude.

Ponude se dostavljaju u zatvorenom
omotu neposredno ili putem pošte preporučeno s
naznakon "Ne otvaraj - za natječaj" u roku od
najmanje 8 dana od dana objave natječaja.
Članak 5.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti i:
-

dokaz o registraciji za obavljanje
komunalnih
djelatnosti
(obrtnica
ili
izvadak iz registra trgovačkog suda)
potvrde BON 1 i BON 2 ne starije od 90
dana od dana objave natječaja
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-

-

potvrdu
o
plaćenim
porezima
i
doprinosima ne stariju od 30 dana
(Porezna uprava)
potvrdu da s e protiv direktora, odnosno
vlasnika obrta ne vodi istražni, odnosno
kazneni postupak ne stariju od 90 dana od
dana objave natječaja
reference (oprema, broj i struktura
zaposlenih, dosadašnji poslovi).
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OPĆINE BEBRINA

Klasa : 021-05/06-01/7
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 15. veljače 2006.
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.

Članak 6.
Postupak otvaranja ponuda provodi
Općinsko poglavarstvo na svojoj sjednici. Radu
Poglavarstva
mogu
prisustvovati
ovlašteni
predstavnici ponuditelja.
O tijeku postupka otvaranja ponuda vodi
se zapisnik.
Na temelju pristiglih ponuda Poglavarstvo
će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir
ponude, te uputiti Općinskom vijeću općine
Bebrina radi donošenja odluke o izboru osobe
kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih
poslova na temelju pisanog ugovora.
Općinsko vijeće zadržava pravo da bez
obrazloženja donese odluku da se ne izabere
nijedna od pristiglih ponuda.
IV.

9.
Na temelju članka 11. st. 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03 pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 15.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
10/2001.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 8.
sjednici održanoj 15. 2. 2006. g., donijelo je
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju koncesije na području
općine Bebrina

MJERILA ZA ODABIR
Članak 7.

I

Članak 1.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se
ponuda koja udovoljava sljedećim kriterijima:
-

bolje reference za obavljanje komunalnih
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke,
broj i struktura radnika,
oprema,
ponuđena cijena,
uvjeti
plaćanja
(odgoda
plaćanja,
kompenzacija i druge pogodnosti).

Ovom Odlukom određuju se komunalne
djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju
koncesije, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog
natječaja za povjeravanje tih djelatnosti na
temelju koncesije na području općine Bebrina.
II

ODREĐENJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 2.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

OPĆE ODREDBE

Komunalne djelatnosti koje
obavljati na temelju koncesije su:
1.
2.
3.

se

mogu

skupljanje i odvor komunalnog otpada,
odlaganje komunalnog otpada i
obavljanje dimnjačarskih poslova
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UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Broj: 4

koncesije" u roku od najmanje 15 dana od dana
objave natječaja.

Članak 3.
Postupak dodjele koncesije pravnoj ili
fizičkoj osobi
registriranoj za
obavljanje
djelatnosti iz članka 2. ove Odluke provodi se
javnim natječajem.

Članak 8.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti i:
-

Članak 4.
Odluku o objavi javnog natječaja donosi
Općinsko poglavarstvo općine Bebrina.

-

Članak 5.

-

Postupak javnog natječaja iz članka 3. ove
Odluke provodi Povjerenstvo (kojeg sačinjavaju
članovi Poglavarstva) za provedbu javnog
natječaja, posebno za svaki postupak za pojedine
komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke
koje se daju u koncesiju.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i
četiri člana.

Članak 6.
Javni natječaj mora sadržavati:
-

djelatnost za koju se dodjeljuje koncesija
vrijeme za koje se dodjeljuje koncesija
vrstu i opseg poslova
način određivanja cijene za obavljanje
poslova, te način i rok plaćanja
najniži iznos naknade za koncesiju
potrebno jamstvo izvršitelja o ispunjenju
ugovora o koncesiji
način, mjesto i rok podnošenja ponuda,
rok važenja ponude,
isprave koje su potrebne kao prilog
ponudi.

-

Članak 9.
Postupak otvaranja ponuda provodi
Povjerenstvo.
Radu
Povjerenstva
mogu
prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
O tijeku postupka otvaranja ponuda vodi
se zapisnik.
Ponuda koja ne sadrži isprave navedene u
javnom natječaju smatrat će se nepravovaljanom.
Na temelju pristiglih ponuda Povjerenstvo
će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir
ponude, te uputiti Općinskom vijeću općine
Bebrina radi donošenja odluke o davanju
koncesije.
Općinsko vijeće zadržava pravo da bez
obrazloženja donese odluku da se ne izabere
nijedna od pristiglih ponuda.
IV

Javni natječaj objavljuje se u dnevnom ili
tjednom tisku.
Članak 7.
Ponude se dostavljaju u zatvorenom
omotu neposredno ili putem pošte preporučeno s
naznakom "Ne otvaraj - natječaj za dodjelu

dokaz o registraciji za obavljanje
komunalnih
djelatnosti
(obrtnica
ili
izvadak iz registra trgovačkog suda)
potvrde BON 1 i BON 2 ne stariji od 90
dana od dana objave natječaja
potvrdu
o
plaćenim
porezima
i
doprinosima ne stariju od 30 dana
(Porezna uprava)
potvrdu da se protiv direktora, odnosno
vlasnika obrta ne vodi istražni, odnosno
kazneni postupak ne stariji od 90 dana od
dana objave natječaja
reference (oprema, broj i struktura
zaposlenih, dosadašnji poslovi).

ODLUČIVANJE O DAVANJU
KONCESIJE I ZAKLJUČIVANJE
UGOVORA
Članak 10.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj
osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz
članka 2. ove Odluke na vrijeme od:
-

10 godina za skupljanje,
odlaganje otpada i

odvoz

i

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4
-

5 godina za obavljanje dimnjačarskih
poslova.

V.
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ODREĐIVANJE CIJENE KOMUNALNIH
USLUGA KOJE SE OBAVLJAJU NA
TEMELJU KONCESIJE

Članak 11.

Članak 14.

Odluku o davanju koncesije donosi
Općinsko vijeće na temelju sljedećih kriterija:

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju
komunalne usluge na temelju koncesije iz članka
2. ove Odluke dužne su pri promjeni cijene,
odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu
cjenika, odnosno zatražiti prethodnu suglasnost
Općinskog poglavarstva.
Prijava cjenika iz prethodnog stavka
obvezno sadrži:
vrstu komunalne usluge, te način
obračuna i plaćanja usluge
strukturu postojeće cijene komunalne
usluge
predloženu novu cijenu usluge i njenu
strukturtu
postupak promjene cijene s obrazloženjem
i kalkulacijama
dan primjene nove cijene.

a)
b)
c)

povoljnosti ponude (najviša naknada za
koncesiju, najniža cijena za pruženu
uslugu)
sposobnost za ostvarivanje koncesije
(bolja oprema, poslovni prostor, broj
zaposlenih)
poslovnog ugleda podnositeja ponude
(broj zaključenih ugovora za djelatnost za
koju se daje koncesija).
Članak 12.
Odluka

o

davanju

koncesije

obvezno

sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.

djelatnost za koju se koncesija daje,
vrijeme na koje se koncesija daje,
visina i način plaćanja naknade za
koncesiju,
cijena i način naplate za pruženu uslugu
obveze koncesionara
Članak 13.

Na temelju Odluke o davanju koncesije
Općinsko poglavarstvo s odabranim ponuditeljem
sklapa ugovor o koncesiji.
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

djelatnost za koju se koncesija daje,
vrijeme na koje se koncesija daje,
visina i način plaćanja naknade za
koncesiju,
cijena i način naplate za pruženu uslugu,
prava i obveze davatelja koncesije,
prava i obveze korisnika koncesije,
jamstva korisnika koncesije,
uvjete otkaza ugovora,
ugovorne kazne.

Članak 15.
Općinsko poglavarstvo dužno je dati
suglasnost na prijavu cjenika u roku od 15 dana
od dana primitka zahtjeva za pribavljanje
prethodne suglasnosti, a u protivnom će se
smatrati da je suglasnost dana.
U
slučaju
uskrate
suglasnosti
na
prijavljeni
cjenik
od
strane
Općinskog
poglavarstva, isti se ne može primjenjivati.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/06-01/6
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 15. veljače 2006.
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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Novo stanje:

Na temelju Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
("Narodne novine" broj 48/05.) i članka 15.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br. 10/2001.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na 8. sjednici
održanoj 15. veljače 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Programa
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području općine Bebrina
I

U Programu zemljište
povrat mijenja se:

predviđeno

za

k.o. Zbjeg

briše se k.č. 39 naziv parcele: krivak, kultura:
oranica 6 klase, površina 0,7083 ha
(privatno vlasništvo, rješenje Ureda državne
uprave u Brodsko-posavskoj županiji Kasa:32001/05-01/11, Urbroj:2178-01-02-01-05-01 od 20. 1.
2005. godine.
3.
U Programu
zakup mijenja se:

zemljište

predviđeno

za

Dosadašnje stanje
k.č.br. 695 naziv parcele: Urija, kultura: oranica 4
klase, površina 24,7976 ha
k.č.br. broj 944 naziv parcele: Urija, kultura:
oranica 4 klase, površina 18,3281 ha
Novo stanje:
Dio k.č.broj 695 naziv parcele: Urija, kultura:
oranica 4 klase, površina 14,7976 ha
Dio k.č.br.oj 944 naziv parcele: Urija, kultura:
oranica 4 klase, površina 8,3281 ha

Dosadašnje stanje:
k.č. broj 822 naziv parcele: urija, kultura: oranica
5 klase, površina 8,8444 ha
Novo stanje:
dio k.č broj 1/0 naziv parcele: Urija, kultura:
oranica 6 klase, površina 8,0000 ha
2.
U Programu
prodaju mijenja se:

k.č. broj 822 naziv parcele: urija, kultura: oranica
5 klase, površina 8.8444 ha
dio k.č. broj 1/0 naziv parcele: Urija, kultura:
oranica 6 klase, površina 4.4132 ha

k.o. Šumeće

U Programu raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području
općine Bebrina na koji je dalo Suglasnost
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Klasa:32002/02-01/1560, Urbroj:525-2-02-2/DI od 10.
ožujka 2003. godine mijenjaju se površine u k.o.
Šumeće i k.o. Zbjeg kako slijedi:
1.

Broj: 4

zemljište

predviđeno

za

k.o. Šumeće
Novo stanje
Dio k.č. broj 695 naziv parcele: urija, kultura:
oranica 4 klase, površina 10,0000ha
Dio k.č.broj 944 naziv parcele: Urija, kultura:
oranica 4 klase, površina 10,0000 ha

k.o. Zbjeg
Dosadašnje stanje:
k.č. broj 1/0 naziv parcele: urija, kultura: oranica
6 klase, površina 12,4132 ha
k.č. 39 naziv parcele: Krivak, kultura: oranica 6
klase, površina 0,7083 ha

5.
U Programu zemljište
koncesiju ne mijenja se.

predviđeno

za

II
Izmjenom
i
dopunom
Programa
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem
u
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vlasništvu države na području općine Bebrina
utvrđuje se:
-

smanjenje ukupne površine za povrat
imovine od 0,8444 ha
povećanje ukupne površine za prodaju od
0,1361 ha
smanjenje ukupne površine za zakup od
20,0000 ha
površine predviđene za koncesiju ostaju
nepromijenjene
povećanje ukupne površine za ostalo od
20,0000 ha
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C)
Sumarni pregled površina koje će
izmjenom i dopunom Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na
području općine Bebrina biti predviđene za zakup:
k.o. banovci
57,8726 ha
k.o. Bebrina
112,5758 ha
k.o. Dubočac
35,6137 ha
k.o. Kaniža
860,3706 ha
k.o. Stup. Kuti
84,1839 ha
k.o. Šumeće
77,3046 ha
k.o. Zbjeg
94,5039 ha
______________________________
UKUPNO:

1.322,4251 ha

III.
Slijedi sumarni pregled površina:
A)
Sumarni pregled površina koje će
izmjenom i dopunom Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na
području općine Bebrina biti predviđene za povrat
imovine:
k.o. Banovci
11,0011 ha
k.o. Bebrina
11,8080 ha
k.o. Dubočac
7,5747 ha
k.o. Kaniža
22,8059 ha
k.o. Stup. Kuti
5,2092 ha
k.o. Šumeće
11,2193 ha
k.o. Zbjeg
8,0000 ha
_____________________________
UKUPNO:

77,6182 ha

B)
Sumarni pregled površina koje će
izmjenom i dopunom Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na
području općine Bebrina biti predviđene za
prodaju:
k.o. Banovci
171,3075 ha
k.o. Bebrina
310,1790 ha
k.o. Dubočac
343,1610 ha
k.o. Kaniža
73,5107 ha
k.o. Stup. Kuti
224,2026 ha
k.o. Šumeće
109,1173 ha
k.o. Zbjeg
150,0608 ha
______________________________
UKUPNO:

1.381,5389 ha

D)
Sumarni pregled površina koje će
izmjenom i dopunom Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na
području općine Bebrina biti predviđene za ostalo
- za potrebe općine
k.o. Banovci
23,2330 ha
k.o. Dubočac
67,6730 ha
k.o. Kaniža
3,6990 ha
k.o. Šumeće
20,0000 ha
______________________________
UKUPNO:

114,6050 ha

E)
Sumarni pregled površina koje su
Programom
raspolaganja
poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH na području općine
Bebrina predviđene za koncesiju, a ne mijenjaju
se:
k.o. Bebrina
71,7604 ha
k.o. Kaniža
27,5616 ha
k.o. Stup. Kuti
17,3556 ha
k.o. Šumeće
43,0190 ha
______________________________
UKUPNO:

159,6966 ha

Sveukupna površina za općinu Bebrina
3.055,88 ha.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku
Brodsko-posavske
županije",
a
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primjenjivat će se nakon dobivene suglasnosti od
strane Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/06-01/5
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 15. veljače 2006.

Broj: 4

12.
Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće na 8.
sjednici održanoj 15. veljače 2006. godine, donosi
ODLUKU

Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.

o usvajanju Izvješća o radu
Poglavarstva općine Bebrina za razdoblje
od 1. 7. - 31. 12. 2005. godine
Članak 1.

11.

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o radu
Poglavarstva općine za razdoblje od 1. 7. - 31. 12.
2005. godine.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 10/2001.), Općinsko vijeće na 8.
sjednici održanoj 15. veljače 2006. godine, donosi
ODLUKU

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

o usvajanju Plana rada Poglavarstva
općine Bebrina za 2006. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se Plan rada
Poglavarstva općine Bebrina za 2006. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/06-02/3
Urbroj: 2178/02-03-06-2
Bebrina, 15. veljače 2006.
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će s e u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
13.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/06-02/4
Urbroj: 2178/02-03-06-2
Bebrina, 15. veljače 2006.
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. a u
svezi sa člankom 22. stavkom 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04), te članka 15.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" broj 10/01.), Općinsko
vijeće općine Bebrina na svojoj 8. sjednici
održanoj 15. veljače 2006. godine, donijelo je

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4
PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu
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Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn, a financirat će
s e iz sredstava komunalne naknade.
2.

Programom
održavanja
komunalne
infrastrukture određuje se održavanje komunalne
infrastrukture na području općine Bebrina za
komunalne djelatnosti:

Održavanje javnih površina
Pod održavanjem javnih zelenih površina
naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih
površina, pješačkih staza, parkova, dječjih
igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz
naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne
ceste prema posebnom zakonu.

I

-

Članak 1.

II
III
IV
V

održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina
održavanje javnih površina
održavanje nerazvrstanih cesta
održavanje groblja
javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje se:
-

opis i opseg poslova održavanja s
procjenom
pojedinih
troškova
po
djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa, s naznakom izvora
financiranja.
Članak 2.

Općinsko vijeće za svaku kalendarsku
godinu u skladu s predvidivim sredstvima i
izvorima financiranja donosi Program održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka
22.
stavka
1.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu, odnosno članka 1. ovog Programa.

-

troškovi održavanja asfaltnog plašta na
nerazvrstanim cestama (Dubočac)
Financiranje: (Brodsko-posavska županija)
(alternativa:
sredstvima
Općinskog
proračuna - porezni prihodi)
nasipanje poljskih puteva
čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama.

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn a financirat
će se iz sredstava komunalne naknade i iz
poreznih prihoda Općinskog proračuna.
4.
-

Održavanje groblja
održavanje mjesnih groblja 10.000,00 kn
Financiranje: iz sredstava komunalne
naknade i poreznih prihoda

5.
-

Javna rasvjeta
troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki i
rasvjetna tijela
30.000,00 kn
troškovi potrošnje električne energije za
osvjetljavanje ulica
90.000,00 kn
Financiranje:
sredstvima
komunalne
naknade.

-

Članak 4.
Članak 3.
U 2006. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u
općini Bebrina obuhvaća:
1.
-

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina:
košnja dječjih igrališta - tri puta godišnje
čišćenje ispred svih društvenih domova pet puta godišnje
košnja trave na javnoj površini ispred
napuštenih kuća - tri puta godišnje
saniranje smetlišta.

Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 021-05/06-02/2
Urbroj: 2178/02-03-06-01
Bebrina, 15. veljače 2006.
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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Broj: 4
Članak 3.

Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. a u
svezi s člankom 22. stavkom 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" broj 26/03. pročišćeni tekst, 82/04, 110/04), te članka 15.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
10/01.),
Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 8.
sjednici održanoj 15. 2. 2006. godine, donijelo je
PROGRAM

U 2006. godini gradnja komunalne
infrastrukture iz članka 2. ovog Programa
obuhvaća sljedeće:
1.
-

Javna rasvjeta
izgradnja
mreže
javne
rasvjete
postavljanje novih rasvjetnih mjesta
(Bebrina, Kaniža, Kuti) 30.000,00 kn

i

Sredstva za financiranje građenja objekata
osigurat će se iz Proračuna općine.

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu
2.
Članak 1.

-

Programom gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture utvrđuje se gradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2006. godinu na području općine Bebrina.

-

Programom iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje se:
-

opis poslova s procjenom troškova za
gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za
nabavku opreme,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje programa s naznakom izvora
financiranja po djelatnostima.

Građenje produžetka vodovodne mreže za
opskrbu pitkom vodom u Zbjegu i Kaniži
izgradnja produžetka vodovodne mreže u
Zbjegu od kbr. 1. prema Šumeću
izgradnja produžetka vodovodne mreže u
Kaniži (Savska ulica)

Sredstva za financiranje građenja objekata
u iznosu od 100.000,00 kn osigurat će se u
Proračunu općine.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Članak 2.
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku
godinu u skladu s predvidivim sredstvima i
izvorima financiranja donosi Program gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:
1.
2.

Javnu rasvjetu
Građenje produžetka vodovodne mreže za
opskrbu pitkom vodom u Zbjegu i Kaniži

Klasa : 021-05/06-02/1
Urbroj: 2178/02-03-06-1
Bebrina, 15. veljače 2006.
Predsjednik Vijeća
Mato Dikanović, v.r.
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OPĆINA BUKOVLJE

1.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 25.
Statuta općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije br.11/01) Općinsko vijeće općine
Bukovlje, na 5.sjednici održanoj 28.veljače 2006.
godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta općine Bukovlje
Članak 1.
U Statutu općine Bukovlje (»Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije, broj 11/01), članak 5.
mijenja se i glasi:
» Dan općine je 22. siječanj, dan Svetog
Vinka.
Osim Dana općine, u općini Bukovlje još se
svečano obilježava:
22. svibanj spomendan na ustroj općine
Bukovlje.»
Članak 2.
U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Inicijative, mišljenja i prijedloge iz
prethodnog stavka u ime općine mogu podnositi
Općinsko vijeće, Poglavarstvo i općinski načelnik
neposredno nadležnom tijelu i posredno putem
članova predstavničkog tijela i zastupnika u
Hrvatskom saboru «.
Članak 3.
Članak 12. mijenja se i glasi:
»Općina Bukovlje obavlja poslove lokalnog
značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose
na:
uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu,
promet na svom području
te ostale poslove sukladno posebnim
zakonima.
Posebnim zakonima kojima će se urediti
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odredit
će se poslovi koje je općina dužna organizirati kao i
poslovi koje će općina obavljati ako osigura uvjete za
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njihovo obavljanje.
Način organiziranja poslova iz stavka 2.
ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se
općim aktima koje donosi Općinsko vijeće..«

«Općinsko vijeće:
1.
2.

Članak 4.
3.
Iza članka 22. mijenja se naslov i glasi:
» IV. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN
RADA TIJELA OPĆINE «.

4.
5.
6.

Članak 5.

-

Članak 23. mijenja se i glasi:

7.

»Tijela općine Bukovlje su:
Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo,
Općinski načelnik, kao izvršno tijelo,
Općinsko poglavarstvo, kao izvršno tijelo,
Upravni odjel, kao upravno tijelo»

8.
9.
10.
11.

Članak 6.
Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji

12.
13.

«Članak 23a.
Ovlasti i obveze koje proizlaze iz
samoupravnog djelokruga općine podijeljene su
između Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva,
Općinskog načelnika i upravnog odjela općine.
Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno
određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova
iz legislativne naravi u nadležnosti su Općinskog
vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su
Općinskog poglavarstva.
Ako se po naravi posla ne može utvrditi
nadležnosti prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je
Općinsko vijeće.
Nadležnost tijela za obavljanje poslova,
utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se
prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili
pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.»

14.

glasi:

15.
16.

17.
18.

Članak 7.
U članku 24. stavak 2. briše se.
Članak 8.
Članak 25. mijenja se i glasi:
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19.

donosi Statut općine Bukovlje,
donosi odluke i druge opće akte kojima
uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga
općine Bukovlje,
donosi Proračun, odluku o izvršavanju
Proračuna i Godišnji obračun Proračuna,
nadzire ukupno materijalno i financijsko
poslovanje općine Bukovlje,
donosi smjernice rada općine Bukovlje,
utvrđuje programe razvoja pojedinih
djelatnosti i javnih potreba od značaja za
općinu Bukovlje,
donosi dokumente prostornog uređenja
općine Bukovlje,
donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
bira i razrješava predsjednika i
potpredsjednike Općinskog vijeća,
bira i razrješava općinskog načelnika i
njegovog zamjenika te članove Poglavarstva,
odlučuje o pitanju povjerenja odnosno
nepovjerenja općinskom načelniku, njegovim
zamjenicima, pojedinim članovima
Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini,
osniva radna tijela Općinskog vijeća,
bira i razrješava članove radnih tijela
Općinskog vijeća,
imenuje, bira i razrješava osobe određene
zakonom, drugim propisom ili ovim
Statutom,
osniva i ukida te uređuje ustrojstvo i djelokrug
rada Jedinstvenog upravnog odjela općine
Bukovlje,
osniva javne ustanove i druge pravne osobe za
obavljanje gospodarskih, društvenih,
komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za
općinu Bukovlje te odlučuje o njihovim
statusnim promjenama i preoblikovanjima u
skladu sa zakonom,
odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine Bukovlje s
drugim jedinicama lokalne samouprave,
određuje predstavnike općine Bukovlje u
skupštinama trgovačkih društava kojih je
općina Bukovlje osnivač, ako zakonom, ovim
Statutom odnosno posebnom aktom
Općinskog vijeća odlučivanje nije povjereno
drugom tijelu,
odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i
prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim
društvima kojih je općina Bukovlje osnivač,
ako zakonom, ovim Statutom odnosno
posebnom aktom Općinskog vijeća

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.

odlučivanje nije povjereno drugom tijelu,
odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i
davanju jamstva za ispunjenje obveza
trgovačkih društava i javnih ustanova čiji je
osnivač i većinski vlasnik općina Bukovlje,
dodjeljuje javna priznanja općine Bukovlje,
odlučuje o osnivanju odnosno pristupanju
općine Bukovlje udruzi općina te
uspostavljanju suradnje općine Bukovlje s
lokalnim i regionalnim jedinicama drugih
država,
odlučuje o prijenosu i preuzimanju
osnivačkih prava u skladu s posebnim
zakonima,
raspisuje lokalni referendum za područje
općine Bukovlje,
donosi pojedinačne i druge akte iz
samoupravnog djelokruga u skladu sa
zakonom,
obavlja i druge poslove koji su mu zakonom
ili drugim propisima stavljeni u nadležnost.»
Članak 9.
Članak 34. mijenja se i glasi:

»Predsjednik i potpredsjednik Općinskog
vijeća svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne
primaju plaću.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi
Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad
u skladu s posebnim aktom Općinskog vijeća.
Ostala prava i dužnosti predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuju se
Poslovnikom Općinskog vijeća.»
Članak 10.
U članku 36. iza stavka 2. dodaju se novi
stavci 3. i 4.. koji glase:
»Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela
ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka ovoga
članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku
od 15 dana.«
»Nakon proteka rokova iz prethodnog stavka
ovoga članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne
trećine članova predstavničkog tijela, čelnik
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove
lokalne i područne (regionalne) samouprave.«
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Članak 11.

U članku 39. točki 2. riječi »Općinskom
vijeću« zamjenjuju se riječima: »Općinskom
načelniku«.
Članak 12.
Iza članka 40. dodaju se članci 40.a, 40.b, 40c,
40d, 40e, 40f, 40g, 40h,40i i 40.j koji glase:
«Članak 40a.
Općinski načelnik zastupa općinu Bukovlje te
obavlja poslove utvrđene ovim Statutom u skladu sa
Zakonom.
Općinski načelnik svoju dužnost u pravilu
obavlja profesionalno.
Članak 40b.
Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz
reda svojih članova u pravilu između nositelja lista
stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u
Općinskom vijeću.
Općinski načelnik bira se većinom glasova
svih članova Vijeća.
Prijedlog za izbor i imenovanje daje Odbor za
izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika.
Zamjenici općinskog načelnika biraju se na
isti način kao i načelnik.
Članak 40c.
Općinski načelnik ima dva zamjenika.
U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju dužnosti, Općinskog
načelnika zamjenjuje jedan od zamjenika kojeg on
odredi, u skladu sa Statutom.
Općinski načelnik može obavljanje određenih
poslova iz svog djelokruga povjeriti jednom od svojih
zamjenika. Pri obavljanju povjerenih poslova
zamjenik je dužan pridržavati se uputa Općinskog
načelnika.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga
zamjeniku, ne prestaje odgovornost Općinskog
načelnika za njihovo obavljanje.
Članak 40d.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.
-

Općinski načelnik:
ima pravo predlagati Općinskom vijeću
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-

-

donošenje općih i drugih akata,
podnosi Poglavarstvu prijedlog Proračuna i
odgovoran je za njegovo izvršenje,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih
tijela općine, poduzima mjere za osiguranje
učinkovitosti njihova rada te im daje upute za
rad,
zaključuje ugovore i druge pravne poslove u
skladu sa zakonom i drugim propisima,
daje punomoći za zastupanje općine,
odgovara za zakonitost rada Poglavarstva i
upravnih tijela općine,
obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u
nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim
Statutom ili drugim općim aktom.

jedno ili više određenih područja iz djelokruga lokalne
samouprave.
Članovi Poglavarstva, kao i zamjenici
predsjednika Poglavarstva, svoju dužnost obavljaju
počasno i za to ne primaju plaću.
Zamjenik predsjednika i članovi Poglavarstva
imaju pravo na naknadu za svoj rad u Poglavarstvu,
stalnim ili povremenim radnim tijelima Općinskog
vijeća, u skladu s posebnom odlukom Općinskog
vijeća.
Članak 40h.
-

Članak 40e.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine ima pravo
obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako
ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi
propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od
petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako Vijeće
to ne učini, općinski načelnik dužan je u roku od osam
dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne
uprave u Županiji te čelnika središnjeg tijela državne
uprave ovlaštenog za nadzor rada tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene
ovim Statutom u skladu sa zakonom.

-

Članak 40f.
Izvršne poslove u općini Bukovlje obavlja
Općinsko poglavarstvo.
Općinski načelnik predsjednik je Općinskog
poglavarstva, a zamjenici iz članka 40. ovog Statuta
po položaju su zamjenici predsjednika Poglavarstva.
Općinsko poglavarstvo općine Bukovlje ima
ukupno, uključujući predsjednika i njegove
zamjenike, 5 članova.
Članak 40g.
Članove Poglavarstva bira Općinsko vijeće na
prijedlog Općinskog načelnika većinom glasova svih
članova iz reda svojih članova, javnih djelatnika i
građana s prebivalištem na području općine Bukovlje,
na vrijeme od četiri godine.
Članovi Poglavarstva mogu biti zaduženi za
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Poglavarstvo općine Bukovlje:
priprema prijedloge općih akata,
izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata
Općinskog vijeća
usmjerava djelovanje upravnih tijela općine u
obavljanju poslova iz njihovog samoupranog
djelokruga te nadzire njihov rad
upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine Bukovlje u
skladu sa zakonom i Statutom
upravlja i raspolaže prihodima i rashodima
općine u skladu sa zakonom i Statutom
utvrđuje prijedlog Općinskog proračuna i
Godišnjeg obračuna Proračuna
obavlja izbor i imenovanja, opoziv i
razrješenja djelatnika određenih zakonom,
općim aktima vijeća i Općinskog
poglavarstva
obavlja i druge poslove predviđene zakonom.

Članovi Općinskog poglavarstva nemaju
pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. točke 4. i 5.
ovog članka kad su osobno ili preko članova uže
obitelji zainteresirana strana.
Članak 40i.
Općinsko poglavarstvo donosi odluke
većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina
njegovih članova.
Općinsko poglavarstvo odgovorno je
Općinskom vijeću.
Odluke kojima raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine kao i prihodima i
rashodima, Poglavarstvo donosi većinom glasova
svih članova.
Ustrojstvo, način rada i odlučivanja
Poglavarstva, podrobnije se uređuje Poslovnikom u
skladu s ovim Statutom i Zakonom.
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Članak 40j.

«Članak 41.

Općinsko vijeće može Općinskom načelniku,
pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u
cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti
prije isteka vremena na koje je izabran.
Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može
podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog
vijeća.
O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne
može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne
sedam dana od dana njegova podnošenja.
Rasprava i glasovanje o prijedlogu za
iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije
u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga
predsjedniku Općinskog vijeća.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga općine Bukovlje kao i poslova državne
uprave prenijetih na općinu Bukovlje, ustrojava se
Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje.
Jedinstveni upravni odjel osniva se i ukida
odlukom Općinskog vijeća kojom se utvrđuje njegovo
ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za
njegov rad.
Jedinstveni upravni odjel dužan je svojim
radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i
potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje
Poglavarstvo.
Za obavljanje poslova iz djelokruga
Jedinstvenog upravnog odjela, pročelnik je
odgovoran općinskom načelniku i Poglavarstvu.
U obavljanju poslova iz prethodnog stavka
ovog članka pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dužan je pridržavati se uputa za rad općinskog
načelnika i Poglavarstva.»

Članak 40k.
Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za
nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.
Kada Općinsko vijeće izglasa nepovjerenje
Općinskom načelniku, ili Poglavarstvu u cjelini, ono
mora izabrati novoga Općinskog načelnika u roku od
30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.
Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja
Općinskom načelniku i Poglavarstvu u cjelini nije
određen dan razrješenja i prestanka dužnosti,
Općinski načelnik i Poglavarstvo kojem je iskazano
nepovjerenje smatraju se razriješenim i prestaje im
dužnost izborom novoga Općinskog načelnika.
Odlukom o iskazivanju nepovjerenja
Općinskom načelniku, odnosno članu Poglavarstva
ne prestaje dužnost člana predstavničkog tijela.
U slučaju izglasavanja nepovjerenja
pojedinom članu Poglavarstva, Općinsko vijeće
donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti.
Članak 40l.
Općinski načelnik može tražiti glasovanje o
povjerenju Poglavarstvu.
Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga
Općinskog načelnika ne donese odluku kojom
potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra
da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.»
Članak 13.
Članak 41. mijenja se i glasi:

Članak 14.
Iza članka 41. dodaju se članci 41.a i 41.b koji
glase:
«Članak 41.a
Poglavarstvo može razriješiti pročelnika iz
prethodnog članka:
1.
ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
2.
ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim
propisima kojima se uređuju radni odnosi
dovode do prestanka radnog odnosa,
3.
ako pročelnik ne postupa po propisima ili
općim aktima općine Bukovlje ili neosnovano
ne izvršava odluke tijela općine ili postupa
protivno njima,
4.
ako pročelnik svojim nesavjesnim ili
nepravilnim radom prouzroči općini
Bukovlje veću štetu ili ako zanemaruje ili
nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu
štetiti interesima službe u obavljanju poslova
općine.
Kada pročelnik bude razriješen sukladno
prethodnom stavku ovog članka, rasporedit će se na
drugo radno mjesto u Jedinstveni upravni odjel općine
Bukovlje, za koje ispunjava stručne uvjete.
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Na ostala prava, obveze i odgovornosti kao i
druga pitanja u svezi s radom pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela općine Bukovlje, koja nisu uređena
ovim Statutom, primjenjuju se prije svega odredbe
zakona te ostalih akata općine kojima se uređuju radni
odnosi službenika i namještenika u općini Bukovlje.

Broj: 4

»Stvarima i imovinskim pravima u vlasništvu
općine raspolaže i upravlja, u ime općine, Općinsko
poglavarstvo, po načelu dobrog gospodara.«
Članak 18.
Iza članka 66. dodaje se članak 66.a koji glasi:

Članak 41b.
Jedinstveni upravni odjel u okviru prava i
dužnosti općine Bukovlje priprema prijedloge odluka
i drugih akata, neposredno izvršava akte Općinskog
vijeća, Poglavarstva i općinskog načelnika, prati
stanje u upravnim područjima za koje je osnovano,
rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje
općih akata Općinskog vijeća, poduzima mjere za
koje je ovlašten općim aktima Općinskog vijeća te
obavlja i druge poslove.
U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka
Jedinstveni upravni odjel dužan je raditi po
smjernicama i preporukama općinskog načelnika i
Poglavarstva.
Upravne, stručne i ostale poslove u općini
Bukovlje obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne
poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a
namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga
pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje
uređuju se aktima Općinskog vijeća i Poglavarstva u
skladu sa zakonom.
Službenici u općini Bukovlje poticat će se na
trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem
tečajeva, seminara i školovanja.»

»Članak 66.a
Protiv pojedinačnih akata predstavničkog
tijela i Poglavarstva jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije
propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor.«
Članak 19.
U članku 71. stavku 1. iza riječi: »Općinskog
vijeća« dodaju se riječi: »i Općinskog poglavarstva«.
Članak 20.
U članku 72. riječ »Vijeće« zamjenjuju se
riječju: »Poglavarstvo«.
Članak 21.
Članak 75. mijenja se i glasi:
»Ostvarivanje javnosti rada tijela općine
Bukovlje pobliže se uređuju poslovnicima Općinskog
vijeća i Općinskog poglavarstva.«

Članak 15.
U članku 51. u točki 5. iz riječi »odbora«
dodaju se riječi: »Općinsko poglavarstvo, općinski
načelnik,«.

Članak 22.
U članku 79. stavku 2. iza riječi: »može
predložiti « dodaju se riječi: »Općinsko
poglavarstvo,«.

Članak 16.
U članku 54. riječi »Općinsko vijeće«
zamjenjuju se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE
Članak 23.

Članak 17.
U članku 56. stavak 3. mijenja se i glasi:

Ovlašćuje se Odbor za Statut i Poslovnik da
izradi pročišćeni tekst Statuta općine Bukovlje.
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Članak 24.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu
osmog dana od objavljivanja u »Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 021-05/06-01/2
Ur. broj: 2178/25-02-06-1
Bukovlje, 28 . veljače 2006.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Tihomir Jakovina, dipl. ing.
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višak prihoda i primitaka:
ostvarni prihodi i primici 1.400.545,00 kn
izvršeni rashodi i izdaci 2.912.485,00 kn
__________________________________________
-

Višak prihoda

-1.511.940,00 kn

Članak 4.
Stanje žiro računa općine Bukovlje na dan
1.1.2005. godine iznosilo je 278.768,62 kuna, a na
dan 31.12.2005. godine iznosilo je 39.665,62 kuna,
stanje blagajne na dan 31.12.2005.g. iznosilo je 0
kn.
Članak 5.

2.

Općina Bukovlje nije primala niti davala
zajmove.

Na temelju članka 124. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.),
Općinsko vijeće općine Bukovlje na 5. sjednici
održanoj 28. veljače 2006. godine, donosi

Članak 6.
Stanje potraživanja općine Bukovlje na
dan 31. 12. 2005. godine iznosi 375.306,03 kn.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Bukovlje za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2005. godine

Članak 7.
Stanje nepodmirenih obveza na dan 31. 12.
2005. g. iznosi 2.143.732,58 kn, a odnose se na
nepodmirene obveze prema dobavljačima.

OPĆI DIO
Članak 1.

Članak 8.

Godišnjim izvještajem Proračuna općine
Bukovlje utvrđeni su prihodi i primici u iznosu
od 1.400.545,00 kn.

Izvršenje Proračuna općine Bukovlje za
2005. godinu po proračunskim stavkama vidljivo
je iz priložene tabele: Godišnji obračun Proračuna
općine Bukovlje za razdoblje 1. siječnja - 31.
prosinca 2005. g.

Članak 2.
Rashodi utvrđeni pozicijama Proračuna u
navedenom razdoblju izvršeni su u ukupnom
iznosu od 2.912.485,00 kn.
Članak 3.
Razlika između ukupno ostvarnih prihoda
i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje

Članak 9.
Posebni
dio
Godišnjeg
izvještaja
Proračuna općine Bukovlje za razdoblje 1. siječnja
- 31. prosinca 2005. g. sadrži rashode i izdatke
izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovim i potanjim namjenama.
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Članak 10.

Godišnji obračun Proračuna zajedno s
usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka i rashoda i izdataka bit će
objavljen u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

Broj: 4

Klasa: 400-01/06-01/15
Ur. broj: 2178/25-02-06-1
Bukovlje, 28 . veljače 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tihomir Jakovina, dipl. ing.

3

2

PRIHODI

1

6

014
015
016

Porez na dobit od poduzetnika

POREZI NA IMOVINU

STALNI POREZI NA NEPOKR. IMOVINU

Porez na neobrađ. obradivo polj. zemlj.

Porez na neizgrađeno građevno zemlj.

Porez na neiskorištenepoduzetničke

6121

613

6131

61311

61312

61313

019
020
022
023

POVREMENI POREZI NA IMOVINU

Porez na promet nekretnina

POREZI NA ROBU I USLUGE

POREZ NA PROMET

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh. pića

6134

61341

614

6142

61424

10.000,00

120.000,00

10.000,00

018

Porez na korištenje javnih površina

10.000,00

120.000,00

5.000,00

80.000,00

85.000,00

5.018,00

100.998,00

65.671,00

166.699,00

7

50,18%

84,17%

77,26%

81,32%

63,64%

96,45%

74,68%

66,02%

96,35%

89,96%

88,30%

84,32%
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021

70.000,00

017

Porez na kuće za odmor

61315

80.000,00

205.000,00

200.000,00

011
012

19.092,00

30.000,00

40.000,00

-110.918,00

18.671,00

3.301,00

43.356,00

557.733,00

512.143,00

730.172,00

010

-115.000,00

25.000,00

5.000,00

45.000,00

620.000,00

580.000,00

866.000,00

6

IZVJ.RAZDOBLJU

OSTAVRENO U

19.092,00

5

PLANA

IZMJENE

009

61314

nekretnine

013

POREZ NA DOBIT

612

-30.000,00

008

Povrat poreza i prireza na dohodak po god. prijavi

6117

5.000,00
100.000,00

007

Porez i prirez na doh. po god. prijavi

6115

006

Porez i prirez na doh. od imovine i im.prav.

6113

25.000,00

005

Porez i prirez na doh. od samost.rada

6112

480.000,00

004

Porez i prirez na doh. od nesamost. rada

6111

580.000,00

003

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK

611

871.000,00

4

PLAN

IZVORNI

002

PRIHODI OD POREZA

61

001

OZNAKA

A. PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
OPIS
AOP

RAČUNSKOG

RAČUN IZ

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2005.GODINE

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE BUKOVLJE
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1.000,00
2.585.000,00

028
029
030
031
032

POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZV. AKTIVNOSTI

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

Porez na reklame

OSTALI PRIHODI OD POREZA

OSTALI NERASPOREĐENI PRIHODI

Zaprimljeni neprepoznati nalozi

POTPORE

POTPORE IZ PRORAČUNA

Tekuće potpore iz proračuna

Kapitalne potpore iz proračuna

6145

61453

61454

616

6163

61632

63

633

6331

6332

64

40.000,00

027

Porezi i naknade od priređ.igara na sreću

61449

50.000,00

036
037

PRIHODI OD IMOVINE

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE

041
042
043
044
045

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Naknade za koncesije

PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJ. IMOVINE

Prihodi od zakupa nekretnina (posl.prostori)

Prihodi od zakupa polj. zemlj. u vlasn. države

Prihodi od zakupa polj. zemlj. u vlasn.općine

Ostali prihodi od iznajm. i zakupa imovine

642

6421

6422

64221

64222

64222

64229

040

039

Kamate na oroč. sredstva i dep. po viđenju

6413

30.000,00

100.000,00

500,00

2.510.000,00

035

038

75.000,00

034

033

026

025

IGARA

4

PLAN

IZVORNI

6144

024

3

2

AOP

1

OPIS
OZNAKA

RAČUN IZ

RAČUNSKOG

15.000,00

40.000,00

1.000,00

0,00

1.300.000,00

100.000,00

1.400.000,00

1.000,00

40.000,00

PLANA
5

IZMJENE

OSTAVRENO U

13.484,00

21.875,00

794,00

28.917,00

2.000,00

30.917,00

27.250,00

IZVJ.RAZDOBLJU
6

7

89,89%

54,69%

79,40%

2,22%

2,00%

2,21%

68,13%
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3

100.000,00
220.000,00
5.000,00

053
054
055
056
057

061
062
063
064
065
066
067
068

PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA

ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJ.

ŽUP., GRAD. I OPĆINSKE PRISTOJ. I NAKN.

Grad. i općinske upravne pristojbe

Ost. naknade utvrđ. grad./općinskom odlukom

OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE

Prihodi od prodaje državnih pristojbi

Ostale pristojbe

Naknada za prenamjenu poljo.zemljišta u građ.

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

POSEBNIM ZAKONOM

Komunalni doprinosi

Komunalne naknade

Doprinosi za šume

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI

Ostali nespomenuti prihodi - sufinanc.građ.

Ostali nesp.prihodi-doprinos za jav.rasvjetu

Ostali nespomenuti prihodi - grobni doprin.

Ostali nespomenuti prihodi - ostali ......

65

651

6512

65123

65129

6513

65139

6514

65143

652

6523

65231

65232

6524

6526

65269

65269

65269

65269

060

059

058

052

051

050

049

20.000,00

300.000,00

5.000,00

100.000,00

750.000,00

Naknada za ceste

6424

048

047

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

10.000,00

4

OSTALI PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE

046

PLAN

IZVORNI

6423

2

AOP
OZNAKA

64239

OPIS

RAČUN IZ

RAČUNSKOG
PLANA
1

5.000,00

0,00

300.000,00

5.000,00

300.000,00

200.000,00

5.000,00

50.000,00

860.000,00

5

PLANA

IZMJENE

OSTAVRENO U

1.336,00

213.264,00

477,00

224.583,00

137.788,00

1.465,00

22.700,00

600.277,00

6

IZVJ.RAZDOBLJU

71,09%

9,54%

74,86%

68,89%

29,30%

45,40%

69,80%

26,72%

7
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081
082
083
084

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

Prihodi prdaje prijevoznih sredstava

Primici od financijske imovine i zaduživanja
Primljeni zajmovi od banaka,....
Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka...
Primljeni zajmovi od inozemnih banaka

UKUPNO PRIHODI

723

8
834
8341

079
080

078

Prihodi od prodaje građevnih objekata

722

076

721

Zemljište

7111

075

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE077

PRIHODI OD PRODAJE MAT. IMOVINE

711

074

073

072

071

070

069

3

72

PRIHODI OD PROD. NEPROIZV. IMIVINE

Kapitalne donacije

6632

71

Tekuće donacije

6631

PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ. OSOBA

663

7

OSTALI PRIHODI

66

2

AOP
OZNAKA

RAČUN IZ

RAČUNSKOG
PLANA
1

4

6.756.500,00

2.000.000,00

200.000,00

150.000,00

10.000,00

PLAN

IZVORNI

0,00

3.342.000,00

5.000,00

150.000,00

5

PLANA

IZMJENE

OSTAVRENO U

1.690,00

1.400.545,00

6

IZVJ.RAZDOBLJU

7

41,91%

33,80%

6/5
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OPĆINA DAVOR

1.

Požega - trgovine u Davoru, po cijeni od cca
25,00 kuna po paketu, a u količini od 450 komada,
odnosno do ukupnog iznosa od 12.000,00 kuna.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.), a u skladu s
Uredbom o postupku nabave roba, radova i usluga
male vrijednosti ("Narodne novine" broj 14/02),
Poglavarstvo općine Davor na svojoj 4. sjednici
održanoj 6. prosinca 2005. godine, donosi
ODLUKU
o nabavci poklona za djecu
u povodu Sv. Nikole

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 402-01/05-01/32
Urbroj: 2178/17-01-05-1
Davor, 6. prosinca 2005.

Članak 1.
Odobrava se nabavka poklona za djecu
uzrasta od 1-9 godina s područja općine Davor,
povodom Sv. Nikole.
Pokloni će se kupiti u "Presofleks"

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.
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2.

3.

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.), Poglavarstvo
općine Davor na svojoj 4. sjednici održanoj 6.
prosinca 2005. godine, donijelo je

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na
pristup informacijama ("Narodne novine" broj
172/03) i članka 38. Statuta općine Davor
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 11/01. i 11/05.), Poglavarstvo općine Davor
na svojoj 4. sjednici održanoj 6. prosinca 2005.
godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o nabavci prigodnih poklona za članove
Općinskog vijeća i Poglavarstva općine Davor

o određivanju službene osobe za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama
Članak 1.
Odobrava se nabava prigodnih poklona za
vijećnike Općinskog vijeća i Poglavarstva, te
poslovnih
partnera
prigodom
božićnih
i
novogodišnjih
blagdana
od
najpovoljnijeg
ponuđača: "Trend-info" knjižara i papirnica, N.
Tesle 1, Nova Gradiška, temeljem ponude od 16.
11. 2005. godine, i to sljedeće artikle:
-

50 kom. Set kemijska i tehnička olovka u
PVC kutiji
30 kom. Rokovnik A4
20 kom. Rokovnik A5
200 kom. Đžepnih kalendara
Na sve artikle dotisak naziva - Općina

Davor.

Članak 1.
Za rješavanje ostvarivanja prava na
pristup informacijama u općini Davor određuje se
Ivica
Marjanović,
pročelnik
Jedinstvenog
upravnog odjela općine Davor (u daljem tekstu:
"Službenik za informiranje").
Članak 2.
Službenik za informiranje mjerodavan je
za ostvarivanje prava na pristup informacijama i
obavlja sljedeće poslove propisane člankom 22.
stavak 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama:
-

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 402-01/05-01/31
Urbroj: 2178/17-01-05-1
Davor, 6. prosinca 2005.

-

-

rješava pojedinačne zahtjeve za pristup
informacijama,
obavlja poslove redovitog objavljivanja
informacija,
unapređuje način obrade, klasificiranje,
čuvanje i objavljivanje informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koje
se odnose na rad tijela javne vlasti,
osigurava
neophodnu
pomoć
podnositeljima
zahtjeva
u
vezi
s
ostvarivanjem prava utvrđenih zakonom.
Članak 3.

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 028-05/05-01/8
Urbroj: 2178/17-01-05-1
Davor, 6. prosinca 2005.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.

4.
Na temelju članka 22. Zakona o pravu na
pristup informacijama ("Narodne novine" broj
172/03.) i članka 38. Statuta općine Davor
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 11/01. i 11/05.), Općinsko poglavarstvo
općine Davor na svojoj 4. sjednici oidržanoj 6.
prosinca 2005. godine, donijelo je
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usmenog ili pismenog zahtjeva općini Davor.
Pismeni zahtjev u vezi s ostvarivanjem
prava na pristup informacijama može se podnijeti
na adresu: Općina Davor, I. Gundulića 35, 35425
Davor.
Članak 4.
Ovlaštenik prava na informaciju je svaka
domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja
zahtjeva pristup informaciji.
Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje
pravo na pristup informaciji podnošenjem
usmenog ili pismenog zahtjeva nadležnom tijelu
javne vlasti. U slučaju ograničenja prava na
pristup određenoj informaciji tijelo javne vlasti
obvezno je u posebnom rješenju navesti o kojoj
se kategoriji izuzetaka radi, odnosno o razlozima
zbog kojih je odlučio uskratiti informacije.
Članak 5.

o ustrojavanju
Kataloga informacija općine Davor

Ovlaštenik prava na informaciju, kojem je
omogućen pristup informaciji izradom preslika
dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
dužan je platiti naknadu za izradu preslike u
iznosu od 2,00 kune za svaku stranicu standardne
veličine.

Članak 1.

Članak 6.

Ovom Odlukom usvaja se Katalog
informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire
općina Davor, a s a ciljem osiguravanja prava na
pristup informacijama u smislu Zakona kojim se
uređuje pravo na pristup informacijama.

Naknada iz članka 5. ove Odluke uplaćuje
se na žiro-račun općine Davor, svrha doznake:
naknada za uvid u Katalog informacija.

ODLUKU

Članak 7.
Članak 2.
Dokumenti na kojima je zapisana ili
unesena informacija u smislu članka 1. ove
Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu
informacija koje se nalaze u privitku - Katalog
informacija općine Davor, koji čini sastavni dio
ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 022-05/05-01/7
Urbroj: 2178/17-01-05-1
Davor, 6. prosinca 2005.

Članak 3.
Ovlaštenik prava na informacije ostvaruje
pravo na pristup informaciji podnošenjem

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.
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KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE DAVOR

4.

Projektna
dokumentacija
izgradnje
vodopostrojenja za vodoopskrbni sustav
općine Davor

I

OPĆI AKTI

5.

Projektna dokumentacija za izgradnju
kanalizacijske mreže naselja Davor

1.

Akti Općinskog vijeća općine Davor od
1993. godine nadalje

6.

Projektna dokumentacija za izgradnju
Crpne stanice i tlačnog cjevovoda za
odvodnju otpadnih i oborinskih voda
naselja Davor

7.

Projektna
doumentacija
uređenja
(asfaltiranja) kolnika nerazvrstanih cesta
naselja Davor

8.

Projektna
dokumentacija
uređenja
(asfaltiranja) kolnika nerazvrstanih cesta
naselja Orubica.

VII

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA
PROVEDBU POSTUPKA JAVNE
NABAVE ZA SVE PROJEKTE I
RADOVE NA PODRUČJU OPĆINE
DAVOR

VIII

POSEBNI PROJEKTI OPĆINE DAVOR

1.

Projekt vodoopskrbnog sustava Davor Nova Gradiška, odnosno Regionalni
vodoopskrbni sustav zapadnog dijela
Brodsko-posavske županije

2.

Projekta sanacije odlagališta deponije
komunalnog otpada općine Davor zvanog
"Baćanska"

IX

PRORAČUN OPĆINE DAVOR

2.

Akti Općinskog poglavarstva
Davor od 1993. godine nadalje

općine

(svi akti za navedeno razdoblje objavljeni
su u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" i "Službenom glasilu
općine Davor")
II

POJEDINAČNI AKTI

1.

Akti Općinskog vijeća općine Davor od
1993. godine i nadalje

2.

Akti Općinskog poglavarstva
Davor od 1993. godine i nadalje

općine

III

DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DAVOR

1.

Materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici
akata

IV

IZBORNA DOKUMENTACIJA

1.

Podaci o poslovima koje vodi Općinsko
izborno povjerenstvo, podaci o biračkim
popisima i biračkim mjestima

V.

KATALOG OPĆINSKE IMOVINE
1.

Plan i izvršenje Proračuna općine Davor

VI

DOKUMENTACIJA VEZANA ZA
PROSTORNO PLANIRANJE, PROMET,
INFRASTRUKTURU

2.

Knjigovodstvena evidencija

1.

Prostorni plan općine Davor

X

DOKUMENTACIJA VEZANA ZA
KOMUNALNU DJELATNOST

2.

Projektna dokumentacija izgradnje mjesne
vodoopskrbne mreže Davor i Orubica

1.

Podaci o TD "Vodovod Davor" d.o.o.
Davor

2.

Podaci
o
obveznicima

3.

Projektna dokumentacija Magistralnog
vodoopskrbnog cjevovoda Davor - Orubica
- Vrbje

komunalnoj

naknadi -
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3.

Podaci o groblju i grobnim očevidnicima
nalaze se u Vodovodu Davor d.o.o.

5.

4.

Podaci o naknadama za usluge odvoza
komunalnog otpada (u Vodovodu Davor
d.o.o.)

5.

Podaci o priključenim pravnim i fizičkim
osobama priključenim na vodovodnu
mrežu naselja Davor i Orubica (u
Vodovodu Davor d.o.o.)

Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.), Općinsko
poglavarstvo općine Davor na svojoj 5. sjednici
održanoj 21. prosinca 2005. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za tiskanje lista "Glas"

6.

Podaci o priključenim pravnim i fizičkim
osobama na kanalizacijsku mrežu naselja
Davor (nalazi se u Vodovodu Davor d.o.o.)

XI

PROGRAM RASPOLAGANJA
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

1.

Podaci o zaključenim ugovorima o zakupu
i
prodaji
državnog
poljoprivrednog
zemljišta
po
provedbenom
javnom
najtečaju za zakup i prodaju državnog
poljoprivrednog zemljišta na području
općine Davor

2.

XII

Podaci o preostalim površinama za
raspolaganje u zakup i prodaju po Odluci
o izmjeni Programa raspolaganja državnim
poljoprivrednim zemljištem na području
općine Davor
DOKUMENTACIJA VEZANA ZA
PODRUČJE DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI

1.

Podaci
o
kulturnim
i
športskim
manifestacijama na području općine Davor

2.

Podaci o stipendijama

3.

Podaci o provedbi socijalnog programa.

Napomena: Sva navedena dokumentacija nalazi se
u pismohrani općine Davor.

Članak 1.
Prihvaća se ponuda Grafičkog obrta
"Printing" iz Nove Gradiške, Potočna 11, vlasnika
Dalibora Peševskoga za tiskanje lista "Glas" koji
izdaje općina Davor, u količini od 800 komada po cijeni od 2,25 kuna po komadu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Klasa : 402-01/05-01/34
Urbroj: 2178/17-01-05-1
Davor, 21. 12. 2005..
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.
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6.
Na temelju članka 38. Statuta općine
Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 11/01. i 11/05.), Općinsko
poglavarstvo općine Davor na svojoj 5. sjednici
održanoj 21. prosinca 2005. godine, donosi
ODLUKU
o nabavci ukrasne rasvjete za
potrebe općine Davor

o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
općine Davor za 2005. godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Proračuna
općine Davor za 2005. godinu, sa stanjem 31. 12.
2005. godine, kako slijedi:
PRIHODI

Članak 1.
Odobrava se nabavka ukrasne rasvjete za
potrebe općine Davor od tvrtke Ales d.o.o. Požega
u iznosu od 5.000,00 kuna.

3.926.357,00 kn

RASHODI
4.109.508,00 kn
__________________________________
MANJAK PRIHODA
TEKUĆE GODINE

181.151,00 kn

Članak 2.

Članak 2.

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

Izviješće o izvršenju Proračuna općine
Davor za 2005. godinu u privitku je ove Odluke i
čini njen sastavni dio.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE DAVOR
Članak 3.
Klasa : 402-01/05-01/33
Urbroj: 2178/17-01-05-1
Davor, 21. 12. 2005..
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Đuro Anđelković,prof., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
Klasa : 400-01/04-05-06-01/1
Urbroj: 2178/17-01-04-05-06-22
Davor, 6. veljače 2006.

7.
Na temelju članka 128. točka 7. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" br. 96/03) i članka
23. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01. i 11/05.),
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 7.
sjednici održanoj 6. veljače 2006. godine, donosi

Predsjednik
Općinskog vijeća
Alojz Jakirčević, v.r.
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OSTVARENJE PLANA PRORAČUNA OPĆINE DAVOR
31. PROSINCA 2005. GODINE

PRORAČUN OPĆINE DAVOR ZA 2005. GODINU
A.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
Razlika - Višak / Manjak

Ostvareno
2004.g.

Planirano
2005.g.

Ostvareno
2004.god.

2.693.491
2.435.978
257.513

4.179.400
2.851.100
1.328.300

3.716.415
2.701.184
1.015.231

50
1.942.875
-1.942.825

275.700
1.447.000
-1.171.300

209.942
1.251.566
-1.041.624

1.736.000
900.883
835.117

0
157.000
-157.000

156.758
-156.758

850.195

0
0

183.151

B.PRIHODI I RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
Prihodi o nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika - Višak / Manjak
C.RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
Primici financiranja
Izdaci financiranja
Neto zaduživanje / financiranje
Pokriće gubitaka prethodne godine
Gubitak tekuće godine

R.broj

63

Porez i prirez na dohodak
Porez i prirez na dohod. od nesamostalong rada
Porez i prirez na dohod. od samostalnih djelatnosti
Porez na dohodak od imovine i imovine prava
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi
Povrat poreza i prireza na dohodak po godiš.prijavi

Pomoći iz proračuna
6331 1 Tekuće pomoći iz Državnog proračuna
6331 2 Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna
6332 2 Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države
6342 2 Tekuće pomoći od ostalih subjekata
Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika

633

634

Pomoći

667.000
450.000
600.000

583.250
479.724
587.226
107.502

1.982.020
1.097.020
7.020
90.000
1.000.000
885.000

921.840
121.840
5.120
38.720
78.000
800.000

17.010
26.174
59.792
29.094
30.698

5.000
5.000
142.000
5.000
5.000
12.000
120.000
70.000
35.000
35.000

550
550
43.184

-150.000

4.179.400

4.455.100

Plan pror.
za 2005.

2.693.491

4.429.541

Ostvareno
2004.g.

885.000
-

935.963
9.360
80.428
846.175

1.820.963

3.161
3.161
107.036
7.765
99.271
57.288
27.552
29.736

456.381
597.511
0
0
-141.130

623.866

3.716.415

3.926.357

Ostvareno
2005.

100,00

85,32
133,33
89,36
64,62

91,87

63,22
63,22
75,38
0,00
0,00
64,71
82,73
81,84
78,72
84,96

94,09

101,42
99,59

93,53

88,92

88,13

Index
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16
17

13
14
15

11
12

7
8
9
10

6111
6112
6113
6115
6117

Prihodi od poreza

PRIHODI

Porez na dobit
6121 1 Porez na dobit od poduzetnika
613
Porez na imovinu
6131 1 Porez na neobrađeno obradivo poljop. zemljište
6131 2 Porez na neobrađeno građevinsko zemljište
6131 5 Porez na korištenje javnih površina
6131 1 Porez na promet nekretninama
614
Porez na robu i usluge
6142 4 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
6145 3 Porezi na tvrtku

612

611

Podskupina

6

Skupina

61

Odjeljak

1
2
3
4
5

6

Razred

PRIHODI UKUPNO (6+7+8)

PRIHODI
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Razred

R.broj

32

66

65

662

661

Donacije od pravnih i fizičkih osoba
Tekuće donacije od fiz. osoba

Kazne
6627 9 Ostale nespomenute kazne

Prih. koje proračuni ost.-vlastiti prihodi
6612 1 Prihod od obav. poslova vl. djelatnosti

Ostali prihodi

Administrativne pristojbe
Županijske, gradske i općinske pristojbe
Ostal. naknade utvrđene grd./općinskom odlukom
Ostale nespomenute naknade i pristojbe
Prihodi po posebnim promisim
Komunalni doprinosi
6526 9 Ostali prihodi nakn. u cijeni m2 vode

6512 9
6513 9
652 6514 9
6523 1

651

Prihodi od amd. prost. i po osobnim prop.

29.090
29.090
42.930
42.930

30.000
30.000

-

1.400
1.400
1.100
1.100

500
500

2.000
2.000

30.490

32.000
44.530

795.347
387.439
407.908

720
720
951.323
414.879
536.444

1.000
1.000
1.006.380
450.000
556.380

2.640
2.640

952.043

1.007.380

797.987

3.029
234
2.795
286.024
24.062
72.637
166.645
22.680

289.053

885.000

Ostvareno
2005.

11.000
1.000
10.000
480.000
50.000
100.000
300.000
30.000

491.000

885.000

Plan pror.
za 2005.

797
376
421
345.087
12.297
125.896
181.971
24.923

345.884

800.000

Ostvareno
2004.g.

96,97
96,97

70,00
70,00

95,28

94,53
92,20
96,42

72,00
72,00

94,51

27,54
23,40
27,95
59,59
48,12
72,64
55,55
75,60

58,87

100,00

Index
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31

30

24
25
26
27
28
29

20
21
22
23

Prihodi od imovine

Prihodi od financijske imovine
6413 2 Kamata od depozita po viđenju
6414 3 Zatezna kamata iz obveznih odnosa i drugo
642
Prihodi od nefinancijske imovine
6421 9 Naknada za ostale koncesije
6422 1 Prihodi od zakupa nekretnina
6422 2 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
6424 3 Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste

641

Podskupina

18
19

Skupina

64

Odjeljak

6342 3 Kapitalne pomoći od izvan-proračunskih korisnika

PRIHODI

Broj: 4
Strana: 335

Razred

R.broj

36

35

34

8

Podskupina

841

722

721

711

8411

7221

7212

7111

Odjeljak

33

7

1.736.000
1.736.000
1.736.000
4.429.541

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

1.736.000

0
50
50
50

50

Ostvareno
2004.g.

Primici od zaduživanja
Primljeni zajmovi
Primljeni zajmovi

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme
Ostala uredska oprema
Primici od fin. imovine

Prih. od prod. mater. Imovine-prirodnih bogat.
Zemljište
Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imovine
Prih. od prod. građevinskih objekata
Poslovni objekti

Prihodi od prodaje neprizvedene imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

PRIHODI

4.455.100

640
640
0

700
700

3.926.357

0
0

135.502
135.502
74.440
73.800
73.800

135.502

200.000
200.000
200.000
75.700
75.000
75.000

209.942

Ostvareno
2005.

275.700

Plan pror.
za 2005.

88,13

67,75
67,75

67,75

76,15

Index
3/2
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Skupina

Broj: 4

32

329

323

322

321

3291
3292
3293
3294
3299

3231
3232
3233
3234
3237
3238

3221
3223
3225

3211
3212
3213

3131
3132
3133

3121

3111

5.279.736
2.435.978
481.714
398.049
398.049
15.200
15.200
68.465
61.698
6.767
655.304
6.912
5.512
1.400
134.917
18.507
81.433
34.977
447.676
10.381
248.840
12.171
172.276
1.244
2.764
65.799
19.434
4.314
19.097
293
22.661

Ostvareno
2004.g.
4.455.100
2.851.100
505.000
370.000
370.000
60.000
60.000
75.000
67.000
8.000
743.500
18.000
16.000
2.000
131.000
27.000
100.000
4.000
349.500
17.000
165.000
10.000
104.500
50.000
3.000
245.000
30.000
4.000
30.000
1.000
180.000

Plan pror.
za 2005.
4.109.508
2.701.184
478.200
353.770
353.770
55.725
55.725
68.705
61.612
7.093
660.126
15.810
13.960
1.850
113.218
19.885
90.135
3.198
303.798
15.856
151.684
6.258
85.905
41.411
2.684
227.300
18.517
3.857
29.518
327
175.081

Ostvareno
2005.
92,24
94,74
94,69
95,61
95,61
92,88
92,88
91,61
91,96
88,66
88,79
87,83
87,25
92,50
86,43
73,65
90,14
79,95
86,92
93,27
91,93
62,58
82,21
82,82
89,47
92,78
61,72
96,43
98,39
32,70
97,27

Index
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22
23
24
25
26

16
17
18
19
20
21

9
10
15

6
7
8

3
4
5

313

312

311

Podskupina

2

Skupina

31

Odjeljak

1

R.broj

3

Razred

RASHODI
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaća za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rash. za zaposlene-naknade, darovi, nagrade
Doprinosi za plaće
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
Doprinosi za sdravstveno osiguranje osguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz, rad na terenu i sl.
Stručno usavršavanje djelatnika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Energija
Sitni inventar i autogume
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne usluge i osobne usluge
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Nakn. za rad predstav. izvršnih tijela
Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarina
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

IZDACI
opći dio
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R.broj

42

41

38

37

36

424

422

421

411

386

384
385

381

372

363

343

4221

4213
4214

4111

3861

3851
3859

3811

3721

3631

3431
3433

3423
3424

Zemljište
Rashodi za nabavu proizved. dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Ceste
Ostali građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Knjige, umjetnička djela i ost. izlož. vrijednosti

FINANCIJSKI RASHODI
KAMATE NA PRIMLJENE ZAIMOVE
Kamata na primljene zajmove od banaka i ost.
Kamate za primljene zajmove od trg. društava
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Zatezne kamate
POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE
Pomoći unutar opće države
Tekuće pomoći unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima iz pror.
Ostale naknade grašanima i kućanstvima
Naknada građanima i kućanstvima u novcu
DONACIJE i OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
Rashodi iz proteklih godina
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine pror. pričuv
Ostali izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu ne proizvedene imovine
1.942.875
1.868.962
202.432
1.666.530
9.860
9.860
0
6.103

23.685
18.631
6.126
12.469
5.054
5.053
1
5.268
5.268
5.268
87.260
87.260
87.260
1.182.747
129.574
129.574
10.878
922.295
922.295
120.000
120.000
1.942.875

Ostvareno
2004.g.

5.000
5.000
1.045.000
1.045.000
1.447.000
3.000
3.000
3.000
1.444.000
1.420.000
70.000
1.350.000
19.000
14.000
5.000
5.000

275.500
189.000
5.000
184.000
86.500
5.500
81.000
5.500
5.500
5.500
126.000
126.000
126.000
1.195.600
145.600
145.600

Plan pror.
za 2005.

1.019.072
1.019.072
1.251.566
2.592
2.592
2.592
1.248.974
1.230.749
10.000
1.220.749
18.225
13.531
4.694
-

273.516
188.296
4.296
184.000
85.220
5.210
80.010
5.268
5.268
5.268
119.837
119.837
119.837
1.164.237
145.165
145.165

Ostvareno
2005.
99,28
99,63
85,92
100,00
98,52
94,73
98,78
95,78
95,78
95,78
95,11
95,11
95,11
97,38
99,70
99,70
0,00
0,00
97,52
97,52
86,49
86,40
86,40
86,40
86,49
86,67
14,29
90,43
95,92
96,65
93,88
0,00

Index
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41

39
40

4

Razred

38

37

35
36

33
34

32

31

29
30

Podskupina

342

Odjeljak

27
28

Skupina

34

IZDACI
opći dio
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R.broj

45

Razred

5

54

Skupina

44

43

Podskupina

922

544

426

9221
9222

5441
5451

4264

4241

Odjeljak

42

Višak/Manjak prihoda
Višak prihoda
Manjak prihoda

Knjige u knjižnici
Nematerijalna proizvedena imovina
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Izdaci za finan. imovinu i otplata zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Izdaci za otplatu glavnica
Otplata glavnice
Otplata glavnice
Otplata glavnice
Otplata glavnice
Otplata glavnice

IZDACI
opći dio

-183.151
183.151

-

850.195
850.195

156.758
156.758
144.000
144.000
12.758
12.758
-

Ostvareno
2005.

5.000
157.000
157.000
144.000
144.000
13.000
13.000
-

Plan pror.
za 2005.

1.212
4.891
57.950
57.950
900.883
900.883
48.000
48.000
852.883
11.648
841.235

Ostvareno
2004.g.
0,00
0,00
99,85
99,85
100,00
100,00
98,14
98,14
-

Index
3/2
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10

9

3

Skupina

38

38

32

3851

3811

3211
3221
3223
3233
3291
3293
3294
3299

Odjeljak

1
2
3
4
5
6
7
8

R.broj

3

Razred
49.385

0,00
0,00

86,57

26.000
-

208.628

26.000
5.000
5.000
5.000
5.000

241.000

0,00

0,00

100,00

100,00

79,00
61,72
96,83
32,70
91,85
26.000

63,27

86,97

26.000

182.628

88,40
88,40

3.160
18.517
14.525
327
144.201

210.000

49.385
340
1.985
244
12.171
19.433
12.790
293
2.129

208.628
208.628

86,57

4.000
30.000
15.000
1.000
157.000

236.000
236.000

49.385
49.385

208.628

92,24
93,88

Index
3/2

1.898

241.000

49.385

4.109.508
1-309.224

Ostvareno
2005.

3.000

4.455.100
1.394.500

Rebalans
za 2005.

5.279.735
2.509.999

Ostvareno
2004.g.
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Podskupina

Ukupno Općinsko vijeće i Poglavarstvo

Nepredviđeni rashodi do visine pror. pričuve

Ostali rashodi

Rashodi poslovanja

Aktivnosti: Tekuće zalihe proračuna

Tekuće donacije u novcu

Ostali rashodi

Materijalni rashodi
Službena putovanja
Uredski katerijal
Motorni benzin
Usluge promidžbe
Naknade za rad predstavničkih tijela
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

UKUPNO RASHODI I IZDACI
Razdjel 001
Razdjel 001 Općinsko vijeće i Poglavarstvo
Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga pred. izv. tij
Funkcijska klasifikacija:01 opće javne usluge
Aktivnosti: Predstavnička i izvršna tijela
RASHODI POSLOVANJA

IZDACI
posebni dio

Strana: 340
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Skupina

32

31

3211
3211
3211
3213
3221
3221
3221
3221
3223
3223
3223
3225
3231
3232

3111
3121
3121
3221
31221
3131
3132
3133

Odjeljak

1
2
3
4
5
6
7
8

R.broj

3

Razred

Dnevnice za službeni put
Naknade za smještaj
Naknade za prijevoz
Stručno usavršavanje
Uredski materijal
Literatura
Materijal i sredstva za čišćenje
Materijal za higijenske potrebe
Električna energija
Plin
Motorni benzin
Sitan inventar
Usluge telefona
Usluge tek. održavanja građevinskih objekata

Materijalni rashodi

Plaće za redovni rad
Nagrade
Darovi
Naknade za bolest,...
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
Doprinos za mirovinsko
Doprinos za zdravstveno
Doprinos za zapošljavanje

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene

Razdjel 001
Jedinstveni upravni odjel
Funkcija 011 opće javne usluge
Program: Priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

IZDACI
posebni dio

197.000
9.500
1.500
5.000
2.000
10.500
7.000
3.000
1.500
3.000
500
31.000
4.000
17.000
1.000

111.300
2.720
0
2.452
1.400
8.647
2.759
2.490
1.397
1.283
148
24.029
86
10.381
13.011

61.697
6.767

370.000
800
5.000
54.200
67.000
8.000

708.500
505.000

1.153.500
708.500

Rebalans
za 2005.

398.049
3.000
1.200
3.000
8.000

1.531.240
481.713

2.460.614
1.531.240

Ostvareno
2004.g.

9.586
1.240
3.134
1.850
7.997
5.185
2.353
915
1.479
74
28.006
3.197
15.856
428

173.896

353.770
800
3.000
51.925
61.612
7.093

657.316
478.200

1.100.596
657.316

Ostvareno
2005.

100,91
82,67
62,68
92,50
76,16
74,07
78,43
61,00
49,30
14,80
90,34
79,93
93,27
42,80

88,27

91,96
88,66

100,00
60,00
95,80

95,61

92,78
94,69

95,41
92,78

Index
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Podskupina

R.broj

Razred

5

54

34

38

5441

3423

3842
3859

3431
3433

Podskupina

Aktivnost: Otplata kredita ia izgradnju cjevovoda

Izdaci za otplatu glavnica
Otplata glavnice

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Financijski rashodi
Kamate

Aktivnost: Otplata kredita za nabavku automobila
Rashodi poslovanja

Ostali rashodi iz prot. godina
Ostali izvanredni rashodi

Ostali rashodi

Bankarske usluge
Zatezne kamate

Financijski rashodi

Usluge tek. održ. opreme
Usluge tek. održ. prijev. sredstava
Usluge promidžbe
Opskrba vodom
Iznošenje i odvoz smeća
Intelektualne usluge
Revizorske usluge
Ostale računalne usluge
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100,00

4.296
4.296
12.759
12.759
12.759
408.000

5.000
5.000
13.000
13.000
13.000
408.000

6.162
6.162
11.648
11.648
11.648
901.704

98,15
98,15

17.055
4.296

18.000
5.000
17.810
6.162

98,15

85,92
85,92

94,75
85,92

-

-

-

-

-

933.173

94,73
1,00

80,31

55,73
76,69
51,63
77,40
86,20
88,54
51,41
89,47
96,43
99,95
152,69

Index
3/2

10.878
922.295

5.210
10

5.500
1.000

5.220

6.500

5.054
5.053
1

3.901
5.368
3.098
774
431
30.988
3.599
2.684
3.857
14.993
22.903

Ostvareno
2005.

7.000
7.000
6.000
1.000
500
35.000
7.000
3.000
4.000
15.000
15.000

Rebalans
za 2005.

5.935
1.713
0
996
431
0
0
268
4.314
6.307
20.533

Ostvareno
2004.g.
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39

38

36
37

34
35

Skupina

34

3232
3232
3233
3234
3234
3237
3237
3238
3292
3293
3299

Odjeljak

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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R.broj

3

4

32

42

54

3221
3225

4221
4223

5411
5451

3424
3433

Uredski materijal
Sitan inventar

Materijalni rashodi

RAZDJEL II KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Program: Komunalna djelatatnost
Funkcija: Ekonomski poslovi
Izvor: Nenamjenska sredstva
Aktivnost: Tekući komunalni poslovi
Rashodi poslovanja

Uredska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

Nabava dugotrajne imovine

Tekući projekt: Nabava dugotrajne imovine

Otplata glavnice
Otplata glavnice

Izdaci za otplatu glavnice

Izdaci za fin. imovinu

Kamate za priomljene zajmove
Zatezne kamate

Financijski rashodi

Rashodi poslovanja

14.000
5.000
2.757.000
1.334.000
43.000
43.000
43.000
2.000

2.519.730
592.818
43.243
43.243
43.243
1.228
34.892

19.000
9.860

9.860

19.000

19.000

9.860
9.860

144.000

144.000

144.000

184.000
80.000

264.000

264.000

Rebalans
za 2005.

48.000
841.235

889.235

889.235

12.469
0

12.469

12.469

Ostvareno
2004.g.

1.536

37.604

37.604
37.604

2.515.477
1.282.136

13.531
4.694

18.225

18.225

18.225

144.000

144.000

144.000

184.000
80.000

264.000

264.000

Ostvareno
2005.

76,80

87,45

87,45
87,45

91,24
96,11

96,65
93,88

95,92

95,92

95,92

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00
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1
2

44
45

42
43

5

Skupina

34

Odjeljak

40
41

Razred

3

IZDACI
posebni dio

Broj: 4
Strana: 343

Podskupina

32

36

3223
3232

3631

90.044
84.776
0
22.680
57.767
2.974
1.355
0
5.268
5.268

108.500
103.000
0
28.000
70.000
3.000
2.000
0
5.500
5.500

176.641
171.373
0
26.250
143.879

Rashodi poslovanja

Materijalni rashodi
Usluge tekućeg i inv. održavanja
Deratizacija i dezinsekcija
Ostale kom. usluge
Ugovori o djelu
Geodetsko-katastarske usluge
Ostali nespom. rashodi
POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE
Tekuće pomoći župan. proračunu-protugradna odbrana

Materijalni rashodi
Električna energija
Uslzge tekućeg i inv. održavanja
AKTIVNOST: Održavanje objekata i uređaja vodoopskrbe
Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja

FUNKCIJA: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA
Aktivnost: Rashodi za uređenje i javnu rasvjetu

90.044

108.500

176.641

57.509
57.509
57.509
43.092
14.417
1.019.072
1.019.072

67.500
67.500
67.500
47.500
20.000
1.030.000
1.030.000

45.213
45.213
45.213
39.247
5.966
120.000
120.000

5.268
5.268

1.244

77.907

85.000

207.721

Materijalni rashodi
207.721

77.907

85.000

207.721
207.721

Usluge tek. i investicijskog održavanja
FUNKCIJA: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA
Aktivnost: Održavanje i uređenje javnih površina

25.596
2.495
7.977
77.907
77.907

30.000
3.000
8.000
85.000
85.000

Ostvareno
2005.

4.628
2.495

Rebalans
za 2005.

Ost. usluge inv. održavanja
Intelektualne usluge
Ostali nespomenuti izdaci
Aktivnost: Održavanje cesta
Rashodi poslovanja

Ostvareno
2004.g.

85,20
90,72
72,09
98,94
98,94

85,20

85,20

95,78
95,78

81,00
82,52
99,13
67,75

82,31

82,99

82,99

91,66

91,66

85,32
83,17
99,71
91,66
91,66
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14
15

13

3232
3234
3234
3237
3237
3299

R.broj

7
8
9
10
11
12

Razred

3232

Skupina

6

Podskupina

3232
3237
3299

Odjeljak

3
4
5

IZDACI
posebni dio
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R.broj

19
20

18

17

Razred

4

4

Skupina

42

42

41

38

4214
4264

4213

4111

3862

Odjeljak

16

10.000
10.000
10.000

1.220.749
1.220.749

70.000
70.000
70.000

1.350.000
1.350.000

202.432

202.432

1.724.480

1.220.749
1.220.749
0
284.807
17.573
0

1.350.000
1.350.000
0
303.600
18.000
0

1.724.480
1.666.530
57.950
250.006
23.062
2.000

RAZDJEL 03-DRUŠTVENE DJELATNOSTI-SOC.SKRB
Glava: 01 Obrazovanje
Funkcija 09 Obrazovanje
Aktivnost: Školska športska natjecanja

1.724.480

202.432

10.000

70.000

202.432

2.592
2.592

3.000
3.000

2.592
2.592

1.019.072
1.019.072

Ostvareno
2005.

1.030.000
1.030.000

Rebalans
za 2005.

3.000
3.000

120.000
120.000

Ostvareno
2004.g.

Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine
Ostali građevinski objekti-Kanalizacija
Ostala nematerijalna peoiz. imovine-projekti kanalizacije

Rashodi za nabavu nefinac. imovine

Kapitalni projekt: 02 Izgradnja vodoodvodnje
Funkcija: 06 Zaštita okoliša

Ceste

Rashodi za nabavu proizvedene imovine

Kapitalni projekti: 01 Izgradnja cesta
Funkcija: 04 Ekonomski poslovi
Rashodi za nabavu nefin. imovine

Rashodi za nabavu neproiz. imovine
Zemljište

Tekući projekti: Kupovina zemljišta
Rashodiza nabavu nefinancijske imovine

Ostali rashodi
Kapitalne pomoći-VODOVOD

IZDACI
posebni dio
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Podskupina
93,81
97,63

90,43
90,43
-

90,43

90,43

14,29

14,29

14,29

14,29

86,40
86,40

86,40
86,40

98,94
98,94

Index
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R.broj

5
6
7

4

3

Skupina

38

32

38

38

32

3223
3232
3234

3811

3811

3232
3237

Odjeljak

1
2

Razred

3

17.273

18.000

36.815
36.815
36.815
9.888
24.067
2.860
10.000
10.000
10.000

43.000
43.000
43.000
10.000
30.000
3.000
10.000
10.000
10.000

20.791
20.791
20.791
10.924
9.867
24.103
18.000

Rashodi poslovanja

Materijalni rashodi
Električna energija
Usluzge tek. i inv. održavanja
Opskrba vodom
Aktivnost: Djelatnost kult. umj. društava

Rashodi poslovanja

18.000

46.815

58.000
44.894

GLAVA: 02 KULTURA
Funkcija 08 Rekreacija, kultura i religija
AKTIVNOST: Javne potrebe u kulturi

100,00

100,00

85,62
98,88
80,22
95,33
100,00

85,62

85,62

80,72

97,63

97,63

97,63

97,63

Index
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Ostali rashodi

17.573

18.000

21.062

Ostale tekuće donacije

21.062

17.573

18.000

21.062

Rashodi poslovanja

Ostali rashodi

17.573

18.000

21.062

0

0

Aktivnost: Predškolski odgoj-mala škola

0

0
0

0

Ostvareno
2005.

0

Rebalans
za 2005.

0

2.000

2.000

Ostvareno
2004.g.

2.000

Ostale tek. donacije

Ostali rashodi

Materijalni rashodi
Usluge tekućeg i inv. održavanja
Revizorske usluge

RASHODI POSLOVANJA

IZDACI
posebni dio
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Podskupina

R.broj

37

38

32

3721

3811

3223
3234

4242
4241

5.000
5.000
5.000
5.000
67.000
67.000
67.000
10.000
8.000
2.000
57.000
57.000
125.000
113.000
113.000
113.000
113.000
12.000

6.103
6.103
6.103
4.891
1.212
62.278
62.278
62.278
6.278
5.558
720
56.000
56.000
87.260
80.758
80.758
80.758
80.758
6.502

Program: Nabavka knjiga i umjetnina

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefin. imovine
Umjetnička djela
Knjige u knjižnicama

GLAVA 03 ŠPORT
Funkcija: 08 Rekreacija, religija i kultura
Aktivnost: Djelatnost športskih udruga

Ostali rashodi
Tekuće donacije športskim društvima

GLAVA 04 Socijalna zaštita
Funkcija: 10 Socijalna zaštita
Aktivnost: Pomoć u novcu za poj. i obitelji

Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima

Podskupina

Aktivnost: Humanitara djelatnost Crvenog križa

Pomoć obiteljima

Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Električna energija
Opskrba vodom

10.000

18.000

Rebalans
za 2005.

Tekuće donacije udrugama građana

Ostvareno
2004.g.

9.649

110.188

110.188
110.188

110.188

119.837

56.000
56.000

64.990
8.990
7.598
1.392

64.990

64.990

-

-

-

10.000

Ostvareno
2005.

80,41

97,51

97,51
97,51

97,51

95,87

98,25
98,25

97,00
89,90
94,98
69,60

97,00

97,00

0,00

0,00
0,00

0,00

100,00

Index
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14

13

11
12

3

42

Skupina

9
10

Razred

4

3811

Odjeljak

8

IZDACI
posebni dio
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R.broj

17
18
19

16

Skupina

32

38

37

3211
3213
3299

3811

3721

Odjeljak

15

Razred

3

Aktivnost: Civilna zaštita
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Službena putovanja
Stručno usavršavanje
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

GLAVA 05 Civilna zaštita
FUNKCIJA 03 Javni red i sigurnost
Aktivnost: Djelatnost udruga u vatrogastvu
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije udrugama-VZO

Ostale naknade iz proračuna

Rashodi poslovanja
Naknade građanima

IZDACI
posebni dio

35.592
35.592
35.592
35.592

0
0
0

35.600
35.600
35.600
35.600
-

32.512
32.512
32.512
32.512

35.592

35.600

32.512

9.649

9.649
9.649

Ostvareno
2005.

12.000

12.000
12.000

Rebalans
za 2005.

6.502

6.502
6.502

Ostvareno
2004.g.

99,98
99,98
99,98
99,98

99,98

80,41

80,41
80,41

Index
3/2
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OPĆINA GARČIN

1.

-

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10. veljače
2006. g., donijelo je
ODLUKU

Biondić Katici - dio k.č.br. 856/3 površine
14,50 m2,
a za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih

odnosa.
III

o ustupanju nekretnina u
k.o. Bicko Selo

Sve troškove oko prijenosa vlasništva
podnositelji zamolbe će sami snositi, a za sve
aktivnosti oko prijenosa vlasništva zadužuje se
načelnik općine.

I

IV

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o ustupanju nekretnina u k.o. Bicko Selo,
Bitunjac Anki, rođ. Radovanović, JMBG:
1503952307113 iz Slavonskog Broda, naselje
Slavonija I 5/2 i Biondić Katici, rođ.
Radovanović, JMBG:1705956307144 iz Bickog
Sela, kbr. 108.

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

II
Ustupaju se nekretnine u k.o. Bicko Selo
na k.č.br. 856/3 ukupne površine 29 m2 i to:
-

Bitunjac Anki - dio k.č.br. 856/3 površine
14,50 m2

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/24
Urbroj: 2178/06-01-06-1
Garčin, 10. veljače 2006. g.
Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.
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2.

Broj: 4

Brodsko-posavske županije".

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10. veljače
2006. g., donijelo je

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/24
Urbroj: 2178/06-01-06-2
Garčin, 10. veljače 2006. g.

ODLUKU

Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.

o ustupanju nekretnina u
k.o. Bicko Selo
I
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o ustupanju nekretnina u k.o. Bicko Selo,
Bitunjac Anki, rođ. Radovanović, JMBG:
1503952307113 iz Slavonskog Broda, naselje
Slavonija I 5/2 i Biondić katici, rođ. Radovanović,
JMBG:1705956307144 iz Bickog Sela, kbr. 108 i
Radovanović Miji, JMBG:0205930362108 iz
Slavonskog Broda, Leopolda Mandića 15.

3.
Na temelju članka 40. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10. veljače
2006. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK

II
o kupnji zemljišta
Ustupaju se nekretnine u k.o. Bicko Selo
na k.č.br. 856/4 ukupne površine 12 m2 i to:
I
-

Bitunjac Anki - dio k.č.br. 856/4 površine
3 m2
Biondić Katici - dio k.č.br. 856/4 površine
3 m2,
Radovanović Miji - dio k.č.br. 856/4
površine 6 m2,

Dana 10. 2. 2006. g. Prehrambena industrija
"Vindija" d.o.o. iz Varaždina uputila je Općinskom
vijeću općine Garčin pismo namjere za kupnju
zemljišta u k.o. Šušnjevci, i to k.č.br. 312/26.

a za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih

II

odnosa.

Sve troškove oko prijenosa vlasništva
podnositelji zamolbe će sami snositi, a za sve
aktivnosti oko prijenosa vlasništva zadužuje se
načelnik općine.

Općinsko vijeće općine Garčin razmotrilo
je zamolbu, te donijelo zaključak da se predmet
da na rješavanje Komisiji za raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem, kako bi se uskladili
spomenuto pismo namjere s Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, nakon
čega bi se, ako se zadovolje uvjeti, išlo s
prodajom spomenutog zemljišta.

IV

III

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.

III
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/39
Urbroj: 2178/06-01-06-1
Garčin, 10. veljače 2006. g.

Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.
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5.
Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10. veljače
2006. g., donijelo je
ODLUKU
o izmjeni komunalnog doprinosa
I

4.
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o izmjeni komunalnog doprinosa.
Na temelju članka 38. Statuta općine
Garčin i čl. 46. i 47. Poslovnika Vijeća općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10. veljače
2006. g., donosi
RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika općine
I
Za zamjenike načelnika općine Garčin
izabiru se:
1.
2.

Tatjana Katalinić
Ivica Ninković
II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

II
Članak 5. Odluke
doprinosu mijenja se i glasi:

o

komunalnom

"Utvrđuje
se
jedinična
vrijednost
komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti
objekta i uređaja komunalne infrastrukture po
pojedinim zonama, određena u kunama po
prostornom metru (kn/m3) građevine koja se
gradi, kako slijedi:
PRVA
1.
2.
3.
4.

ZONA
javne površine
nerazvrstane ceste
groblja
javna rasvjeta
UKUPNO prva zona:

2,00 kn/m3
7,00 kn/m3
1,00 kn/m3
2,00 kn/m3
12 kn/m3

DRUGA ZONA
1.
javne površine
2.
nerazvrstane ceste
3.
groblja
4.
javna rasvjeta
UKUPNO druga zona:

1,00 kn/m3
6,00 kn/m3
1,00 kn/m3
2,00 kn/m3
10 kn/m3

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
III
Klasa : 021-05/06-01/36
Urbroj: 2178/06-01-06-1
Garčin, 10. veljače 2006. g.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.
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OPĆINE GARČIN

Broj: 4
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Klasa : 021-05/06-01/38
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006. g.

Klasa : 021-05/06-01/37
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006. g.
Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.

Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.

6.

7.

Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10. veljače
2006. g. donijelo je

Na temelju članka 107. i 108. Poslovnika
Vijeća općine Garčin, Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10. veljače
2006. g. donijelo je
ODLUKU

ODLUKU
o izmjeni koeficijenta zone
za komunalnu naknadu za 2006. g.

o promjeni člana Komisije za raspolaganje
poljoprivrednim zemljištem na području
općine Garčin

I

I

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o izmjeni koeficijenta zone za komunalnu
naknadu za 2006. godinu.

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Rješenje o promjeni člana Komisije za
raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na
području općine Garčin.

II
II
Koeficijent I.
koeficijent II. zone 0,8.

zone

iznosi

0,9,

a

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

Na temelju zamolbe o razrješenju člana
Komisije, g. Josipa Polića, na njegovo mjesto u
Komisiju
za
raspolaganje
poljoprivrednim
zemljištem imenuje se g. Vladimir Naglić iz
Bickog Sela, Bicko Selo 91.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja.
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Članak 3.

Način ostvarivanja prava na pristup
informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je
Odlukom
o
određivanju
službenika
za
informiranje.

Klasa : 021-05/06-01/40
Urbroj: 2178/06-01-06-1
Garčin, 10. veljače 2006. g.
Podpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.

8.
Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o
pravu na pristup informacijama ("Narodne novine"
broj 172/03), te članka 28. i 75. Statuta općine
Garčin
("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10. veljače
2006. godine, donosi
ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija
općine Garčin
Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se Katalog
informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire
općina Garčin, a u cilju ostvarivanja prava na
pristup informacijama u smislu Zakona o pravu
na pristup informacijama.

Članak 2.
Dokumenti na kojima je zapisana ili
unesena informacija u smislu članka 1. ove
Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu
informacija koji se nalazi u privitku - Katalog
informacija općine Garčin koji čini sastavni dio
ove Odluke.

Članak 4.
Ovlaštenik prava na informiranje kojem je
omogućen pristup informaciji izradom preslike
dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
dužan je platiti naknadu za izradu preslike u
iznosu od 50,00 kn do 10 stranica preslika, a
svaka sljedeća stranica plaća se 1,00 kn.
Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se
u korist Proračuna općine Garčin broj 23600091811800007 s pozivom na broj 22 7803-JMBG za
fizičke i 21 7803-MB za pravne osobe, svrha
doznake: Naknada za uvid u Katalog informacija.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/34
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006. g.
Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.
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KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE GARČIN

7.

1

OPĆI AKTI

1.1.

Općinsko vijeće općine Garčin od 1993.
godine na dalje
Općinsko poglavarstvo općine Garčin od
1993. godine na dalje

1.2.

Broj: 4

DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO
PRAVNIH ODNOSA OPĆINE GARČIN
S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA
Navedena dokumentacija
pismohrani općine Garčin.

se

Svi akti objavljeni u glasilu "Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije"

DOKUMENTACIJA U SVEZI
KOMUNALNE NAKNADE,
KOMUNALNOG DOPRINOSA I
PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

2.

POJEDINAČNI AKTI

Navedena dokumentacija
pismohrani općine Garčin

2.1.

Općinsko vijeće općine Garčin od 1993.
godine na dalje
Općinsko poglavarstvo općine Garčin od
1993. godine na dalje

2.2.

8.

nalazi

9.

Navedena dokumentacija nalazi
pismohrani općine Garčin..
10.

CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA
sa
sjednica
Općinskog
vijeća
Poglavarstva od 1993. godine na dalje

se

u

se

u

CJELOKUPNA NATJEČAJNA
DOKUMENTACIJA

Svi akti se nalaze u pismohrani općine
Garčin.
3.

nalazi

u

DOKUMENTACIJA O FINANCIJSKOM
POSLOVANJU

i
Navedena dokumentacija
pismohrani općine Garčin.

nalazi

se

u

Sva dokumentacija se nalazi u pismohrani
općine Garčin.
4.

KATALOG OPĆINSKE IMOVINE
Navedena dokumentacija
pismohrani općine Garčin.

5.

se

u

SKLOPLJENI SPORAZUMI I UGOVORI
Navedena dokumentacija
pismohrani općine Garčin

6.

nalazi

nalazi

se

u

DOKUMENTACIJA U SVEZI
PROSTORNOG PLANIRANJA,
PROMETA, INFRASTRUKTURE I
ZAŠTITE OKOLIŠA
Navedena dokumentacija
pismohrani općine Garčin.

nalazi

9.
Na temelju članka 22. stavak 1. Zakona o
pravu na pristup informacijama ("Narodne novine"
broj 172/03.), te članka 28. Statuta općine Garčin
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 13/01.), Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 5. sjednici održanoj 10. veljače 2006.
godine, donosi
ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

se

u
Članak 1.
Kao

službena

osoba

mjerodavna

za

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4

rješavanje
ostvarivanja
prava
na
pristup
informacijama određuje se Miroslav Štefanac,
djelatnik Upravnog odjela (u daljnjem tekstu:
službenik za informiranje).
Članak 2.
Službenik za informiranje obavlja sljedeće
poslove:
-

-

rješava pojedinačne zahtjeve za pristup
informacija,
redovitog objavljivanja informacija,
unapređuje način obrade, objavljivanja i
čuvanja informacija sadržanih u službenim
dokumentima koji se odnose na rad
Općinske uprave,
osigurava
neophodnu
pomoć
podnositeljima
zahtjeva
za
davanje
informacija,
poduzima sve radnje i mjere za uredno
vođenje Kataloga informacija.
Članak 3.
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10.
Na temelju članka 25. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.), i članka
15. Statuta općine Garčin ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
broj
13/01.),
Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 5.
sjednici održanoj 10. veljače 2006. godine, donosi

ODLUKU
o vrijednosti boda (B) za obračun i naplatu
komunalne naknade
Članak 1.
Vrijednost boda (B) za obračun i naplatu
komunalne naknade za 2006. godinu utvrđuje se u
visini od 0,25 kn i jednaka je mjesečnoj visini
komunalne naknade po m2 korisne površine
stambenog prostora.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje
pravo na pristup informaciji podnošenjem
usmenog i pismenog zahtjeva općini Garčin.
Pismeni zahtjev u vezi s ostvarivanjem
prava na pristup informaciji može se podnijeti na
adresu: Općina Garčin, 35212 Garčin, Ulica kralja
Tomislava 92.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/35
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006. g.
Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.

Članak 2.

Klasa : 021-05/06-01/27
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006. g.
Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.
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Broj: 4

11.

12.

Na temelju članka 15. i članka 28. Statuta
općine Garčin ("Službeni
vjesnik Brodskoposavske županije" broj 13/01), Općinsko vijeće
općine Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10.
veljače 2006. godine, donosi

Na temelju članka 15. i članka 28. Statuta
općine Garčin ("Službeni
vjesnik Brodskoposavske županije" broj 13/01), Općinsko vijeće
općine Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10.
veljače 2006. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za izgradnju I
faze vodoodvodnje na području općine Garčin

o raspisivanju javnog natječaja za izgradnju I
faze vodoopskrbnog sustava na području
općine Garčin

Članak 1.
Članak 1.
Općinsko vijeće donosi Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za izgradnju I. faze
vodoodvodnje na području općine Garčin za
naselja Sapci, Bicko Selo, Garčin, Selna, Trnjani i
Zadubravlje.

Općinsko vijeće donosi Odluku o
raspisivanju javnog natječaja za izgradnju I. faze
vodoopskrbnog sustava na području općine Garčin
za naselja Sapci, Bicko Selo, Garčin, Selna,
Trnjani i Zadubravlje.

Članak 2.
Članak 2.
Zadužuje se Stručno povjerenstvo za
provedbu natječaja da prema Zakonu o javnoj
nabavi provede javni natječaj.

Zadužuje se Stručno povjerenstvo za
provedbu natječaja da prema Zakonu o javnoj
nabavi provede javni natječaj.

Članak 3.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/31
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006. g.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/30
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006. g.

Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.

Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.
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13.

14.

Na temelju članka 15. i članka 28. Statuta
općine Garčin ("Službeni
vjesnik Brodskoposavske županije" broj 13/01), Općinsko vijeće
općine Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10.
veljače 2006. godine, donosi

Na temelju članka 15. i članka 28. Statuta
općine Garčin ("Službeni
vjesnik Brodskoposavske županije" broj 13/01), Općinsko vijeće
općine Garčin na svojoj 5. sjednici održanoj 10.
veljače 2006. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o izgradnji I faze vodoopskrbnog sustava na
području općine Garčin

o izgradnji I. faze vodoodvodnje na
području općine Garčin

Članak 1.

Članak 1.

Općinsko vijeće donosi Odluku o
izgradnji I. faze vodoopskrbnog sustava na
području općine Garčin za naselja Sapci, Bicko
Selo, Garčin, Selna, Trnjani i Zadubravlje.

Općinsko vijeće donosi Odluku o
izgradnji I. faze vodoodvodnje na području općine
Garčin za naselja Sapci, Bicko Selo, Garčin,
Selna, Trnjani i Zadubravlje.

Članak 2.

Članak 2.

Zadužuje se Općinsko poglavarstvo za
pokretanje svih predradnji za početak realizacije
ovog projekta.

Zadužuje se Općinsko poglavarstvo za
pokretanje svih predradnji potrebnih za početak
realizacije ovog projekta.

Članak 3.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Klasa : 021-05/06-01/33
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006. g.

Klasa : 021-05/06-01/32
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006. g.
Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.

Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.
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15.

Broj: 4
Članak 2.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.- Uredba)
i članka 15. i 28. Statuta općine Garčin
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 13/01.), Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 5. sjednici održanoj 10. veljače 2006.
godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Garčin za
2006. godinu
Članak 1.
Ovim se Programom određuje izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Garčin za 2006. godinu za:

U 2006. godini gradnja komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa
obuhvaća sljedeće:
1.
-

Nerazvrstane ceste - modernizacija cesta u
naselju Klokočevik
planirana financijska sredstva:
500.000,00 kn

Financiranje:
sredstva komunalnog doprinosa:
10.000,00 kn
Proračun općine:
240.000,00 kn
Županijska uprava za ceste: 250.000,00 kn
2.
-

Javna rasvjeta
planirana financijska s redstva 30.000,00 kn

Financiranje: sredstva komunalnog doprinosa
3.
-

Opskrba pitkom vodom
planirana financijska sredstva:
3.000.000,00 kn

I.

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za:

-

javne površine
nerazvrstane ceste
groblja i krematorije
javnu rasvjetu.

II.

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabavu opreme za:

-

opskrbu pitkom vodom
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

4.
-

III.

Građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture i nabava opreme za:

-

prijevoz putnika
održavanje čistoće
odlaganje komunalnog otpada
tržnice na malo.

Financiranje:
Hrvatske vode:
2.000.000,00 kn
Proračun Brodsko-posavske županije
300.000,00 kn
EIB II:
550.000,00 kn
FRR:
150.000,00 kn

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.

Financiranje:
Hrvatske vode:
2.000.000,00 kn
Proračun Brodsko-posavske županije
250.000,00 kn
Proračun općine Garčin 250.000,00 kn
EIB II:
350.000,00 kn
FRR:
150.000,00 kn
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
planirana financijska sredstva:
3.000.000,00 kn

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja.
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Broj: 4
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
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Članak 2.

U 2006. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Garčin obuhvaća:

Klasa : 021-05/06-01/26
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006. g.
Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.

1.
-

Odvodnju atmosferskih voda
čišćenje cestovnih kanala u dužini od
1.000 metara

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u iznosu od 20.000 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.
16.

2.
-

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03 - proč. tekst, 82/04. i 110/04. - Uredba),
stavka 7. članka 15. i stavka 4. članka 28. Statuta
općine Garčin ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" broj 13/01.), Općinsko vijeće
općine Garčin, na svojoj 5. sjednici održanoj 10.
veljači 2006. godine, donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
u 2006. godini

Održavanje čistoće koje se odnosi na
čišćenje javnih i zelenih površina
održavanje površina u vlasništvu općine i
površina ispred napuštenih kuća u svim
mjesnim odborima

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u iznosu od 10.000 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.
3.
-

Održavanje nerazvrstanih cesta
nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se
u iznosu od 40.000 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade.

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2006. godini na
području općine Garčin za komunalne djelatnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

5.
-

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u iznosu od 20.000 kn, a
financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
4.
-

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

Održavanje groblja
održavanje mjesnih groblja

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 190.000 kn,
a financirat će se iz sredstava komunalne
naknade.
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Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljen u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/25
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006. g.
Potpredsjednika
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Broj: 4

brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu,
promet na svom području,
te ostale poslove sukladno posebnim
zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka
odredit će se poslovi koje je općina Garčin dužna
organizirati kao i poslovi koje će općina Garčin
obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.
Način organiziranja poslova iz stavka 2.
ovoga članka i uvjeti za njihovo obavljanje uredit
će se općim aktima koje donosi Općinsko vijeće".

17.
II
Na temelju članka 28. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 4. sjednici održanoj 15. prosinca
2005. g. donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta općine Garčin
I

Članak 37. mijenja se i glasi:
"Općinski načelnik ima dva zamjenika,
koji se biraju većinom glasova svih članova
Općinskog vijeća.
Zamjenici općinskog načelnika zamjenjuju
u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti.
Zamjenici općinskog načelnika, na temelju
pisanog ovlaštenja općinskog načelnika, obavljaju
poslove iz njegova djelokruga.
Općinskom
načelniku
ne
prestaje
odgovornost za obavljanje poslova iz njegova
djelokruga koje je povjerio zamjeniku".

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta općine
Garčin.

III
U članku 39. dodaje se stavak 2. koji

II
Članak 12. mijenja se i glasi:
"Općina Garčin obavlja poslove lokalnog
značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe
građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom
dodijeljeni državnim tijelima, i to:
1.
2.
3.

uređenje naselja i stanovanja,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,

glasi:
"Zamjenici iz članka 37. ovog Zakona po
položaju su zamjenici predsjednika Poglavarstva".
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
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Broj: 4
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/20
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 15. prosinca 2006.g.

Strana: 361
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Klasa : 021-05/06-01/26
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 15. prosinca 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

19.
18.
Na temelju članka 32. Statuta općine
Garčin, Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj
4. sjednici održanoj 15. prosinca 2005. g. donijelo
je

Na temelju članka 40. Statuta općine
Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01.), Općinsko vijeće općine
Garčin na svojoj 4. sjednici održanoj 15. prosinca
2005. g., donosi

ODLUKU

ODLUKU

o visini naknade za prisustvovanje sjednicama
Vijeća, Poglavarstva i drugih radnih tijela
općine Garčin

o plaćanju zakupa poljoprivrednog zemljišta
stradalima od elementarne nepogode
u 2005. godini

I

I

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o
visini naknade za prisustvovanje sjednicama
Vijeća, Poglavarstva i drugih radnih tijela u
općini Garčin.

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o plaćanju općinskog dijela zakupnine, u
iznosu od 50% od ukupne cijene zakupa, za
poljoprivredna zemljišta na području općine
Garčin koja su u zakupu, bez obzira da li su
stradala od elementarne nepogode u 2005. godini.

II
Visina dnevnice određuje se:
-

za Općinsko vijeće u iznosu od 100,00 kn
za Općinsko poglavarstvo u iznosu od
100,00 kn
za druga radna tijela u iznosu od 50,00 kn
III

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

II
Oslobađanje od plaćanja zakupnine za
poljoprivredna zemljišta na području općine
Garčin, bez obzira da li su u 2005. godini
zahvaćena elementarnom nepogodom ili ne,
realizirat će se oslobađanjem plaćanja dijela
zakupnine u 2006. godini, koji se odnosi na
prihod Proračuna države i Županije, što iznosi
50% od ukupne cijene zakupa.
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III
Naknadu
za
zakup
poljoprivrednog
zemljišta na području općine Garčin zakupci će
uplatiti na žiro-račun općine Garčin br.:23600001811800007, s pozivom na broj : 7706-JMBG.
IV
Ova
donošenja.

Odluka

stupa

na

snagu

danom

Broj: 4
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN

Klasa : 022-05/06-01/22
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 15. prosinca 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

2.

Članak 3.

Na temelju članka 24. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim
poslovima ("Narodne novine" br. 76/94.), članka
4. i 8. Pravilnika o ustroju, popuni i uporabi
postrojbi, službi i tijela za upravljanje i vođenje
postrojbi, te drugih oblika organizacije civilne
zaštite ("Narodne novine" br. 76/94.) i članka 26.
Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 10/01.), Općinsko
vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 6. sjednici
održanoj 7. veljače 2006. godine, donijelo je

Stožer civilne zaštite osniva se kao stalno
međuresorno tijelo Općinskog vijeća.

Članak 4.
Stožer civilne zaštite obavlja sljedeće
zadatke:
-

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite

-

Članak 1.
Stožer civilne zaštite osniva se radi
usklađivanja priprema i usmjeravanja aktivnosti u
zaštiti i spašavanju.

-

Članak 2.

-

U Stožer civilne zaštite imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Niko Pavić - predsjednik,
Jozo Čujić - član
Vinko Šokić - član
Slavko Popić - član
Damir Emanović - član.

-

prati, potiče i usmjerava pripreme i
usklađuje organizaciju zaštite i spašavanja
građana i materijalnih dobara od opasnosti
i
posljedica
prirodnih
tehničkotehnoloških, ekoloških nesreća, te od
ratnih razaranja,
usklađuje djelovanje upravnih tijela
spasilačkih i drugih službi koje se u
okviru svoje djelatnosti bave određenim
oblicima zaštite i spašavanja poduzeća, te
drugih pravnih osoba u pripremanju i
provođenju mjera zaštite i spašavanja,
razmatra plan zaštite i spašavanja od
opasnosti i posljedica prirodnih tehničkotehnoloških, ekoloških nesreća, te od
ratnih razaranja,
razmatra
stanje
organiziranosti
i
pripremljenosti civilne zaštite i drugih
spasilačkih službi i predlaže mjere
nadležnim tijelima za njihov razvoj i
dogradnju,
obavlja i druge poslove u funkciji zaštite i
spašavanja utvrđene zakonom i poslove
koje im povjeri Vijeće.
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Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
po objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije". Stupanjem na snagu ove
Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera
civilne zaštite ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 04/99).

Broj: 4

U slučaju nesudjelovanja Županije u visini
40% tu obvezu preuzima općina Gornja Vrba.

II.
Ovom Odlukom stanovnici ulice koja se
gradi dužni su sufinancirati izgradnju u visini
20% od ugovorom utvrđene vrijednosti radova.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
III.
Klasa : 810-01/06-01/1
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 7. veljače 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Niko Pavić, inž.str., v.r.

Općina Gornja Vrba će s građanima
sklopiti pisani ugovor o sufinanciranju izgradnje
kolnika (ceste), te načinu plaćanja, a u slučaju da
pojedini građani ne pristanu na potpis ugovora,
općina će izdati rješenje o komunalnom doprinosu
sukladno Odluci o komunalnom doprinosu.

IV.
3.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Gornja Vrba ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01.), Općinsko vijeće općine
Gornja Vrba na 6. sjednici održanoj 7. veljače
2006. godine, donijelo je

Ovom Odlukom obveze sufinanciranja
izgradnje nerazvrstanih cesta oslobađaju se
vlasnici domaćinstava koji po rješenju Centra za
socijalnu skrb primaju pomoć za uzdržavanje i
nositelji domaćinstava koji nemaju nikakvih
primanja, što moraju dokazati, a nema nekoga tko
o njima skrbi.
U
navedenim
slučajevima
obvezu
sufinanciranja preuzima općina Gornja Vrab.

ODLUKU
o sufinanciranju izgradnje nerazvrstanih cesta
na području općine Gornja vrba od strane
građana

V.
Odluka stupa na snagu 8 dana po
objavljivanju u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".

I.
Sukladno Zaključku koordinacije župana s
gradonačelnicima i načelnicima općina prihvaća se
model financiranja izgradnje nerazvrstanih cesta
na području općine Gornja Vrba kako slijedi:
-

Županija
40%
općina Gornja Vrba
40%
građani (stanovnici) ulice koja se gradi
20%

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA
Klasa : 363-02/06-01/1
Urbroj: 2178/28-02-06-1
Gornja Vrba, 7. veljače 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Niko Pavić, inž.str., v.r.
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OPĆINA
GORNJI BOGIĆEVCI

1.

(“Službeni vjesnik Brodsko posavske županije", br.
14/98 ) mijenja se i glasi :

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( “Narodne novine “ br. 36/95,70/97.
128/99, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04 ), te članka 29.
Statuta općine Gornji Bogićevci ( “Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije", br. 18/02 ) Općinsko
vijeće općine Gornji Bogićevci na svojoj 8. sjednici
održanoj dana 9. 2. 2006. godine, d o n i j e l o j e

U pojedinim slučajevima, na traženje
investitora, Općinsko vijeće može odobriti potpuno ili
djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa, iz razloga kako slijedi:
1.

potpuno oslobađanje :

-

U slučajevima ako je vlasnik građevine
odnosno investitor općina Gornji Bogićevci
ili poduzeće odnosno ustanova u njezinom
potpunom ili većinskom vlasništvu kada
grade objekte koji služe za njihove redovite
djelatnosti u slučajevima kada je općina
Gornji Bogićevci dužna po posebnim
propisima izvršiti pripremu zemljišta
i
osigurati odgovarajuću komunalnu
infrastrukturu;
U slučajevima gradnje stambenih objekata za
stambeno zbrinjavanje prognanika,
povratnika i useljenika, odnosno obnove, koja
se vrši putem Ministarstva mora, turizma,
prometa i razvitka bilo izvođenjem radova ili
dodjelom građevinskog materijala, prema
pripadajućoj kvadraturi ovisno o broju
članova obitelji, po Rješenju, odnosno
Suglasnosti nadležnog ureda Ministarstva
MTP;
U slučajevim izgradnje stambenih objekata

O DLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu

Članak 1.
Članak 3. Odluke o komunalnom doprinosu
općine Gornji Bogićevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br.14/98) mijenja se i glasi :

-

Utvrđuje se jedninična vrijednost
komunalnog doprinosa po m3 građevine kako slijedi:
1.
za zonu I. u iznosu od 7,00 kn/m3
2.
za zonu II. U iznosu od 5,00 kn/m3

Članak 2.
Članak 5. Odluke o komunalnoj naknadi

-
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-

-

čija realizacija će rezultirati naseljavanjem na
području općine Gornji Bogićevci, a prema
pripadajućoj kvadraturi 35m2 za nositelja
obitelji + 10 m2 za svaki sljedeći član obitelji;
U slučajevima gradnje gospodarskih objekata
proizvodnih pogona, hala, farmi i sl. kod
poduzetnika početnika, odnosno kod prvog
podnošenja zahtjeva za oslobađanje plaćanja
komunalnog doprinosa:
Ako investitor gradi sakralne objekte ili
objekte namjenjene zdravstvenoj djelatnosti,
socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi,
športu, predškolskom, osnovnom i srednjem
obrazovanju;

2.

djelomično oslobađanje :

-

50% ako investitor gradi gospodarske
objekte- proizvodne pogone, hale, farme i sl.
ako se radi o izgradnji kojom se povećava
kapacitet ili proširuje postojeće poslovanje.

Ukoliko investitor gradi stambeni objekt veće
kvadrature od pripadajuće po Rješenju Suglasnosti
Ministarstva mora,turizma,prometa i razvitka, za
razliku kvadrata korisne površine (pripadajući
volumen) obračunat će se obveza plaćanja
komunalnog doprinosa i ispostaviti Rješenje.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjivat će pri izdavanju Rješanje
od 15.02.2006. godine i objavit će se u "Službenom
vijesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
Klasa : 411-01/06-01/03
Urbroj: 2178/18-03-06-02
Gornji Bogićevci, 9. veljače, 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Pavo Klarić, dipl.oec., v.r.

Broj: 4

2.

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( “Narodne novine “ br. 36/95,70/97 ,
128/99,26/04, 82/04, 110/04, 178/04 ), te članka 29.
Statuta općine Gornji Bogićevci ( “Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije" , br. 18/02 ) Općinsko
vijeće općine Gornji Bogićevci na svojoj 8. sjednici
održanoj 9.veljače 2006. godine, d o n i j e l o je
O DLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.
Članak 7. Odluke o komunalnoj naknadi
(“Službeni vjesnik Brodsko posavske županije", br.
14/98 ) mijenja se i glasi :
Zahtjev za oslobođenje plaćanja komunalne
naknade podnosi se putem Jedinstvenog upravnog
odjela općine Gornji Bogićevci, uz koji se prilaže
odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje
status podnositelja zahtjeva.
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade
može biti :
u 100 % iznosu :
kada se radi o obveznicima plaćanja
komunalne naknade
osobama samcima
starijim
od 65 godina bez primanja ili s mirovinom ili
drugim primanjima manjim od 600,00 kuna;
kada se radi o obveznicima plaćanja
komunalne naknade- obiteljima bez ikakvih
primanja i bez imovine u vlasništvu;
u navedenim slučajevima uvjet za
oslobađanje je da isti nemaju članove obitelji
koji ih uzdržavaju.
u 50 % iznosu :
kada se radi o obveznicima plaćanja
komunalne naknade koji imaju ukupna
primanja obitelji manja od 350,00 kuna po
članu obitelji uključujući sve vrste socijalnih i
drugih primanja.
Rješenje o oslobađanju obveze plaćanja
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komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel
na temelju pisanog zahtjeva odnosno žalbe na
Rješenje o komunalnoj naknadi obveznika uz
priloženu dokumentaciju.
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Bogićevci (u daljnjem tekstu: službenik za
informiranje).

Članak 2.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
Klasa : 411-01/06-01/03
Urbroj: 2178/18-03-06-3
Gornji Bogićevci, 9. veljače, 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Pavo Klarić, dipl.oec., v.r.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće
poslove:
-

-

-

Rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovito
objavljivanje informacija.
Unapređuje način obrade, klasificiranja,
čuvanja i objavljivanja informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koje se
odnose na rad tijela općine Gornji Bogićevci.
Osigurava neophodnu pomoć podnositeljima
zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava
utvrđenih Zakonom o pravu na pristup
informacijama.
Poduzima sve radnje i mjere potrebne radi
urednog vođenja kataloga informacija, za što
je neposredno odgovoran načelniku općine.
Provodi postupak kojim omogućava pravo na
pristup informaciji na način kako je to
propisano Zakonom o pravu na pristup
informaciji.
Članak 3.

3.

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na
pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03) i
članka 56. Statuta općine
Gornji Bogićevci
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
18/02) Općinsko vijeće je na svojoj 8. sjednici
održanoj 9. veljače 2006.g. donijelo
ODLUKU
o imenovanju službene osobe za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama

Članak 1.
Pročelnik Jedinstvenog upravanog odjela
općine Gornji Bogićevci određuje se za posebnu
službenu osobu mjerodavnu za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama koje
posjeduje, raspolaže ili nadzire općina Gornji

Za svoj rad službenik za informiranje
odgovara načelniku općine.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
Klasa : 080-04/09-02/01
Urbroj: 2178/18-03-06-01
Gornji Bogićevci, 9. veljače, 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Pavo Klarić, dipl.oec., v.r.
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4.

Broj: 4

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI

Na temelju članka 3. i 30. Zakona o
financiranju lokalne (regionalne) samouprave
(“Narodne novine “ br. 117/93, 69/97,33/00, 127/00,
59/2001 ), te članka 29. Statuta općine Gornji
Bogićevci ( “Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" , br. 18/02 ) Općinsko vijeće općine Gornji
Bogićevci na svojoj 8. sjednici održanoj 9. veljače
2006. godine, d o n i j e l o j e

Klasa : 415-02/065-01/03
Urbroj: 2178/18-03-06-01
Gornji Bogićevci, 9. veljače, 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Pavo Klarić, dipl.oec., v.r.

ODLUKU
o prirezu porezu na dohodak općine
Gornji Bogićevci
5.
Članak 1.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od
5%.
Članak 2.
Prirez porezu na dohodak plaćaju svi
obveznici poreza na dohodak koji dohodak ostvaruju
na području Republike Hrvatske, a imaju prebivalište
na području općine Gornji Bogićevci.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o
pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”
broj 172/03), članak 56. Statuta općine Gornji
Bogićevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 18/02) Općinsko vijeće općine Gornji
Bogićevci na 8. sjednici održanoj 9. veljače
2006.godine donijelo je
ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija općine
Gornji Bogićevci

Članak 3.
Općina Gornji Bogićevci poslove
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora i naplate prireza
na dohodak propisanog ovom Odlukom u cijelosti
prenosi na poreznu upravu Slavonski Brod.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
"Narodnim novinama", a primjnjivat će se od 1. 3.
2006.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».

Članak 1.
Ovom se Odlukom ustrojava Katalog
informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire
općina Gornji Bogićevci, a u cilju ostvarivanja prava
na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na
pristup informacijama.

Članak 2.
Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena
informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su
u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi
u privitku
Katalog informacija općine Gornji
Bogićevci koji čini sastavni dio ove Odluke.
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Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje
pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili
pismenog zahtjeva općini Gornji Bogićevci. Pisani
zahtjev u vezi s ostvarivanje prava na pristup
informaciji može se podnijeti na adresu: Općina
Gornji Bogićevci, trg Hrv. branitelja br. 1, 35429
Gornji Bogićevci.
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KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI

I.

OPĆI AKTI

1.1.

Općinsko vijeće općine Gornji Bogićevci od
1994.g do 1997.g.

Napomena: Svi akti su objavljeni u "Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije"
Članak 4.
1.2.
Ovlaštenik prava na informaciju kojem je
omogućen pristup informaciji izradom preslike
dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je
platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 10,00
kuna do 10 stranica preslika, a za svaku sljedeću plaća
se plus 1,00 kuna. Naknada iz prethodnog stavka
uplaćuje se u korist Proračuna općine Gornji
Bogićevci. Svrha doznake naknade za uvid u Katalog
informacija.

1.3.

Općinsko vijeće općine Gornji Bogićevci od
1995 g. godine na dalje.
Općinsko poglavarstvo općine Gornji
Bogićevci do 1998. godine .

Napomena: Svi akti su objavljeni u glasilu “Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije”, a originali se
nalaze u pismohranu općine Gornji Bogićevci.

II.

POJEDINAČNI AKTI

Članak 5.

1.1.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

1.2.

Općinsko vijeće općine Gornji Bogićevci od
1997.g. na dalje.
Općinsko poglavarstvo općine Gornji
Bogićevci do 1998.g. na dalje.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
Klasa : 021-05/06-01/01
Urbroj: 2178/18-03-06-08
Gornji Bogićevci, 9. veljače, 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Pavo Klarić, dipl.oec., v.r.

Napomena: Svi akti su objavljeni u glasilu “Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije”, a originali se
nalaze u pismohranu općine Gornji Bogićevci.

III.
CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA sa
sjednica Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva
od 1995.g. na dalje nalazi se u pismohranu općine
Gornji Bogićevci.

IV.
KATALOG OPĆINSKE IMOVINE nalazi
se u pismohranu općine Gornji Bogićevci.
VI.
SKLOPLJENI SPORAZUMI I
UGOVORI nalaze se u pismohranu općine Gornji
Bogićevci .
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VII.

DOKUMENTACIJA U SVEZI
PROSTORNOG PLANIRANJA,
PROMETA, INFRASTRUKTURE I
ZAŠTITE OKOLIŠA nalazi se u
pismohranu općine Gornji Bogićevci .

-

VIII. C J E L O K U P N A N A T J E Č A J N A
DOKUMENTACIJA nalazi se u pismohranu općine
Gornji Bogićevci.

IX.
DOKUMENTACIJA O FINANCIJSKOM
POSLOVANJU nalazi se u pismohranu općine
Gornji Bogićevci .

-

Broj: 4

izbor općinskog načelnika, zamjenika i
članova Općinskog poglavarstva
prava i dužnost općinskih vijećnika
radna tijela Općinskog vijeća
odnos Općinskog vijeća, Općinskog
poglavarstva i općinskog načelnika
akti Općinskog vijeća i postupak donošenja
odluka i općih akata
promjena Statuta i Poslovnika
sjednica Općinskog vijeća
javnost rada
obavljanje stručnih, administrativnih i drugih
poslova
i donošenje programa rada
Općinskog vijeća

KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 2.
6.

Na temelju članka 33. stavak 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj /regionalnoj /samoupravi
/"Narodne novine" broj 33/01, 60/01 i 129/05 / i
članka 56. stavak 1. Statuta općine Gornji Bogićevci,
Općinsko vijeće općine na svojoj 8. sjednici održanoj
9. veljače 2006. godine donijelo j e

POSLOVNIK
Općinskog vijeća općine Gornji Bogićevci

Prvu sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik
središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove
lokalne samouprave ili osoba koju on ovlasti u roku od
30 dana od dana objave izbornih rezultata.
Ako se sjednica ne održi u zakazanom roku,
ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu
konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku
od 15 dana.
Do izbora predsjednika Općinskog vijeća
konstituirajućom sjednicom predsjedava dobno
najstariji član Vijeća. Privremeni predsjednik ima do
izbora predsjednika Općinskog vijeća, sva prava i
dužnosti predsjednika u pogledu predsjedanja
sjednicom, te pravo predlaganja utvrđeno ovim
Poslovnikom.

Članak 3.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje
ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća općine Gornji
Bogićevci, a osobito
-

konstituiranje Općinskog vijeća

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je
nazočna većina svih Vijeća.
S danom konstituiranja Općinskog vijeća,
vijećnici počinju obnašat svoju dužnost, a zamjenik
vijećnika danom ostavke vijećnika podnesene
Općinskom vijeću.
Nakon što je Općinsko vijeće konstituirano
izvodi se himna Republike Hrvatske.
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Članak 4.

Članak 6.

Konstituirajuća sjednica ima sljedeći dnevni
red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izbor Mandatne komisije
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija
mandata članova Općinskog vijeća
Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog
vijeća
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
Izbor predsjednika i članova Komisije za
izbor i imenovanje
Izbor predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća
Izbor Odbora za Statut i Poslovnik

Mandatna komisija:
-

-

Dnevni red konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a
može se promijeniti i proširiti tijekom sjednice na
prijedlog privremenog predsjedavajućeg ili najmanje
1/5 vijećnika.
Utvrđeni rokovi iz članaka 83. i 84. ovoga
Poslovnika, ne primjenjuju se kod rada i sazivanja
konstituirajuće sjednice, već se materijali o izboru
općinskog načelnika, njegovog zamjenika i članova
Poglavarstva kao i materijali koji se odnose na druge
točke proširenog dnevnog reda mogu uručiti i na
samoj konstituirajućoj sjednici.
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-

-

na konstituirajućoj sjednici podnosi izvješće
o provedenim izborima, izabranim općinskim
vijećnicima, o podnesenim ostavkama na
dužnosti općinskog vijećnika i o zamjenicima
koji će umjesto njih obavljati
dužnost
općinskog vijećnika
podnosi izvješće o slučajevima mirovanja
mandata zbog ne prihvaćanja dužnosti
vijećnika zbog nespojivosti dužnosti koju
obnaša s dužnošću vijećnika, te o zamjenicima
koji zamjenjuju osobe čiji mandat miruje
podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za
prestanak mandata općinskom vijećniku u
slučajevima utvrđenim zakonom i ovim
Statutom
predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke
o prestanku mandata vijećniku kada su za to
ispunjeni posebni uvjeti
podnosi izvješće da su ispunjeni uvjeti za
početak mandata zamjenika općinskog
vijećnika

Općinsko vijeće zaključkom prihvaća
izvješće Mandatne komisije.

Članak 5.
Članak 7.
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
na prijedlog privremenog predsjedavajućeg ili
najmanje 1/3 vijećnika bira se Mandatna komisija.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana i pri
njenom izboru potrebno je voditi računa da njen sastav
bude približno razmjeran sastavu Općinskog vijeća.
Izabrani vijećnik Općinskog vijeća dužan je
Mandatnoj komisiji pri konstituiranju Općinskog
vijeća, a sukladno odredbi članka 5. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne /regionalne/ samouprave, pismeno se
izjasniti o tome prihvaća li dužnost općinskog
vijećnika ili nastavlja s obnašanjem nespojive
dužnosti u kojem slučaju mu mandat miruje, a
zamjenjuje ga zamjenik.
Nastavak obnašanja dužnosti vijećnika na
temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti
samo jedan put u tijeku trajanja mandata.

Nakon što Općinsko vijeće na
konstituirajućoj sjednici prihvati izvješće Mandatne
komisije, općinski vijećnici pred privremenim
predsjednikom daju svečanu prisegu
" PRISEŽEM DA ĆU PRAVA I OBVEZE ČLANA
OPĆINSKOG VIJEĆA OBAVLJATI SAVJESNO
RADI GOSPODARSKOG I SOCIJALNOG
PROBITKA OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
I
REPUBLIKE HRVATSKE I DA ĆU SE U
OBAVLJANJU DUŽNOSTI ČLANA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
PRIDRŽAVATI USTAVA, ZAKONA I STATUTA
OPĆINE I DA ĆU ŠTITITI USTAVNI POREDAK
REPUBLIKE HRVATSKE. "
Svi članovi Općinskog vijeća nakon pročitane

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 372

prisege, izgovaraju riječ " PRISEŽEM ".
Svaki vijećnik potpisuje tekst prisege i
predaje ga predsjedniku nakon završetka sjednice.

Članak 8.
Vijećnik koji nije bio prisutan na
konstituirajućoj sjednici kao i zamjenik vijećnika kad
počinje obnašati dužnost vijećnika, polaže prisegu na
prvoj idućoj sjednici Općinskog vijeća.

Broj: 4
Članak 11.

Sukladno dnevnom redu kostituirajuće
sjednice Općinskog vijeća po izboru Odbora za izbor i
imenovanje pristupa se izboru predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog
vijeća biraju se na prijedlog Odbora za izbor i
imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika, vodeći računa i
o stranačkoj strukturi Vijeća.
Općinski vijećnik može sudjelovati u
podnošenju samo jednoga prijedloga.

Članak 9.
Općinskom vijećniku prestaje mandat prije
isteka vremena na koji je izabran sukladno odredbama
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne /regionalne/ samouprave.
Članak 10.
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća
biraju se i predsjednik i dva člana Komisije za izbor i
imenovanje, a na prijedlog predsjedavajućeg ili
najmanje 1/3 vijećnika, vodeći računa da je sastav
odbora približno razmjeran stranačkom sastavu
vijeća.
Odbor za izbor i imenovanje:
-

-

-

-

-

podnosi prijedlog za
imenovanje
predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća,
podnosi prijedlog za imenovanje općinskog
načelnika i njegovog zamjenika,
priprema i podnosi Općinskom vijeću
prijedlog za izbor članova i predsjednika
radnih tijela Općinskog vijeća
raspravlja i predlaže predstavnike u razna
tijela koje sukladno Statutu imenuje Općinsko
vijeće
predlaže Općinskom vijeću donošenje
propisa o pravu na naknadu troškova,
odnosno izgubljene zarade općinskim
vijećnicima
predlaže Općinskom vijeću pojedinačne akte
o plaćama osoba koje bira ili imenuje
Općinsko vijeće

Članak 12.
Izbor predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća obavlja se glasanjem zasebno za
svakog kandidata, a izabran je kandidat za kojega je
glasala većina od ukupnog broja izabranih vijećnika.
Ako prigodom glasanja za izbor predsjednika
i izbor potpredsjednika Općinskog vijeća prijedlog
kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova ili ako od
više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu,
glasanje se ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća bilo više od dva
kandidata u ponovljenom glasanju sudjeluju samo dva
kandidata koji su dobili najviše glasova, te ukoliko u
ponovljenom glasanju niti jedan kandidat ne dobije
većinu glasova vijećnika izborni se postupak
ponavlja, a Općinsko vijeće će predložiti Komisiju za
izbor i imenovanje da za predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća predloži druge
kandidate.

Članak 13.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog
potpredsjednika koji svoje funkcije obavljaju
volonterski, a izabrani su oni kandidati koji su dobili
potreban broj vijećnički glasova. Potpredsjednik
Općinskog vijeća bira se u pravilu na konstituirajućoj
sjednici Općinskog vijeća.
Nakon što je izabran
predsjednik Općinskog vijeća preuzima daljnje
predsjedavanje Općinskim vijećem i dalje vodi
sjednicu.
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Članak 14.
Predsjednik Općinskog vijeća
-

-

zastupa Općinsko vijeće
saziva sjednice Općinskog vijeća, predlaže
dnevni red, predsjedava sjednicama Vijeća i
potpisuje akte i odluke donesene na sjednici
brine se o izvršenju odluka i drugih akata
Vijeća
usklađuje rad Općinskog vijeća i radnih
tijelaVijeća
brine o ostvarivanju prava vijećnika
održava red na sjednicama
brine se o primjeni ovoga Poslovnika
objavljuje rezultate glasanja na sjednici
Vijeća
surađuje s Općinskim poglavarstvom i
načelnikom
brine se o javnosti rada Općinskog vijeća
surađuje s predstavnicima predstavničkih
tijela drugih jedinica lokalne i područne
samouprave
obavlja i druge poslove određene zakonom,
Statutom. odlukama Općinskog vijeća i ovim
Poslovnikom

Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju
njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje
potpredsjednik Općinskog vijeća koji tada ima sva
prava i dužnosti predsjednika, te obavlja i druge
poslove koje mu povjeri predsjednik Općinskog
vijeća.
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vijeća, zlorabi položaj, prekoračuje ovlaštenja i
postupa suprotno odredbama pozitivnih zakonskih
propisa, suprotno odredbama Statuta ili ovoga
Poslovnika.
Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje
predsjedniku ili potpredsjedniku Općinskog vijeća,
članovi Općinskog vijeća koji su podnijeli prijedlog
ne mogu ponovo podnijeti isti prijedlog prije isteka
roka od 6 mjeseci od dana njegova odbijanja.

Članak 16.
Ako Općinsko vijeće razriješi dužnosti
predsjednika, a na istoj sjednici ne izabere novoga
predsjednika, sjednicama Općinskog vijeća
predsjedava potpredsjednik Općinskog vijeća, a
Općinsko vijeće je dužno predsjednika izabrati u roku
od 30 dana o dana razrješenja.
IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA, ZAMJENIKA
I ČLANOVA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Članak 17.
Općinsko vijeće iz redova vijećnika bira
općinskog načelnika i njegovog zamjenika većinom
glasova svih vijećnika Općinskog vijeća, a na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanje ili najmanje
1/3 vijećnika. Općinski vijećnik može sudjelovati u
podnošenju samo jednog prijedloga kandidata.
Općinsko vijeće mora izabrati općinskog
načelnika u roku od 30 dana od dana konstituiranja.

Članak 15.
Članak 18.
Predsjedniku i potpredsjedniku Općinskog
vijeća prava na temelju obavljanja dužnosti na koje su
izabrani prestaju sukladno odredbi članka 91. Zakona
o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi.
Postupak za razrješenje dužnosti
predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća prije
isteka vremena na koji su birani može pokrenuti 1/3
vijećnika. Prijedlog za razrješenje mora biti
obrazložen i o prijedlogu odlučuje većina svih
vijećnika.
Prijedlog za razrješenje može se podnijeti ako
predsjednik, odnosno potpredsjednik ne saziva
sjednice u rokovima utvrđenim ovim Poslovnikom,
svojim radnjama i ponašanjem šteti ugledu Općinskog

Izbor općinskog načelnika i njegovog
zamjenika obavlja se glasanjem zasebno za svakog
kandidata.
Ako pri glasanju za izbor općinskog načelnika
i njegovog zamjenika prijedlog kandidata ne dobije
potrebnu većinu glasova ili ako od više kandidata niti
jedan ne dobije potrebnu većinu, glasanje se ponavlja.
Ako je za izbor općinskog načelnika i
njegovog zamjenika bilo više od dva kandidata u
ponovljenom glasanju sudjeluju samo dva kandidata
koji su u prvom glasanju dobili najviše glasova.
U slučaju da ni u ponovljenom glasanju niti
jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih
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vijećnika, izborni se postupak ponavlja, a Općinsko
vijeće će predložiti Odboru za izbor i imenovanje da
za općinskog načelnika i njegovog zamjenika
predlože druge kandidate.

Općinskog vijeća daju prisegu.
Predsjednik Općinskog vijeće izgovara, a
načelnik, zamjenik načelnika i članovi Općinskog
poglavarstva ponavljaju za njim tekst prisege koji
glasi:

Članak 19.

" PRISEŽEM DA ĆU DUŽNOST NAČELNIKA ČLANA OPĆINSKOG POGLAVARSTVA OBNAŠATI
SAVJESNO I ODGOVORNO, DRŽATI SE USTAVA,
ZAKONA, STATUTA I ODLUKA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI, TE DA ĆU
POŠTOVATI PRAVNI POREDAK I ZALAGATI SE ZA
SVEKOLIKI NAPREDAK REPUBLIKE HRVATSKE I
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI ".

Izabrani općinski načelnik predsjednik je
Općinskog poglavarstva, a njegov zamjenik, ujedno je
i zamjenik predsjednika Općinskog poglavarstva.

Članak 20.
Članove Općinskog poglavarstva bira
Općinsko vijeće na prijedlog predsjednika Općinskog
poglavarstva, većinom glasova svih vijećnika na
vrijeme od četiri godine.
Predsjednik Općinskog poglavarstva podnosi
Općinskom vijeću prijedlog kandidata za članove
Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana svoga
izbora. O prijedlogu za članove Općinskog
poglavarstva glasa se pojedinačno.
Ako prijedlog za članove Općinskog
poglavarstva ne dobije potrebnu većinu, općinski
načelnik može u narednom roku od 15 dana podnijeti
novi prijedlog za članove Općinskog poglavarstva ili
podnijeti ostavku.

Članak 21.
Ako općinski načelnik podnese ostavku iz
razloga navedenih u stavku 3. članka 20., Općinsko
vijeće glasa o prihvaćanju ostavke i ista je prihvaćena,
ako ju je prihvatila većina svih vijećnika.
Ako općinski načelnik ne podnese ostavku i
ne podnese novi prijedlog za članove Općinskog
poglavarstva u roku od 15 dana, predsjednik
Općinskog vijeća predložit će glasanje o povjerenju
načelniku, a odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako
je za nju glasala većina svih vijećnika.

Općinski načelnik, njegov zamjenik i članovi
Općinskog poglavarstva potpisuju tekst prisege.
Član Općinskog poglavarstva koji nije bio
prisutan davanju prisege, odnosno koji je naknadno
izabran, prisegu daje na prvoj narednoj sjednici
Općinskog vijeća na kojoj je prisutan.

Članak 23.
Primjenom odredbama članak 51. i 52.
Zakona o jedinicama lokalne i područne /regionalne/
samouprave, a na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika
može se pokrenuti pitanje povjerenja općinskom
načelniku, njegovom zamjeniku, pojedinom članu ili
Poglavarstvu u cjelini.
Glasanje o povjerenju može zahtijevati i
predsjednik Općinskog poglavarstva.
Odluka o izglasavanju nepovjerenja i odluka
o neizglasavanju nepovjerenja prihvaćena je ako je za
nju glasala većina svih vijećnika Općinskog vijeća.
Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje
načelniku, zamjeniku načelnika, pojedinom članu ili
Poglavarstvu u cjelini, članovi Općinskog vijeća koji
su podnijeli prijedlog ne mogu ponovo podnijeti isti
prijedlog prije isteka roka od 6 mjeseci od dana
njegova odbijanja.

PRAVA I DUŽNOST OPĆINSKIH VIJEĆNIKA
Članak 22.
Članak 24.
Nakon što je izabrano Općinsko
poglavarstvo, općinski načelnik, zamjenik načelnika i
članovi Općinskog poglavarstva na sjednici

Općinski vijećnik ima prava i dužnosti
utvrđene Zakonom (osobito članci 29, 30, i 31.),
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Statutom, ovim Poslovnikom i drugim aktima
Općinskog vijeća, a osobito:
-

-

-

-

-

-

-

-

prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i
radnih tijela kojih je član i sudjelovati u
njihovom radu
raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju
koje je na dnevnom redu vijeća i radnih
tijela koji je član
biti biran u radna tijela Općinskog vijeća
predlagati Općinskom vijeću donošenje
odluka i drugih akta iz djelokruga Općinskog
vijeća
podnositi amandmane na prijedloge odluka i
drugih općih akata
predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća
prisustvovati sjednicama radnih tijela,
sudjelovati u njihovu radu
predlagati osnivanje radnih tijela ili radne
grupe radi obrade određenog pitanja i
pripreme akata za Općinsko vijeće
tražiti i dobiti podatke od Jedinstvenog
upravnog odjela i koristiti njihove stručne i
tehničke usluge
postavljati pitanja načelniku, Općinskom
poglavarstvu, pročelniku Jedinstvenog
upravnog odjela koja se odnose na njihov rad
ili obavljanje poslova iz njihova djelokruga
od predlagatelja akta tržiti uvid u materijale o
temama koje su na dnevnom redu sjednica i
obavijesti koje su mu potrebne
ima pravo na naknadu troškova i izgubljene
zarade u vezi s radom u Općinskom vijeću

Članak 25.
Općinski vijećnik ima pravo postavljati
pitanja i tražiti obavijesti na sjednicama Općinskog
vijeća ili ih uputiti u pismenom obliku i na njih dobiti
odgovor usmeni ili u pisanom obliku.
Ako vijećnik nije zadovoljan odgovorom
može tražiti daljnja pojašnjenja, odnosno o tome
predložiti raspravu na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 26.
Vijećnik može o pojedinom pitanju iz
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dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća zatražiti od
predsjednika Općinskog vijeća da se rasprava odgodi,
kako bi se u klubu vijećnika moglo ponovo razmotriti
pitanje i zauzeti stav.
Općinsko vijeće može na prijedlog vijećnika
odgoditi odlučivanje za 30 minuta.

Članak 27.
Vijećnici su dužni prisustvovati sjednicama
Općinskog vijeća, a svoju spriječenost na vrijeme
javiti predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinski vijećnik ne smije u obavljanju
privatnih poslova bilo za sebe bilo za svoga
poslodavca koristiti položaj općinskog vijećnika.
Vijećnici su dužni čuvati službenu tajnu i
druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju
vijećničke dužnosti.
Članak 28.
Vijećnicima Općinskog vijeća obvezno se
dostavljaju
-

-

izvješća, prijedlozi akata, analize i drugi
materijali o kojima će se raspravljati na
sjednicama Općinskog vijeća
prijedlozi odluka odnosno akata koji će biti na
dnevnom redu sjednica radnih tijela kojih su
članovi

Članak 29.
Općinski vijećnici mogu osnovati klub
vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, odnosno klub
nezavisnih vijećnika.
Općinski vijećnici dvaju ili više političkih
stranaka i nezavisni vijećnici mogu osnovati
zajednički klub.
Klub mora imati najmanje tri člana.
Općinski vijećnik može biti član samo jednog
kluba.
O osnivanju kluba i o svim promjenama
predsjednik kluba dužan je u pismenom obliku
obavijestiti predsjednika
Općinskog vijeća.
Prostorne i tehničke uvjete za rad /dvoranu za
sjednice, prijepise, umnožavanje, dostava materijala i
sl./ dužan je osigurati predsjednik Općinskog vijeća.
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RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 30.
Za pripremu i podnošenje prijedloga odluka i
drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća osnivaju
se stalna i povremena radna tijela.

Članak 31.

Broj: 4

sjednici vodi se zapisnik. Radno tijelo može održati
sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova, a
odlučuje se javnim glasanjem većinom glasova
nazočnih članova.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu,
predlaže dnevni red, predsjedava sjednici, potpisuje
zaključke što ih radno tijelo donosi i vodi brigu o
provođenju zaključaka radnog tijela.
Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili
odsutan, zamjenjuje ga član radnog tijela kojega on
ovlasti.

Stalna radna tijela utvrđena su Statutom
općine Gornji Bogićevci, a osnivaju se radi
Članak 34.
-

-

razmatranja prijedloga odluka i drugih akata
te drugih pitanja koja su na dnevnom redu
Općinskog vijeća i o njima Općinskom vijeću
daju mišljenja i prijedloge
mogu razmatrati i druga pitanja iz
samoupravnog djelokruga općina, pokrenuti
raspravu o pojedinim pitanjima i predložiti
raspravu o njima na sjednici Vijeća, te
podnositi Općinskom vijeću prijedloge
odluka i akata

Radna tijela imaju predsjednika i 4 člana, koje
Općinsko vijeće bira iz redova općinskih vijećnika na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje
1/3 vijećnika.
Sastav stalnih radnih tijela u pravilu odgovara
stranačkoj strukturi Općinskog vijeća.

Članak 32.
Općinsko vijeće može odlukom osnivati i
privremena radna tijela radi razmatranja ili stručne
obrade pojedinih pitanja iz djelokruga općine.
Odlukom o osnivanju povremenog radnog
tijela utvrđuje se njegov sastav, broj članova , zadaće i
način rada.
Predsjednik i članovi povremenih radnih
tijela biraju se u pravilu u iz redova općinskih
vijećnika, a bira ih Općinsko vijeće na prijedlog
Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3
vijećnika.
Članak 33.
Radna tijela rade na sjednicama. O radu na

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik
tijela po svojoj ocjeni, a dužan je sjednicu sazvati u
roku od osam dana od dana kada to zatraži većina
članova radnog tijela ili predsjednik Općinskog
vijeća.
Ako sjednicu ne sazove predsjednik radnog
tijela u navedenom roku, sazvat će je predsjednik
Općinskog vijeća.

Članak 35.
Radna tijela mogu tražiti potrebne podatke i
dokumentaciju od Jedinstvenog upravnog odjela
općine Gornji Bogićevci.
Radna tijela podnose izvješće Općinskom
vijeću o svojim mišljenjima, stajalištima i
prijedlozima.
Radna tijela određuje izvjestitelje koji će na
sjednici obrazložiti mišljenja, stajališta i prijedloge.
Radna tijela u okviru svoga djelokruga mogu
donositi zaključke i preporuke, a predsjednik i članovi
stalnog radnog tijela biraju se na mandatno razdoblje
općinskih vijećnika.

Članak 36.
Predsjednik i članovi stalnog i povremenog
radnog tijela mogu biti razriješeni i prije isteka
vremena na koji su imenovani ako im prestane mandat
općinskog vijećnika, ako podnese ostavku, ako
neopravdano ne prisustvuje sjednicama radnog tijela i
slično.
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Članak 39.

Odbor za Statut i Poslovnik

Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge
građana

-

-

-

-

predlaže donošenje Statuta općine i
Poslovnika Općinskog vijeća
predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta
utvrđuje prijedlog Statuta, Poslovnika i
Statutarne odluke
razmatra inicijative, mišljenja i primjedbe o
pitanjima statutarne i poslovničke naravi što
ih Općinskom vijeću upute građani, pravne
osobe i mjesni odbori
razmatra prijedloge odluka i drugih općih
akata što ih donosi Općinsko vijeće i - daje
mišljenje o njihovoj usklađenosti sa
zakonom, Statutom ili drugim aktima općine
utvrđuje i izdaje prečišćene tekstove odluka i
općih akata
ocjenjuje utemeljenost prijedloga za davanje
autentičnog tumačenja Statuta, Poslovnika i
drugih akta i daje traženo autentično
tumačenje
obavlja i druge poslove određene Statutom,
Poslovnikom i odlukama Općinskog vijeća

Članak 38.
Komisija za izbor i imenovanja
-

-

-

-

-

predlaže izbor i imenovanje predsjednika i
potpredsjednika Općinskog vijeća,
predlaže izbor i imenovanje načelnika i
njegova zamjenika, odnosno predsjednika i
potpredsjednika Poglavarstva općine,
raspravlja i daje prijedloge po drugim
personalnim pitanjima u skladu sa Statutom
općine i ovim Poslovnikom, a koje bira,
odnosno imenuje Općinsko vijeće,
predlaže imenovanje predstavnika Općinskog
vijeća u određena tijela u skladu sa Statutom
općine i ovim Poslovnikom,
priprema i daje prijedloge Općinskom vijeću
za izbor članova i predsjednika radnih tijela
Općinskog vijeća,
obavlja i druge poslove sukladno odredbama
zakona, Statuta i ovoga Poslovnika

-

-

-

razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge
građana upućene Općinskom vijeću, te
ukazuje nadležnim tijelima na kršenje
zakonitosti i prava građana u postupku pred
upravnim organima i tijelima koja imaju
javne ovlasti,
ispituje putem nadležnih tijela utemeljenost
predstavki, pritužbi i prijedloga, te ukazuje
nadležnim tijelima na potrebu poduzimanja
zakonskih mjera i o tom obavješćuje
podnositelje predstavki i pritužbi odnosno
prijedloga,
obavlja i druge poslove i radne zadatke na
temelju zakona, Statuta i ovoga Poslovnika

Članak 40.
Općinsko vijeće može osnovati povjerenstva,
posebna radna tijela za utvrđivanje činjenica o
pitanjima od javnog interesa koji se odnose na
zakonitost rada tijela općine i Jdinstvenog upravnog
odjela ili za utvrđivanje činjenica o pitanjima od
drugog javnog interesa za općinu.
Povjerenstva čine isključivo općinski
vijećnici, a odlukom o osnivanju uredit će se sastav,
broj članova, zadaće i način rada. Sastav povjerenstva
trebao bi odgovarati stranačkoj strukturi Općinskog
vijeća.

ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA, OPĆINSKOG
POGLAVARSTVA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 41.
Općinsko poglavarstvo za svoj rad i za odluke
koje donosi odgovorno je Općinskom vijeću.
Općinsko poglavarstvo je obvezno na zahtjev
Općinskog vijeća izvijestiti ga o svom radu, o
izvršavanju i provedbi akata iz svog djelokruga i o
drugim pitanjima.
Općinsko poglavarstvo može i na vlastiti
poticaj Općinskom vijeću podnijeti izvještaj o svome
radu i o stanju u pojedinim područjima, a to je dužno
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učiniti najmanje jednom godišnje.

Članak 42.
Općinsko poglavarstvo odredit će svoga
predstavnika koji će po potrebi na sjednicama radnih
tijela i sjednicama Općinskog vijeća biti izvjestitelj o
prijedlogu odluke ili drugog akta kojega je
predlagatelj.
Općinsko poglavarstvo podnosi jednom
godišnje Općinskom vijeću izvještaj o stanju imovine
općine Gornji Bogićevci.

Broj: 4

tumačenja odluka i općih akata.
Općinski načelnik dužan je Statut, Poslovnik,
Proračun ili drugi opći akt u roku od petnaest dana od
dana donošenja dostaviti zajedno s izvatkom iz
zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja akta
propisan Statutom i Poslovnikom, predstojniku ureda
državne uprave, koji je dužan izvršiti nadzor na
zakonitošću istih i ukoliko smatra da su isti u
suprotnosti s Ustavom i zakonom dužan je u daljnjem
roku od petnaest dana od dana dostave donijeti odluku
o obustavi od primjene dostavljenih akta koja mora
biti pismeno obrazložena.

Članak 46.
Članak 43.
Općinski načelnik za svoj rad je odgovoran
Općinskom vijeću. Sudjeluje na sjednicama
Općinskog vijeća i u raspravi ima pravo na sjednici
uvijek dobiti riječ kada to zatraži.

Članak 44.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ima
pravo sudjelovati u radu na sjednicama Općinskog
poglavarstva i Općinskog vijeća.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
može biti biran za člana Općinskog poglavarstva.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela kada
se raspravlja o prijedlogu akta kojim se uređuju
pitanja iz djelokruga tijela kojim rukovodi obvezan je
sudjelovati u radu sjednica Općinskog poglavarstva i
Općinskog vijeća.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA I POSTUPAK
DONOŠENJA ODLUKA I OPĆIH AKATA

1.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 45.

Općinsko vijeće u obavljanju poslova iz
svoga samoupravnog djelokruga donosi Statut,
Poslovnik, odluke i druge opće akte, Općinski
proračun, Godišnji obračun Proračuna, deklaracije,
rezolucije, preporuke i zaključke i daje autentična

Općinsko vijeće donosi i pojedinačne akte,
zaključke i rješenja kada u skladu sa zakonom rješava
o pojedinačnim stvarima.
Protiv pojedinačnih akata kojima se rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba ako posebnim zakonom nije drugačije
propisano ne može se izjaviti žalba, već se može
pokrenuti upravni spor.

Članak 47.
ODLUKOM se uređuju odnosi iz
samoupravnog djelokruga općine Gornji Bogićevci
koji su od općeg značaja stanovnika općine, pravne
osobe i druge pravne subjekte, te propisuju njihova
prava, obveze i dužnosti, odnosno uređuju pitanja od
interesa za općinu u skladu sa zakonom
OPĆINSKIM PRORAČUNOM utvrđuju se
prihodi i rashodi općine, donosi se za sljedeću
kalendarsku godinu većinom glasova svih vijećnika i
dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana
od dana donošenja
ODLUKOM O IZVRŠENJU PRORAČUNA
uređuje se način izvršenja Proračuna, upravljanje
prihodima i izdacima Proračuna, te o prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava
GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
donosi Općinsko vijeće nakon isteka godine za koju je
donesen Općinski proračun, donosi se većinom
glasova svih vijećnika u zakonom utvrđenom roku
ODLUKU O PRIVREMENOM
FINANCIRANJU donosi Općinsko vijeće većinom
glasova svih vijećnika ako se ne donese Općinski
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proračun prije početka fiskalne godine i to najduže do
31. ožujka
PREPORUKOM Općinsko vijeće izražava
mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i
načinu rješavanja istih, te predlaže način i mjere koje
bi se trebale poduzeti radi rješavanja pojedinih pitanja
ZAKLJUČKOM se zauzimaju stavovi,
izražavaju mišljenja, utvrđuju obveze Općinskom
poglavarstvu i upravnom odjelu u pripremanju
pojedinog akta i mjera za primjenu odluka Vijeća i
rješavaju druga pitanja iz nadležnosti Općinskog
vijeća, radnih tijela i upravnog odjela za koje nije
predviđeno donošenje drugog akta
DEKLARACIJOM se izražava opće
stajalište Vijeća iz samoupravnog djelokruga općine
REZOLUCIJOM se ukazuje na stanje i
probleme u određenom samoupravnom području te na
mjere koje treba provesti
PROGRAMOM se utvrđuju osnovni zadaci
za određeno razdoblje, rokovi izvršenja tih zadataka i
nositelji izrade materijala
NAREDBOM se donosi radi izvršenja odluke
ili kada je to propisano zakonom
NAPUTKOM se utvrđuju pravila za rad
PRAVILNIKOM
se razrađuju pojedine
odredbe odluka i drugih općih akata, radi osiguranja
njihova provođenja

Članak 48.

odnosno akata imaju svaki vijećnik, radno tijelo
Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo, općinski
načelnik i klub vijećnika

Članak 50.
Pravo pokretanja postupka donošenja odluke
odnosno općeg akta imaju i Mjesni odbori, stanovnici
općine, pravne osobe i Jedinstveni upravni odjel.

Članak 51.
Općinsko vijeće može posebnim zaključkom
odrediti da se prije podnošenja prijedloga odluke
odnosno općeg akta, na osnovi prikaza stanja u
pojedinim slučajevima, o potrebi donošenja odluke
odnosno akta provede prethodna rasprava u radnim
tijelima Općinskog vijeća.
Nakon provedene prethodne rasprave
podnosi se izvješće Općinskom vijeću s prijedlogom
odluke ako se u prethodnoj raspravi ocijeni potrebnim
njeno donošenje.

Članak 52.
Prijedlog za donošenje odluke odnosno općeg
akta mora sadržavati

Statut, Poslovnik, Proračun općine, godišnji
obračun Proračuna, odluka o izvršenju Proračuna,
odluka o privremenom financiranju, opći akti, odluke
o imenovanjima i razrješenjima i drugi opći akti
objavljuju se "SLUŽBENOM VJESNIKU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ".

-

2.

-

POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKA I
OPĆIH AKATA

-

A/

POKRETANJE POSTUPKA I PRETHODNA
RASPRAVA
Članak 49.

Postupak donošenja odluka i općih akata
pokreće se podnošenjem prijedloga odluke odnosno
akta. Pravo pokretanja i podnošenja prijedloga odluka
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pravni temelj za donošenje odluke, odnosno
akta
ocjenu stanja, osnovna pitanja koja se trebaju
urediti i svrhu koja se želi postići uređivanjem
odnosa na predloženi način
ocjenu sredstava potrebnih za provođenje
odluke odnosno akta, te način njihova
osiguravanja
tekst prijedloga odluke, odnosno akta s
obrazloženjem
važeću odluku, odnosno akt, ako se predlaže
izmjena ili dopuna odluke
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B/

PRIJEDLOG ODLUKE ODNOSNO
OPĆEG AKTA
Članak 53.

Prijedlog za donošenje odluke odnosno općeg
akta s nacrtom odluke odnosno akta podnosi se
predsjedniku Općinskog vijeća koji isti upućuje
nadležnom radnom tijelu.
Prijedlog za donošenje odluke odnosno općeg
akta s nacrtom odluke odnosno akta uputit će se i
Općinskom poglavarstvu na mišljenje ako ono nije
predlagač.
Ako se predlaže stupanje na snagu odluke
odnosno općeg akta danom objave, taj je prijedlog
potrebno posebno obrazložiti.
Uz prijedlog odluke može se priložiti i
odgovarajuća dokumentacija.

Članak 56.
Statut općine, Poslovnik, Proračun općine,
odluka o privremenom financiranju, program rada
Općinskog vijeća i druge odluke i opći akti koje
Općinsko vijeće označi da su od posebnog značaja za
općinu, raspravljat će se kao prvo i drugo čitanje o
prijedlogu odluke odnosno akta.
Prvo čitanje prijedloga odluke, odnosno akta
koji je vijećnicima dostavljen u pismenom obliku
obuhvaća usmeno izlaganje predlagatelja, opću
raspravu o prijedlogu, raspravu o pojedinostima koja
uključuje i raspravu o tekstu prijedloga odluke
odnosno akta, raspravu o stajalištima radnih tijela,
izlaganje predsjednika klubova vijećnika, te
usvajanje zaključka o potrebi donošenja odluke
odnosno općeg akta.

C/
Članak 54.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je
prijedlog odluke odnosno općeg akta uvrstiti u dnevni
red sljedeće sjednice Općinskog vijeća.
Ako predsjednik ocijeni da prijedlog odluke
nije podnesen u skladu s ovim Poslovnikom, zatražit
će od Odbora za Statut i Poslovnik svoje mišljenje.
Ako prema mišljenju Odbora za Statut i Poslovnik
prijedlog nije podnesen u skladu s ovim Poslovnikom,
predsjednik Općinskog vijeća će zatražiti od
predlagatelja da u roku od 15 dana prijedlog odluke
uskladi s ovim Poslovnikom.
Ako predlagatelj ne uskladi prijedlog odluke
s ovim Poslovnikom u ostavljenom roku od 15 dana,
smatrat će se da prijedlog nije ni podnesen.

Članak 55.
Ako dva ili više predlagatelja podnesu
posebne prijedloge odluka odnosno općih akata
kojima se uređuje isto područje, predsjednik
Općinskog vijeća pozvat će predlagatelje da objedine
prijedloge i dostave jedan prijedlog.
Ako se ne postigne dogovor predsjednik
Općinskog vijeća će u prijedlog dnevnoga reda unijeti
odvojene prijedloge redoslijedom kojim su došli.

Broj: 4

RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ODLUKE
ODNOSNO AKTA U RADNIM TIJELIMA
Članak 57.

Prije rasprave o prijedlogu odluke, odnosno
općeg akta na sjednici Općinskog vijeća, prijedlog
odluke, odnosno općeg akta razmatraju nadležno
radno tijelo, ako je imenovano i Odbor za Statut i
Poslovnik. Radna tijela podnose izvještaje
predsjedniku Općinskog vijeća u kojima daju
primjedbe, prijedloge i mišljenja o prijedlogu, a mogu
podnijeti i amandmane.
Predsjednik Općinskog vijeća upućuje
izvještaje radnih tijela predlagatelju odluke, odnosno
općeg akta, Općinskom poglavarstvu i općinskim
vijećnicima.

D/

RASPRAVA O PRIJEDLOGU ODLUKE
ODNOSNO OPĆEG AKTA NA SJEDNICI
VIJEĆA
Članak 58.

Rasprava o prijedlogu odluke, odnosno općeg
akta na sjednica Općinskog vijeća obuhvaća izlaganje
predlagatelja i izvjestitelja radnih tijela, raspravu o
prijedlogu i podnesenim amandmanima, odlučivanje
o amandmanima, te donošenje odluke.
Predlagatelj ima pravo kad zatraži riječ u
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tijeku rasprave davati objašnjenja, iznositi svoje
mišljenje i izjašnjavati se o podnesenim
amandmanima te iznesenim prijedlozima,
primjedbama i mišljenima.
U tijeku rasprave riječ mogu tražiti i načelnik,
predstavnik Općinskog poglavarstva ako je prisutan
sjednici, izvjestitelj Odbora za Statut i Poslovnik i
izvjestitelji drugih odbora i komisija koji su razmatrali
prijedlog.

Članak 59.
Po završenoj raspravi o prijedlogu odluke
odnosno općeg akta, Općinsko vijeće može prijedlog
usvojiti, ne prihvatiti ili vratiti predlagatelju na
dopunu.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog
odluke odnosno općeg akta, prijedlog se ne može
podnijeti ponovo prije isteka roka od tri mjeseca ako
Općinsko vijeće ne odluči drugačije.

E/

AMANDMANI
Članak 60.

Prijedlog da se izmjeni ili dopuni prijedlog
odluke odnosno općeg akta podnosi se u obliku
amandmana uz obrazloženje.
Amandman se upućuje predsjedniku
Općinskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice
Općinskog vijeća.
Pravo na podnošenje amandmana imaju
vijećnici, klubovi vijećnika, predlagatelj prijedloga
odluke
odnosno općeg akta, te Općinsko
poglavarstvo.
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Predlagatelj odluke odnosno općeg akta i
Općinsko poglavarstvo ako nije predlagatelj mogu
podnositi amandmane sve do zaključenja rasprave o
prijedlogu.

Članak 62.
Ako se podneseni amandmani takve naravi da
bitno mijenjaju ili odstupaju od prijedloga odluke
odnosno općeg akta Općinsko vijeće može odlučiti da
se rasprava odgodi i vijećnicima ostavi dovoljno
vremena za pripremu prije odlučivanja.

Članak 63.
O amandmanima se izjašnjava predlagatelj u
pismenom obliku u tijeku rasprave prije glasanja.
O amandmanima se glasa prema redoslijedu
članaka prijedloga odluke odnosno općeg akta ili
prema redoslijedu podnošenja ako odluka odnosno
opći akt nemaju članaka.
Ako je na jedan članak prijedloga odluke
odnosno općeg akta podneseno više amandmana,
najprije se glasa o amandmanu koji najviše odstupa od
predloženog rješenja, a o ostalim amandmanima
prema istom kriteriju.
Amandman prihvaćen na sjednici Općinskog
vijeća postaje sastavnim dijelom prijedloga odluke
odnosno općeg akta.
Amandman koji je podnio predlagatelj odluke
odnosno općeg akta ili se sa njim suglasio, postaje
sastavnim dijelom prijedloga odluke odnosno općeg
akta i o njemu se ne glasa.

F/

DONOŠENJE
ODLUKE
ODNOSNO
OPĆEG AKTA PO HITNOM POSTUPKU

Članak 61.
Članak 64.
Podneseni amandman predsjednik Općinskog
vijeća upućuje predlagatelju odluke odnosno općeg
akta, Općinskom poglavarstvu ako ono nije
predlagatelj, nadležnom radnom tijelu i Odboru za
Statut i Poslovnik i svim općinskim vijećnicima.
Iznimno amandman općinski vijećnik može
podnijeti i na sjednici tijekom rasprave o prijedlogu
odluke odnosno općeg akta u usmenom obliku uz
odgovarajuće obrazloženje.

Iznimno, odluka odnosno opći akt može se
donijeti po hitnom postupku ako je to nužno radi
sprečavanja ili uklanjanja štete, odnosno ako bi ne
donošenje takve odluke odnosno akta u određenom
roku imalo štetne posljedice ili ako to zahtijevaju
drugi opravdani razlozi.
U hitnom se postupku rokovi iz ovoga
Poslovnika, a koje se odnose na pojedine radnje mogu
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skratiti odnosno pojedine radnje u postupku mogu
izostaviti.
Predlagatelj odluke dužan je obrazložiti
hitnost postupka.

Članak 65.
Prijedlog da se odluka odnosno opći akt
donese po hitnom postupku podnosi se predsjedniku
Općinskog vijeća najkasnije jedan dan prije
održavanja sjednice Općinskog vijeća.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka
odlučuje se prilikom utvrđivanja dnevnog reda na
početku sjednice. Ako ne bude prihvaćen prijedlog za
hitni postupak o podnesenom prijedlogu raspravljat će
se na način predviđen za redovito donošenje odluka
odnosno općih akata.

Članak 66.
U hitnom se postupku amandmani mogu
podnositi do zaključenja rasprave o prijedlogu odluke
odnosno općeg akta.
U postupku s amandmanima iz stavka 1.
ovoga članka primjenjuju se odredbe ovoga
Poslovnika koje se odnose na amandmane na
prijedlog odluke ili drugih općih akata koji se donose
u redovitom postupku.

Broj: 4
Članak 68.

Predsjednik Općinskog vijeća upućuje
prijedlog za davanje autentičnog tumačenja odluke
odnosno općeg akta Odboru za Statut i Poslovnik,
nadležnom radnom tijelu i Općinskom poglavarstvu
ako ono nije podnositelj prijedloga, radi ocjene
njegove osnovanosti.
Odbor za Statut i Poslovnik nakon što pribavi
mišljenje nadležnog radnog tijela i Općinskog
poglavarstva ocjenjuje je li prijedlog za davanje
autentičnog tumačenja odluke odnosno općeg akta
osnovan.

Članak 69.
Ako Odbor za Statut i Poslovnik ocijeni da je
prijedlog osnovan utvrdit će prijedlog teksta
autentičnog tumačenja odluke odnosno općeg akta i sa
svojim izvještajem podnijet će ga Općinskom vijeću.
Ako Odbor za Statut i Poslovnik ocijeni da
prijedlog za davanje autentičnog tumačenja nije
osnovan podnosi o tome izvještaj Općinskom vijeću
koje povodom toga izvještaja donosi zaključak.

H/

POTPISIVANJE, OBJAVA I ISPRAVAK
ODLUKE ODNOSNO OPĆEG AKTA
Članak 70.

G/

AUTENTIČNO TUMAČENJE ODLUKA
ODNOSNO OPĆIH AKATA
Članak 67.

Ovlašteni predlagatelji odluke odnosno općeg
akta, vijećnici, klubovi vijećnika, te Općinsko
poglavarstvo ako nije predlagač odluke odnosno
općeg akta mogu tražiti autentično tumačenje odluke
odnosno općeg akta.
Poticaj za davanje autentičnog tumačenja
mogu dati i stanovnici općine, pravne osobe i Vijeća
mjesnih odbora.
Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja
odluke odnosno općeg akta podnosi se predsjedniku
Općinskog vijeća, a mora sadržavati naziv odluke,
naznaku odredbe za koju se traži tumačenje i razloge
za to.

Odluke i druge opće akte što ih donosi
Općinsko vijeće potpisuje predsjednik Općinskog
vijeća.
Izvornik odluke i drugog općeg akta potpisan
i ovjeren pečatom Općinskog vijeća čuva se u arhivi
Općinskog vijeća. Za izradu izvornika, potpisivanje,
stavljanje pečata i čuvanje izvornika odluke odnosno
općeg akta odgovoran je pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.

Članak 71.
Odluke, drugi opći akti, vjerodostojna
tumačenja tih akta, rješenja, odluke Ustavnog suda što
se odnose na ustavnost i zakonitost tih akta, Općinski
proračun, godišnji obračun, program rada, akti izbora
i imenovanja, odluka o privremenom financiranju, te
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drugi akti za koje to Općinsko vijeće odluči objavljuju
se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".
Odluke i opći akti objavljuje se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" prije nego
stupe na snagu, a stupaju na snagu u pravilu osmog
dana nakon objave.
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Poslovnik koji je dužan u roku od 30 dana podnijeti
prijedlog Poslovnika odnosno prijedlog odluke o
izmjenama i dopunama Poslovnika predsjedniku
Općinskog vijeća radi uvrštenja istoga u prijedlog
dnevnoga reda sjednice Općinskog vijeća.

Članak 76.
Članak 72.
Iznimno odluke i drugi opći akti mogu stupiti
na snagu najranije danom objave i ne mogu imati
povratno djelovanje.
Ispravak pogrešaka u objavljenom tekstu
odluke odnosno općeg akta daje predsjednik
Općinskog vijeća.
Članak 73.

O prijedlogu za promjenu Poslovnika
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih
općinskih vijećnika, o prihvaćanju ili neprihvaćanju
prijedloga za promjenu Poslovnika Općinsko vijeće
donosi zaključak.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za
promjenu Poslovnika, isti prijedlog ne može se
ponovo staviti na dnevni red prije isteka roka od šest
mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.

Na donošenje drugih akata na odgovarajući se
način primjenjuju odredbe ovoga Poslovnika koji se
odnose na donošenje odluka odnosno općih akata.

PROMJENA POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 74.
Postupak za promjenu ovoga Poslovnika
pokreće se prijedlogom za promjenu Poslovnika koji
prijedlog mogu uputiti radno tijelo Općinskog vijeća,
1/3 općinskih vijećnika, i klub vijećnika.
Prijedlog za promjenu Poslovnika mora biti
obrazložen. Obrazloženje prijedloga sadrži razloge za
promjenu, promjene koje se predlažu, te predlaže li se
donošenje novoga Poslovnika ili izmjene i dopune već
postojećeg. Uz prijedlog za promjenu Poslovnika
može se podnijeti nacrt prijedloga Poslovnika
odnosno nacrt prijedloga izmjena i dopuna
Poslovnika.

Članak 75.
Prijedlog za promjenu Poslovnika upućuje se
Odboru za Statut i Poslovnik koji ga razmatra i uz
mišljenje upućuje Općinskom vijeću.
Ako Općinsko vijeće prihvati prijedlog za
promjenu Poslovnika, upućuje ga Odboru za Statut i

Članak 77.
Predlagatelj Poslovnika i odluke o izmjenama
i dopunama Poslovnika je Odbor za Statut i Poslovnik,
a odluku o prihvaćanju Poslovnika odnosno odluku o
prihvaćanju izmjena i dopuna Poslovnika donosi
Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.
Odbor za Statut i Poslovnik može predložiti
odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika radi usklađenja
Poslovnika sa Statutom i statutarnom odlukom.

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

A/

SAZIVANJE
VIJEĆA

SJEDNICE

OPĆINSKOG

Članak 78.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva
predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje
jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je
sazvati sjednicu Općinskog vijeća u roku od 15 dana
od dana primitka zahtjeva ako to zatraži Općinsko
poglavarstvo, načelnik ili 1/3 vijećnika ili koje od
stalnih radnih tijela Općinskog vijeća.
Uz zahtjev za sazivanje sjednice podnositelj
je dužan predložiti dnevni red sjednice i dostaviti
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materijale odnosno prijedlog odluke ili akta za
raspravljanje i odlučivanje.
Ukoliko sjednicu Općinskog vijeća ne sazove
predsjednik Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati
općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.
Nakon proteka roka iz prethodnog stavka
sjednicu može sazvati, na zahtjev 1/3 vijećnika, čelnik
središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove
lokalne i područne / regionalne / samouprave.

Članak 79.
Sjednica Općinskog vijeća saziva se
pismenim putem. Poziv za sjednicu dostavlja se
članovima Općinskog vijeća najkasnije 5 /pet/ dana
prije održavanja sjednice. Uz poziv na sjednicu
dostavlja se prijedlog dnevnog reda, materijali o
kojima će se voditi rasprava i zapisnik s prethodne
sjednice Općinskog vijeća.
Kad se o određenom pitanju raspravlja bez
nazočnosti javnosti materijal za sjednicu ne mora se
dostaviti u pismenom obliku.
U iznimnim slučajevima kada to zahtijevaju
opravdani razlozi sjednica Općinskog vijeća može se
sazvati i usmenim putem bez dostave poziva i
materijala.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
može se sazvati i bez poštivanja roka iz stavka 1.
ovoga članka.

B/

UTVRĐIVANJE KVORUMA, ODGODA I
PREKID
SJEDNICE
OPĆINSKOG
VIJEĆA

zakazanom za drugi dan i sat pismenim putem
obavijestiti će se samo oni vijećnici koji nisu bili
prisutni sjednici Općinskog vijeća.

Članak 81.
U slučaju odgode sjednice na početku
sjednice, odnosno prekida sjednice za njena trajanja
zbog nedostatka potrebnog broja vijećnika,
predsjednik Općinskog vijeća će zakazati sjednicu
odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku od osam
dana od dana odgode sjednice odnosno prekida
sjednice.

Članak 82.
Zbog opširnog dnevnog reda ili drugih
razloga, predsjednik Općinskog vijeća može odlučiti
da se sjednica Općinskog vijeća bez posebne
rasprave prekine i sazove nastavak sjednice najkasnije
u roku od osam dana od dana prekida o čemu će se
vijećnici pismeno izvijestiti.
Predsjednik Općinskog vijeća može odgoditi
najviše za osam dana sjednicu Općinskog vijeća koja
je sazvana, ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 83.
Prisutnost općinskih vijećnika utvrđuje se
brojanjem ili prozivkom
-

Članak 80.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu
kada utvrdi da sjednici prisustvuje potreban broj
općinskih vijećnika.
Ako predsjednik Općinskog vijeća utvrdi na
početku sjednice da nije prisutan potreban broj
vijećnika, odgađa sjednicu za određeni sat istoga dana
ili za drugi određeni dan i sat.
Sjednicu će predsjednik Općinskog vijeća
prekinuti ako utvrdi da na istoj nije prisutan potreban
broj vijećnika i zakazati nastavak sjednice za određeni
sat istoga dana ili za određeni sat drugoga dana. O
odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice

Broj: 4

na početku sjednice
u tijeku sjednice, ako predsjednik ocjeni da na
sjednici nije prisutan potrebit broj vijećnika
na zahtjev vijećnika

Prozivku općinskih vijećnika obavlja
predsjednik općinskog vijeća.
Ako vijećnik želi ranije napustiti sjednicu
Općinskog vijeća, o tome mora izvijestiti
predsjednika općinskog vijeća.

Članak 84.
Predsjednik kluba vijećnika može tijekom
sjednice tražiti stanku zbog održavanja sjednice
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kluba, a predsjednik Općinskog vijeća je dužan stanku
i odobriti.
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podnese poslije sazivanja sjednice Općinskog vijeća
postupa se na način opisan u stavku 1. ovoga članka.
Članak. 88.

C/

PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA S
PRETHODNE SJEDNICE OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 85.

Prije utvrđivanja dnevnog reda prihvaća se
zapisnik o radu s prethodne sjednice Općinskog
vijeća.
Općinski vijećnik ima pravo iznijeti
primjedbe na zapisnik, a o osnovanosti primjedbe na
zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.
Ako se primjedbe na zapisnik prihvate u
zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.
Zapisnik se prihvaća glasanjem " ZA " ili "
PROTIV ".
Zapisnik na koji nije bilo primjedbi odnosno
zapisnik koji je izmijenjen u skladu s prihvaćenim
primjedbama smatra se usvojenim ako je za njega
glasala većina od prisutnih vijećnika Općinskog
vijeća.

D/

DNEVNI RED SJEDNICE OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 86.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
predlaže predsjednik Općinskog vijeća. Predsjednik
Općinskog vijeća unosi u prijedlog dnevnog reda sve
prijedloge što su ih podnijeli ovlašteni predlagači na
način utvrđen ovim Poslovnikom.
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice
Općinskog vijeća.

Članak 87.
Ako predsjednik Općinskog vijeća nije u
prijedlog dnevnog reda unio predmet što ga je
predložio ovlašteni predlagač u roku i na način
predviđen ovim Poslovnikom, a predlagač ostane pri
svom prijedlogu, o prijedlogu se odlučuje na sjednici
Općinskog vijeća.
O prijedlogu što ga ovlašteni predlagač

Općinski vijećnik odnosno klub vijećnika
može predložiti da se iz predloženog dnevnog reda
pojedini prijedlog izostavi ili da se izmjeni redoslijed
razmatranja pojedinih prijedloga.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se
odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini
prijedlog izostavi, zatim da se dnevni red dopuni
pojedinim prijedlogom, a nakon toga da se izmjeni
redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga.
Nakon donošenja odluke o navedenim
prijedlozima predsjednik Općinskog vijeća daje na
usvajanje dnevni red u cjelini, glasanjem "za" ili
"protiv".

E/

P I TA N J A O P Ć I N S K I H V I J E Ć N I K A
AKTUALNI SAT
Članak 89.

Poslije prihvaćanja dnevnog reda općinski
vijećnici mogu postavljati pitanja, tražiti obavijesti i
davati prijedloge općinskom načelniku, Općinskom
poglavarstvu i pročelniku Jedinstvenog upravnog
odjela u okviru aktualnog sata.
Vijećnik ima pravo postavljati pitanja koja se
odnose na rad i samoupravni djelokrug Općinskog
vijeća, odbora i drugih radnih tijela, Općinskog
poglavarstva i njegovih radnih tijela, te Jedinstvenog
upravnog odjela.

Članak 90.
Pitanja se postavljaju usmeno, a mogu i
pismeno. Pismena pitanja podnose se poštom ili se
predaju prije sjednice predsjedniku Općinskog vijeća
koji ih je dužan dostaviti onima kojima su i upućeni, a
mogu se iznijeti i na sjednici Općinskog vijeća.
Općinski vijećnik je dužan navesti kome upućuje
prijedlog.
Općinski vijećnik može usmeno postaviti dva
pitanja. Pitanja koja vijećnici postavljaju na sjednici
moraju biti sažeta i kratka, a usmena pitanja moraju se
ako je to neophodno za pismeni odgovor, formulirati i
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pismeno. Vrijeme za postavljanje pitanja i iznošenje
prijedloga je dvije minute, a pitanja se postavljaju,
odgovara se na njih, i iznose prijedlozi u pravilu
tijekom jednog sata.
Vijećnici svoje prijedloge mogu podnositi u
točki dnevnog reda tekuća problematika.

Broj: 4

Nakon dostavljenog odgovora, vijećnik može
na sjednici Općinskog vijeća iznijeti mišljenje o
odgovoru ili postaviti dopunsko pitanje.

F/

PREDSJEDAVANJE I SUDJELOVANJE U
RADU

Članak 91.

Članak 94.

Vijećničko pitanje mora biti postavljeno u
skladu s odredbama ovoga Poslovnika. Ako smatra da
postavljeno pitanje nije u skladu s odredbama ovoga
Poslovnika, predsjednik Općinskog vijeća će uputiti
vijećnika na to i pozvati ga da svoje pitanje uskladi s
odredbama ovoga Poslovnika.
Ako vijećnik svoje pitanje ne uskladi s
odredbama ovoga Poslovnika, predsjednik
Općinskog vijeća neće to pitanje uputiti onima kojima
je postavljeno.

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava
predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti
ili spriječenosti potpredsjednik.

Članak 92.
Odgovor na traženo pitanje, traženu obavijest
ili na dane prijedloge daje se u pravilu na istoj sjednici.
Ako se odgovor ili tražena obavijest ne može dati na
istoj sjednici ili je zatražen pismeni odgovor, odgovor
će se dostaviti Općinskom vijeću najkasnije u roku od
15 dana od dana dostave pitanja ili prijedloga.
Odgovor se odmah dostavlja općinskom vijećniku
koji je postavio pitanje, a svim ostalim općinskim
vijećnicima uz poziv za sljedeću sjednicu Općinskog
vijeća.

Članak 93.
Općinsko poglavarstvo, član Općinskog
poglavarstva odnosno pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela kome je pitanje upućeno dužan je na
isto odgovoriti na istoj sjednici, a u slučaju da ne može
odmah odgovoriti dužan je odgovor u pismenom
obliku pripremiti za sljedeću sjednicu Općinskog
vijeća.
Ako Poglavarstvo ili pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela ne odgovore na vijećničko pitanje,
predsjednik Općinskog vijeća će o tome izvijestiti
predsjednika Općinskog poglavarstva i zahtijevati da
se u roku od 8 dana dostavi odgovor.

Članak 95.
U radu sjednice kao gosti mogu prisustvovati
svi oni koje je pozvao predsjednik Općinskog vijeća.
Sjednici Općinskog vijeća mogu biti prisutni i
građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica
održava bez prisutnosti javnosti.
U radu sjednice mogu sudjelovati bez prava
odlučivanja i članovi Općinskog poglavarstva i
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela i djelatnici
Jedinstvenog upravnog odjela dužni su biti nazočni
sjednicama Općinskog vijeća kada su na dnevnom
redu pitanja iz djelokruga Jedinstvenog upravnog
odjela i davati odgovore i objašnjenja na pitanja
vijećnika.

Članak 96.
Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego
što dobije riječ od predsjednika Općinskog vijeća.
Prijave za govor primaju se kad se otvori rasprava sve
do njenoga zaključenja. Izlaganje vijećnika koji nije
dobio riječ, ne unosi se u zapisnik
Predsjednik Općinskog vijeća brine se da
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
Predsjednik daje riječ općinskim vijećnicima
redoslijedom kojim su se prijavili.

Članak 97.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj
se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Ako
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se govornik i poslije drugoga poziva ne drži teme
dnevnog reda, predsjednik Općinskog vijeća će mu
oduzeti riječ.
Na sjednici se može odlučiti da govornik o
istoj temi može govoriti samo jedanput, a može se i
odrediti vrijeme trajanja. Vijećnik u raspravi u pravilu
može govoriti najdulje 10 min., a predsjednik kluba
vijećnika, predlagatelj, predsjednik Općinskog
poglavarstva ako ono nije predlagatelj i izvjestitelj
radnog tijela najdulje 15 min., iznimno zbog značaja
teme, Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini
vijećnik može govoriti i dulje.

Članak 98.
Ako općinski vijećnik zatraži riječ da bi
ukazao na povredu Poslovnika
POVREDA
PoslovnikA, ili da bi ukazao na netočan navod ISPRAVAK NETOČNOG NAVODA - ili da bi izrazio
neslaganje s nečijim govorom - REPLIKA -, ili da bi
pojasnio svoje stajalište ODGOVOR NA REPLIKU,
predsjednik će mu dati riječ čim završi govor onoga
tko je povrijedio Poslovnik, čiji navod želi ispraviti, s
čijim navodom izražava neslaganje ili kada nakon
replike želi pojasniti svoje stajalište. U ovim
slučajevima vijećnik se mora ograničiti na ispravak
netočnog navoda, replike ili odgovora
na repliku a
da njegov govor ne može trajati duže od dvije minute.

Članak 99.
Općinski vijećnik koji se prijavio za govor, a
nije bio nazočan u dvorani kada je prozvan gubi pravo
govoriti o predmetu dnevnog reda za koji se prijavio.
Ako predsjednik Općinskog vijeća ocijeni da
će rasprava o pojedinim pitanjima trajati dulje ili da je
prijavljen veći broj govornika, može predložiti da se
ograniči trajanja govora svakog govornika najviše do
3 min., osim predstavniku predlagatelja, izvjestitelju
radnog tijela, klubu vijećnika i predsjedniku
Općinskog poglavarstva. Ograničenje trajanja govora
može predložiti i svaki općinski vijećnik, o
ograničenju trajanja govora odlučuje Općinsko vijeće
bez rasprave.

G/
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RED NA SJEDNICI I STEGOVNE MJERE
Članak 100.

Red na sjednici osigurava predsjednik
Općinskog vijeća, koji može govornika opomenuti na
red ili prekinuti u govoru.
Predsjednik Općinskog vijeća se brine da
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 101.
Za remećenje reda na sjednici Općinskog
vijeća predsjednik Općinskog vijeća može općinskom
vijećniku izreći opomenu ili opomenu s oduzimanjem
riječi. Izlaganje govornika nakon što mu je oduzeta
riječ, ne unosi se u zapisnik.

Članak 102.
Predsjednik Općinskog vijeća izreći će
opomenu općinskom vijećniku koji svojim
ponašanjem ili govorom na sjednici Općinskog vijeća
remeti red ili na drugi način krši odredbe ovoga
Poslovnika, a osobito ako
ne govori o predmetu o kojem se raspravlja
govori, a nije dobio riječ
svojim upadicama ili na drugi način ometa
govornika
javi se za ispravak netočnog navoda, repliku
ili da upozori na povredu Poslovnika, a govori
o drugoj temi za koju nije dobio riječ
svojim govorom omalovažava ili vrijeđa
ili na drugi način remeti red na sjednici

Članak 103.
Predsjednik Općinskog vijeća će općinskom
vijećniku izreći opomenu s oduzimanjem riječi ako i
nakon što mu je izrečena opomena, ne govori o
predmetu o kojem se raspravlja.
Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se
općinskom vijećniku i kada svojim govorom na
grublji način vrijeđa ili narušava ugled predsjednika,
općinskih vijećnika, općinskog načelnika ili članove
Općinskog poglavarstva, odnosno narušava ugled
Općinskog vijeća.
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Članak 104.

Ako građani i druge osobe koje su nazočne
sjednici Općinskog vijeća narušavaju red, predsjednik
Općinskog vijeća će ih opomenuti.
Predsjednik Općinskog vijeća naredit će da se
iz dvorane udalje građani ili druge osobe koje i nakon
opomene narušavaju red.
Ako predsjednik ne može održati red na
sjednici navedenim mjerama, odredit će prekid
sjednice.

H/

RASPRAVA PO TOČKAMA DNEVNOG
REDA
Članak 105.

Nakon što je dnevni red sjednice Općinskog
vijeća utvrđen prelazi se na raspravu o pojedinim
pitanjima i to redoslijedom utvrđenim u dnevnom
redu.
U tijeku sjednice Općinskog vijeća može se
izmijeniti redoslijed razmatranja pojedinih pitanja.

Broj: 4

nastavak za određeni dan i sat, o čemu se pismeno
obavještavaju samo nenazočni općinski vijećnici. O
prekidu sjednice u navedenom slučaju odlučuje se bez
rasprave. Predsjednik Općinskog vijeća zakazat će
nastavak sjednice najkasnije u roku od osam dana
računajući od dana prekida sjednice.

Članak 109.
Na sjednici Općinskog vijeća se o svakoj
temi odnosno predmetu iz utvrđenog dnevnog reda
najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako
Općinsko vijeće ne odluči da se odlučuje bez rasprave.
Ako pitanje o kojem se raspravlja ne zahtjeva
donošenje akta ili ako Općinsko vijeće ne želi o tome
pitanju odlučivati, Općinsko vijeće završava raspravu
i prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih
govornika.

I/

ODLUČIVANJE I GLASANJE
Članak 110.

Članak 106.
Na početku rasprave predlagatelj svaki
prijedlog, u pravilu, usmeno obrazloži. Kada
predlagatelj obrazloži prijedlog, mogu izvjestitelji
radnih tijela, ako je to potrebno izložiti stavove radnih
tijela, a svoja stajališta mogu iznijeti i predsjednici
klubova vijećnika koji u redoslijedu govornika imaju
prednost.

Članak 107.
Predlagatelj može svoj prijedlog povući ako o
njemu još nije odlučeno. O povučenom prijedlogu
prestaje rasprava. Povučeni prijedlog ne može se
ponovo podnijeti na istoj sjednici.

Općinsko vijeće može odlučivati ako je
sjednici nazočna većina općinskih vijećnika, a
odlučuje većinom glasova prisutnih općinskih
vijećnika, ako Statutom ili ovim Poslovnikom nije
određena drugačija većina.

Članak 111.
Općinsko vijeće većinom glasova svih
vijećnika odlučuje o:
-

-

Članak 108.
Kada se zbog opširnosti dnevnoga reda ili
drugih razloga sjednica ne može završiti, Općinsko
vijeće može odlučiti o prekidu sjednice i zakazati

-

donošenju Statuta i Poslovnika, te o
prijedlogu za promjenu Statuta odnosno
Poslovnika Općinskog vijeća
donošenju Općinskog proračuna, Odluke o
izvršenju Proračuna, Godišnjem obračunu
Proračuna i odluke o privremenom
financiranju
izboru općinskog načelnika i njegovog
zamjenika, članova Općinskog poglavarstva,
te o nepovjerenju ovim tijelima odnosno
članovima Općinskog poglavarstva
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-

prihvaćanju ostavke općinskog načelnika
odnosno Općinskog poglavarstva
razrješenju članova Općinskog poglavarstva
izboru i razrješenju predsjednika Općinskog
vijeća i potpredsjednika Općinskog vijeća
višegodišnjem zaduživanju Općinskog
proračuna
tajnom glasanju
raspisivanju referenduma
drugim pitanjima kada je to propisano
zakonom
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prijedlog nije prihvaćen, nastavlja se glasanje o
amandmanima tako da se najprije glasa o
amandmanima koji se sadržajno najviše razlikuju od
podnesenog prijedloga. Ako postoji više amandmana
koji se međusobno isključuju, a jedan od njih bude
prihvaćen daljnje glasanje se ne provodi. Amandman
predlagatelja i amandman s kojim se suglasi
predlagatelj postaje sastavni dio prijedloga i o njima
se posebno ne glasa.
Prihvaćeni amandmani postaju sastavni dio
prijedloga.

Članak 112.

Članak 116.

Ako Općinsko vijeće o pitanju o kojem se
raspravlja nije dovršilo raspravu ili ne želi odlučivati
na istoj sjednici, rasprava odnosno odlučivanje o tome
pitanju odgađa se za jednu od sljedećih sjednica.
Općinsko vijeće može odlučiti u tijeku
rasprave da se pojedini predmet vrati predlagatelju,
odnosno odgovarajućem radnom tijelu radi dodatne
obrade.

Općinski vijećnici glasaju tako da se
izjašnjavaju

Članak 113.
Općinsko vijeće može u tijeku rasprave
osnovati komisiju - povjerenstvo za utvrđivanje
prijedloga zaključaka, koja će prijedloge zaključaka
podnijeti na istoj ili sljedećoj sjednici Općinskog
vijeća.

Članak 114.
Glasanje na sjednici Općinskog vijeća je
javno, ako Općinsko vijeće na prijedlog 1/3 vijećnika
ne odluči većinom glasova svih općinskih vijećnika da
se o nekom pitanju glasa tajno.

Članak 115.
Nakon završene rasprave glasa se o
podnesenim amandmanima. Prigodom stavljanja
amandmana na glasanje, predsjednik Općinskog
vijeća je dužan objasniti o kojem se amandmanu glasa.
Kod glasanja vrijedi pravilo da se najprije
glasa o prijedlogu za odgodu odlučivanja. Ako taj

" ZA " prijedlog
"PROTIV " prijedloga
ili se " UZDRŽAVAJU " od glasanja.
Javno se glasa dizanjem ruke za, protiv ili
uzdržan. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda glasa se
za ili protiv.
Poimenično se glasa kada to odluči Općinsko
vijeće, a na prijedlog predsjednika Općinskog vijeća
ili kluba vijećnika.
Poimenično se glasa tako da prozvani
vijećnik ustane i izgovara da li je za ili protiv
prijedloga, odnosno da li je uzdržan.
Vijećnike proziva i glasove broji tajnik
Općinskog vijeća, a rezultate objavljuje predsjednik
Općinskog vijeća.

Članak 117.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje
rezultate glasanja tako da utvrdi koliko je općinskih
vijećnika glasalo «za» prijedlog, koliko «protiv»
prijedloga, a koliko ih se «uzdržalo» od glasanja.
Nakon toga predsjednik Općinskog vijeća
objavljuje je li prijedlog o kojem se glasalo prihvaćen
ili odbijen.
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Članak 118.

Članak 122.

Tajno se glasanje provodi ako Općinsko
vijeće odluči da se o nekom pitanju glasa tajno, te o
slučajevima određenim zakonom.
Prijedlog da se glasa tajno može podnijeti
najmanje 1/3 vijećnika, a o prijedlogu sukladno
članku 112. ovoga Poslovnika Općinsko vijeće
odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

Predsjednik Općinskog vijeća i izabrani
općinski vijećnici utvrđuju i objavljuju rezultate
tajnog glasanja.

J/

ZAPISNIK
Članak 123.

Članak 119.
Tajno se glasa na ovjerenim glasačkim
listićima koji moraju biti iste boje, veličine i oblika.
Tajno glasanje provodi predsjednik
Općinskog vijeća i dva vijećnika koje izabere
Općinsko vijeće.
Jedan općinski vijećnik bira se iz redova
političke stranke koja ima većinu, a jedan iz redova
oporbenih političkih stranaka.

O radu na sjednici Općinskog vijeća vodi se
zapisnik.
Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o
povjerljivoj stvari ili kada je s rasprave o nekom
predmetom isključena javnost vodi se odvojeni
zapisnik.

Članak 124.
Zapisnik sadrži:

Članak 120.
Ako se tajno glasanje provodi radi
izjašnjavanja o kandidatima, svi kandidati moraju biti
navedeni na glasačkom listiću po abecednom redu
prezimena. Općinski vijećnik glasa tako da na
glasačkom listiću zaokruži broj ispred kandidata za
kojega glasa.
U slučaju izjašnjavanja o drugim pitanjima
tajno se glasa na način da se na glasačkom listiću
naznači prijedlog za koji se glasa, a glasa se
zaokruživanjem riječi " ZA " ili " PROTIV ".

-

-

vrijeme i mjesto održavanja sjednice
dnevni red sjednice
imena nazočnih i ne nazočnih vijećnika, s
posebnom napomenom za one koji su
opravdali izostanak
imena ostalih sudionika na sjednici
kratak tijek sjednice s naznakom pitanja o
kojima se raspravilo i odlučivalo
imena govornika sa sažetom njihovom
raspravom
rezultat glasanja o pojedinim pitanjima
nazive odluka i drugih akata donesenih na
sjednici

Članak 121.
Članak 125.
Općinski vijećnik glasa osobno na način da
kada bude prozvan dobiva glasački listić, kada ga
ispuni stavlja ga u glasačku kutiju.
Nevažećim se smatra glasački listić koji je
nepopunjen, koji je popunjen na način da se ne može
sa sigurnošću utvrditi za kojega je kandidata općinski
vijećnik glasao odnosno je li glasao " za " ili " protiv "
prijedlog, te glasački listić na kojem se je glasalo za
više kandidata nego što se bira.

Doneseni tekstovi odluka i drugih akata
sastavni su dijelovi zapisnika. Zapisnik koji je
prihvaćen sukladno odredbama ovoga Poslovnika
potpisuje predsjednik Općinskog vijeća i voditelj
zapisnika.
O izradi zapisnika sa sjednica Općinskog
vijeća brine se pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela.
Izvornike zapisnika sa sjednica Općinskog
vijeća čuva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
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Članak 126.

O radu na sjednicama Općinskog vijeća vodi
se i fonografski zapis koji sadrži potpun tijek sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je općinskim
vijećnicima na njihov zahtjev omogućiti uvid u
prijepis tonske snimke sjednice, dostaviti određeni dio
preslike prijepisa tonske snimke i omogućiti
reprodukciju fonografskog zapisa.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
brine se o čuvanju fonografskih zapisa i prijepisa
tonskih snimaka.
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javnosti o radu Općinskog vijeća i radnih tijela, mogu
se davati službene izjave i održavati konferencije za
tisak.
Službene izjave o radu Općinskog vijeća daje
predsjednik Općinskog vijeća i druge osobe koje on na
to ovlasti, a konferencije za tisak održavaju se kada to
odluči Općinsko vijeće ili predsjednik Općinskog
vijeća.
Konferenciju za tisak održava predsjednik
Općinskog vijeća ili osoba koju on na to ovlasti.

Članak 130.
JAVNOST RADA
Članak 127.
Rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela
je javan. Općinsko vijeće izvješćuje javnost o
svojemu radu putem sredstava javnog priopćavanja i
javnim prenošenjem putem HR " Bljesak " sjednica
Općinskog vijeća.
Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja
imaju pravo pratiti rad Općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela.
Sjednicama Općinskog vijeća i njihovim
radnim tijelima mogu prisustvovati i stanovnici
općine Gornji Bogićevi i predstavnici pravnih osoba s
područja općine Gornji Bogićevci, ako predsjedniku
Općinskog vijeće pismeno najave svoju nazočnost
najkasnije tri dana prije održavanja sjednice
Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća odnosno
radnog tijela može ograničiti broj građana koji mogu
biti prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i
održavanja reda na sjednici.

Članak 128.
Ovlaštenim uredništvima sredstava javnog
priopćavanja i HR " Bljesak " Okučani, dostavljaju se
pozivi za sjednice, prijedlozi akata i drugi materijali o
kojima će raspravljati Općinsko vijeće.

Bez prisutnosti javnosti održava se sjednica
Općinskog vijeća odnosno radnog tijela kada se
raspravlja o materijalima koji su sukladno posebnim
propisima označeni pojedinim stupnjem
povjerljivosti.

OBAVLJANJE STRUČNIH,
ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA I
DONOŠENJE PROGRAMA RADA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Članak 131.
Sve stručne, administrativne i druge poslove
za Općinsko vijeće i radna tijela obavlja Jedinstveni
upravni odjel.

Članak 132.
Općinsko vijeće donosi svoj program rada za
razdoblje od jedne godine.
Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju
se zadaci i poslovi Općinskog vijeća, odnosno sadržaj
i način njihova ostvarenja.
O programu rada Općinskog vijeća
raspravljaju radna tijela Općinskog vijeća i Općinsko
poglavarstvo i svoje stavove iznose na sjednici
Općinskog vijeća.
Program rad Općinskog vijeća sadrži:
-

Članak 129.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja

-

zadatke i obveze koje treba realizirati za
razdoblje za koje se program donosi
nositelje izrade zadataka
akte o kojima će odlučivati Općinsko vijeće u
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-

razdoblju za koje se program donosi
rokove za izvršenje pojedinih zadataka

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 133.

Broj: 4

7.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 1.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( «Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i
129/05) Općinsko vijeće općine Gornji Bogićevci na
8. sjednici održanoj 9. 2. 2006. godine, donijelo je

Ovaj Poslovnik Općinskog vijeća stupa na
snagu osmog dana od dana objavljivanja u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

S TAT UT
općine Gornji Bogićevci

Članak 134.
I.
Danom stupanja na snagu ovoga Poslovnika
Općinskog vijeća općine Gornji Bogićevci prestaje
važiti Poslovnik Općinskog vijeća općine Gornji
Bogićevci, donesenog 29. ožujka 1994. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
Klasa: 012-04/06-01/03-1
Ur.broj: 2178/18-03-06-01
Gornji Bogićevci, 09. veljače 2006. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Pavo Klarić, dipl.oec., v.r.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se obilježja općine,
samoupravni djelokrug, javna priznanja, ustrojstvo,
ovlasti i način rada tijela općine Gornji Bogićevci
obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana,
provedba referenduma u pitanjima iz samoupravnog
djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad
javnih službi, imovina i financiranje općine, oblici
suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave u zemlji i inozemstvu, te druga pitanja
važna za ostvarivanje prava i obveza općine Gornji
Bogićevci kao jedinice lokalne samouprave.

Članak 2.
Statut je temeljni i najviši opći akt općine
Gornji Bogićevci.
Svi ostali opći akti i pojedinačne odluke tijela
općine moraju biti u skladu s odredbama zakona i
ovog Statuta.

Članak 3.
Općina Gornji Bogićevci je jedinica lokalne
samouprave na području utvrđenom Zakonom o
područjima županija, gradova i općina u Republici
Hrvatskoj.
U sastavu općine Gornji Bogićevci su
sljedeća naselja:
Dubovac - Gornji Bogićevci - Kosovac Smrtić - Ratkovac - Trnava.
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Granice općine predstavljaju granice rubnih
katastarskih općina koje se nalaze unutar područja i
mogu se mijenjati na način i u postupku koji je
propisan zakonom.

Članak 4.
Općina Gornji Bogićevci je pravna osoba.
Naziv općine je: Općina Gornji Bogićevci.
Sjedište općine je u Gornjim Bogićevcima,
Trg hrvatskih branitelja 1
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Članak 8.

Građanima općine Gornji Bogićevci i drugim
osobama, njihovim udrugama, drugim lokalnim
zajednicama, ustanovama, trgovačkim društvima,
vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama koje
osobito pridonose razvoju općine mogu se dodjeljivati
javna priznanja za uspjehe u radu.
Javna priznanja mogu se dodjeljivati i
državljanima drugih zemalja, općinama - prijateljima,
međunarodnim udrugama i organizacijama, te
udrugama i organizacijama drugih država ili njihovim
tijelima.

Članak 5.
Članak 9.
Općina Gornji Bogićevci ima grb i zastavu.
Grb općine gornji Bogićevci povijesni je grb
općine.
Grb općine Gornji Bogićevci ima oblik
polukružnog štita. Osnovna boja grba je crvena. U
donjem dijelu grba nalazi se presječen hrastov panj
zlatne boje iz kojeg rastu dvije mladice. Nad njim u
centralnom dijelu grba nalazi se golub raširenih krila
bijele boje s glavom okrenutom na desnu heraldičku
stranu.
Zastava općine Gornji Bogićevci je nebesko
plave boje s grbom u sredini.
Grb i zastava koriste na način kojim se ističe
tradicija i dostojanstvo općine Gornji Bogićevci.
O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće
donosi posebnu odluku.

Javna priznanja općine su plaketa općine.
Općinsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje
uvjete i način dodjele javnih priznanja općine,
kriterije, postupak njihove dodjele i tijela koja
provode postupak.

Članak 10.

Članak 7.

Općina uspostavlja i održava suradnju s
drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i
inozemstvu, ostvarujući suradnjom zajedničke
interese u unapređivanju gospodarskog, društvenog i
kulturnog razvitka.
Općina može s pojedinim jedinicama lokalne
samouprave sklopiti sporazum o suradnji i
međusobnim odnosima ako procijeni da postoji
dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i
mogućnosti za njezino razvijanje.
Općina može uspostavljati i ostvarivati
suradnju s općinama i međunarodnim organizacijama,
te pristupati udruženjima jedinica lokalne
samouprave, pod uvjetom i na način utvrđen
zakonom.
Sporazum o suradnji objavljuje se u
službenom glasilu općine.

U općini Gornji Bogićevci svečano se
obilježava Dan općine Duhovski ponedjeljak

Članak 11.

Članak 6.
Tijela općine imaju pečate u skladu s
posebnim propisima.
Opis pečata, način njihove uporabe i čuvanja
uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općina daje inicijative, mišljenja i prijedloge
u postupku pripreme i donošenja zakona i u postupku
pripreme i donošenja odluka i drugih općih akata
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Brodsko posavske županije.
Inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim
tijelima u ime općine podnose Općinsko vijeće,
Općinsko poglavarstvo i općinski načelnik.

II.

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 12.

Općina je samostalna u odlučivanju u
poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu
s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim
Statutom.
Općina u svom samoupravnom djelokrugu
obavlja poslove lokalnog značaja kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu
Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i
to osobito poslove koji se odnose na:

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

-

uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,
kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu, i
promet na svom području.

Posebnim zakonima kojima se uređuju
pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit
će se poslovi čije je obavljanje općina dužna
organizirati te poslovi koje može obavljati.

Članak 13.
Općina u okviru poslova, prava i obveza koje
ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu:
1.

2.
3.

poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i
poticanje gospodarskog razvoja i
poduzetničkih aktivnosti,
promiče društveni i gospodarski napredak, te
poboljšava uvjete života i privređivanja,
raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u

12.

13.
14.
15.

Broj: 4

svome vlasništvu,
osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih
potreba stanovnika i vodi brigu o potrebama i
interesima stanovnika u oblasti predškolskog
odgoja, kulture, tehničke kulture, tjelesne
kulture, sporta, i socijalne skrbi,
osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu
prirodnog okoliša,
osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu
zaštitu,
osigurava uvjete za uređenje prostora i
urbanističko planiranje,
vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti
stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju
komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te
infrastrukturi,
promiče očuvanje prirodne baštine, te
povijesnoga i kulturnoga nasljeđa,
osniva pravne osobe radi ostvarivanja
gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih interesa i potreba stanovništva,
u okviru propisanih uvjeta sudjeluje u
aktivnostima i podupire aktivnosti udruga
građana,
obavlja redarstvene poslove radi očuvanja
komunalnog reda,
obavlja razrez i naplatu općinskih prihoda,
obavlja i sve druge poslove usmjerene na
gospodarski, društveni, kulturni i socijalni
napredak općine.

Članak 14.
Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa
Statutom Brodsko
posavske županije i ovim
Statutom, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog
djelokruga općine prenijeti na Brodsko posavsku
županiju, odnosno mjesnu samoupravu.
Odluku o načinu, uvjetima, visini sredstava,
nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova
donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih
vijećnika.

Članak 15.
Općinsko vijeće može zatražiti od Županijske
skupštine Brodsko posavske županije da joj, uz
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suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave, povjeri obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga Županije.

Članak 16.
Poslovi državne uprave koji se obavljaju u
općini određuju se zakonom.
Troškovi obavljanja poslova državne uprave
koji se obavljanju u općini podmiruju se iz državnog
proračuna.
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Članak 20.

Općinsko vijeće dužno je raspraviti prijedlog
za raspisivanje referenduma podnijet u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće odlučuje o prijedlogu
većinom glasova svih vijećnika. Ako Općinsko vijeće
ne prihvati prijedlog o razlozima odbijanja obavijestit
će predlagatelja.

Članak 21.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

III.

NEPOSREDNO
SUDJELOVANJE
GRAĐANA U ODLUČIVANJU

-

Članak 17.
Građani mogu neposredno sudjelovati u
odlučivanju o lokalnim poslovima na referendumu i
mjesnim zborovima građana, u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.

-

Članak 18.
Jednom godišnje organizira se sastanak
zborova građana po mjesnim odborima s Općinskim
poglavarstvom. Zajednički sastanak saziva općinski
načelnik.

Članak 19.
Referendum se može raspisati radi
odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta općine, o
prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga
Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima
određenim zakonom i ovim Statutom.
Referendum raspisuje Općinsko vijeće u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može
dati jedna trećina članova Općinskog vijeća,
Općinsko poglavarstvo, polovina mjesnih odbora s
područja općine ili 20% birača upisanih u birački
popis općine.

naziv tijela koje raspisuje referendum,
područje za koje se referendum raspisuje,
naziv akta ili naznaku pitanja o kojem,
odnosno o kojima će birači odlučivati,
obrazloženje akta ili pitanja o kojem,
odnosno o kojima se raspisuje referendum,
referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno
jedan ili više prijedloga o kojem će birači
odlučivati,
dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju
referenduma do dana održavanja referenduma ne
smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 22.
Pravo glasovanja na referendumu imaju
građani s prebivalištem na području općine upisani u
popis birača.

Članak 23.
Odluka donesena na referendumu obvezujuća
je za Općinsko vijeće.

Članak 24.
Općinsko vijeće može zatražiti mišljenje
mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta,
drugom pitanju iz djelokruga općine i drugim
pitanjima određenim zakonom.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 396

Prijedlog za prikupljanje mišljenja građana
može dati 1/3 vijećnika Općinskog vijeća i Općinsko
poglavarstvo.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti
prijedlog, a ako ga ne prihvati o razlozima odbijanja
obavijestit će predlagatelja.
Općinsko vijeće o prijedlogu odlučuje
većinom glasova svih vijećnika.

Članak 25.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom
vijeću donošenje akta ili rješavanje pitanja iz
djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće mora raspravljati o
prijedlogu ako ga potpisom podrži deset posto birača
općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor
podnositeljima u roku tri mjeseca od dana prijama
prijedloga.

IV.

USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN
RADA TIJELA OPĆINE

određeno koje izvršno tijelo je nadležno za njihovo
obavljanje, nadležno je Općinsko poglavarstvo ili
tijelo koje ono ovlasti.

1.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana
općine koje donosi akte u okviru prava i dužnosti
općine, te obavlja poslove u skladu s Ustavom,
zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće ima 11 vijećnika izabranih u
skladu s odredbama posebnog zakona.

Članak 29.
Općinsko vijeće:
1.
2.
3.
5.
6.

Tijela općine su:
Općinsko vijeće,
Općinski načelnik,
Općinsko poglavarstvo, i
Jedinstveni upravni odjel.

Članak 27.
Ako zakonom ili drugim propisom nije
propisano koje je tijelo nadležno za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga općine, poslovi i
zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz
samoupravnog djelokruga općine (poslovi pravne
naravi) u nadležnosti su Općinskog vijeća, a svi
poslovi i zadaće izvršne naravi u nadležnosti su
izvršnih tijela općine.
Ako se po prirodi posla ne može utvrditi
nadležnost prema stavku 1. ovog članka, nadležno je
Općinsko vijeće.
Ako se radi o izvršnim poslovima, a nije

OPĆINSKO VIJEĆE
Članak 28.

Članak 26.

1.
2.
3.
4.
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6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

donosi Statut općine,
donosi odluke i druge opće akte,
donosi Proračun, Odluku o izvršenju
Proračuna i Godišnji obračun Proračuna,
odlučuje o općinskim porezima, prirezima,
naknadama, pristojbama i drugim prihodima,
bira i razrješava općinskog načelnika,
njegovog zamjenika i članove Općinskog
poglavarstva,
odlučuje o nepovjerenju općinskom
načelniku, pojedinim članovima Općinskog
poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u
cjelini,
osniva radna tijela Općinskog vijeća,
donosi programe javnih potreba,
odlučuje o zaduživanju i davanju jamstava,
donosi Poslovnik o radu,
odlučuje o pristupanju međunarodnim
udruženjima lokalnih jedinica i suradnji s
drugim jedinicama lokalne samouprave u
skladu sa zakonom,
raspisuje lokalni referendum,
uređuje unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog
upravnog odjela općine,
odlučuje o osnivanju, prestanku i statusnim
promjenama javnih ustanova, te o obavljanju
gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti,
odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz
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16.

17.
18.

samoupravnog djelokruga s drugim
jedinicama lokalne samouprave,
odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i
prodaji) dionica i udjela u trgovačkim
društvima ako zakonom, ovim Statutom,
odnosno odlukom Općinskog vijeća nije
drugačije uređeno,
odlučuje o prijenosu i preuzimanju
osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
obavlja druge poslove koji su mu stavljani u
djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Članak 30.
Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i
razrješenja:
-

predsjednika i potpredsjednika Općinskog
vijeća,
općinskog načelnika, zamjenika načelnika i
članova Općinskog poglavarstva,
predsjednika, potpredsjednika i članova
radnih tijela Općinskog vijeća,
predstavnika Općinskog vijeća u tijelima i
institucijama, te drugih osoba u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i odlukama
Općinskog vijeća.
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članova Općinskog vijeća.
Članak 33.
Općinsko vijeće ima predsjednika i
potpredsjednika koje bira javnim glasovanjem iz reda
vijećnika na vrijeme od četiri godine.
Ako je predloženo više kandidata za
predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
pristupa se tajnom glasovanju koje se provodi na način
i po postupku propisanom Poslovnikom. Za
predsjednika i potpredsjednike izabrani su kandidati
za koje je glasovala većina ukupnog broja vijećnika.
Prijedlog za izbor predsjednika i
potpredsjednika mogu podnijeti Odbor za izbor i
imenovanja i jedna trećina vijećnika Općinskog
vijeća.

Članak 34.
Predsjednik Općinskog vijeća:
-

Članak 31.

-

Predstavničko tijelo donosi odluke većinom
glasova ako je sjednici nazočna većina članova
predstavničkog tijela, osim u slučajevima kada je
temeljem Zakona i ovog Statuta definirana potreba
većine svih članova Vijeća.

-

predstavlja i zastupa Općinsko vijeće,
saziva i predsjedava sjednicama Općinskog
vijeća,
predlaže dnevni red sjednice Općinskog
vijeća,
upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
daljnji postupak,
vodi postupak donošenja odluka i općih
akata,
usklađuje rad radnih tijela,
potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko
vijeće,
brine o poštivanju prava vijećnika,
obavlja i druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 32.
Članak 35.
Način rada Općinskog vijeća uređuje se
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća općine Gornji
Bogićevci, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Poslovnikom Općinskog vijeća propisuje se
konstituiranje Vijeća, prava i dužnosti vijećnika,
sazivanje, vođenje i tijek sjednica, glasovanje i
vođenje zapisnika, javnost rada i održavanje reda na
sjednicama.
Poslovnik se donosi većinom glasova svih

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice
Općinskog vijeća prema potrebi, a najmanje jednom u
tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na
obrazloženi zahtjev trećine članova Općinskog vijeća
u roku 15 dana od primitka zahtjeva.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz
stavka 2. ovoga članka, sjednicu će sazvati općinski
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načelnik u roku 15 dana.
Ako općinski načelnik ne sazove sjednicu u
roku iz stavka 3. ovog članka trećina vijećnika
Općinskog vijeća može predložiti čelniku središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave da sazove
sjednicu.

Broj: 4
Članak 39.

Mandat vijećnika Općinskog vijeća izabranih
na redovnim lokalnim izborima traje četiri godine.
Mandat vijećnika može prestati i prije isteka
vremena na koje je izabran u skladu s posebnim
zakonom koji uređuje izbor članova predstavničkih
tijela lokalnih jedinica.

Članak 36.
Članak 40.
Potpredsjednik Općinskog vijeća pomaže
predsjedniku, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili
spriječenosti i obavlja druge poslove koje mu povjeri
Općinsko vijeće ili njegov predsjednik u skladu sa
zakonom i ovim Statutom.

Članak 37.

Vijećnik Općinskog vijeća nema obvezujući
mandat i ne može biti opozvan.
Vijećniku koji prihvati obnašanje nespojive
dužnosti mandat miruje, a zamjenjuje ga zamjenik u
skladu s odredbama posebnog zakona.
Nastavak obnašanja dužnosti vijećnika na
temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti
jednom u tijeku mandata.

Općinsko vijeće osniva stalna i povremena
radna tijela za razmatranje, pripremu i predlaganje
odluka iz svog djelokruga, odnosno za obavljanje
drugih poslova.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada
radnih tijela utvrđuju se Poslovnikom i posebnom
odlukom o osnivanju radnog tijela.

-

Članak 38.

-

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:
1.
2.
3.

Članak 41.
Vijećnik ima prava i dužnosti:

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti u skladu
sa zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom.

Komisija za izbor i imenovanja,
Odbor za Statut i Poslovnik,
Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge
građana.

Općinsko vijeće može osnovati i druga stalna
radna tijela posebnom odlukom u skladu s
Poslovnikom.
Predsjednika i članove radnih tijela bira
Općinsko vijeće na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanje ili na prijedlog 1/3 članova Vijeća, a
izabrana tijela za svoj rad odgovaraju Općinskom
vijeću.

sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća i
njegovih radnih tijela,
podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
prihvatiti izbor u radna tijela.

Članak 42.
Vijećnik dužnost obavlja počasno i za to ne
prima plaću, a ima pravo na naknadu troškova u
skladu s odlukom Općinskog vijeća.

2.

OPĆINSKI NAČELNIK
Članak 43.

Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj
je izvršne vlasti u općini.
Općinski načelnik po položaju je predsjednik
Općinskog poglavarstva.
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Općinski načelnik svoju funkciju obnaša
profesionalno.

10.
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Jedinstvenog upravnog odjela, i
obavlja druge poslove u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća.

Članak 44.
Članak 47.
Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz
reda svojih članova većinom glasova svih vijećnika.
Općinsko vijeće bira općinskog načelnika, u
pravilu, na prvoj, konstituirajućoj sjednici nakon
provedenih izbora, a najkasnije 30 dana od dana
konstituiranja, na način i po postupku propisanom
zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom.
Prijedlog kandidata za općinskog načelnika
mogu podnijeti Odbor za izbor i imenovanja ili 1/3
vijećnika.

Članak 45.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine ima pravo
obustaviti primjenu općeg akta Općinskog vijeća ako
ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi
propis, te zatražiti od vijeća da u roku petnaest dana
otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće ne ukloni uočene
nedostatke, općinski je načelnik dužan u roku osam
dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne
uprave u Županiji i čelnika središnjeg tijela državne
uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Općinski načelnik odgovoran je za obavljanje
poslova državne uprave prenijetih u djelokrug općine.

Članak 48.

Članak 46.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

predlaže Općinskom vijeću donošenje općih i
drugih akata,
odgovara za izvršavanje odluka i drugih
akata,
podnosi prijedlog Općinskog proračuna
Općinskom poglavarstvu,
odgovara za izvršavanje Općinskog
proračuna,
zaključuje ugovore i druge pravne poslove u
skladu sa zakonom i drugim propisima, te
daje punomoći za zastupanje općine,
osigurava izvršavanje općih akata Općinskog
vijeća i daje upute za rad Jedinstvenom
upravnom odjelu,
nadzire zakonitost rada i pravodobno
izvršavanje poslova Jedinstvenog upravnog
odjela i poduzima mjere za osiguranje
učinkovitosti njegova rada,
odgovara za zakonitost rada Općinskog
poglavarstva i Jedinstvenog upravnog odjela,
brine o korištenju imovine i sredstava u radu

Općinski načelnik ima zamjenika koji se bira
na isti način i po istom postupku kao i općinski
načelnik.
Zamjenik općinskog načelnika po položaju je
potpredsjednik Općinskog poglavarstva.

Članak 49.
Zamjenik općinskog načelnika obavlja
poslove općinskog načelnika i zamjenjuje ga u slučaju
odsutnosti ili spriječenosti.
Povjeravanjem poslova općinskog načelnika
zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog
načelnika za obavljanje poslova.
Zamjenik načelnika svoju funkciju obnaša
volonterski.

3.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
Članak 50.

Općinsko poglavarstvo obavlja izvršne
poslove lokalne samouprave i poslove državne uprave
koji su mu povjereni zakonom.
Općinsko poglavarstvo odgovorno je
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Općinskom vijeću za zakonitost rada i odluka koje
donosi.

Broj: 4

zaduženi za jedno ili više područja iz samoupravnog
djelokruga općine.
Članak 54.

Članak 51.
Općinsko poglavarstvo općine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

priprema i utvrđuje prijedloge općih akata i
drugih akata koje donosi Općinsko vijeće,
predlaže Općinskom vijeću donošenje općih i
drugih akata,
daje mišljenja o prijedlozima koje podnose
drugi ovlašteni predlagači,
utvrđuje prijedlog Proračuna i Godišnjeg
obračuna Proračuna,
izvršava i osigurava izvršenje općih akata
Općinskog vijeća,
usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog
upravnog odjela u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga općine, odnosno
poslova državne uprave,
upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine,
upravlja prihodima i rashodima općine,
osniva stalna i povremena stručna radna
tijela,
obavlja izbor, imenovanja i razrješenja osoba
u skladu sa zakonom, ovim Statutom i
općinskim odlukama,
obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela
mjesnih odbora,
obavlja i druge poslove propisane zakonom,
ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 52.
Općinsko poglavarstvo ima pet članova.
Član Općinskog poglavarstva ne može
istovremeno biti vijećnik Općinskog vijeća.

Općinsko poglavarstvo donosi odluke
većinom glasova ako je sjednici nazočna većina
članova.
Odluke o raspolaganju nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine i odluke o
prihodima i rashodima općine, Općinsko
poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.
Ustrojstvo, način rada i odlučivanja
Općinskog poglavarstva podrobnije se uređuju
Poslovnikom o radu Općinskog poglavarstva.

Članak 55.
Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo
surađuju u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga u skladu sa zakonom, ovim Statutom i
poslovnicima o radu.

Članak 56.
Općinsko vijeće može općinskom načelniku,
pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili
Općinskom poglavarstvu u cjelini iskazati
nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka
redovitog trajanja mandata.
Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može
podnijeti 1/3 članova predstavničkog tijela.
O prijedlogu se ne može raspravljati ni
glasovati prije proteka sedam dana od dana njegova
podnošenja.
Rasprava i glasovanje moraju se provesti u
roku 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku
Općinskog vijeća.

Članak 57.
Članak 53.
Članove Općinskog poglavarstva bira
Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika na
prijedlog općinskog načelnika na vrijeme od četiri
godine.
Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti

Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako za
nju glasuje većina svih članova Općinskog vijeća.
Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje,
vijećnici koji su podnijeli prijedlog ne mogu isti
podnijeti ponovo prije isteka 6 mjeseci od dana
odbijanja prvog prijedloga.
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Članak 58.

Članak 61.

Općinski načelnik može zatražiti glasovanje o
povjerenju Općinskom poglavarstvu.
Ako Općinsko vijeće ne donese odluku kojom
potvrđuje povjerenje ne smatra se da je Općinskom
poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje
Općinsko poglavarstvo.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
može biti biran za člana Općinskog poglavarstva.
Pročelnik je za svoj rad odgovoran općinskom
načelniku i Općinskom poglavarstvu.
Općinsko poglavarstvo može razriješiti
pročelnika u skladu sa zakonom.

4.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Članak 59.

Općina ima Jedinstveni upravni odjel za
obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga
općine i prenijetih poslova državne uprave.
Općinsko vijeće uređuje unutarnje ustrojstvo
Jedinstvenog upravnog odjela i druga pitanja važna za
njegov rad.
Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo
na razmjernu zastupljenost u predstavničkim tijelima i
izvršnim i upravnim tijelima općine Gornji Bogićevci
shodno članku 56a Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) upravi i samoupravi .

Članak 60.
Jedinstveni upravni odjel općine, u okviru
svojeg djelokruga i ovlasti:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

neposredno izvršava i osigurava provedbu
zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata
Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,
neposredno izvršava poslove državne uprave
prenijete u djelokrug općine,
prati stanje u područjima iz svoga djelokruga i
o tome izvještava Općinsko poglavarstvo,
priprema nacrte odluka i drugih općih akata
koje donosi Općinsko vijeće, nacrte akata
koje donosi Općinsko poglavarstvo, te
izvješća, analize i druge materijale iz svog
djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i
Općinskog poglavarstva,
pruža stručnu pomoć građanima u okviru
prava i ovlasti općine,
podnosi izvješća Općinskom poglavarstvu o
svom radu,
obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.

Članak 62.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela
osiguravaju se u Proračunu općine, državnom
proračunu Republike Hrvatske i iz drugih izvora
utvrđenih zakonom.

V.

MJESNA SAMOUPRAVA
Članak 63.

Na području općine osnivaju se mjesni odbori
kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u
odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i
svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
U ostvarivanju prava na mjesnu samoupravu,
mjesni odbori dužni su uvažavati interes općine kao
cjeline.

Članak 64.
Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više
međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg
naselja koji čini zasebnu cjelinu.

Članak 65.
Na području općine Gornji Bogićevci mjesni
odbori su:
1.
2.
3.
4.

Mjesni odbor DUBOVAC,
Mjesni odbor GORNJI BOGIĆEVCI,
Mjesni odbor KOSOVAC,
Mjesni odbor SMRTIĆ - RATKOVAC, i
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Općinsko vijeće utvrđuje područja mjesnih
odbora posebnom odlukom.
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članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica.
Dužnost člana vijeća mjesnog odbora je
počasna.

Članak 70.
Članak 66.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora
raspisuje Općinsko poglavarstvo.
Izbore za članove vijeća novoosnovanog
mjesnog odbora raspisuje Općinsko poglavarstvo
nakon isteka redovitog četverogodišnjeg mandata
vijeća mjesnih odbora na svome području.

Prijedlog za promjenu područja mjesnog
odbora i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora
mogu dati 20% građana mjesnog odbora, organizacije
i udruge građana, vijeća mjesnih odbora, Općinsko
vijeće i Općinsko poglavarstvo.
O prijedlogu za promjenu područja mjesnog
odbora ili osnivanje novog mjesnog odbora potrebno
je zatražiti mišljenje građana na zboru građana.
Prijedlozi iz stavka 1. ovoga članka moraju
sadržavati podatke o predlagatelju, rezultate
izjašnjavanje građana o predloženim promjenama,
mišljenja i stajališta mjesnih odbora na koje se
promjena odnosi i obrazloženje opravdanosti
predloženih promjena.

Vijeće mjesnog odbora koji ima do 500
stanovnika ima 5 članova, a vijeće mjesnog odbora
koji ima više od 500 stanovnika ima 7 članova.

Članak 67.

Članak 72.

Prijedlozi za promjenu područja mjesnog
odbora i osnivanje novog mjesnog odbora dostavljaju
se Općinskom poglavarstvu na prethodno mišljenje i
ocjenu opravdanosti.
Općinsko vijeće statutarnom će odlukom
promijeniti područje mjesnog odbora ili osnovati novi
mjesni odbor ako je Općinsko poglavarstvo pozitivno
ocijenilo opravdanost promjene.

Članak 68.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog
odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 69.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju
građani s prebivalištem na području mjesnog odbora
upisani u popis birača.
Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim
glasovanjem, a na postupak izbora shodno se
primjenjuju odredbe zakona koji uređuje izbor

Članak 71.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4
godine.

Vijeće mjesnog odbora:
-

donosi plan uređenja dijelova naselja i malih
komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u
realizaciji,
donosi pravila mjesnog odbora,
donosi Poslovnik o radu, u skladu s ovim
Statutom,
donosi financijski plan i godišnji obračun,
donosi program rada i izvješće o radu
mjesnog odbora,
bira i razrješuje predsjednika i
potpredsjednika vijeća,
osniva radna tijela vijeća i bira i razrješuje
njihove članove,
saziva mjesne zborove građana,
surađuje s drugim vijećima mjesnih odbora
na području općine,
surađuje s udrugama na svom području o
pitanjima važnim za građane mjesnog
odbora,
obavlja druge poslove u skladu s propisima.
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skladu s pravilima mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora predlaže:
Članak 77.
-

-

rješenja u postupku izrade i donošenja
prostornih planova i drugih dokumenata
prostornog planiranja važna za područje
mjesnog odbora,
razvoj komunalne infrastrukture,
mjere za zaštitu i unapređenje okoliša i
poboljšanje uvjeta života,
mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi,
imenovanje ulica, parkova, športskih terena i
drugih objekata na svom području,
promjenu područja mjesnog odbora.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
1.
2.

3.
4.

5.
Članak 74.
Općinsko vijeće može posebnom odlukom
povjeriti mjesnom odboru obavljanje pojedinih
poslova iz samoupravnog djelokruga općine od
neposrednog i svakodnevnog interesa za život i rad
građana na području mjesnog odbora.

6.

Predsjednik odgovara vijeću mjesnog odbora
za svoj rad, a općinskom načelniku za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga općine
povjerenih vijeću mjesnog odbora.

Članak 78.

Članak 75.
Vijeće mjesnog odbora može održati sjednicu
ako je prisutna većina članova vijeća, a odlučuje
većinom glasova prisutnih članova.
Pravila mjesnog odbora, Poslovnik o radu
vijeća mjesnog odbora, plan malih komunalnih akcija,
financijski plan, godišnji obračun i odluku o izboru
predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće mjesnog
odbora donosi većinom glasova svih članova.
Vijeće mjesnog odbora Poslovnikom može
odrediti i druga pitanja o kojima odlučuje većinom
glasova svih članova vijeća.

predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog
odbora,
saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red,
predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte
vijeća,
provodi i osigurava provedbu odluka vijeća,
surađuje s općinskim načelnikom, Općinskim
poglavarstvom i predsjednikom Općinskog
vijeća,
informira građane o pitanjima vezanim uz
mjesni odbor i rad vijeća mjesnog odbora,
obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju prava i
dužnosti:
1.
2.
3.

prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog
odbora,
predlagati vijeću mjesnog odbora
razmatranje pitanja iz njegova djelokruga,
raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima
dnevnog reda vijeća.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju i druga
prava i dužnosti utvrđena Poslovnikom o radu vijeća
mjesnog odbora.

Članak 76.
Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika i
potpredsjednika vijeća iz reda svojih članova većinom
glasova svih članova, tajnim glasovanjem na vrijeme
od 4 godine, u skladu s pravilima mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora može izglasati
nepovjerenje predsjedniku i potpredsjedniku vijeća u

Članak 79.
Provedba izbora i druga pitanja u vezi s
izborima uređuju se odlukom Općinskog vijeća o
izboru članova vijeća mjesnih odbora.
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Članak 80.

Općinski načelnik, predsjednik Općinskog
vijeća i predsjednici vijeća mjesnih odbora čine
koordinaciju.
Općinski načelnik predsjedava
koordinacijom.
Koordinacija raspravlja o svim važnim za
mjesne odbore, a saziva se najmanje četiri puta
godišnje.

Broj: 4

akte o kupnji i prodaji nekretnina, pokretnina i
imovinskih prava, davanju nekretnina ili pokretnina
na korištenje uz naknadu ili bez naknade, te o zakupu i
podzakupu nekretnina i pokretnina.
Gubici u poduzećima, društvima i javnim
ustanovama čiji je osnivač općina nadoknađuju se iz
Proračuna općine.
Pojedinačni akt u slučaju potrebe pokrića
gubitka donosi Općinsko poglavarstvo.

Članak 81.

Članak 85.

Sredstva za rad vijeća mjesnih odbora
osiguravaju se u Općinskom proračunu.
Sredstva se iskazuju posebno za svaki mjesni
odbor prema namjenama kao sredstva za rad vijeća
mjesnog odbora i sredstva za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga općine povjerenih vijeću
mjesnog odbora.

Općina ima svoje prihode kojima slobodno
raspolaže.
Prihodi općine razmjerni su poslovima koje
općina obavlja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Rashodi općine razmjerni su prihodima
općine ostvarenima u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.

Članak 82.

Članak 86.

Općinsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje
kriterije za određivanje visine sredstava u Općinskom
proračunu za mjesne odbore i kriterije za podjelu
sredstava.
Općinsko poglavarstvo brine o osiguranju
uvjeta za rad mjesnih odbora i obavljanje
administrativnih i drugih poslova.

VI.

IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
Članak 83.

Imovinu općine čine sve nepokretne i
pokretne stvari, kao i imovinska prava koja pripadaju
općini.

Prihodi općine su:
-

Članak 84.
Općinsko poglavarstvo upravlja imovinom
prema načelima dobrog gospodarenja na temelju
općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
općine.
Općinsko poglavarstvo donosi pojedinačne

-

prihodi od nepokretne i pokretne imovine i
imovinskih prava općine,
prihodi od dobiti trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba u vlasništvu ili suvlasništvu
općine,
prihodi od naknada za koncesiju,
prihodi od prodaje nepokretne i pokretne
imovine u vlasništvu općine,
prihodi od nasljedstva i darova,
općinski porezi i prirez porezu na dohodak, te
naknade i pristojbe čije stope u skladu sa
zakonom općina utvrđuje samostalno,
novčane kazne za prekršaje koje Općinsko
vijeće propisuje u skladu sa zakonom,
pomoći, poticaji i dotacije državnog
proračuna Republike Hrvatske u skladu s
posebnim zakonom,
naknada iz državnog proračuna Republike
Hrvatske za obavljanje poslova državne
uprave koji su preneseni na općinu, i
drugi prihodi utvrđeni zakonom ili odlukom
Općinskog vijeća u skladu sa zakonom.
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Članak 87.

Članak 91.

Općinsko vijeće donosi Godišnji proračun
općine za narednu proračunsku godinu na prijedlog
Općinskog poglavarstva prije početka godine za koju
se Proračun donosi.
Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju
Proračuna, uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
prihodima i rashodima općine na prijedlog Općinskog
poglavarstva.
Ako se Godišnji proračun ne donese u roku iz
stavka 1. ovog članka, uvodi se privremeno
financiranje, najduže za razdoblje tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi
Općinsko vijeće, u skladu sa zakonom.
Općina se može zaduživati i davati jamstva
jedino za kapitalne izdatke prema uvjetima
propisanim zakonom.
Odluku o zaduživanju i davanju jamstava
donosi Općinsko vijeće.

Radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog
poglavarstva donose zaključke, preporuke i rješenja
na temelju posebnih propisa.

VII.

Članak 92.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih
akata donosi pojedinačne akte kojima rješava o
pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i
pravnih osoba.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se
primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom
postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije
propisano.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog
članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
tijelu Brodsko-posavske. županije, ako posebnim
zakonom nije drugačije propisano.

AKTI OPĆINE
Članak 93.
Članak 88.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik o
radu, Proračun, Godišnji obračun Proračuna, odluke,
preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke i druge
akte, te daje vjerodostojna tumačenja Statuta, u
skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzor zakonitosti općih akata Općinskog
vijeća obavljaju Ured državne uprave Brodskoposavske županije i središnje tijelo državne uprave
nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu)
samoupravu, u skladu sa zakonom.

VIII.

JAVNOST RADA

Članak 89.
Članak 94.
Općinsko poglavarstvo donosi odluke,
pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke, upute,
naputke i druge akte u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.

Članak 90.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i
Općinskog poglavarstva kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti
upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije
propisano.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog
poglavarstva, radnih tijela Općinskog vijeća i
Jedinstvenog upravnog odjela je javan.
Javnost rada osigurava se javnim
održavanjem sjednica, odnosima s javnošću i
objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na
način propisan posebnim zakonom i ovim Statutom.

Članak 95.
Općinsko vijeće posebnom odlukom
određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti
Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i
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prestaje važiti Statut općine Gornji Bogićevci
objavljen u «Službenom vjesniku brodsko-posavske
županije» br. 18/02 .
Članak 100.

IX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 96.

Odluke i drugi opći akti što ih donosi
Općinsko vijeće, te odluke, rješenja, naredbe,
preporuke, uputstva i pravilnici što ih donosi
Općinsko poglavarstvo, objavljuju se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije „ .
Opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan
od dana njihove objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“. Iznimno, općim se
aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da
stupa na snagu danom objave.
Usklađivanje Statuta sa zakonom smatra se
posebno opravdanim razlogom radi kojega opći akt
može stupiti na snagu danom objave.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vijesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI
Klasa: 012-04/06-01/03-1
Ur.broj: 2178/18-03-06-01
Gornji Bogićevci, 9. veljače 2006. godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Pavo Klarić, dipl.oec., v.r.

OBRAZLOŽENJE
Članak 97.
Prijedlog za promjenu Statuta mogu podnijeti
trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinsko
poglavarstvo.
Obrazloženi prijedlog se podnosi
predsjedniku Općinskog vijeća.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 129/05) usvojen je 14.
listopada 2005. godine, objavljen 31. listopada, a
stupio je na snagu 8. studenoga, osmog dana od dana
objave u službenom glasilu Republike Hrvatske.

Članak 98.

Odredbom članka 33. Zakona propisano je da
su lokalne jedinice dužne uskladiti Statute u roku 90
dana, dakle do 7. veljače 2006. godine.

Općinsko vijeće odlučuje da li će pristupiti
raspravi o promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne
donese odluka o pristupanju raspravi o promjeni
Statuta, isti se prijedlog ne može ponovno staviti na
dnevni red sjednice Općinskog vijeća prije isteka roka
od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o
prijedlogu.
Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka neće se
primijeniti u slučaju potrebe usklađivanja odredaba
Statuta sa zakonom.
Članak 99.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta

U skladu s odredbama Zakona pristupilo se
izmjenama shodno zakonu odnosno izradi novog
Statuta općine, čiji je sadržaj propisan Zakonom o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 i 129/05).
Prijedlog Statuta općine sadrži devet glava.
Glava I. Opće odredbe (članci 1. do 12.)
Utvrđuje obilježja općine, status i pravnu
osobnost, te pravo na udruživanje i suradnju s drugim
lokalnim jedinicama u zemlji i izvan nje.
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Glava II. Samoupravni djelokrug (članci 13. do
17.)

mjesnih odbora, financiranje i povjeravanje poslova,
te nadzor nad radom mjesnih odbora.

Utvrđuje samoupravni djelokrug općine, u
skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, te posebnim zakonima koji
uređuju određena područja.

Glava VI. Imovina i financiranje općine (članci 85.
do 89.)

Glava III. Neposredno sudjelovanje građana u
odlučivanju (članci 18. do 26.)

Razrađuje financiranje općine, način
upravljanja općinskom imovinom, te druga pitanja
važna za uspješno financijsko poslovanje općine.
Glava VII. Akti općine (članci 90. do 95.)

Uređuje oblike sudjelovanja građana u
odlučivanju o svim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine. Razrađuje provedbu lokalnog
referenduma i ovlasti u njegovoj provedbi.
Glava IV. Ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela
općine (članci 27. do 64.)
Razrađuje ovlasti i djelokrug predstavničkog
i izvršnog tijela, te Jedinstvenog upravnog odjela.
Uređuje i međusobne odnose tijela, te prava, obveze i
odgovornosti koje imaju u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga.
Glava V. Mjesna samouprava (članci 65. do 84.)
U skladu sa zakonskom obvezom, uređuje
način osnivanja mjesnih odbora, način izbora tijela

Određuje koje vrste akata donose
predstavničko i izvršna tijela općine, te Jedinstveni
upravni odjel.
Glava VIII. Javnost rada (članci 96. do 97.)
Propisuje način ostvarivanja javnosti rada
tijela općine.
Glava IX. Prijelazne i završne odredbe (članci 98.
do 102.)
Propisuje postupak izmjene i dopune Statuta
općine, te obvezu objave općih akata u službenom
glasilu općine.
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OPĆINA KLAKAR

4.

Sadržaj:
I.

Na temelju članka 24. stavka 1. i članka
32. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne
novine" br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02. i 100/04.),
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
("SLužbeni vjesnik Brodsko-posavske županije"
broj 9/97.) i članka 26. Statuta općine Klakar i
Odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Klakar
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
11/01. i 9/05.), Općinsko vijeće općine Klakar na
8. sjednici održanoj 31. siječnja 2006. godine,
donijelo je
ODLUKU
o donošenju Prostornog plana
uređenja općine Klakar

Članak 1.
Donosi se Prostorni plan uređenja općine
Klakar (u nastavku teksta: Prostorni plan uređenja
općine), za područje općine Klakar utvrđeno
Prostornim
planom
Županije
prema
administrativnim
granicama
grada.
Granice
Prostornog plana uređenja općine prikazane su na
kartografskim prikazima.

Članak 2.
Prostorni plan uređenja općine sastavni je
dio ove Odluke i sastoji se od tekstualnog i
grafičkog dijela kako slijedi:

Tekstualni dio

Obrazloženje
1. POLAZIŠTA
1.1. POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI
PODRUČJA OPĆINE U
ODNOSU NA PROSTOR I SUSTAV ŽUPANIJE I
DRŽAVE
1.1.1. TEMELJNI PODACI O STANJU U
PROSTORU
1.1.1.1. Opći podaci o prostoru
1.1.1.2. Smještaj, veličina, geoprometni položaj
1.1.1.3. Reljefne svojstvenosti i geološka obilježja
1.1.1.4. Podneblje
1.1.1.5. Tlo i vegetacijski pokrov
1.2. PROSTORNO RAZVOJNE I RESURSNE
ZNAČAJKE
1.2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA
REPUBLIKU HRVATSKU I ŽUPANIJU U
OPĆINI KLAKAR
1.2.2. DRUŠTVENE DJELATNOSTI I
OPREMLJENOST PROSTORA
1.2.3. GOSPODARSTVO
1.2.4. PROMETNA I KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
1.2.4.1. Cestovni promet
1.2.4.2. Željeznički promet
1.2.4.3. Riječni promet
1.2.4.4. Zračni promet
1.2.5. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
1.2.6. ELEKTROENERGETIKA
1.2.7. NAFTOVODI, PLINOVODI I
PLINOOPSKRBA
1.2.8. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
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1.2.8.1. Vodoopskrbni sustav
1.2.8.2. Navodnjavanje zemljišta
1.2.8.3. Korištenje vodnih snaga
1.2.8.4. Opskrba vodom ribnjaka
1.2.8.5. Korištenje voda za plovidbu
1.2.8.6. Zaštita voda od onečišćenja
1.2.8.7. Zaštita od štetnog djelovanja voda
1.2.9. KRAJOBRAZ
1.2.10. ZAŠTITA PRIRODE
1.2.11. KULTURNO-POVIJESNO NASLJEĐE
1.2.12. ZBRINJAVANJE OTPADA
1.3. PLANSKI POKAZATELJI I OBAVEZE IZ
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I
OCJENA VAŽEĆIH PROSTORNIH
PLANOVA
1.3.1. POKRIVENOST PODRUČJA OPĆINE
PROSTORNIM PLANOVIMA
1.3.1.1. Strategija prostornog uređenja Republike
Hrvatske
1.3.1.2. Program prostornog uređenja Republike
Hrvatske
1.3.1.3. Prostorni plan Brodsko-posavske županije
1.3.1.4. Izmjene i dopune prostornog plana (bivše)
općine Slavonski Brod
1.3.2. OCJENA PROSTORNO-PLANSKE
DOKUMENTACIJE I RAZINA NJENE
OSTVARENOSTI
1.4. PROBLEMI I PRIORITETNE AKTIVNOSTI
UREĐIVANJA
PROSTORA OPĆINE
1.4.1. OSIGURANJE PROSTORA ZA
GOSPODARSKE DJELATNOSTI
1.4.2. UREĐENJE SREDIŠNJEG I OSTALIH
NASELJA OPĆINE KLAKAR
1.4.3. OCJENA STANJA, MOGUĆNOSTI I
OGRANIČENJA RAZVOJA UODNOSU NA
DEMOGRAFSKE, GOSPODARSKE I
PROSTORNE POKAZATELJE
1.4.3.1. Demografsko stanje
1.4.3.2. Ocjena demografskog stanja
1.4.3.3. Ocjena gospodarskog stanja
1.4.4. TEMELJNE SVOJSTVENOSTI NASELJA I
SUSTAVA NASELJA
1.4.4.1. Opća strukturna obilježja naselja
1.4.4.2. Veličina i prostorni raspored naselja
1.4.4.3. Građenje naselja
1.4.4.4. Funkcionalna klasifikacija naselja
1.5. TEMELJNA ORGANIZACIJA PROSTORA I
NAMJENA POVRŠINA 1
1.5.1. TEMELJNA POSTOJEĆA ORGANIZACIJA
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PROSTORA
1.5.2. TEMELJNA POSTOJEĆA NAMJENA
POVRŠINA
1.5.2.1. Pretežito šumske i poljodjelske površine
1.5.2.2. Pretežito stambene površine naselja
1.5.2.3. Površine namijenjene gospodarskim
djelatnostima
1.5.2.4. Ostale površine
1.6. OCJENA STANJA PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI I KRAJOBRAZNIH
SVOJSTVENOSTI PROSTORA
1.6.1. PRIRODNE ODREDNICE
1.6.2. STANJE PRIRODNIH I KRAJOBRAZNIH
VRIJEDNOSTI
1.6.2.1. Kultiviran krajobraz
1.6.2.2. Kulturni krajobraz
1.7. OCJENA STANJA KULTURNO POVIJESNOG NASLJEĐA
1.7.1. O POVIJESNOM RAZVOJU NASELJA
OPĆINE KLAKAR
1.7.2. OCJENA STANJA KULTURNOPOVIJESNOG NASLIJEĐA
1.8. TEMELJNE EKOLOŠKE SVOJSTVENOSTI
PROSTORA
1.8.1. MJERE ZA POBOLJŠANJE OKOLIŠA
1.8.1.1. Mjere za očuvanje okoliša
1.8.1.2. Mjere za unapređenje okoliša
1.9. MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA
PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA
1.9.1. MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA U
ODNOSU NA GOSPODARSKI RAZVOJ
1.9.2. MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA U
ODNOSU NA DEMOGRAFSKI RAZVOJ
1.9.3. MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA U
ODNOSU NA PROSTORNOKRAJOBRAZNE
I PRIRODNE VRIJEDNOSTI
1.9.4. MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA U
ODNOSU NA KULTURNO-POVIJESNE
CJELINE I GRAĐEVINE
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I
UREĐENJA
2.1. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA
ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA
2.1.1. RAZVOJ GRADOVA I NASELJA,
POSEBNIH FUNKCIJA I INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA
2.1.2. RACIONALNO KORIŠTENJE PRIRODNIH
IZVORA I ZAŠTITA PROSTORA
2.1.3. OČUVANJE EKOLOŠKE STABILNOSTI I
VRIJEDNIH DIJELOVA OKOLIŠA
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2.2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA
OPĆINSKOG ZNAČAJA
2.2.1. DEMOGRAFSKI I GOSPODARSKI
RAZVOJ
2.2.1.1. Demografski razvoj
2.2.1.2. Gospodarski razvoj
Poljodjelstvo
Industrija
Izletnička i turistička djelatnost
Uslužne djelatnosti i obrtništvo
Zaključak
2.2.2. ODABIR PROSTORNO-RAZVOJNE
STRUKTURE
2.2.3. RAZVOJ NASELJA, DRUŠTVENE,
PROMETNE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
2.2.4. ZAŠTITA KRAJOBRAZNIH PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI I KULTURNO
POVIJESNIH CJELINA
2.3. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE
2.3.1. RACIONALNO KORIŠTENJE I ZAŠTITA
PROSTORA
2.3.2. UTVRĐIVANJE GRAĐEVNIH PODRUČJA
NASELJA U ODNOSU NA
POSTOJEĆI I PLANIRAN BROJ STANOVNIKA,
GUSTOĆU STANOVANJA,
IZGRAĐENOST, ISKORIŠTENOST I GUSTOĆU
IZGRAĐENOSTI,
OBILJEŽJA NASELJA, VRIJEDNOSTI I
POSEBNOSTI KRAJOBRAZA,
PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH
CJELINA
2.3.3. UNAPREĐENJE UREĐENJA NASELJA I
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
2.3.4. PRIORITETNI CILJEVI RAZVOJA
OPĆINE KLAKAR
2.3.5. CILJEVI UREĐENJA PROSTORA
NASELJA
2.3.5.1. Ciljevi prostornog uređenja Ruščica
2.3.5.2. Ciljevi prostornog uređenja Gornje Bebrine
2.3.5.3. Ciljevi prostornog uređenja Klakar
2.3.5.4. Ciljevi prostornog uređenja Donje Bebrine
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1. PRIKAZ PROSTORNOG RAZVOJA NA
PODRUČJU OPĆINE U ODNOSU
NA PROSTORNU I GOSPODARSKU
STRUKTURU ŽUPANIJE
3.1.1. PLANSKO RAZDOBLJE
3.1.2. RAZVOJ I URBANIZACIJA
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3.1.3. SUSTAV NASELJA I RAZMJEŠTAJ
FUNKCIJA PO NASELJIMA
3.2. UTVRĐIVANJE GRAĐEVNIH PODRUČJA,
OSNOVNA NAMJENA I
KORIŠTENJE POVRŠINA
3.2.1. UTVRĐIVANJE GRAĐEVNIH PODRUČJA
3.2.2. OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE
PROSTORA
3.2.2.1. Građevna područja naselja
3.2.2.2. Građevna područja za gospodarsku
izgradnju
3.2.2.3. Građevna područja za groblja s
mrtvačnicom
3.2.2.4. Građevna područja za športsko-rekreacijsku
namjenu
3.2.2.5. Šumske površine
3.2.2.6. Poljodjelske površine
3.2.3. ISKAZ POKAZATELJA ZA NAMJENU
POVRŠINA (Tablica 3.)
3.3. PRIKAZ GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI
3.3.1. GOSPODARSKE DJELATNOSTI
3.3.2. TURIZAM
3.3.3. LOVSTVO
3.3.4. DRUŠTVENE DJELATNOSTI
3.4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE PROSTORA
3.4.1. ZAŠTITA PRIRODE
3.4.2. ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA
3.4.2.1. Zaštita kulturno-povijesnih vrijednosti s
popisom kulturnih dobara
3.4.2.2. Zaštita povijesnih naselja
3.4.2.3. Mjere zaštite povijesnih građevina i
sklopova naselja
3.4.2.4. Mjere zaštite povijesnih građevina i
sklopova izvan naselja
3.4.2.5. Mjere zaštite arheoloških lokaliteta
3.4.2.6. Mjere zaštite memorijalnih područja
3.4.2.7. Mjere zaštite kulturnog krajobraza
3.4.2.8. Mjere zaštite etnoloških građevina
3.5. RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
3.5.1. PROMET
3.5.1.1. Cestovni promet
3.5.1.2. Javni prijevoz
3.5.1.3. Pješački i biciklistički promet
3.5.1.4. Željeznički promet
3.5.1.5. Sustav telekomunikacija i pošta
3.5.2. ENERGETSKI SUSTAV
3.5.2.1. Elektroenergetski sustav
3.5.2.2. Transport i proizvodnja nafte i plina
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3.5.2.3. Plinovodi i plinoopskrba
3.5.2.4. Alternativni izvori energije
3.5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
3.5.3.1. Vodoopskrba
3.5.3.2. Navodnjavanje zemljišta
3.5.3.3. Korištenje vodnih snaga
3.5.3.4. Opskrba vodom ribnjaka
3.5.3.5. Korištenje voda za plovidbu
3.5.3.6. Zaštita voda
3.5.3.7. Odvodnja i pročišćavanje komunalnih voda
3.6. POSTUPANJE S OTPADOM
3.7. SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNOG
UTJECAJA NA OKOLIŠ
3.7.1. MJERE ZAŠTITE TLA
3.7.2. MJERE ZAŠTITE VODA
3.7.3. MJERE ZAŠTITE ZRAKA
3.7.4. MJERE ZAŠTITE OD BUKE
3.7.5. MJERE ZAŠTITE FLORE I FAUNE
3.7.6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZA
II. Odredbe za provođenje
4. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
4.1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA
POVRŠINA NA PODRUČJU
OPĆINE KLAKAR
4.2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
4.2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU
I ŽUPANIJU
4.2.2. GRAĐEVNA PODRUČJA NASELJA
4.2.2.1. Opće odredbe
4.2.2.2. Građevna parcela
4.2.2.3. Građevna i regulacijska linija i udaljenost
od susjeda
4.2.2.4. Visina
4.2.2.5. Oblikovanje
Oblik naselja
Oblikovanje zgrada
Uređenje građevne parcele
Ograde, živice, vrtovi
Kiosci (sjenice) i pokretne naprave
4.2.3. PROMETNI UVJETI
Parkirališta – opći uvjeti
4.2.3.2. Ostale građevine
4.2.4. KOMUNALNO OPREMANJE
Odlaganje kućnog otpada
Priključak na komunalnu infrastrukturu
Priključak na električnu mrežu
Odvodnja
Vodoopskrba
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Vodno gospodarstvo
Zaštita od požara
4.2.5. OBITELJSKE STAMBENE ZGRADE
4.2.5.1. Veličina, visina i oblik obiteljske stambene
zgrade
Oblik obiteljske stambene zgrade
Visina (etažnost) i katnost zgrade
4.2.5.2. Veličina i izgrađenost građevne parcele
4.2.5.3. Poslovni prostori
4.2.5.4. Smještaj na građevnoj parceli
4.2.5.5. Pomoćne i gospodarske građevine na
obiteljskim parcelama
4.2.6. VIŠESTAMBENE ZGRADE
4.3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI
4.4. PREDJELI MJEŠOVITE NAMJENE
4.4.1. POVRŠINE GRAĐEVNIH PODRUČJA ZA
REKREACIJU I ŠPORT
4.4.2. VJERSKI SADRŽAJI I GROBLJA
4.5. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI
4.5.1.1. Oblik i površina građevne parcele
4.5.1.2. Uređenje građevne parcele
4.5.1.3. Visina građevina
4.5.1.4. Oblikovanje
4.5.1.5. Prometni uvjeti
4.5.1.6. Iskorištavanje prirodnih sirovina
4.5.2. POVRŠINE GRAĐEVNIH PODRUČJA ZA
REKREACIJU I ŠPORT
4.6. IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN
GRAĐEVNIH PODRUČJA
4.6.1.1. Farme i tovilišta
4.6.1.2. Poljodjelske kućice
4.6.1.3. Spremišta alata
4.6.1.4. Staklenici, plastenici, ribnjaci
4.6.1.5. Lovački domovi
4.6.1.6. Zgrade za konjički sport
4.7. UVJETI UTVRĐIVANJA TRASA I
POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
4.7.1.1. Javne pješačke površine
4.7.1.2. Infrastrukturni koridori – opće odredbe
4.7.1.3. Cestovni promet
4.7.1.4. Cestovni i željeznički koridori
4.7.1.5. Pošta i javne telekomunikacije
4.7.1.6. Elektroopskrba
4.7.1.7. Naftovodi, plinovodi i plinoopskrba
4.7.1.8. Vodoopskrba
4.7.1.9. Odvodnja
4.7.1.10. Groblja
4.8. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I
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PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
4.8.1.1. Opća načela zaštite
4.8.1.2. Pravna zaštita kulturnih dobara
4.8.1.3. Režimi zaštite
4.8.1.4. Mjere zaštite kulturnih dobara
4.8.1.5. Mjere zaštite povijesnih građevina i
sklopova naselja
4.8.1.6. Mjere zaštite povijesnih građevina i
sklopova izvan naselja
4.8.1.7. Mjere zaštite arheoloških lokaliteta
4.8.1.8. Mjere zaštite memorijalnih područja
4.8.1.9. Mjere zaštite kulturnog krajobraza
4.8.1.10. Mjere zaštite etnoloških građevina
4.8.1.11. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti
4.8.1.12. Čuvanje slike naselja
4.8.1.13. Mjere zaštite poljodjelskog zemljišta
4.8.1.14. Mjere zaštite šumskog zemljišta
4.9. SANACIJA BESPRAVNE GRADNJE
4.10. POSTUPANJE S OTPADOM
4.10.1. ZBRINJAVANJE OTPADA
4.10.2. OTPADNE VODE
4.11. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG
UTJECAJA NA OKOLIŠ
4.11.1.1. Mjere za poboljšanje stanja u okolišu
4.11.1.2. Mjere za očuvanje okoliša
4.11.1.3. Mjere za unapređenje stanja u okolišu
4.11.1.4. Mjere i posebni uvjeti za zaštitu od požara
i eksplozija
4.11.1.5. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti
4.12. MJERE PROVEDBE PLANA
4.12.1. OBAVEZE IZRADE PROSTORNIH
PLANOVA
4.12.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I
DRUGIH MJERA
4.12.3. REKONSTRUKCIJA I GRADNJA
GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA
PROTIVNA PLANIRANOJ
ZAKLJUČNE ODREDBE
III. Grafički prilozi
Kartogrami:
Položaj općine Klakar u Županiji
Teritorijalno-politički ustroj
Administrativna središta i razvrstaj županijskih i
lokalnih cesta
Nacrti:
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
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1.1. Prostor za razvoj i uređenje 1:25000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
2.1. Promet 1:25000
2.2. Pošta i telekomunikacije 1:25000
2.3. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina
1:25000
2.4. Elektroenergetika 1:25000
2.5. Vodnogospodarski sustav 1:25000
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
3.1. Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja 1:25000
3.2. Područja posebnih ograničenja u prostoru
1:25000
3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i
zaštite 1:25000
4. GRAĐEVNA PODRUČJA NASELJA
4-1. Građevno područje naselja Ruščica 1: 5000
4-2. Građevno područje naselja Gornja Bebrina 1:
5000
4-3. Građevno područje naselja Klakar 1: 5000
4-4. Građevno područje naselja Donja Bebrina 1:
5000

4.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Uvod
Izrazi i pojmovi koji se koriste u ovim
Odredbama za provođenje imaju sljedeće značenje:
Balkoni, lođe, istaci – dijelovi zgrade u višim
etažama konzolno istaknuti u odnosu na osnovnu
liniju pročelja zgrade (balkoni su nenatkriveni ili
natkriveni dijelovi zgrade otvoreni s dvije ili tri strane,
a lođe su natkriveni dijelovi zgrade otvoreni s jedne
strane). Istaci su sa svih strana zatvoreni dijelovi
zgrade po visine cijele etaže.
Bruto površina zgrade – (BRP) – ukupna
bruto izgrađena površina zatvorenih prostora svih
etaža svih zgrada na građevinskoj čestici (uključujući
i podrum i potkrovlje visine veće od 2,0 m od podne
konstrukcije potkrovlja).
Etaža – prizemlje ili kat zgrade (ne podrum i
potkrovlje).
Građevinska linija – linija obvezne gradnje
zgrade, a mjeri se od najistaknutijeg dijela pročelja.
Balkoni, lođe i istaci dubine do 1m i na visini
od tla većoj od 4m ne uzimaju se u obzir pri
određivanju građevinske linije uz uvjet da ne
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zauzimaju više od 30% površine pročelja na kojem se
nalaze.
Građevna čestica – čestica određena za
građenje unutar građevinskog područja s izravnim
pristupom na javno - prometnu površinu.
Interpolacija – zgrada koja se nalazi na
građevinskoj čestici koja se nalazi u reguliranom
kontinuirano izgrađenom uličnom potezu odnosno
pretežito izgrađenom području.
Izgrađenost građevne čestice – (Kig) odnos
izgrađene površine zemljišta pod građevinom i
ukupne površine građevne čestice (zemljište pod
građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih
dijelova građevine na građevnu česticu).
Javno prometna površina – površina od općeg
značenja za promet kojom se svatko može slobodno
koristiti uz uvjete određene Zakonom i koju je
nadležno tijelo proglasilo javnom («javne ceste»,
ulice, putovi i druge kolne i pješačke površine uređene
sukladno važećim propisima za redovitu uporabu za
potrebe kolnog i pješačkog prometa.)
Kiosk – privremena zatvorena građevina
lagane konstrukcije koja se može u cijelosti ili u
dijelovima prenositi te postaviti pojedinačno ili u
grupama, tlocrtne površine je do 12 m2, a visine jedne
etaže bez mogućnosti gradnje potkrovlja ili podruma.
Koeficijent iskoristivosti - (kis) – odnos
ukupne bruto izgrađene površine građevine (BRP) i
ukupne površine građevne čestice.
Krovna kućica – dio krovne konstrukcije u
potkrovlju nagiba i stijenki različitih od ravnine
krovne plohe. Ukupna tlocrtna dužina krovnih kućica
može biti do četvrtine dužine pripadajućeg pročelja
zgrade nad kojim se grade i ne smiju se graditi u
ravnini pročelja.
Krovni vijenac – vodoravna linija na pročelju
zgrade – razdjelnica zida pročelja i početka kosine
krovišta (za zgrade s nadozidom je to linija završetka
nadozida na vanjskoj strani zida pročelja).
Ako je linija krovnog vijenca lomljena, kod
obračuna visine zgrade obračunava se njegov najviši
dio.
Lokalni uvjeti – stanje i polazišta za izradu
detaljnih planova uređenja:
prirodni uvjeti – reljef, tlo, klima;
zaštićeno i vrijedno graditeljsko nasljeđe,
zaštićena i vrijedna priroda;
ambijenti, vizure, tradicionalna okupljališta,
građenje i oblikovanje zgrada i građevinskih
čestica;

-
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komunalna oprema i komunalna
opremljenost.
Najmanji prostorni obuhvat za koji se
utvrđuju lokalni uvjeti je ulični potez ili dio uličnog
poteza koji čini prostornu cjelinu – zonu omeđenu
javnim površinama.
Nadstrešnica – otvorena zgrada koja natkriva
prostor ili zatvorena s jedne strane, a postavlja se uz
glavnu ili pomoćnu zgradu, potporni zid ili uz među sa
susjednom česticom. Neizgrađena površina građevne
čestice – površina uređena kao vrt, perivoj bez
podzemne gradnje, parkirališta, bazena, sportskih
igrališta i sl.
Niz – građevna cjelina od tri ili više zgrada
koju čine ugrađene i poluugrađene zgrade približno
istovjetnih oblikovnih karakteristika te kojih građenje
i rekonstrukcija uvjetuje jedinstveno rješavanje
građevne cjeline.
Podrum – dio zgrade ukopan najmanje
polovicom volumena u uređeni teren na ravnom tlu, na
kosom tlu zgrada može imati samo jedan podrum
konstruktivne visine do 3,0 m, a više od 50%
volumena podruma mora biti ukopano. Gornja kota
poda prizemlja nad podrumom može biti udaljena
najviše 120 cm od kote uređenog tla. ,.
Poluugrađena zgrada (građevina, kuća) –
zgrada čija se jedna strana (pročelje) nalazi na međi
građevne čestice, a s ostalih strana ju okružuje
neizgrađen prostor; uz zgradu može biti prislonjena
pomoćna zgrada na vlastitoj čestici.
Pomoćna zgrada - zgrada koja namjenom
dopunjuje zgradu osnovne namjene, visine je najviše
jedne etaže (h = 3m), a iznimno ako je to posebnim
odredbama određeno uz mogućnost gradnje krovišta
bez nadozida te podruma. Ako se zgrada nalazi uz rub
građevinske čestice nagib krova ne smije biti u padu
prema susjednim građevinskim česticama.
Potkrovlje – dio zgrade ispod krovne
konstrukcije, a iznad stropne konstrukcije najviše
etaže zgrade; najveći visinski gabarit potkrovlja
oblikovanog kosim krovom određen je visinom
nadozida od 0,9 m, nagibom krova 18 - 30 stupnjeva,
mjereno u visini nadozida;
potkrovlje pod ravnim krovom ili krovom
malog nagiba do 10%, bačvastim krovom ili
mješovitim krovom može imati najviše 75 % površine
karakteristične etaže i uvučeno je najmanje za 1,5
visine etaže duž cijelog uličnog pročelja zgrade;
u potkrovlju se može planirati samo korisni
prostor u jednoj razini.
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Program osnovne namjene - odnosi se na sve
gradnje osim stanovanja regulirane posebnim
propisima (obrazovanje – škole, vrtići; vjerske
zajednice, zdravstvene ustanove i sl.)
Regulacijska linija – linija koja dijeli
građevinsku česticu od čestice javne površine (ulice,
parka i sl.).
Samostojeća zgrada – zgrada koju sa svih
strana okružuje neizgrađen prostor, a uz zgradu može
biti prislonjena pomoćna zgrada na vlastitoj čestici.
Tlocrtna površina zgrade (TP) – površina
vertikalne projekcije zatvorenih nadzemnih dijelova
zgrade na građevnu česticu uključujući nadzemni dio
podruma i nadstrešnicu.
Ugrađena zgrada – zgrada čije se dvije strane
nalaze na međama građevne čestice; uz zgradu može
biti prislonjena pomoćna zgrada na vlastitoj čestici.
Vijenac zgrade - vidljiv ili nevidljiv dio
zgrade kojeg određuje gornja kota konstrukcije stropa
najviše etaže (za zgrade u kojima strop najviše etaže
ima više razina, uzima se najniža visina). – Visina
zgrade (h) – visina zgrade određena je brojem etaža,
podrumom i potkrovljem, odnosno u metrima
mjereno od zaravnjenog tla oko zgrade, odnosno na
nagnutom tlu od niže kote uređenog tla oko zgrade.
Najveća obračunska visina etaže za obračun visine
zgrade mjeri se od završene gornje kote podne
konstrukcije do završene gornje kote stropne
konstrukcije te etaže i iznosi za stambene prostore 3,0
m i za poslovne prostore 3,5 m. Iznimno zbog prilaza i
prolaza vozila za hitne intervencije visina prizemlja
može biti najviše 5,2m, ali visina zgrade u tom slučaju
ne može biti veća od one određene ovim odredbama za
tu vrstu zgrada.
Vodno dobro – zemljište za koje se uvjeti
korištenja i uređenja određuju temeljem Zakona o
vodama.

4.1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA
POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE KLAKAR
Članak 1.
Prostorni plan uređenja općine Klakar u
nastavku teksta: Plan, utvrđuje uvjete za uređenje
prostora općine, određuje svrhovito korištenje,
namjenu, oblikovanje, obnovu i saniranje građevnog i
drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu i očuvanje
kulturnih dobara i osobito vrijednih dijelova prirode
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na području općine.

Članak 2.
(1)
Uređivanje prostora na području općine
Klakar: izgradnja građevina, uređivanje zemljišta i
obavljanje drugih radova na površini zemlje, te iznad
ili ispod površine zemlje, provodit će se u skladu s
ovim Planom, odnosno u skladu s postavkama i
izvedenicama, koje iz njega proizlaze.
(2)
Načela za određivanje namjene površina
određenih Planom, koje određuju temeljno
urbanističko-graditeljsko i prostorno-krajobrazno
uređenje te zaštitu prostora su:
•
•
•
•
•

načela održivoga razvoja,
načela zaštite kulturnog i prirodnog naslijeđa,
načela racionalnog, svrsishodnog i razboritog
planiranja i korištenja prostora,
načela optimalnog usklađenja interesa
različitih korisnika prostora i
pravila urbanističke, prostorno-planerske i
krajobrazne struke.

Članak 3.
(1)
Plan se donosi za područje općine Klakar,
koje obuhvaća četiri (4) samostalna naselja:
Ruščica, Gornja Bebrina, Klakar i Donja Bebrina
(sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj, N. N. broj: 10/97.).
(2)
Plan se sastoji iz tekstualnog i kartografskog
dijela. Tekstualni dio sastoji se iz Uvoda, četiri
temeljna poglavlja i grupe kartograma. Poglavlja su
sljedeća:
1.
2.
3.
4.

Polazišta
Ciljevi prostornog razvoja i uređenja
Plan prostornog uređenja
Odredbe za provođenje

Kartografski dio Plana sastoji se iz
kartograma - smještaj općine Klakar u Županiji
Brodskoposavske, Teritorijalno-politički ustroj i
Administrativna središta i razvrstaj cesta te
kartografskih prikaza u mjerilu:
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1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
1.1.: Prostori za razvoj i uređenje 1:25000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
2.1.: Promet 1:25000
2.2.: Pošta i telekomunikacije 1:25000
2.3.: Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina
1:25000
2.4.: Elektroenergetika 1:25000
2.5.: Vodnogospodarski sustav 1:25000
3. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
3.1. Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja 1:25000
3.2. Područja posebnih ograničenja u prostoru
1:25000
3.3. Područja primjene posebnih mjera i zaštite
1:25000
4. GRAĐEVNA PODRUČJA NASELJA
4-1: Građevno područje Ruščica 1: 5000
4-2: Građevno područje Gornja Bebrina 1: 5000
4-3: Građevno područje Klakar 1: 5000
4-4: Građevno područje Donja Bebrina 1: 5000
5. PROMJENE GRAĐEVNIH PODRUČJA U
ODNOSU NA
VAŽEĆE GRANICE GRAĐEVNIH PODRUČJA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE
KLAKAR Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski
fakultet
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
5-1: Promjene građevnog područja naselja Ruščica
1: 5000
5-2: Promjene građevnog područja naselja Gornja
Bebrina 1: 5000
5-3: Promjene građevnog područja naselja Klakar
1: 5000
5-4: Promjene građevnog područja naselja Donja
Bebrina 1: 5000

Članak 4.
N A M J E N A P R O S TO R A I G R A Đ E V N I H
PODRUČJA
(1)
Prostor općine Klakar namijenjen je za:
1.
izgradnju građevina od važnosti za državu i
Županiju
2.
površine građevnih područja unutar naselja
•
predjeli za stanovanje
•
groblja.
3.
površine građevnih područja za gospodarsku
izgradnju,
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4.

površine prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava:
•
prometne površine cesta i željezničkih pruga;
•
površine infrastrukturnih sustava –
magistralnih dalekovoda, plinovoda,
naftovoda, vodovoda, svjetlovoda i sl.
5.
ostale površine izvan građevnih područja i to
za:
•
šumske površine (gospodarske, državne i
ostale šume);
•
poljodjelske površine (osobito vrijedno i
vrijedno poljodjelsko tlo, ostala obradiva tla i
ostala poljodjelska tla privremeno ili trajno
nepovoljna za obradu);
Ove površine prikazane su na grafičkom listu
br. 1.1. “Korištenje i namjena površina – Prostori za
razvoj i uređenje” te na grafičkim listovima br. 2.
“Infrastrukturni sustavi i mreže” i listovima 2.1. do
2.5. u mj. 1:25.000.
(2)
Osnovnu namjenu ima prostor čije je
korištenje podređeno jednoj funkciji. To su
poljodjelski i šumski predjeli; prometne površine;
gospodarske, sportske i rekreacijske površine (zone).
U predjelima osnovne namjene mogu se izgraditi i
drugi sadržaji, koji proizlaze iz potrebe osnovne
namjene, a to se u pravilu odnosi na građevine
infrastrukture.
(3)
Prevladavajuću namjenu ima prostor kojega
koristi više različitih korisnika, a jedna je od namjena
pretežita. U predjelima (zonama) s prevladavajućom
namjenom moguće je preklapanje različitih funkcija, s
tim da one nisu u međusobnoj suprotnosti.
(4)
Granice građevnih područja utvrđene su u
pravilu u granicama katastarskih čestica na kopiji
katastarske karte u mjerilu 1:5000.
(5)
Ako kod utvrđivanja izgrađenoga (gradivog)
dijela građevnog područja postoji dvojba o tome koji
dio prostora ili veće čestice je predviđen za građenje,
tada će se gradivim dijelom područja naselja ili
građevne čestice smatrati dio područja ili čestice
udaljen najviše 50 m od stambene zgrade, odnosno od
gospodarske zgrade koja sa stambenom zgradom tvori
funkcionalnu cjelinu.
(6)
Građevno područje unutar Plana nije
predviđeno na područjima koja imaju određena
ograničenja. Obzirom na nedostatnost i točnost
podataka iz postojećih kartografskih podloga moguća
su manja odstupanja stoga je kod utvrđivanja akta
uređenja prostora potrebno voditi računa da se
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izgradnja ne dozvoli na područjima sa slijedećim
ograničenjima:
klizišta,
eksploatacijska polja,
zemljišta nedovoljne nosivosti,
predjeli ugroženi elementarnim i drugim
nepogodama,
postojeća visoka razina podzemnih voda,
šume i šumska zemljišta,
intenzivno obrađivana poljodjelska zemljišta
i druga vrijedna poljodjelska zemljišta,
zemljišta koja se koriste ili su predviđena za
posebne aktivnosti,
područja dometa zagađenja određenim
gospodarskim aktivnostima,
zaštitna područja i druga područja pod
zaštitom.

4.2.
4.2.1.

UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA
G R A Đ E V I N E O D VA Ž N O S T I Z A
DRŽAVU I ŽUPANIJU
Članak 5.

(1)
Na području općine (unutar obuhvata PPUO)
nalaze se sljedeće postojeće i planirane građevine od
važnosti za Državu:
I. Prometne građevine
I.1.1. Međudržavni plovni put rijekom Savom
I.1.2. Luka Slavonski Brod
I.1.3. Koridor u istraživanju novog cestovnog i
željezničkog međudržavnog graničnog prijelaza
I.1.4. Međudržavni cestovni i željeznički granični
prijelaz s mostom (koridor u istraživanju)
II.1. Građevine za proizvodnju i transport nafte i plina
II.1.1. Postojeći naftovod Đeletovci – Ruščica
II.1.2. Postojeći naftovod Beničanci - Ruščica
II.1.3. Regionalni produktovod Sl. Brod - Vinkovci –
Opatovac
(dionica – državna granica – Slobodnica)
II.1.4. Naftni terminal kod Ruščice
III. Vodne građevine
III.1. Regulacijske i vodne građevine na rijeci Savi
III.2. Građevine za zaštitu od poplava – savski
obrambeni nasip
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(2)
Na području općine Klakar nalaze se sljedeće
postojeće i planirane građevine od važnosti za
Brodsko-posavsku županiju:
I. Prometne građevine - županijske ceste s
pripadajućim objektima i uređajima
I.1.1. Ž 4210 Slavonski Brod (D53) – ul. P. Krešimira
IV – Strossmayerova ul. –
Ruščica – Oprisavci – Jaruge – D7
I.1.2. Ž4214 Ž4210 – robni terminal Bjeliš
I.1.3. Ž4215 Ruščica (Ž4210) – Gornja Bebrina –
Klakar – Donja Bebrina
II. Kraća dionica međumjesnog vodovoda – prolaz
kroz naselje Ruščica
III. Kraća dionica planirane međumjesne odvodnje
–Ruščica – G. Vrba – S. Brod
IV. Gospodarska zona i robni terminal Bjeliš
(planirano)
(3)
Prostornim planom Županije (PPŽ) su
određene pojedinačne građevine od važnosti za
Državu prema Uredbi o građevinama od važnosti za
Državu te druge koje su zbog svog razvojnog značenja
ili prostora na kojemu se nalaze od posebnog interesa i
važnosti za Županiju. Te građevine određene su
funkcijom, kategorijom i načelno određenim
položajem, a prostor za njihov točni smještaj i drugi
uvjeti određuju se planovima užih područja odnosno
prostornim planom područja posebnih obilježja te
stručnom podlogom u sklopu izdavanja akta uređenja
prostora i to na temelju podataka, studija i drugih
dokumenata institucija nadležnih za takve građevine.
To su :
postojeće građevine za koje je prostor
određen namjenom, građevnom česticom,
pripadajućom infrastrukturom i širim zaštitnim
prostorom-pojasom uz primjenu uvjeta prema
posebnim propisima pri čemu se mora osigurati
prostor za rekonstrukciju i proširenje ako je to
prostornim planom i resornim programom
predviđeno;
planirane građevine za koje se prostor
osigurava namjenom površina i posebnim uvjetima
korištenja šireg prostora, koji omogućava detaljniju
plansku prilagodbu lokalnim uvjetima, osim u slučaju
ako je izdan akt uređenja prostora čime su trasa
odnosno površina građevine te ostali uvjeti korištenja
prostora konačno planski utvrđeni,
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(4)
Pri određivanju prostora za građevine iz toč.
3., ovisno o vrsti građevine, kategoriji i kapacitetu te
značajkama područja na kojem se ona locira, potrebno
je osigurati površinu za funkciju građevine i
sigurnost, cjelovit zahvat u prostoru, usklađenje s
drugim funkcijama i korisnicima prostora, te širi pojas
ograničenja korištenja prostora i izgradnje u svrhu
zaštite okoliša i vrijednosti prostora. Neizgrađene
površine koje graniče s prostorom građevine iz ovog
članka ne mogu se odrediti za promjenu namjene i
daljnju izgradnju dok se prostornim planom ili
stručnom podlogom za akt uređenja prostora ne
utvrde svi elementi korištenja i uređenja prostora za tu
građevinu.
(5)
Prostor za planirane građevine prometnica,
pruga i vodova infrastrukture od važnosti za Državu i
Županiju je koridor koji obuhvaća sve elemente
uređenja i funkcioniranja, a određen je poprečnim
presjekom određene kategorije i kapaciteta građevine
na koji se obostrano dodaje najmanje širina zaštitnog
pojasa promatrane infrastrukture. Koridor građevina
iz stavka 1. ovog članka, a za koje nije utvrđena
konačna trasa, određuje se s širinom od najmanje 100
m, odnosno po 50 m sa svake strane od načelno
određene osi. Tako određeni koridor vrijedi do
utvrđivanja konačnog, točnog koridora za dionicu ako
je ona usklađena sa stručnim podlogama, odnosno do
izdavanja akta uređenja prostora.
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treba postupno sukladno mogućnostima zamijeniti
podzemnim vodovima, a na neizgrađenim dijelovima
planirati trasu usklađeno s namjenom tih površina.
(9)
Razvoj naselja (neizgrađeni dio građevnog
područja) ne može se planirati širenjem preko
koridora infrastrukture od važnosti za Državu i
Županiju osim u slučaju kada takav koridor presijeca
postojeće naselje (izgrađeni dio građevnog područja)
u kojem slučaju s mora osigurati koridor u skladu s
posebnim propisima i usklađeno s drugim
korisnicima prostora. Duž državnih i županijskih
prometnica određenih ovim Planom i prikazanih u
grafičkom prikazu br. 1.1. ne mogu se stvarati nove
građevne cjeline i planirati stambena namjena, a
mogu se planirati samo građevine u funkciji ceste,
odnosno prometa, te samo onih gospodarskih cjelina
koje su nedvojbeno određene ovim Planom i to uz
osiguranje zaštitnog i funkcionalnog koridora.
(10)
Postojeće građevine, prometnice i ostala
infrastruktura za koje se planom predviđa izmještanje
ili nova trasa zadržavaju kategoriju i sva ograničenja
korištenja prostora uz tu trasu u skladu s po posebnim
propisima i ovim Planom i to do izvedbe nove trase građevine te prekategorizacije postojeće prometnice
ili druge građevine.

(7)
Za infrastrukturne vodove i uređaje unutar
granica građevnog područja treba osigurati prostor u
profilima javnih površina, u skladu s posebnim
propisima i planovima uređenja tih površina te
planirati podzemno vođenje distribucijskih vodova.

(11)
U prostoru načelno ili potencijalnoalternativno utvrđene trase ne mogu se do utvrđenja
točne trase planirati građevine koji se mogu graditi
izvan građevnog područja (GP) i ne može se
određivati prostor za razvoj naselja (neizgrađeni dio
GP). Infrastruktura koja prati ili pripada sustavu
načelno utvrđene trase može se planirati samo zajedno
s utvrđivanjem predmetne trase.
Iznimno se u prostorima određenih ovom
točkom mogu dozvoliti zahvati nužne rekonstrukcije
postojećih, legalno izgrađenih građevina koji se vrše u
svrhu osiguranja sigurnosti, te osnovnih higijensko sanitarnih uvjeta korištenja kao i planirati
infrastruktura koja nije u funkciji uz uvjet usklađenja s
zahtjevima koridora kojeg prelazi.

(8)
Sve dalekovode treba graditi izvan građevnih
područja i funkcionalnih cjelina izvan građevnih
područja, racionalno koristiti prostor, izbjegavati
područja šuma i zaštićene cjeline povijesne i prirodne
vrijednosti te vrijednosti krajobraza. Postojeće
nadzemne dalekovode unutar građevnih područja

(12)
Građevine od važnosti za Državu i Županiju
koje se grade ili rekonstruiraju unutar građevnih
područja naselja planiraju se prema funkcionalnim
potrebama i usklađenjem s drugim korisnicima
prostora, a površina zahvata je pobliže određena u
ovom Prostornom planu uređenja općine (PPUO)

(6)
Prostor koridora može se smanjiti na stvarni
koridor obostrano ili jednostrano na dionicama gdje
postoje određene granice koje se ne mogu prelaziti,
kao što su to granice zaštićenih područja, šuma, voda,
vodnog dobra ili izrazito nepogodnog tla, postojećih
izgrađenih dijelova naselja i konfiguracije terena,
koje ne omogućavaju pomak trase.
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odnosno stručnom podlogom u postupku izdavanja
akta uređenja prostora.

a)
b)

4.2.2. GRAĐEVNA PODRUČJA NASELJA
4.2.2.1. Opće odredbe
Članak 6.
(1)
Izgrađenim djelom građevnog područja
smatraju se sve izgrađene i namjeni privedene čestice
unutar tog područja u skladu s planovima koji su važili
do stupanja na snagu Prostornog plana Brodskoposavske županije i neizgrađene površine veličine
najviše do 0,5 ha koje graniče s izgrađenim česticama
unutar formirane cjeline naselja, a koje se mogu
priključiti na postojeću infrastrukturu i javne
površine.
(2)
Neizgrađeni dio građevnog područja su
površine predviđene za novu izgradnju i uređenje
zemljišta u svrhu formiranja novih građevnih čestica i
javnih površina te preostale neizgrađene površine.
Neizgrađeni dio građevnog područja su i dijelovi
neizgrađenih čestica u čijoj se dubini planom predviđa
formiranje novih građevnih čestica i novih ulica.

c)
d)

e)

Broj: 4

predjeli za stanovanje (obiteljske stambene
zgrade),
predjeli za gospodarske, ugostiteljskoturističke, servisne, uslužne i slične
djelatnosti, sve bez štetnih utjecaja na okoliš,
prometne građevine i pojasevi,
predjeli za infrastrukturne i komunalne
građevine i uređaje sve bez štetnih utjecaja na
okoliš,
predjeli za parkovne površine, športskorekreacijske površine, dječja igrališta i slične
površine.

(7)
Neizgrađene površine predviđene za novu
izgradnju i uređenje zemljišta površine veće od 2 ha
mogu se privoditi namjeni samo uz donošenje
Urbanističkog plana uređenja
(UPU) ili Detaljnog
plana uređenja (DPU) i uz prethodno uređenje
zemljišta, pri čemu se tim planom moraju obuhvatiti
najmanje
funkcionalne cjeline zajedničkih
obilježja, uređenja zemljišta i drugih zajedničkih
elemenata zahvata u prostoru te povezivanja s ostalim
dijelovima naselja.

Članak 7.
(3)
Razgraničenje po namjeni unutar naselja vrši
se, Urbanističkim planom uređenja (UPU) i Detaljnim
planom uređenja (DPU), a za područja za koja se ne
donose ti planovi razgraničenje se vrši na temelju
odredbi za provođenje ili grafičkom prikazu namjene
površina u Prostornom planu uređenja općine i to za
mješovitu namjenu s odredbama o funkcijama koje
mogu biti unutar te namjene, za gospodarsku i
komunalnu namjenu, šport i rekreaciju, javne funkcije
i javne površine te za površine na kojima se
primjenjuju posebni uvjeti korištenja i zaštite
prostora.

Građevna čestica s građevinama koje su
započete ili izgrađene sukladno pravomoćnom aktu s
pravom gradnje prije stupanja na snagu ovog Plana ili
su izgrađene do 15. veljače 1968. god., koja je ostala
izvan utvrđenih građevnih područja naselja, a njen
smještaj nije suprotan kriterijima određenim ovim
odredbama, smatrat će se izdvojenim dijelom
građevnoga područja za koja vrijede ista pravila kao
da je u građevnom području.

Članak 8.
(4)
Građevna područja naselja prikazana su i
utvrđena na grafičkim listovima br. 4. “Građevna
područja naselja ” (4 -1. do 4 - 4.).
(5)
a)
b)

Planom su određena
izgrađena građevna područja naselja i
planirana (neizgrađena) građevna područja
naselja.

(6)
U građevnim područjima naselja mogu se
uređivati:

(1)
Parceliranje, projektiranje i izgradnja
građevina u naseljima moguća je
a)
isključivo unutar planiranih građevnih
područja naselja,
b)
u skladu s odredbama ovoga Plana i
c) i
sključivo u skladu s planiranom namjenom.
(2)
Do donošenja ovim Planom predviđenih
prostornih planova (UPU ili DPU), primjenjuju se i za
te prostore odredbe ovoga Plana, osim ako nije
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4.2.2.3. Građevna i regulacijska linija i udaljenosti od
susjeda

(3)
U građevnom području naselja ne smiju se
graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili
upotrebom (neposredno ili posredno) ugrožavale
život i rad ljudi u naselju ili ugrožavale vrijednosti
čovjekove okoline, niti se smije zemljište uređivati ili
koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.
(4)
U građevnom području naselja zgrade se
mogu graditi kao samostojeće, poluugrađene zgrade
(«dvojne») ili ugrađene zgrade («niz»).

Članak 9.
(1)
Na području za koje nije planirana izrada
UPU-a ili DPU-a, uvjeti uređenja prostora za zgrade
društvenih djelatnosti mogu se utvrditi samo u slučaju
ako se građevne čestice nalaze uz već uređenu javnu
prometnu površinu koja omogućuje kolni prilaz i
pješački pristup.
(2)
Ukoliko nema prilaza javnom prometnom
površinom potrebno je za novo planirane površine za
društvene djelatnosti izraditi detaljni plan uređenja za
područje u kojem se planira područje društvene
namjene uključivo i za javno prometnu površinu u
funkciji prilaza toj površini kao i za građevne čestice
koje graniče s tom površinom. Potreba izrade
detaljnog plana uređenja utvrditi će se Programom
mjera za unapređenje stanja u prostoru općine.

4.2.2.2. Građevna čestica
Članak 10.
(1)
Građevnom česticom (česticom) smatra se
zemljište, koje po površini i obliku odgovara uvjetima
ovoga Plana utvrđenim za izgradnju građevina, a ima
pristup s javne prometne površine koja je najmanje
širine 4,0 metra (iznimno 3,00 metra u već izgrađenim
dijelovima naselja).
(2)
Kad se osigurava takav prilaz onda on može
biti dug najviše 50 metara i uz uvjet je sastavni dio
jedinstvene građevne čestice i da se kao takav ne može
više koristiti za prilaz drugim građevnim česticama.

Članak 11.
(1)
Regulacijska linija odvaja javnu površinu od
privatne (u smislu režima korištenja). Građevna linija
određuje mjesto na kojemu se građevina mora graditi.
Određuje se da udaljenost građevne linije od
regulacijske linije bude najmanje 5,0 m.
(2)
Od odredbe iz prethodnoga stavka ovoga
članka može se odustati ako se građevna linija
planirane zgrade prilagođuje građevnim linijama
izgrađenih (postojećih) zgrada u izgrađenome dijelu
naselja ili ako se radi o obnovi i rekonstrukciji
postojećih zgrada u već izgrađenim dijelovima
naselja.

Članak 12.
(1)
Kuće koje se grade na samostojeći način
mogu se graditi na udaljenosti najmanje 3m od međa
susjednih građevnih čestica. U tom slučaju kuće mogu
imati otvore na svim pročeljima. Ako zgrada ima
istake (balkon, terasa, stube i sl.) i oni moraju isto tako
biti najmanje 3m udaljeni od susjednih međa.
Uvažavajući lokalne tradicijske uvjete građenja, kuće
koje se izgrađuju na samostojeći način na česticama
užim od 16m iznimno se mogu graditi i na udaljenosti
manjoj od 3m od jedne međe susjedne građevne
čestice, odnosno i na samoj međi jedne susjedne
građevne čestice. U tom slučaju se takva zgrada gradi
prema uvjetima za poluugrađenu zgradu i ne smije
imati otvore niti istake, balkone, terase i sl. na pročelju
prema susjednoj građevnoj čestici od koje je udaljena
manje od 3m.
(2)
Udaljenost od bočnih međa mjeri se od
vertikalne (tlocrtne) projekcije najistaknutijeg dijela
kuće na tlo (ne računajući projekciju strehe).
(3)
Udaljenost između slobodno stojećih zgrada
na susjednim građevnim česticama u planiranom
području naselja ne smije biti manja od:
a)
6,00 metara u planiranim izgrađenim
dijelovima naselja za obiteljske stambene
građevine najveće katnosti P0+P+1+Pk,
b)
8,00 metara u planiranim izgrađenim
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dijelovima naselja za sve ostale građevine.
(4)
a)

b)

c)
d)

(5)

Zgrada se može graditi na međi:
u slučaju kada se radi o izgradnji zamjenske
legalno izgrađene građevine u istom gabaritu
(tlocrtnom i visinskom),
u slučaju kada se radi o izgradnji
poluugrađene kuće (prislonjene uz već
postojeću ili planiranu susjednu građevinu)
na međi,
u slučaju izgradnje niza zgrada u planiranom
građevnom području naselja,
na zidu kuće građene na međi susjedne
građevne parcele ne smije biti nikakvih
otvora ili istaka.
U slučaju kad se zgrada gradi na bočnoj međi,
tada se ona smatra ugrađenom ili
poluugrađenom i moguće je na susjednoj
međi izgraditi zgradu na isti način. U tom
slučaju bočni zid mora bit izveden bez
ikakvih otvora i kao vatrootporan zid, a
sljeme krova mora biti obvezno okomito na tu
među susjedne građevne čestice.

4.2.2.4. Visina
Članak 13.
(1)
Ukupna visina kuće mjeri se na od konačno
zaravnatog i uređenog terena na njegovom nižem
dijelu do sljemena krova (ili do ravnog krova).
(2)
Visina krovnog vijenca kuće mjeri se po
pročelju kuće od kote konačno zaravnatog i uređenog
terena uz zgradu na njegovom najnižem dijelu.
(3)
Visina kuće, odnosno broj razina određuje se
ovim Planom obvezno s dva čimbenika od kojih oba
moraju biti zadovoljena. To su:
a)
broj razina (etaža) kuće i
b)
visina do krovnog vijenca kuće.
(4)
a)
b)

c)

Razine (etaže) kuće su:
Podrum koji se označava skraćeno s «P0»,
Prizemlje se označava skraćeno s «P» sa
kotom konstrukcije poda do 1,2m iznad kote
uređenog terena,
Kat (tipični) označava skraćeno s arapskom

d)
•

•
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brojkom. Pod katom se smatraju etaže
građevine koje slijede iznad prizemlja
Potkrovlje koje može biti:
nekorisno potkrovlje (tavan), koje se u
navođenju katnosti kuće ne označava i ne
može imati nadozid,
korisno potkrovlje uređeno za stanovanje ili
radni prostor se označava oznakom «Pk» i
može imati nadozid do visine od 0,9 m.

(5)
Najveća dozvoljena visina krovnog vijenca
obiteljske kuće iznosi 8,5m mjereno od
najnižeg dijela terena uz zgradu.
(6)
Nije dozvoljena veća visina nadozida
korisnog potkrovlja od propisane ovim Odredbama,
jer time korisno potkrovlje (Pk) postaje puni stambeni
kat (etaža), usprkos poštivanja visina do vijenca
propisanog ovim člankom, te dolazi do neprimjerenih
oblikovnih rješenja otvora na tako dobivenom
stambenom katu (etaži).
(7)
U izgrađenom građevnom području, koje je
pod zaštitom, moguće je izvesti korisno potkrovlje
(Pk) ako je u skladu s konzervatorskim uvjetima, s
izričito navedenim iznimkama u odredbama ovoga
Plana i s odredbama detaljnijeg prostornoga plana.
(8)
Ako se zgrada nalazi na kosom terenu ulaz u
zgradu može biti smješten na bilo kojoj razini (etaži)
kuće. Činjenicom da je ulaz po visini na nekoj drugoj
razini (etaži) kuće toj razini kuće ne daje pravo da
bude smatrana prizemljem kuće i da se razine ispod
nje smatraju etažama podruma (P0) (prvom, drugom
itd.), a iznad nje katovima (+1), itd. Različit položaj
ulaza u zgradu po visini ne mijenja ovim odredbama
određeni broj razina (etaža) zgrade, niti njenu
apsolutnu dozvoljenu visinu iskazanu u metrima.
4.2.2.5. Oblikovanje
4.2.2.5.1. Oblik naselja
Članak 14.
(1)
Gustoća naseljenosti (broj stalno naseljenih
stanovnika unutar građevnog područja) u naseljima ne
bi trebala biti veća od 20 st/ha.
(2)
Da bi se očuvala tradicijska slika naselja,
ovim Planom je zadržana pretežito linijska
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izgrađenost svih naselja, uz uvažavanje potreba
praćenja osobitosti terena.

4.2.2.5.2. Oblikovanje zgrada
Članak 15.
(1)
Arhitektonsko oblikovanje zgrada mora se
prilagoditi postojećem slavonskom ambijentu. Kuće
treba oblikovati u skladu s lokalnim tradicijskim
oblicima, bojama i materijalima. Arhitektonsko
oblikovanje zgrada valja uskladiti s krajobrazom i s
tradicijskom slikom naselja:
a)
Tlorisne i visinske dimenzije građevina,
oblikovanje pročelja, pokrovi i nagibi
krovišta, te građevni materijali, osobito
unutar postojećih središta tradicijskih naselja,
moraju biti u skladu s tradicijski korištenim
materijalima, u skladu s okolnim
građevinama, krajobrazom i načinom
građenja na tom području;
b)
Građevine koje se izgrađuju kao
poluugrađene ili građevine u nizu moraju
činiti arhitektonsku cjelinu;
c)
Na kosom krovu dozvoljena je izgradnja
nadozidanih jednostrešnih i dvostrešnih
istaka s krovnim prozorima te kosih krovnih
prozora u ravnini krova;
d)
Sljeme krovišta mora biti okomito na
susjedne građevne čestice u slučaju građenja
poluugrađenih i ugrađenih zgrada;
e)
Dulja strana kuće na nagnutom terenu preko
15% mora se postaviti usporedno sa
slojnicama, osim u već izgrađenim
dijelovima naselja;
f)
Krovišta moraju biti kosa, u pravilu
dvostrešna, tradicijskoga nagiba između 18o i
30o stupnjeva. Građevine mogu imati i ravan
krov na dijelu tlocrta kuće. Tada se taj krov
koristi kao ne natkrivena terasa.
g)
Nagib jednostrešne krovne plohe
nadozidanih krovnih istaka može biti od 130
do 250;
h)
Krovište (kosi krov) mora biti pokriveno
crijepom. Korištenje valovitog salonita se
iznimno može dozvoliti samo za pokrivanje
gospodarskih zgrada u stražnjem dijelu
građevne čestice.
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(2)
Na uličnom pročelju moguća je gradnja terasa
dubine do 3m i balkona najvećeg dozvoljenog istaka
1m, ako je zgrada udaljena od regulacijske linije
najmanje 5,0m. Udio površine istaka na pročelju može
biti najviše do 30% površine tog pročelja kuće.
(3)
U iznimnim slučajevima moguće je građenje
zgrada s ravnim krovom i to javnih zgrada i pomoćnih
zgrada. Ravan krov je moguć na pomoćnim
zgradama, kada su one prislonjene uz glavnu
građevinu, te se ravno krovište koristi kao prohodna
terasa koja je povezana s najmanje jednom
prostorijom u glavnoj građevini.

4.2.2.5.3. Krovište
Članak 16.
Ako se izvodi istak vijenca krova kuće onda je
on s istakom do 0,50 m od ravnine zidova pročelja
kuće. Krovni prepust na zabatu može biti do 0,75 m.
Preporuča se izvedba vijenca u skladu s lokalnim
tradicijskim rješenjima.

Članak 17.
(1)
Nije dozvoljeno mijenjati nagib krovne plohe
od vijenca do sljemena, jer cijela krovna ploha mora
biti istovjetnoga nagiba. Može se odstupiti samo u
širini krovnih nadozidanih istaka ("belvedere") u
kojemu slučaju taj dio krovne plohe ima manji nagib,
koji može završiti na sljemenu krova ili prije njega.
(2)
Krovni istaci smiju zauzimati najviše 30%
vertikalne projekcije krovne plohe.

4.2.2.5.4. Uređenje građevne čestice
Članak 18.
(1)
Uređenju okoliša i zaštiti krajobraza treba
posvetiti osobitu pozornost. Treba sačuvati zatečen
vrijedan biljni nasad. U uređenju okoliša treba
primjenjivati autohtono raslinje.
(2) Teren oko kuće, potporni zidovi, terase i slično
moraju se izvesti tako da ne narušavaju izgled naselja,
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te da se ne promijeni prirodno oticanje vode na štetu
susjednoga zemljišta i susjednih zgrada. Izgradnja
potpornih zidova (podzida) dozvoljava se samo prema
postojećim okolnim prilikama. Ne preporuča se
izgradnja podzida viših od 1,5 m.
(3)
Lokacijskim uvjetima za gradnju zgrada
kojima osnovna namjena nije stambena, odredit će se
odgovarajući uvjeti za uređenje neizgrađenih dijelova
građevne čestice.

4.2.2.5.5. Ograde, živice, vrtovi

Broj: 4

obilježja (reklamni panoi, oglasne ploče, reklamni
stupovi i sl.) kao i urbana oprema.
(2)
Za postavu kioska, pokretnih naprava i drugih
konstrukcija privremenih obilježja iz stavka 1. ovoga
članka izdaju se lokacijski uvjeti u skladu s zakonima i
propisima donesenim na temelju tih zakona.
(3)
Kioskom se smatra estetski oblikovana
privremena zatvorena građevina lagane konstrukcije
koja se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi te
postaviti pojedinačno ili u grupama, tlocrtne površine
do 12 m2, a visine jedne etaže bez mogućnosti gradnje
potkrovlja ili podruma.

Članak 19.
(1)
U izgradnju i oblikovanje ograda treba
ugraditi duh slavonskih običaja. Ograda građevnih
čestica može biti drvena, ožbukanoga drugoga
građevnog materijala ili u kombinaciji sa živom ili
metalnom ogradom. Najveća ukupna visina ograde
može biti do 1,8 m. Puni (zidani) dio ograde može biti
visok najviše 1,0 m. Nisu dozvoljene montažne
betonske ograde na uličnoj međi.
(2)
Iznimno su moguće žičane ograde, obvezno
sa živicom s unutarnje strane građevne čestice. Vrste i
način postavljanja ograda treba uskladiti s Odlukom o
komunalnom redu.
(3)
U vrtovima i voćnjacima ne treba pretjerano i
bez razloga saditi uneseno (egzotično) bilje, kao ni
ono uobičajeno i prečesto viđeno u velikim
gradovima, a koje je strano slavonskom krajobrazu.
(4)
U predvrtovima, između ceste (ulice) i kuće,
preporuča se sadnja ukrasnoga grmlja.
(5)
Ograda se postavlja na među, s unutrašnje
strane čestice.

4.2.2.5.6. Kiosci (sjenice) i pokretne naprave
Članak 20.
(1)
Unutar granice obuhvata Plana, unutar i izvan
građevnih područja i djelomično na javnim
površinama mogu se postavljati kiosci (sjenice),
pokretne naprave i druge konstrukcije privremenih

(4)
Pokretnim napravama smatraju se stolovi,
klupe, stolice, automati za prodaju napitaka i slične
robe, hladnjaci za sladoled, ugostiteljska kolica, peći
za pečenje plodina, drvena spremišta za priručni alat i
materijal komunalnih organizacija, sanduci za
čišćenje obuće, vage za vaganje ljudi, sanduci za
glomazan otpad i slične naprave, pokretne ograde i
druge naprave, postavljene ispred zgrada s
ugostiteljskom odnosno zanatskom namjenom, te
šatori u kojima se obavlja promet robom, ugostiteljska
djelatnost, i slični zabavni sadržaji, prijenosni WC-i i
sl. Pokretne naprave se postavljaju temeljem zakona i
propisa donesenih na temelju tih zakona.
(5)
Kiosci se mogu postaviti na javne površine
(javne zelene površine, građevne čestice javnih
sadržaja i sl.) i to u neposrednu blizinu javne prometne
površine, ali izvan cestovnih pojasa.
Postavljaju se tako da prednja strana kioska (tamo
gdje je prodaja), zajedno s prodajnim pultom bude
najmanje 60 cm uvučena od javne površine
(regulacijske linije). Prostor ispred kioska, kao i dio
prostora kojim se dolazi do ulaska u kiosk mora se
popločiti. Pored kioska, vlasnik kioska, je dužan
postaviti koš za otpatke i voditi brigu o
pravovremenom pražnjenju istoga.
(6)
Svaki pojedini kiosk ili pokretna naprava, kao
i grupa kioska, mora biti smještena tako da ni u kojem
pogledu ne umanjuju preglednost prometa, ne ometa
promet pješaka i vozila, ne narušava izgled prostora,
ne otežava održavanje i korištenje postojećih
pješačkih, prometnih i komunalnih građevina.
(7)

Kiosk se mora moći priključiti na
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niskonaponsku električnu mrežu. U kiosku se mogu
pripremati prehrambeni proizvodi ako kiosk ima
osiguran komunalni ili vlastiti sustav vodoopskrbe i
odvodnje.
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4.2.3.1.2. Garaže
Članak 22.
(1)
Na građevnim česticama garaže se grade u
sklopu glavne građevine ili odvojeno od nje.

4.2.3. PROMETNI UVJETI
4.2.3.1.1. Parkirališta - opći uvjeti
Članak 21.
(1)
Na svakoj građevnoj čestici namijenjenoj
izgradnji neke građevine mora se osigurati smještaj
osobnih vozila. Od ovoga se može odstupiti samo kod
legalno izgrađenih građevina ili na slobodnim
građevnim česticama u izgrađenim dijelovima
građevnih područja naselja gdje to prostorno nije
moguće više ostvariti.
(2)
Parkiralište se ne smije predvidjeti duž
postojeće prometnice na način da se time sužuje
kolnik ili da se ne onemogući prolaz pješaka (potrebno
je osigurati pločnik najmanje širine 1 metar).
(3)
Na građevnoj čestici obiteljske stambene
kuće obvezno treba osigurati jedno
garažnoparkirališno mjesto (GPM) po planiranom
stanu.
(4)
U slučaju da se unutar kuće predviđa, ili se
već nalazi, neki poslovno-trgovačko ili sličan sadržaj,
koji zahtijeva dostavu, obvezno treba osigurati prostor
i za zaustavljanje dostavnog vozila te određeni broj
parkirališnih mjesta, u ovisnosti o veličini poslovnog
prostora, na samoj građevnoj čestici. Ako nije moguće
ovakvo rješenje onda treba izvesti rezervirano
parkirališno mjesto unutar prometnoga pojasa ulice
(ako širina ulice to dozvoljava), ili treba izvesti
rezervirano parkirališno mjesto kao ugibalište.
Nikako se ne dozvoljava rješavanje ovakvoga s
običnim zaustavljanjem dostavnih vozila na
prometnom dijelu ulice. U slučaju da se ne mogu
ispuniti navedeni uvjeti iz čl. 21., nije moguće izdati
akt uređenja prostora za izgradnju kuće navedene
namjene i prometnog rješenja.

(2)
Garaže, odnosno garažno-parkirališna
mjesta, smiju se izgraditi unutar prizemlja
(razizemlja), ili podruma stambene kuće, ili u sklopu
pomoćne građevine. Ako se garaža izvodi u podrumu,
otvorenost dijela pročelja podrumske etaže može biti
samo u širini pristupne rampe, odnosno širine
garažnih vrata.
(3)
Izgradnja garaža za osobna vozila može se
izuzetno dozvoliti na regulacijskoj liniji, ako je
građevna čestica već izgrađena i nema bolje
mogućnosti, ako je terenski nepodesna, odnosno
strma, pa ne postoji mogućnost njene izgradnje u
okviru kuće ili u dubini čestice. U ovom slučaju ne
dozvoljava se mogućnost da se garažna vrata otvaraju
prema van tako da zatvore pješački prolaz.
(4)
Ako se garaža izvodi kao pomoćna
samostojeća građevina tada ona smije imati
konstruktivnu visinu najviše 3,20 m. Valja je uskladiti
s arhitektonskim oblikovanjem stambene kuće na
vlastitoj građevnoj čestici sa zgradama na susjednim
građevnim česticama.
(5)
Prostor ispred garaže, namijenjene osobnom
vozilu, u načelu se koristi za vanjsko parkiranje vozila
na građevnoj čestici. Najveća dozvoljena veličina
garaže utvrđuje se sa 3,50 x 6,00 m (neto) za
jednostruku, 6,00 x 6,00 m za dvostruku garažu,
odnosno 3,00 m u širinu za svaku daljnju garažu.

4.2.3.2. Ostale građevine
Članak 23.
(1)
Na građevnim česticama mogu se postavljati i
graditi i druge građevine za koje se prema posebnim
propisima ne izdaje lokacijska dozvola i za koje se
prema posebnom zakonu ne izdaje građevinska
dozvola.
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4.2.4. KOMUNALNO OPREMANJE
4.2.4.1.1. Odlaganje kućnog otpada
Članak 24.

(1)
Na građevnim česticama potrebito je urediti
prostor za kratkotrajno odlaganje kućnog otpada, ako
je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje
treba biti lako pristupačno s javne prometne površine i
treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.
(2)
Kod stambeno-poslovnih zgrada i zgrada s
uslužnim djelatnostima mjesto za odlaganje otpada
treba biti predviđeno u sklopu kuće. Iznimno se može
dozvoliti odlaganje i izvan kuće, ako to iz opravdanog
razloga nije moguće osigurati u zgradi, ali mora biti na
građevnoj čestici mora biti arhitektonski oblikovano i
usklađeno sa zgradom. Za spremnike (odvojeno
sakupljanje otpada - papir, staklo, plastika i dr.) treba
predvidjeti prikladno, ali vizualno ne jako izloženo
mjesto.
(3)
Odlaganje otpada je moguće i van građevnih
čestica, ali tada to mora biti u spremnike koji se
postavljaju na javnim površinama. Mjesta za postavu
spremnika utvrđuje Općinska komunalna služba.
Svojom postavom spremnici ne smiju dovoditi u
opasnost sigurno odvijanje kolnog i pješačkog
prometa, te ih treba postaviti tako da što manje
narušavaju estetski izgled javnoga prostora (ulice ili
trga). Spremnici se nikako ne smiju postavljati na
javne zelene ili parkovne površine, kao niti na uređena
parkirališta. Površina za postavu spremnika mora biti
popločena/asfaltirana i lako pristupačna s javne
prometne površine

4.2.4.1.2. Priključak na komunalnu infrastrukturu
Članak 25.
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priključuju se na komunalnu infrastrukturnu mrežu u
skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba s
javnim ovlastima.
(3)
Vodovodna i ostala okna trebaju biti
izgrađena u razini dovršenoga zaravnatog terena.

4.2.4.1.3. Priključak na električnu mrežu
Članak 26.
(1)
Kuće na građevnim česticama priključuju se
na niskonaponsku električnu mrežu na način kako to
propisuje nadležna pravna osoba s javnim ovlastima
za opskrbu električnom energijom.
(2)
U povijesnim dijelovima pojedinih naselja
(koji su registrirani, predloženi za zaštitu ili se štite
ovim Planom) priključak na niskonaponsku mrežu
treba se izvesti podzemno. Podzemni priključak je
poželjan i u svim ostalim naseljima, a obvezu izvedbe
podzemnog priključka utvrđuje općina u skladu s
posebnim propisima i uvjetima koje propisuju
nadležne pravne osobe s javnim ovlastima za
distribuciju električne energije.

4.2.4.1.4. Odvodnja
Članak 27.
(1)
Kuće na građevnim česticama priključit će se
na javni sustav odvodnje na način kako to propisuje
pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za mjesnu
odvodnju.
(2)
Na području gdje nije izgrađena kanalizacija,
a do izgradnje iste, na građevnoj čestici treba izgraditi
nepropusne septičke jame . Najmanja udaljenost
potpuno ukopane septičke jame od ruba građevne
čestice smije biti 3,0 metra.

(1)
Priključci na infrastrukturnu mrežu moraju
biti izvedeni tako da ne narušavaju estetski izgled
uličnih (ili s ulice vidljivih) pročelja zgrada (osobito je
to važno kod zgrada koje su označene kao spomenici
kulture). Pri tome se misli prvenstveno na vidljivu
infrastrukturu.

(3)
Za gradnju gospodarske građevine, u kojoj se
obavljaju djelatnosti koje zagađuju okoliš, u
određivanju lokacijskih uvjeta treba odrediti posebne
mjere zaštite okoliša vezane za način rješavanja
odvodnje otpadnih voda.

(2)

(4)

Kuće (građevine) na građevnim česticama

Oborinsku vodu s javnih prometnih i ostalih
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izgrađenih površina naselja treba odvoditi odvojenim
sustavom odvodnje, nakon izgradnje mjesne
kanalizacije priključiti na istu. Otpadne vode obvezno
pročistiti prije ispusta u okolnu površinu ili vodotoke
prema vodoprivrednim uvjetima. Način zaštite i vrstu
prečišćavanja utvrdit će nadležne službe za područje
općine.
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gradit će se u skladu s vodno gospodarskim uvjetima.
Prostor pojasa vodotoka, odnosno zemljišni pojas uz
njega, mora ostati pristupačan za sve stanovnike.
(2)
Zabranjuje se podizanje ograda i potpornih
zidova, odnosno izvođenje drugih radova koji bi
mogli ugroziti korito vodotoka (samu obalu, ili
vodenu površinu) na bilo koji način.

Članak 28.
Članak 30.
4.2.4.1.5. Vodoopskrba
4.2.4.1.7. Zaštita od požara
(1)
Kuće na građevnim česticama priključuju se
na javnu vodoopskrbnu mrežu na način kako to
propisuje nadležna pravna osoba s javnim ovlastima
za vodoopskrbu.
(2)
Dok se ne izvede javna vodovodna mreža na
nekom području korisnik kuće je dužan riješiti
opskrbu pitkom vodom iz cisterne na građevnoj
čestici, iz bunara ili zajedničkog izvora ili spremišta
pitke vode.
(3)
Uređaji koji služe za opskrbu pitkom vodom
(bunari i dr.) moraju biti izgrađeni i održavani prema
postojećim propisima. Moraju biti izvedeni na
propisanoj udaljenosti od postojećih septičkih jama,
gnojišta te otvorenih kanalizacijskih odvoda i sl.
(4)
Bunari se moraju graditi od nepropusnoga
materijala i to 50 cm iznad razine terena te 20 cm ispod
najnižega vodostaja podzemne vode. Dubina bunara
odredit će se prema razini podzemne vode, ali ne smije
biti manja od 7,0 m od površine terena. Unutarnje
stjenke bunara moraju biti zaglađene do dubine
najmanje 4,0 m ispod površine terena. Bunar mora biti
pokriven nepropusnom pločom. Na ploči se treba
izvesti povišeno "grlo" za moguću postavu crpke i
uzdignuto okno za ulaz u bunar. Najmanja udaljenost
bunara ili potpuno ukopane cisterne od ruba građevne
čestice smije biti 1,00 metar.

Članak 29.
4.2.4.1.6. Vodno gospodarstvo
(1)
Građevine na građevnim česticama, koje se
jednim dijelom naslanjaju na granicu pojasa vodotoka

(1)
Sve građevine, koji se grade na poluugrađen
ili ugrađen način moraju biti međusobno odvojene
vatro-otpornim zidom koji mora nadvisiti krovne
plohe za 50 cm, ili mora konstruktivnom izvedbom od
negorivog materijala onemogućiti prijenos požara na
susjednu poluugrađenu zgradu.
(2)
Sve kuće moraju biti izgrađene od čvrstoga
građevnoga materijala, uz poštivanje svih zakona,
pravilnika i normi zaštite od požara.
(3)
Ako se koristi drvena građa tada ona mora biti
zaštićena premazom koji će joj osigurati
zadovoljavanje osnovnih protupožarnih uvjeta.

4.2.5. OBITELJSKE KUĆE
4.2.5.1. Veličina, visina i oblik obiteljske kuće
Članak 31.
(1)
Primjenjuju se članci od 6. do 30. (Opće
odredbe).
(2)
Pod obiteljskom kućom podrazumijeva se
građevina određena Zakonom o gradnji. U smislu
namjene kuće, najmanje 50% bruto površine
obiteljske kuće mora biti namijenjeno stanovanju, a
ostali dio može biti namijenjen za poslovni prostor
tihe djelatnosti koja ne zagađuje okoliš.
(3)
Na jednoj građevnoj čestici, namijenjenoj
obiteljskoj stambenoj izgradnji, mogu se graditi
građevine koje čine jednu funkcionalnu cjelinu:
a)
jedna osnovna građevina stambene namjene

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 426

b)
c)

(obiteljska kuća),
pomoćna građevina (garaža, spremište,
kotlovnica, drvarnica i sl.).
gospodarske građevine - građevine za
obavljanje tihog i objekti u službi obiteljskog
gospodarstva.

b)

Članak 32.
4.2.5.1.1. Oblik obiteljske stambene kuće
c)
(1)
Preporučuju se tradicijski tlocrti obiteljske
stambenih zgrada u obliku pravokutnika i
jednostavnoga volumena. Ti oblici imaju ishodište u
tradicijskom graditeljstvu Slavonije.
(2)
Ne preporuča se kvadratični tlocrtni oblik
obiteljske stambene kuće. Međusobni odnos stranica
tlocrta trebao bi biti između 1:1,5 do 1:2,0.
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dijelovima naselja (širina nove građevne
čestice na građevnoj liniji ne smije biti manja
od 12m u izgrađenom dijelu naselja, niti
manja od 14m u neizgrađenom dijelu
naselja),
za građenje poluugrađene kuće: 450 m2 u
planiranim, a 250 m2 u već izgrađenim
dijelovima naselja (širina nove građevne
čestice na građevnoj liniji ne smije biti manja
od 10m u izgrađenom dijelu naselja, niti
manja od 12m u neizgrađenom dijelu naselja,
za građenje ugrađene kuće: 300 m2 u
planiranim, a 200 m2 u već izgrađenim
dijelovima naselja (uz uvjet da širina nove
građevne čestice na građevnoj liniji ne smije
biti manja od 8,00 m).

(2)
Najmanja površina građevne čestice
namijenjena gradnji obiteljskih kuća mora zadovoljiti
osnovne uvjete suvremenoga stanovanja,
podrazumijevajući i sve higijensko-tehničke
standarde.

Članak 33.
4.2.5.1.2. Visina i katnost kuće

(3)
Preporuča se odnos širine prema dubini
građevne čestice otprilike 1:2, ili više.

(1)
Najveća dozvoljena visina do ruba krovnog
vijenca za Po+P+1+Pk iznosi 8,1 metara od konačno
zaravnatog terena.

(4)
Uvjeti iz stavka 1. do 3. ovoga članka ne
primjenjuju se za već oblikovane građevne čestice u
izgrađenim dijelovima građevnih područja.

Članak 34.

Članak 36.

(1)
Konstruktivna visina podruma (P0) obiteljske
kuće i svih ostalih razina (P, katovi iznad prizemlja)
smije biti najviše do 3,0 m ako nije drugačije
propisano ovim Planom.
(2)
Razmak gornjih kota stropnih konstrukcija ne
može odrediti da li je nešto podrumska ili neka druga
etaža.

(1)
Za građevne čestice planirane za građenje
obiteljskih kuća površine veće od 1500 m2 svi
obračunski parametri građenja izračunavaju se kao da
je čestica površine 1500 m2 (bez obzira na stvarnu
površinu građevne čestice koja može biti veća)
.
Članak 37.

4.2.5.2. Veličina i izgrađenost građevne čestice

(1)
Novo planirana obiteljska kuća ne može biti
manja od 60,0 m2 bruto razvijene površine.

Članak 35.
(1)
Veličina građevne čestice za građenje
obiteljske kuće ne može biti manja od:
a)
za građenje samostojeće kuće: 600 m2 u
planiranim, a 300 m2 u već izgrađenim

Članak 38.
(1)
U već izgrađenim dijelovima naselja, koja su
na grafičkom listu br. 4: “Građevna područja naselja i
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područja posebnih ograničenja za korištenje”
označena tamnije-žutom bojom, mogu se:
a)
graditi nove obiteljske kuće gdje je ukupna
izgrađenost zemljišta građevne čestice:
za samostojeće kuće do 30%,
za poluugrađene kuće do 40 %,
za ugrađene kuće do 50 %.
b)
sanirati (građevno popraviti), adaptirati
(građevno prilagoditi novoj ili postojećoj
namjeni), rekonstruirati (konzervatorski
obnoviti) i dograditi postojeće legalno
izgrađene obiteljske kuće. U tim slučajevima
ne smije se pogoršati zatečeno stanje u
pogledu osunčanja, odnosa prema susjedu i
sl., ali do najveće dozvoljene izgrađenosti
utvrđene u prethodnoj točki.

Članak 39.
(1)
Kod već legalno izgrađenih građevnih čestica
postojeća izgrađenost je ujedno i najmanja
izgrađenost.
(2)
Iznimno je moguća izgrađenost građevnih
čestica do 60% i to u slučajevima kada se radi o malim
česticama s već legalno izgrađenom glavnom
građevinom, a ovo povećanje izgrađenosti se odnosi
na potrebnu gradnju pomoćnih građevina, garaže za
osobno vozilo i sl.

4.2.5.3. Poslovni prostori
Članak 40.
(1)
Na građevnim česticama u postojećim i
planiranim obiteljskim kućama mogu se graditi i
otvarati poslovni prostori kako slijedi:
a)
trgovina,
b)
ugostiteljstvo,
c)
zanatstvo i osobne usluge,
d)
ostalo (odvjetništvo, odjeljenja dječjih
ustanova, uredi i predstavništva domaćih i
stranih tvrtki, intelektualne usluge i sl.).
(2)
Tihe i čiste djelatnosti mogu se obavljati u
sklopu obiteljske kuće, ukoliko postoje tehnički i
sanitarni uvjeti za njihovo obavljanje. Prostor za
skladištenje sirovina i gotovih ili polu gotovih
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proizvoda mora se osigurati unutar građevina na
građevnoj čestici ili na samoj građevnoj čestici.
Pristup dostavnim vozilima te njihovo parkiranje za
vrijeme utovara/istovara mora se osigurati na samoj
građevnoj čestici, izvan svih javnih prometnih
površina.
(3)
Bučne ili za stanovnike opasne djelatnosti ne
smiju se smještavati u predjelima stambene izgradnje.
To su djelatnosti koje zagađuju zrak, vodu, tlo ili
proizvode buku veću od zakonom dozvoljene za
stambena područja, kao i djelatnosti koje bi svojom
tehnologijom direktno ili posredno mogle utjecati na
zdravlje okolnih stanovnika (automehaničarske i
auto-limarske radionice, kovačke radionice i sl.)
(4)
Prostore u postojećim obiteljskim kućama
moguće je prenamijeniti u prostore iz točke (1) ovoga
članka samo ako se ispune posebni uvjeti
odgovarajućih propisa i pravilnika za obavljanje
određene djelatnosti, te se ispune uvjeti iz
odgovarajućih odredbi ovoga Plana.

4.2.5.4. Smještaj na građevnoj čestici
Članak 41.
(1)
Obiteljske kuće u pravilu se smještavaju
prema ulici, a pomoćne i gospodarske građevine po
dubini građevne čestice iza osnovne građevine.
(2)
Može se dozvoliti i drugačiji smještaj
građevina na građevnoj čestici ukoliko oblik terena i
oblik građevne čestice te tradicijski ustroj građevne
čestice ne dozvoljavaju način izgradnje određen u
prethodnom stavku ovoga članka.
(3)
Ako se na bočnoj strani kuće gradi balkon,
lođa ili prohodna terasa, njihov vanjski rub mora biti
udaljen najmanje 3,0 m od susjednih građevnih
čestica.
(4)
U slučaju izgradnje obiteljske kuće kad je
susjedna glavna zgrada građena na međi prema
predmetnoj čestici izgrađena i na regulacijskoj liniji i
ta nova obiteljska kuća mora se izgraditi na
regulacijskoj liniji.
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(1)
Na građevnoj čestici obiteljske kuće obvezno
treba osigurati najmanje jedno parkirališno ili garažno
mjesto za svaku stambenu i smještajnu jedinicu.
Parkiranje za potrebe poslovnih sadržaja treba riješiti
s 3-5 parkirališnih mjesta na 100 m2 poslovnog
prostora, odnosno prema posebnim propisima koji to
reguliraju.

4.2.5.5. Pomoćne i gospodarske građevine na
građevnim česticama namijenjenim gradnji
obiteljskih kuća
Članak 43.
(1)
U sklopu građevnih područja naselja, na
građevnim česticama namijenjenim obiteljskoj
stambenoj izgradnji, u sklopu zadanih vrijednosti
izgrađenosti građevne čestice mogu se uz osnovnu
građevinu graditi i:
a)
pomoćne građevine u domaćinstvu,
b)
gospodarske građevine u domaćinstvu za
proizvodnju bez izvora onečišćenja
c)
gospodarske građevine za proizvodnju
manjeg obima.
(2)
Pomoćne građevine u domaćinstvu su: garaže
za putničke automobile, drvarnice, nadstrešnice,
ljetne kuhinje, ostave sitnog alata, kotlovnice, sušare i
slične građevine koje služe za potrebe domaćinstava.
Mogu se graditi počevši od građevne linije osnovne
građevine prema dubini građevne čestice, ali ne na
manjoj udaljenosti od 5,0 m od regulacijske linije.
Samo se garaža može graditi na prostoru od građevne
linije do regulacijske linije (i to iznimno, ako postoje
valjani razlozi uzrokovani obličjem terena ili
naslijeđenom urbanom strukturom). U slučajevima
gradnje na međi, zid prema susjedovoj međi mora biti
vatrootporan. Krovna voda mora se slijevati na
vlastitu građevnu česticu. Materijalima i
oblikovanjem moraju biti usklađene sa stambenom
zgradom uz koju se grade.
(3)
Gospodarske građevine u domaćinstvu za
proizvodnju bez izvora onečišćenja jesu: staklenici,
plastenici, manje građevine za tih i čist rad za potrebe
domaćinstva i sl.
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(4)
Gospodarske građevine u domaćinstvu za
proizvodnju manjeg obima s izvorom zagađenja su
staje, svinjci, kokošinjci, kuničnjaci i sl. Način
izgradnje treba regulirati općinskom Odlukom o
komunalnom redu.
(5)
Površine građevina iz stavka 2., 3. i 4. ovog
članka ne smiju biti veće od 50% ukupne dozvoljene
površine izgradnje na čestici. Građevine većih
površina, ako se ukaže potreba za njima u budućnosti,
mogu se graditi isključivo unutar područja
gospodarske namjene predviđenih ovim Planom.
(6)
U sklopu građevnih područja naselja za koja
se planira donošenje prostornih planova niže razine
odredbe iz stavka 5. ovoga članka mogu se i detaljnije
odrediti.

Članak 44.
(1)
Sve pomoćne i gospodarske građevine u
domaćinstvu smiju se graditi u visini dvije nadzemne
etaže s visinom do krovnog vijenca od najviše 6,00
metara. Visinom vijenca smatra se kota gornjega ruba
stropne konstrukcije najviše etaže, odnosno vrha
nadozida potkrovne etaže, ako postoji nadozid. Visina
vijenca krova kuće mjeri se po pročelju kuće od kote
konačno zaravnatog i uređenog terena uz zgradu na
njegovom najnižem dijelu do samog krovnog vijenca.
(2)
Pomoćne i gospodarske građevine u
domaćinstvu, bez izvora onečišćenja mogu se graditi
kao samostojeće, poluugrađene:
a)
ako se građevina gradi na međi nagib krova
mora biti prema vlastitoj građevnoj čestici.
b)
najmanja udaljenost od susjednih međa
građevnih čestica iznosi 5,00 m, ako se
građevina gradi od drva i drugoga zapaljivoga
materijala i u njoj se sprema lako zapaljiv
materijal.
(3)
Ako pomoćne i gospodarske građevine imaju
otvore prema susjednoj građevnoj čestici,
moraju biti udaljene od te građevne čestice,
odnosno ruba čestice najmanje 3,00 m.
(4)
Ako je krov građevine nagnut prema javno
prometnoj površini ili prema susjednoj
građevnoj čestici krov mora obvezno imati
oluke i snjegobrane.
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(1)
Gospodarska građevina u domaćinstvu za
proizvodnju s izvorom onečišćenja mora biti udaljena
najmanje 3,00 metara od ruba susjedne građevne
čestice.
(2)
Postojeće legalno izgrađene pomoćne
građevine u domaćinstvu, te gospodarske građevine u
domaćinstvu za proizvodnju, koje su sagrađene u
skladu s prijašnjim propisima, mogu se građevno
prepravljati (obnavljati) u okviru svojih gabarita i ako
njihova udaljenost od susjedne građevne čestice ne
odgovara udaljenostima određenim u ovim
Odredbama ali uz obveznu primjenu propisa zaštite od
požara.

Članak 46.
(1)
U građevnim područjima naselja može se
predvidjeti prostor za smještaj građevina u funkciji
poljodjelstva, koje sa stambenim ili poslovnim
dijelom tvore funkcionalnu cjelinu i koje ne
ugrožavaju uvjete života u naselju. U gospodarskim
građevinama domaćinstva za proizvodnju s izvorom
onečišćenja - tovilišta (uzgoj i tov stoke i peradi) na
jednoj građevnoj čestici, odnosno u sklopu jednoga
poljodjelskoga domaćinstva, može se uzgajati ukupan
broj tovljenika koji je manji od propisanog prema čl.
15. Odredbi za provođenje prostornog plana Brodskoposavske županije i člankom 64. ovih odredbi za
provođenje (manji od propisanog maksimalnog
kapaciteta kuće određenog za udaljenost 100m od
naselja).

Članak 47.
(1)
Gnojišta moraju biti udaljena od stambenih
zgrada najmanje 15,0 m, a od građevina za opskrbu
vodom (izvori, bunari, cisterne i sl.) najmanje 30,0 m
vodeći računa o smjeru toka podzemnih voda, obliku
terena i sastavu tla.
(2)
Pčelinjaci moraju biti udaljeni najmanje 5,0
m od susjedne građevne čestice, ako su okrenuti toj
građevnoj čestici, a najmanje 3,0 m ako su okrenuti u
suprotnom smjeru.

4.2.6.
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VIŠESTAMBENE ZGRADE
Članak 48.

(1)
Primjenjuju se članci od 6. do 29. (Opće
odredbe).
(2)
Pod višestambenom zgradom podrazumijeva
se stambena ili stambeno-poslovna zgrada bruto
površine preko 400 m2 namijenjena stalnom
stanovanju i/ili radu, s više od tri samostalne stambene
jedinice u koje se ulazi iz jednoga zajedničkoga
pristupa (stubišta).
(3)
Višestambena zgrada iz stavka 2. ovoga
članka može se graditi unutar predjela za obiteljsku
stambenu izgradnju ili mješovite namjene. Visina
zgrada utvrđuje se najviše kao:
a)
Po+P+1+Pk ili 8,6m (1,2+3,5+3,0+0,9) do
ruba krovnog vijenca, odnosno tri pune razine
(etaže), koje čine podrum (P0), prizemlje (P) i
jedan kat (+1), te stambeno potkrovlje, ako
ima nadozid do propisane visine (Pk).
b)
Najveća konstruktivna visina prizemlja je
3,5m, a konstruktivna visina pojedinih
stambenih razina 3,0m.
(4)
Pri izgradnji nove višestambene zgrade u
novim građevnim predjelima, te prilikom veće
rekonstrukcije postojeće zgrade (osobito u slučaju
nadogradnje i dogradnje) unutar postojećeg
građevnog predjela nekog naselja, međusobna
udaljenost dvije višestambene zgrade, ako između
njih prolazi cesta, ili je ista predviđena ovim Planom,
ne može biti manja od visine sljemena krovišta veće
zgrade, ali ne manja od: Dmin = H1/2 + H2/2 + 5
metara, kod čega je Dmin najmanja udaljenost zgrada
mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;
H1 = visina prve zgrade mjereno do krovnog vijenca,
ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj;
H2 = visina druge zgrada mjereno do krovnog vijenca,
ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.
(5)
Ako su zgrade iz ovoga članka, odnosno
druge zgrade, okrenute zabatima (zabatom) računaju
se visine (visina) do sljemena krova.
(6)
Sve zgrade i u higijenskom i tehničkom
smislu moraju zadovoljiti važeće propise. Prostor za
prikupljanje otpadaka mora biti ozidan i pristupačan
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vozilima za odvoz s najvećim nagibom prilazne staze
od 8%, a u skladu s općinskom odlukom o odvozu
smeća.

otvorenom u skladu sa standardima. Ukupna
izgrađenost građevne čestice na kojoj je škola i dječji
vrtić može biti najviše 40 %.

(7)
Potrebno je osigurati vatrogasni prilaz do
građevina prema posebnom propisu.

(4)
Ukupna izgrađenost građevne čestice, na
kojoj je građevina ostale društvene i poslovne
namjene, može biti najviše 40%. Najmanje 20%
građevne čestice namijenjene izgradnji građevina
društvene i poslovne namjene mora biti uređeno kao
perivojna površina s visokim nasadima (drvećem).

4.3.

DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Članak 49.

(1)
U građevnom području naselja, naročito
središnjeg općinskog naselja, uz stambenoposlovne
zgrade i stambene zgrade namijenjene pretežito
stanovanju mogu se graditi i građevine namijenjene
društvenim namjenama:
a)
obrazovanju (predškolske i školske
ustanove),
b)
zdravstvu, socijalnoj zaštiti,
c)
kulturi i fizičkoj kulturi,
d)
upravi,
e)
vjerskoj namjeni, vatrogasnoj službi i sl.
(2)
Građevna čestica mora imati širinu kolnog
prilaza prema javnoj prometnoj površini od najmanje
5,0m, odnosno prema utvrđenim posebnim uvjetima.
Na čestici je potrebno osigurati potreban broj
parkirališnih mjesta za osobna vozila. Na 1000 m2
bruto površine zgrade potrebno je osigurati i u
neposrednoj blizini 10 -15 parkirališnih mjesta,
odnosno prema posebnim propisima. Iznimno, u
izgrađenim dijelovima naselja potreban broj
parkirališnih mjesta može se osigurati i u neposrednoj
blizini (na susjednoj građevnoj čestici) pod uvjetom
da zgrada ne može dobiti uporabnu dozvolu ako
parkirališta nisu izvedena, odnosno ako nisu u funkciji
korištenja te zgrade. Iznimno u izgrađenim dijelovima
naselja, potreban broj parkirališnih mjesta može se
osigurati i u neposrednoj blizini (na susjednoj
građevnoj čestici). Iznimno parkirališta ili dio
potrebnih parkirališnih mjesta može biti građen i u
pojasu ulice (ako je pojas ulice dovoljno širok ispred
građevne čestice zgrade), ali pri tom ne smije doći do
suženja kolnika ispod propisanoga standarda i do
onemogućavanja uporabe pješake staze najmanje
širine od 1,5 m.
(3)
Uz dječji vrtić i osnovnu školu obvezno je
osigurati površine za igrališta i boravak djece na

(5)
Najveća visina za zgrade društvenih
djelatnosti može biti:
a)
Po+P+1+Pk; ili 9,1m (1,2+3,5+3,5+0,9) do
ruba krovnog vijenca (pri čemu potkrovlje
može imati nadozid na pročelju do 0,9m
visine iznad stropne konstrukcije najvišeg
kata i može biti uređeno za namjenu koju ima
cijela zgrada).
b)
Kod zgrada čija se visina ne može mjeriti
brojem katova (športska dvorana i sl.) najveća
dozvoljena visina pojedinog dijela zgrade
određuje se sukladno posebnim propisima i
pravilima struke (stručnim standardima).
(6)
Kota podne ploče prizemlja može biti najviše
na visini do 1,2m iznad konačno dovršenoga
i zaravnatog terena uokolo zgrade.
(7)
Visine zgrada društvenih djelatnosti treba
uskladiti na svakoj stvarnoj lokaciji s okolnom
izgradnjom, bez obzira na najveće dopuštene visine.
Ako je potrebno treba visinu krovnog vijenca
prilagoditi visini vijenaca zgrada u neposrednom
okruženju. Također je nužno prilagoditi zgradu obrisu
naselja, vidljivom s glavnih cesta ili vidikovaca. U
tom smislu visinu zgrade treba odrediti tako da se
iznad linije obrisa naselja može isticati krov, ali ne i
pročelje zgrade.

4.4.

PREDJELI MJEŠOVITE NAMJENE
Članak 50.

(1)
U predjelima mješovite namjene koji se
određuju Urbanističkim planom uređenja (UPU) ili
Detaljnim planom uređenja (DPU) mogu se graditi
nove stambene zgrade ili ostale zgrade koje nije
moguće smjestiti unutar područja stanovanja u
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pojedinim naseljima. To se naročito odnosi na
restorane i ostale ugostiteljske sadržaje s više od 25
mjesta za goste te ostali sadržaji i djelatnosti sukladno
važećim zakonima, propisima i pravilnicima.

4.4.1.

POVRŠINE GRAĐEVNIH PODRUČJA ZA
ŠPORT I REKREACIJU
Članak 51.

(1)
Na području mješovite namjene, osim
stambenog građevnog programa mogu biti još:
ugostiteljski, trgovački, društveni, zabavni, sportski i
rekreacijski sadržaji.
(2)
Položaj građevnih područja za izletničkorekreacijsku izgradnju nije posebno utvrđen ovim
Planom. Smještaj i izgradnja građevina namijenjenih
izletničko-rekreacijskoj namjeni u načelu je riješen u
građevnim područjima, na način da je takve sadržaje
moguće urediti u sklopu turističke ponude unutar
pojedinih domaćinstava u obliku seoskog turizma.

4.4.2.

VJERSKI SADRŽAJI I GROBLJA
Članak 52.

(1)
Planom su označena postojeća groblja.
Eventualna proširenja groblja predvidjeti izvan
smjerova širenja naselja i koridora infrastrukture i to
isključivo na temelju prethodno izrađene i ocijenjene
pedološke studije i studije utjecaja na okoliš. Iznimno
postojeća groblja mogu se zadržati izvan građevnog
područja bez mogućnosti proširenja.
(2)
Na grobljima se mogu graditi prateći sadržaji
u funkciji groblja – kapela, mrtvačnica, obredna
dvorana te prostorije za smještaj opreme za potrebe
groblja. Unutar površine groblja, a uz granice prema
susjednim česticama obvezno je izgraditi ogradu, te
zasaditi pojas zaštitnog zelenila.
(3)
Vjerske građevine smještavaju se na
građevnim česticama unutar građevnog područja.

4.5.
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UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI
Članak 53.

(1)
Razmještaj i veličina građevnih područja za
gospodarsku izgradnju, prikazani su na grafičkom
listu br. 1: “Korištenje i namjena površina” i na
grafičkim listovima br. 4: “Građevna područja
naselja.
(2)
Unutar ovih predjela moguća je izgradnja
građevina proizvodne namjene i poslovne namjene na
temelju ovog Plana do izrade Urbanističkog plana
uređenja. Iznimno na području planiranom za potrebe
luke Bjeliš i za koje je obvezna je izrada
Urbanističkog plana uređenja nije dozvoljena gradnja
do izrade tog plana.
(3)
Smještaj gospodarskih djelatnosti ovisno o
prostoru, na kojem se lociraju, veličini, kapacitetu i
vrsti djelatnosti odnosno gospodarske jedinice
utvrđuje se kroz sljedeće uvjete:
da racionalno koriste prostor s prioritetom
obnove, rekonstrukcije i boljeg korištenja već
uređenog i izgrađenog prostora, te namjene,
da se prilikom daljnjeg planiranja usklade
interesi korisnika, osigura dovoljan prostor za
razvoj te da se utvrde mogući utjecaji na
okoliš i osigura zaštita okoliša,
da su energetski i prometno primjerene
prostoru u kojem se planiraju te da se osigura
potrebna količina i sigurnost opskrbe vodom i
energijom koja ne smije ugroziti potrebe
naselja i drugih djelatnosti,
da se izgradi odgovarajuća odvodnja s
obvezom priključenja na kanalizacijsku
mrežu naselja i pred tretmanom otpadnih
voda ovisno o njihovoj vrsti i količini,
odnosno da se izgradi vlastiti sustav odvodnje
s pročišćavanjem otpadnih voda ako u naselju
nema odgovarajućeg sustava odvodnje u
svemu prema vodopravnim uvjetima,
da se ne šire i ne lociraju u blizini sadržaja
zdravstva, obrazovanja, kulture, vjerskih
centara i zaštićenih povijesnih i prirodnih
cjelina,
da se u pravilu ne šire na prostor šuma,
vrijednih obradivih tala i uređenog
poljodjelskog zemljišta, te na područja zaštite
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voda, a širenje na ove površine se dozvoljava
samo iznimno kada nema drugih prostornih
mogućnosti i kada je to određeno ovim
Planom.
(4)
Prostor za gospodarske djelatnosti
proizvodne, industrijske, servisne i komunalne
djelatnosti te robno-prometne terminale, trgovinu i
usluge određen je u sklopu građevnih područja
naselja. Velika skladišta, servisi, distribucijski centri u
funkciji poljodjelstva smještavaju se prvenstveno
unutar građevnog područja naselja s priključkom na
glavne prometnice.
(5)
Na izdvojenim građevnim područjima (izvan
građevnih područja naselja) mogu se smještavati
samo one gospodarske djelatnosti koje se zbog uvjeta
prostorne organizacije i tehnologije proizvodnje ne
mogu smjestiti unutar građevnih područja naselja,
odnosno one gospodarske djelatnosti koje nepovoljno
utječu na uvjete života u naselju (sajmišta, farme).
Obveza je da za smještaj takvih djelatnosti korisnik
osigura svu potrebnu prometnu, energetsku i
komunalnu infrastrukturu.
(6)
Kada se za potrebe uređenja područja
gospodarskih djelatnosti izrađuje urbanistički plan
uređenja ili detaljni plan uređenja onda se uvjeti
uređenja i građenja određuju tim planovima, a
vrijednosti propisane ovim Prostornim planom općine
su u tom slučaju usmjerujuće.
(7)
Propisuje se najmanja udaljenost
gospodarskih od stambenih zgrada na području
kontaktne zone luke Bjeliš s minimalnom udaljenosti
od 50m (a ovisno o namjeni proizvodne građevine ta
udaljenost treba biti i veća kako bi osigurala kvalitetne
uvjete stanovanja).

Članak 54.
(1)
U gospodarskim predjelima planiranim ovim
Planom (izuzev gospodarske zone luke Bjeliš za koju
se izrađuje Urbanistički plan uređenja) predviđa se
smještaj:
a)
manjih prerađivačkih proizvodnih
(industrijskih) pogona prvenstveno vezanih
uz preradu poljodjelskih proizvoda,
b)
velikih zanatskih proizvodnih pogona,
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servisa, većih prodajnih i sličnih prostora i
građevina, komunalnih građevina i sl.
(2)
Pogoni iz stavka 1. ovoga članka, s obzirom
na veličinu i na nužni intenzitet aktivnosti u
proizvodnom procesu, ne mogu se smještati izvan
građevnih područja namijenjenih gospodarskoj
izgradnji.
(3)
Građevine iz stavka 1. ovoga članka trebaju
se graditi tako da:
a)
djelatnost koja se u njima obavlja ne smije
ugrožavati okoliš,
b)
građevna čestica na kojoj će se građevina
graditi mora se nalaziti uz već sagrađenu
javnu prometnu površinu najmanje širine
kolnog prilaza od 5,5m, odnosno prema
posebnim propisima ili uz buduću javnu
prometnu površinu za koju mora prethodno
biti izdan akt uređenja prostora,
a)
građevina može biti visine do P + 1, a iznimno
viša u dijelu koji se odnosi na smještaj
proizvodne opreme veće visine i posebnih
tehnoloških posebnosti.

4.5.1.1. Oblik i površina građevne čestice
Članak 55.
(1)
Najmanja površina građevne čestice za
gospodarsku izgradnju može biti 800 m2. Postotak
izgrađenosti tla građevne čestice građevinama može
iznositi od najmanje 20% a najviše 50%.
(2)
Oblik građevne čestice za gospodarsku
izgradnju poželjno je da bude pravilan, po mogućnosti
usporednih međa, izdužen u dubinu u odnosu 1:2 ili
više te najmanje širine prema ulici 20,00 metara.
(3)
Oblik i veličina građevne čestice za koji se
izrađuje urbanistički plan uređenja određuje se tim
planom.

4.5.1.2. Uređenje građevne čestice
Članak 56.
(1)

Uređenje građevne čestice treba postaviti u
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skladu s tehnološkim procesom koji se na njoj planira.
Ako nije u suprotnosti s tehnološkim procesom,
načelno uređenje građevnih čestica je sljedeće:
a)
u prednjem dijelu građevne čestice trebalo bi
smjestiti parkiralište zaposlenih i klijenata,
b)
iza parkirališta treba biti smještena uprava,
odnosno administrativno-organizacijskouredski dio,
c)
u dubini građevne čestice treba biti smješten
proizvodni dio.

4.5.1.3. Visina građevina
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organizacije tehnološkog procesa i smještaja
proizvodne opreme.
(6)
Visina zgrada na području za koje se izrađuje
urbanistički plan uređenja određuje se tim planom.

4.5.1.4. Oblikovanje
Članak 58.
(1)
Krovište gospodarskih građevina mora biti
koso, nagiba 4-12°, pokriveno u skladu s namjenom i
funkcijom građevine.

Članak 57.
(1)
Najveću dopuštenu visinu gospodarskih
(proizvodnih) građevina uz tehnološke zahtjeve
određuje topografija tla te visina i obilježja okolnih
građevina. Visinu gradnje uvjetuje i visine proizvodne
opreme smještene na otvorenom prostoru (primjerice
visine raznih spremišta-silosa), a treba je odrediti na
temelju sagledavanja slike naselja te vizurnih pojasa
koji se otvaraju na prilazu naselju.
(2)
Upravna ili proizvodna građevina, kojoj to
dozvoljava tehnološki proces, može se sastojati
najviše od podruma i dvije etaže iznad razine
podruma. Visinom etaže u ovom slučaju smatra se
razmak između gornjih kota dvije stropne
konstrukcije koji ne smije iznositi više od 3,5 m.
(3)
Visina svih građevina na građevnoj čestici od
kote konačno zaravnatog terena do krovnog vijenca
mora biti u skladu s namjenom i funkcijom građevine,
ali ne smije iznositi više od 8,00 metara. Iznimno
visina proizvodne građevine može biti veća za potrebe
organizacije tehnološkog procesa i smještaja
proizvodne opreme.
(4)
Kota konstrukcije poda prizemlja
(razizemlja) svih građevina smije biti najviše 0,9 m
iznad konačno zaravnatog i uređenog terena uz zgradu
na njenoj najvišoj strani i gdje je teren najniži u odnosu
na zgradu.
(5)
Visina krovnog sljemena smije iznositi
najviše 9,00 metara mjereno od konačno zaravnatog i
uređenog terena uz zgradu na njenoj višoj strani.
Iznimno visina krova zgrade može biti veća za potrebe

(2)
Uređenje neizgrađenoga dijela gospodarske
građevne čestice treba temeljiti na uporabi autohtonih
vrsta biljaka, klimatskim uvjetima, veličini građevina
i njihovom rasporedu te uvjetima pristupa i prilaza.
Drvoredima je moguće prikriti većinu manjih
industrijskih građevina. Drvoredi, potezi grmlja i sl.
omogućit će njihovo primjereno vizualno odjeljivanje
u prostoru, a posebnu pozornost treba obratiti
određivanju veličine predvrtova i parkirališta za
teretna i osobna vozila. Najmanje 20% građevne
čestice treba biti zauzeto s nasadima. Uz obodnu
među, gdje nisu izgrađene građevine, treba posaditi
drvored (iznimno visoku živicu).
(3)
Ograda prema javnoj prometnici može biti
zidana sa zasađenom živicom ili sličnim autohtonim
grmljem, do najveće visine od 1,80 m. Ograda prema
susjednim građevnim česticama može biti i žičana s
gusto zasađenom živicom ili oblikovanim grmljem s
unutrašnje strane ograde.
Bočne ograde mogu biti najviše 2,00 m. Gdje god to
prostorni uvjeti dozvoljavaju u radnim predjelima je
potrebno između kolnika i nogostupa zasaditi
drvored.
(4)
Najmanja udaljenost regulacijske linije od osi
prometnice određuje se prema odgovarajućim
zakonskim propisima, pravilnicima i normama te vrsti
prometnice. Potrebno je planirati dovoljnu širinu ulice
u kojoj će se moći zasaditi jednostrani ili obostrani
drvored te pješački pločnik. Odredbe o minimalnim
širinama ulica treba primijeniti samo u slučajevima
kada iz opravdanih razloga nije moguća veća širina.
(5)

Najmanja udaljenost građevine od susjednih
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međa mora iznositi najmanje polovicu zabatne visine
građevine, ali ne manje od 5,5 metara + 1,5 m za
drvored (kako bi se omogućio kolni prilaz
interventnim vozilima do svih vanjskih zidova zgrade
u slučaju opasnosti).

4.5.1.5. Prometni uvjeti
Članak 59.
(1)
Sve građevne čestice trebaju biti prometno
vezane na javno prometne površine - pristupne i
sabirne ceste preko kojih se pristupa na lokalne i
županijske ceste.
(2)
Parkirališta za potrebe zaposlenika, te
poslovnih partnera trebaju se planirati na građevnim
česticama. Ako je u radnom predjelu predviđena
prometnica s obostranim ili jednostranim drvoredom,
parkiralište se može riješiti i u drvoredu prema toj
građevnoj čestici, ali samo za poslovne partnere i
goste, a parkirališta zaposlenika se moraju izvesti na
čestici zgrade.
(3)
Na građevnoj čestici namijenjenoj izgradnji
gospodarske građevine potrebno je osigurati potreban
broj parkirališnih mjesta za osobna vozila. Na 1000
m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je
osigurati sljedeći broj parkirališta:
a)
industrija i skladišta 6 parkirališna mjesta,
b)
trgovine 10 parkirališnih mjesta,
c)
ostale građevine za rad 10-15 parkirališnih
mjesta.

4.5.1.6. Iskorištavanje prirodnih sirovina
Članak 60.
(1)
Iskorištavanje mogućih nalazišta građevnih
sirovina i njegova prerada na području općine moguće
je osnivati samo u skladu s ovim Planom, uz obaveznu
izradu plana sanacije takvog prostora (nalazišta ili
pozajmišta).
(2) Eksploatacija mineralnih sirovina na području
Brodsko-posavske županije i dijelom općine Klakar
odnosi se na potencijalna nalazišta šljunka i pijeska.
Potrebno je sve uvjete eksploatacije podrediti što
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racionalnijem korištenju zemljišta, te osobito
provoditi mjere zaštite i sanacije okoliša kako u tijeku
korištenja, tako i nakon dovršenja korištenja nalazišta.
(3)
U svrhu optimalnog korištenja mineralnih
sirovina potrebno je u Studiji utjecaja na okoliš
odrediti uvjete daljnjeg rada i sanacije postojećih
eksploatacijskih polja, osobito s gledišta utjecaja na
naselja i druge funkcije, zaštitu prirodnih bogatstava
(vrijednog poljodjelskog zemljišta, voda i vegetacije),
prometa i potrebne infrastrukture.
(4)
Na području općine potrebno je istražiti i
prostorno odrediti potencijalna područja za
eksploataciju mineralnih sirovina. Radi otvaranja
eksploatacijskih polja potrebno je za područje općine
izraditi geološko rudarsku osnovu i program daljnjeg
korištenja tih bogatstava, u skladu s općom
koncepcijom gospodarskog i prostornog razvoja te
uvjetima zaštite vrijednosti prostora i okoliša.
(5)
Eksploatacijska polja moguće je odrediti
temeljem podataka o istraženim potencijalima,
gospodarskim učincima i učincima na prostor i okoliš
i to izvan građevnih područja naselja, izvan prostora
postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te u
skladu s obvezama utvrđenim temeljem provedenog
postupka procjene utjecaja na okoliš.
(6)
Detaljnu lokaciju eksploatacijskih polja,
treba odrediti u prostornim planovima užih područja,
uvažavajući smjernice ovog Plana o zaštiti okoliša i
očuvanja vrijednosti krajobraza, te na temelju propisa
o rudarstvu i posebnih propisa područja vodnog
gospodarstva te geološkorudarske osnove.
(7)
Eksploatacijska polja ne mogu se otvarati na
područjima zaštićene prirode i predjelima osobitih
krajobraznih i drugih vrijednosti prostora određenih
ovim Planom.

Članak 61.
(1)
Položaj građevnih područja za izletničkorekreacijsku izgradnju nije posebno utvrđen ovim
Planom. Smještaj i izgradnja građevina namijenjenih
izletničko-rekreacijskoj namjeni u načelu je r iješen u
građevnim područjima, na način da je takve sadržaje
moguće urediti u sklopu turističke ponude unutar
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pojedinih domaćinstava u obliku seoskog turizma.
(Oblikovanje zgrada mora biti prilagođeno
ambijentalnom i pejzažnom okruženju.

b)
c)

Strana: 435

građevine rekreacijskih namjena,
građevine namijenjene obrani, graničnom
prometu i sl.

Članak 62.

Ove građevine moraju se projektirati, graditi i
koristiti na način da ne ometaju poljodjelsku i šumsku
proizvodnju, korištenje drugih građevina, te da ne
ugrožavaju vrijednosti čovjekova okoliša i
krajobraza.

(1)
Unutar planiranih građevnih područja
(građevnih čestica) u sklopu naselja moguća je
izgradnja:
a)
športskih terena (poglavito nogometnog
igrališta, rukometnih, košarkaških i drugih
športskih igrališta s gledalištima, plivačkih
bazena, športskih dvorana, i dr.),
b)
građevina prateće namjene (klupskih
prostorija, svlačionica, infrastrukturnih i
sličnih građevina),
c)
građevina pomoćne namjene (manjih
ugostiteljskih i sličnih sadržaja kojih površina
ne smije biti veća od 20% površine zgrada
osnovne namjene).
(4)
Planira se izgrađenost građevnih čestica za
ovu namjenu od najviše 15%. Građevna
područja za šport moraju imati barem 20%
površine pod visokim nasadima.

(2)
Izvan građevnog područja, osim građevina
određenih stavkom 1. ovoga članka, može se odobriti
izgradnja i građevina koje svojom namjenom
zahtijevaju gradnju izvan građevnog područja, kao što
su gospodarske građevine:
a)
za primarnu intenzivnu poljodjelsku
proizvodnju: za obavljanje intenzivne
ratarske (farme) i intenzivne stočarske i (ili)
peradarske proizvodnje (tovilišta) ili
pojedinačne zgrade u funkciji poljoprivrede
kao što su staklenici i plastenici, privremenih
manjih spremišta za smještaj poljoprivrednih
proizvoda, u funkciji stočarstva, spremišta za
alat i sl.,
b)
za rekreaciju u prirodnom okolišu: lovačke
kuće, kampovi kao rekreacijski sadržaji,
vidikovci te zgrade konjičkih udruga uz
prostore za konjičke sportove i uzgoj konja.

4.5.2.

(3)
a)

b)

POVRŠINE GRAĐEVNIH PODRUČJA ZA
REKREACIJU I ŠPORT

Visina zgrada iz stavka 1. ovoga članka:
građevina prateće namjene smije biti najviše
Po + P, odnosno ukupne visine 4,5 m do
vijenca mjereno na višoj strani zgrade;
građevina pomoćne namjene smije biti
najviše P.

(3)
a)

(4)
Oblikovanje zgrada mora biti prilagođeno
ambijentalnom i pejzažnom okruženju.
b)
4.6.

IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN
GRAĐEVNIH PODRUČJA
Članak 63.

(1)
Građevine koje se mogu ili moraju graditi
izvan građevnog područja su:
a)
građevine infrastrukture (prometne,
energetske, telekomunikacijske, komunalne
itd.),

c)

Pod primarnom intenzivnom:
ratarskom i stočarskom proizvodnjom
podrazumijeva se proizvodnja na posjedu
minimalne veličine 4,0 hektara, a koju
obavlja fizička osoba kojoj je to jedini izvor
prihoda, ili pravna osoba kojoj je to pretežita
djelatnost u odnosu prema strukturi ukupnog
prihoda.
ratarskom proizvodnjom za uzgoj voća ili
voća i povrća podrazumijeva se posjed
minimalne veličine 2,0 hektara;
ratarskom proizvodnjom za uzgoj povrća ili
vinove loze podrazumijeva se posjed
minimalne veličine 1,0 hektar;

(4)
Poljodjelske kućice, staklenici i plastenici,
spremišta za alat i sl., ne smiju se priključiti na
komunalnu infrastrukturu (struju, vodu, plin).
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(5)
Građevine koje se moraju ili mogu graditi
izvan zacrtanih građevnih područja moraju se
smjestiti, projektirati, izvoditi i koristiti na način:
a)
da ne ometaju poljodjelsku i šumsku
proizvodnju, te korištenje drugih građevina i
infrastrukture izvan građevnog područja kao i
b)
da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekova
okoliša, osobito krajobraza što poglavito
vrijedi za: tovilišta i farme, staklenike i
plastenike, koji se ne smiju graditi duž ili
preko postojećih i planiranih infrastrukturnih
koridora kao niti u zaštićenim predjelima
krajobraza.
(6)
Osnovna namjena na temelju koje su
podignute gospodarske građevine ne može se
promijeniti, odnosno prenamijeniti za druge potrebe
koje nisu odgovarajuće propisanim ograničenjima
građenja izvan građevnih područja.

Članak 64.
(1)
Površina za rekreacijski sadržaj, koji se može
urediti izvan građevnog područja, ne može
promijeniti namjenu i postati građevnim područjem.
(2)
Građenje izvan građevnog područja mora biti
uklopljeno u krajobraz tako da se:
a)
očuva obličje terena, kakvoća i cjelovitost
poljodjelskoga zemljišta i šuma,
b)
očuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju,
a gospodarska namjena usmjeri na predjele
koji nisu pogodni za rekreaciju,
c)
očuvaju kvalitetni i vrijedni vidici,
d)
osigura što veća neizgrađena površina
građevne čestice, a što manja površina
građevnih cjelina,
e)
osigura infrastruktura, a osobito
zadovoljavajuće riješi odvodnja i
pročišćavanje otpadnih voda, zbrinjavanje
otpada s prikupljanjem na građevnoj čestici
odvozom na organiziran i siguran način.
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4.6.1.1. Farme i tovilišta
Članak 65.
(1)
U dijelu sklopa koji služi primarnoj
intenzivnoj poljodjelskoj proizvodnji, mogu se graditi
samo gospodarske građevine u svrhu poljodjelske i
stočarske proizvodnje.
(2)
-

Farme se ne mogu planirati na:
zaštićenim područjima prirode i kulturnih
dobara,
području vodozaštitnih zona i
na područjima vrijednih prirodnih predjela i
krajobraza određena ovim Planom.
Iznimno se na područjima vrijednog
krajobraza i zaštićenog krajobraza mogu planirati
ribnjaci s pratećim građevinama u funkciji
proizvodnje na način da se uređenjem i korištenjem
prostora ne narušavaju prirodne značajke prostora, da
se takav zahvat planira ne narušavajući cjelina
krajobraza te uskladi s uvjetima vodnog gospodarstva.
(3)
Farme se mogu planirati izvan građevnih
područja naselja kada uvjetni broj grla i tehnologija
proizvodnje imaju nepovoljan utjecaj na standard
življenja u naselju (to su u pravilu farme s više od
najmanjeg broja grla određenih tablicom u st. 6. ovog
članka). Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo
težine 500 kg i obilježava se koeficijentom 1. Sve
vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla
primjenom odgovarajućih koeficijenata.
(5)
Na farmi je moguća izgradnja stambenih
građevina koje se mogu graditi isključivo kao
jedinstvena arhitektonsko-oblikovna cjelina s
gospodarskim dijelom uz uvjet da im površina ne
prelazi 20% ukupno izgrađene površine proizvodnih
objekata. U koliko je programom predviđen seoski
turizam tada je moguće stambenu površinu povećati
samo za onaj dio koji služi smještaju gostiju. Uvjeti se
određuju stručnom podlogom za cijeli obuhvat i
posjed. Akt o uređenja prostora mora se izdati za cijeli
obuhvat.
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(6)
Izgradnja građevina izvan građevnih
područja u funkciji obavljanja poljodjelske
proizvodnje može se planirati na temelju podataka o
površini poljodjelskog zemljišta predviđenoj za
korištenje (sukladno propisano ovim odredbama),
vrstama proizvodnje, broju i veličini građevina s
pojašnjenjem njihove namjene, uvjetima prilaza,
uvjetima potreba infrastrukture, mjerama zaštite
okoliša.
(7)
Građevine u funkciji obavljanja poljodjelskih
djelatnosti izvan naselja mogu se locirati samo na
površinama koje se obrađuju te da se ne može
formirati građevna čestica za te građevine niti
smanjivati posjed.
(8)
Gospodarske zgrade izvan građevnog
područja naselja, treba graditi na tragu lokalne
tradicije izdvojenih ratarskih i stočarskih
gospodarstava. U prostornoj zamisli rješenja
ustrojstva gospodarstva i oblikovanja zgrada te
upotrijebljenih materijala, treba primijeniti načela
uklapanja u ruralni krajobraz. Farme i tovilišta
preporuča se graditi na mjestima koja nisu izložena
pogledu s glavnih cesta i glavnih vizurnih koridora.
Ne smiju se graditi u predjelima zaštite (osobito ne u
zaštićenim dolinama), na mjestima gdje bi mogle
narušiti sliku krajobraza i tamo gdje bi mogle dovesti
do onečišćenja vodotoka. Postojeće farme, koje se ne
uklapaju u posebne uvjete, ne može se rekonstruirati
ili nadograđivati već se trebaju iseliti na odgovarajuće
površine i prostore.
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(9)
Za građevine koje služe za tovilišta stoke i
peradi u uvjetima uređenja prostora utvrđuju se i
mjere zaštite okoliša.
(10)
U aktu uređenja prostora za gradnju farme ili
tovilišta odredit će se uvjeti: za opskrbu vodom, za
djelotvorno sabiranje, odvodnju i prečišćavanje
otpadnih voda i mjere zaštite okoliša, za odlaganje i
otpremanje otpada, te za sadnju zaštitnog drveća.
(11)
Tovilišta se smiju graditi kao prizemnice s
krovištem bez nadozida, usklađene s lokalnom
tradicijskom gradnjom i sa slikom krajobraza. Za
pokrov se zabranjuje upotreba salonita s azbestom.
(12)
Osnovna namjena, na temelju koje je
podignuta postojeća zakonito sagrađena građevina iz
ovog članka, a koja ne zadovoljava propisane uvjete iz
ovih Odredbi, može promijeniti svoju osnovnu
namjenu i građevina se može rekonstruirati u
postojećim gabaritima.
(13)
Za građevine iz prethodnih stavaka ovog
članka potrebna je suglasnost Općinskog vijeća.

4.6.1.2. Poljodjelske kućice
Članak 66.
(1)
Na poljodjelskim površinama većim od 5000
m2 može se izgraditi poljodjelska kućica do bruto
površine 12 m2.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 438

(2)
Poljodjelska kućica može biti samo
prizemnica i ne smije se koristiti kao vikendica
(zgrada za povremeni odmor).
(3)
Na poljodjelskim površinama manjim od
površine određene u stavku 1. ovog članka, pri
građevnim preinakama (sanaciji i rekonstrukciji)
postojećih legalno izgrađenih poljodjelskih kućica ne
smije se povećavati njihova veličina.
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(2)
Spremište za alat ne može se priključiti na
komunalnu infrastrukturu (struja, voda i sl.)
(3)
Za građevine iz prethodnih stavaka ovog
članka potrebna je suglasnost Općinskog vijeća.

4.6.1.4. Staklenici, plastenici, ribnjaci
Članak 68.

(4)
Poljodjelska kućica mora biti građena na
način da:
a)
treba koristiti lokalne materijale (primarno
drvo) i treba biti sagrađena prema uzoru na
tradicijsku gradnju,
b)
visina do krovnog vijenca smije biti najviše
2,60 m,
c)
krov mora biti dvostrešan, između 18° i 30°
stupnja nagiba,
d)
krovište se postavlja bez stropne konstrukcije
ili na stropnu konstrukciju izravno, bez
nadozida,
(5)
Tlocrtna projekcija poljodjelske kućice mora
biti od 1:1,5 do 1:2, sljeme krova mora biti usporedno
s dužom stranicom građevine, obvezno usporedno sa
slojnicama terena.

(1)
Staklenici i plastenici za uzgoj povrća, voća,
cvijeća i slično, mogu se graditi samo ako nisu na
vizualno istaknutim mjestima vidljivim s državnih i
županijskih cesta, ako nisu u predjelima zaštićenih
krajobraza i ako njihova izgradnja nije u suprotnosti sa
zaštitom okoliša.
(2)
Na poljodjelskom zemljištu mogu se graditi
uzgajališta puževa, glista, žaba i drugih sličnih
životinja. Mogu se graditi samo ako nisu na vizualno
istaknutim mjestima vidljivim s državnih i
županijskih cesta, ako nisu u predjelima zaštićenih
krajobraza i ako njihova gradnja nije u suprotnosti sa
zaštitom okoliša.
(3)
Za građevine iz prethodnih stavaka ovog
članka potrebna je suglasnost Općinskog vijeća.

(6)
Poljodjelska kućica ne može se priključiti na
javnu komunalnu infrastrukturu (elektrika, voda i sl.)
4.6.1.5. Lovački domovi
(7)
Za građevinu iz prethodnih stavaka ovog
članka potrebna je suglasnost nadležnog tijela.

4.6.1.3. Spremišta alata
Članak 67.
(1)
Na poljodjelskim površinama većim od 5000
m2 (livadama, oranicama i sl.) moguće je graditi
prizemna spremišta alata čija površina ne može biti
veća od 20 m2. Spremište mora biti pokriveno kosim
krovom. Potrebno je koristiti autohtone materijale i
načela tradicijskoga oblikovanja. Nije dopuštena
upotreba gotovih betonskih građevnih elemenata.
Spremište treba biti na što neupadljivijem mjestu.
Preporučuje se da bude uz rub šume, uz skupinu
drveća, zaklonjeno od pogleda s ceste, ali ne uz potok.

Članak 69.
(1)
Lovački domovi mogu se graditi ili obnavljati
postojeći. Na temelju posebnih uvjeta i uz suglasnost
mjerodavnih državnih institucija za zaštitu kulturne
baštine, te zaštite prirode i okoliša, ako se grade u
zaštićenim dijelovima krajobraza. Oblik i visina
zgrada utvrđuje se u skladu s odredbama ovoga Plana
sukladno odredbama koje određuju dimenzije
(gabarite) stambenih zgrada, te u skladu s očuvanjem
tradicijske slike naselja i oblikovanja zgrada. Moguće
je građenje prizemne ili jednokatne zgrade. Mogu ih
isključivo podizati šumarije i lovačka društva.
(2)
Za građevinu iz prethodnih stavaka ovog
članka potrebna je suglasnost Općinskog vijeća.
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4.6.1.6. Zgrade za konjički sport
Članak 70.
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(2)
Vođenje infrastrukture treba planirati tako da
se primarno koriste postojeći pojasi i ustrojavaju
zajednički za više vodova, tako da se nastoje izbjeći
šumska područja, vrijedno poljodjelsko zemljište, da
ne razara cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina, a
uz provedbu načela i smjernica o zaštiti prirode,
krajobraza i cjelokupnog okoliša.

(1)
Zgrade za konjički sport mogu graditi
isključivo konjička društva. Prostorije društva i štala
za konje trebaju tvoriti fizičku i oblikovnu cjelinu.
Dopuštena je gradnja samo prizemnih zgrada s
visinom do krovnog vijenca do 4,0 metra i nagibom
krova do 300. Površina pratećih sadržaja
(ugostiteljstvo i sl.) ne smije biti veća od 10% ukupno
legalno izgrađene površine prizemlja zgrada na čestici
ove namjene.

(3)
Za građevine i sustave od državne i
županijske važnosti potrebno je prije pokretanja
postupka akta uređenja prostora napraviti sva
potrebna istraživanja i usklađivanja interesa i prava
svih činitelja u prostoru.

(2)
Građevnu dozvolu za gradnju može dobiti
samo prethodno registrirano konjičko društvo.

Članak 73.

(3)
Za građevine iz prethodnih stavaka ovog
članka potrebna je suglasnost nadležnog tijela.

4.7.

UVJETI UTVRĐIVANJA TRASA I
POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
4.7.1.1. Javne pješačke površine

(1)
Kapaciteti i trase za novo planirane površine
(građevne površine naselja, površine za gospodarsku
gradnju) odredit će se određenjem stvarnih kapaciteta
projektnih programa investitora. Do tada, u ovom
Planu oni su dani načelno i shematski.

4.7.1.3. Cestovni promet

Članak 71.

Članak 74.

(1)
Na javnoj pješačkoj površini (pločniku ili
trgu) ispred zgrade u čijem je prizemlju trgovačkoposlovno-ugostiteljski sadržaj, može se dopustiti
kalendarski ograničeno korištenje vanjskog
pretprostora u vezi sa sadržajem iz prizemlja zgrade,
ali uz uvjet da se osigura prolaz za pješake u najmanjoj
širini od 1,5 m ako površina siječe logičan pješački
potez.

(1)
Položaj cesta i cestovnih pojasa (koridora)
određen je na grafičkom listu br. 1.1.:
“Korištenje i namjerna površina” i na grafičkom listu
br. 2.1.: “Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet” u
mjerilu 1:25.000, a način njihove gradnje i uređenja
propisan je zakonskim propisima, pravilnicima i
normama.

(2)
Gdje je god moguće potrebno je u pojasu ulice
(između kolnika i nogostupa) posaditi drvored
prikladne veličine i oblika. Stabla valja saditi na
razmaku koji će omogućiti okomito ili podulje
parkiranje osobnih vozila u drvoredu.

4.7.1.4. Cestovni i željeznički koridori

4.7.1.2. Infrastrukturni koridori - opće odredbe
Članak 72.
(1)
Prostor za razvoj infrastrukture treba planirati
i ostvariti po najvišim standardima zaštite okoliša.

Članak 75.
(1)
Uvjeti uređivanja koridora i prometnih
površina, kao i uvjeti uređivanja drugih
infrastrukturnih sustava na području općine, ako nije
drukčije rečeno, obavljaju se u skladu s pozitivnim
zakonskim propisima, pravilnicima i normama.
Udaljenost svih građevina od zemljišnog pojasa
državnih, županijskih, lokalnih i ostalih prometnica
sukladna je najmanjim udaljenostima koje propisuju
pozitivni zakonski propisi, pravilnici i norme.
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(2)
U pojasu javnih cesta u građevnom pojasu
naselja, mogu se graditi uslužne građevine u prometu:
a)
benzinske crpke,
b)
praonice vozila i servisi vozila uz prethodnu
suglasnost nadležne prometne službe,
c)
ugostiteljski sadržaji, u svrhovitoj vezi s
prethodne dvije točke ovoga stavka.
(3)
Udaljenost građevina (građevne linije) od
regulacijske linije, koji se u načelu poklapa s granicom
zemljišnog pojasa ceste ili ulice, iznosi najmanje:
5 m za stambenu zgradu;
8 m za zgradu društvenih, javnih, poslovnih,
ugostiteljsko-turističkih, servisnih, uslužnih i
sličnih djelatnosti;
10 m za gospodarsku građevinu bez izvora
onečišćenja;
20 m za gospodarsku građevinu s izvorima
onečišćenja;
(4)
Iznimno od stavka 3. ovog članka udaljenost
može biti i manja kada je to nužno u već izgrađenim
dijelovima građevnih područja naselja kad se poštuju
građevne i regulacijske linije bočnih susjeda.
(5)
Zaštitni pojas zemljišnog pojasa ceste
potrebno je očuvati za planiranu gradnju,
rekonstrukciju i proširenje prometne mreže sve dok se
trasa prometnice ili položaj prometne građevine ne
odredi na terenu idejnim projektom prometnice i dok
se ona ne unese na temelju parcelacijskog elaborata u
katastarske karte i ne prenese na teren iskolčenjem.
Zaštitni pojas u nastavku na zemljišni pojas na svakoj
strani državne, županijske i lokalne ceste treba biti u
skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Kada je
trasa određena na terenu, do trenutka gradnje
prometnice moguće je utvrđivati uvjete uređenja
prostora i unutar zaštitnog pojasa ceste u skladu s
pozitivnim zakonskim propisima, pravilnicima i
normama.
(6)
Kada javna cesta prolazi kroz građevno
područje i kada se uređuje kao ulica, udaljenost
regulacijske linije od osi ulice mora iznositi najmanje:
a)
za državnu cestu 10 metara,
b)
za županijske ceste 9 metara,
c)
kod lokalne i nerazvrstane ceste 6 metara.
(7)
Najmanje širine iz prethodnog stavka su veće
ako se duž ulice želi posaditi drvored što se određuje
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prostornim planom užeg područja.
(8)
Najmanja širina nogostupa je 1,5 metar, a
iznimno 1,0 metar u već izgrađenim dijelovima
naselja.
(9)
Udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od
osi ostalih nerazvrstanih cesta i ulica ne može biti
manja od 3,5 metra. U slijepim ulicama čija dužine do
100 m na strani na kojoj se neće izvoditi nogostup
udaljenost ograde od osi ceste mora biti najmanje 3,0
m.
(10)
U izgrađenim dijelovima naselja, kao i na
području posebnih (otežanih) terenskih uvjeta (strmi
tereni), širine se određuju prema mogućnostima.
(11)
Udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika
ulice mora biti takva da osigura mogućnost gradnje
odvodnog jarka, usjeka i nogostupa. Uz kolnik slijepe
ili jednosmjerne ulice može se odobriti gradnja
nogostupa samo na jednoj strani najmanje širine 1,0
m.
(12)
Nije dopušteno gradnja građevina i ograda,
koji bi sprječavali proširenje suviše uskih ulica i
uklanjanje oštrih zavoja ili bi zatvorili vidno polje i
time ugrožavali promet.
(13)
Samo jedna vozna traka može se graditi
izuzetno i to ako nije moguće ostvariti povoljnije
uvjete prometa:
a)
u izgrađenom građevnom području na
preglednom dijelu ulice pod uvjetom da se
svakih 150 m ugradi ugibalište,
b)
u slijepim ulicama čija dužina ne prelazi 100
metara na preglednom, odnosno 50 metara na
nepreglednom dijelu.
(14)
Građevnoj čestici može se omogućiti kolnopješački pristup s javne prometne površine najmanje
širine 4,0 metra te uz uvjet da duljina takvog pristupa
koji je sastavni dio parcele nije veća od 50 m.
(15)
Najmanja širina kolnika u građevnim
područjima općine je:
a)
za jednosmjerni automobilski promet iznosi 4
m,
b)
širina kolnika za dvosmjerni promet iznosi
5,5 m,
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c)

u izgrađenim dijelovima naselja, a u
nemogućnosti povoljnijih rješenja, mogu se
planirati kolno-pješački putovi najmanje
širine od 4 m.
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županijskim službama i pravnim osobama s javnim
ovlastima.

Članak 77.
(16)
Građevine društvenih djelatnosti i poslovne
građevine prigodom gradnje trebaju osigurati
potrebna parkirališna mjesta u skladu ovim
odredbama. Prigodom gradnje, rekonstrukcije ili
prenamjene bilo koje građevine u javni, poslovnotrgovački ili proizvodni sadržaj, na njenoj građevnoj
čestici obvezno je sagraditi potreban broj parkirališnih
mjesta prema normativima ovih odredbi.

Članak 76.
Prostori za željeznički promet određeni su i
označeni u kartografskom prikazu
“2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.1.
PROMET»
(1)
Prostornim planom uređenja općine zadržava
se postojeći industrijski kolosijek koji povezuje
kolodvor u Slavonskom Brodu s lukom Slavonski
Brod.
(2)
Prema rješenju Prostornog plana Brodskoposavske županije štiti se koridor u istraživanju za
smještaj željezničke pruge – kolodvor Slavonski Brod
– GP BiH (jugoistočno od Ruščice).
(3)
Na području općine unutar građevnih
područja naselja potrebno osigurati neizgrađen
koridor širine ukupno najmanje 40 m, a van građevni
područja naselja koridor širine 200 m za potrebe
prolaza željezničke pruge. Planiranje, projektiranje i
izvedba svih tehničkih elemenata i zgrada ove
željezničke pruge radit će se u prema zakonima i
propisima o sigurnosti u željezničkom prometu, te u
suglasju sa uvjetima nadležnih pravnih osoba s javnim
ovlastima.
(4)
Rekonstrukcija postojećeg industrijskog
kolosijeka uključuje određivanje pješačkih i kolnih
prijelaza za koje je potrebno ostaviti odgovarajući
prostor unutar građevnih područja naselja na području
općine. U tom smislu ograničava se građenje uz
planirane cestovne prijelaze pruge i građenje uz prugu
te svako daljnje građenje koordinirati nadležnim

(1)
Pri izradi projektne dokumentacije, ali i
izvedbi pojedinih planiranih prometnica, treba
posvetiti osobitu pažnju očuvanju krajobraza. Ceste
treba prilagoditi terenu kako bi građevnih radova bilo
što manje (vijadukata, usjeka, zasjeka i nasipa). Za
zaštitu pokosa i iskopanih dijelova terena obvezno
treba koristiti autohtono drveće i grmlje

4.7.1.5. Pošta i javne telekomunikacije
Članak 78.
(1)
Raspored poštanskih ureda i položaj trasa
telefonskih vodova i uređaja određen je na grafičkom
listu br. 2.2.“Infrastrukturni sustavi mreže - Pošta i
telekomunikacije” u mjerilu 1:25.000.
(2)
Mjesne mreže za pojedina komutacijska
čvorišta grade se u pravilu kao podzemna.
(3)
Javne telefonske govornice u načelu treba
postavljati na javnim površinama ili unutar javnih
građevina.
(4)
Prostornim planom utvrđen je smještaj
telekomunikacijskih uređaja za pokretnu
telekomunikacijsku mrežu.
(5)
Kako bi se omogućilo kvalitetno pokrivanje
signalom područja obuhvata Prostornog plana
uređenja općine Klakar, uz osiguranje dovoljnog
kapaciteta i raspoloživosti usluga koje će se temeljiti
na postojećim i novim mrežama i sustavima pokretnih
komunikacija, potrebno je u budućnosti omogućiti
izgradnju i postavljanje osnovnih postaja.

4.7.1.6. Elektroopskrba
Članak 79.
(1)
Položaj dalekovoda i njihovih pojasa određen
je na grafičkom listu br. 2.4: “Infrastrukturni sustavi -
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Elektroenergetika” u mjerilu 1:25.000.
(2)
Postavljanje elektroopskrbnih
visokonaponskih (zračnih ili podzemnih) kao i
potrebnih trafostanica obavljat će se u skladu s
posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba s javnim
ovlastima. Širine zaštitnih pojasa moraju biti u skladu
sa zakonom, pravilnicima i normama.
(3)
Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi
računa o tome da u budućnosti ne budu ograničavajući
čimbenik izgradnji naselja, odnosno drugim
infrastrukturnim građevinama.
(4)
Dalekovodima je potrebno, ovisno o
naponskoj razini, osigurati zaštitne pojase i to:
a)
110 kV ZDV (40+40 m) 80 m,
b)
35 kV ZDV (30+30 m) 60 m,
c)
10 kV ZDV (15+15 m) 30 m.
Ove građevine ne zahtijevaju svoju građevnu
česticu, a prostor ispod dalekovoda može se koristiti i
u druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim
propisima, uredbama, pravilnicima i standardima.
Prostor u pojasu iz stavka 4. ovog članka mora biti
tako uređen da se spriječi moguća pojava požara.
(5)
Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih
elektroenergetskih građevina (dalekovodi, rasklopna
postrojenja i transformatorske stanice) kao i
kabliranje vodova 20 (10) kV, određuje se aktom
uređenja prostora na rješenjima Prostornog plana i
utvrđenim uvjetima lokalnog elektrodistributera nadležne pravne osobe s javnim ovlastima.
(6)
Prostorni plan određuje obvezu izvedbe javne
rasvjete na javnim površinama naselja, ovisno o
posebnostima pojedinih sadržaja (stanovanje, javne
građevine, gospodarske građevine, prometne
površine, spomenici i dr.) sukladno propisima
lokalnog elektrodistributera. Uvjeti uređenja za javnu
rasvjetu utvrđuju se aktom uređenja prostora, a u
posebnim slučajevima na temelju urbanističkih
(UPU) i detaljnih planova uređenja (DPU) i rješenja
izrađenih na temelju uvjeta lokalnog
elektrodistributera - nadležnih pravnih osoba s javnim
ovlastima.

Broj: 4

4.7.1.7. Naftovodi, plinovodi i plinoopskrba
Članak 80.
(1)
Unutar postojećeg koridora naftovoda širine
od 60 m je građenje je dozvoljeno samo uz suglasnost
vlasnika cjevovoda. U užem pojasu koridora širine 10
m zabranjeno je građenje i obrađivanje zemljišta.
(2)
Unutar postojećeg koridora državnih i
regionalnih plinovoda širine od 100 m je građenje je
dozvoljeno samo uz suglasnost vlasnika cjevovoda. U
užem pojasu koridora širine 20 m mjereno od osi
cjevovoda zabranjeno je građenje i obrađivanje
zemljišta.
(3)
Zgrade na građevnim česticama priključit će
se na postojeću plinsku mrežu unutar općine na način
kako to propisuje nadležna pravna osoba s javnim
ovlastima nadležno za opskrbu plinom. Samo
izdvojene zgrade do kojih se ne planira dovođenje
plinske mreže mogu koristiti plin iz vlastitoga
plinskoga spremnika, koji se mora smjestiti na
vlastitoj građevnoj čestici u skladu s važećim
propisima.
(4)
Plinski spremnici, zavisno od situacije, na
građevnoj čestici trebaju biti smješteni na
prozračnom, ali što manje uočljivom mjestu s javne
prometne površine.
(5)
Jako uočljive i izvan ravnine pročelja zgrada
postavljene ormariće plinske mreže, trebalo bi
ugraditi u zid tako da vrata ormarića budu u ravnini
zida.

4.7.1.8. Vodoopskrba
Članak 81.
(1)
Položaj trasa cjevovoda određen je na
grafičkom listu br. 2.5: “Vodnogospodarski sustav”
mjerilu 1:25.000.
(2)
Gradnja magistralnih vodoopskrbnih
vodova, crpnih i precrpnih stanica, kao i vodosprema
izvan građevnih područja utvrđenih ovim Planom,
odvijat će se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske
vodoprivrede, odnosno mjerodavnog ureda za
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vodoopskrbu. Ako na dijelu građevnog područja na
kojem će se graditi građevina postoji vodovodna
mreža ista se na nju mora priključiti.
(3)
Postojeći lokalni izvori moraju se održavati i
ne smiju se zatrpavati ili uništavati. Naprave koje
služe za opskrbu vodom moraju biti sagrađene i
održavane prema postojećim propisima. Te naprave
moraju biti udaljene i s obzirom na podzemne vode
locirane uzvodno od mogućih onečišćivača kao što
su: fekalne jame, gnojišta, kanalizacijski vodovi i
okna, otvoreni vodotoci ili bare i slično. Lokalna
vodocrpilišta štite se planski u radijusu od najmanje
50 m od vodozahvata, a do donošenja rješenja o
sanitarnoj zoni zaštite. Ta zona se štiti u skladu s
važećim propisima, a što osobito uključuje zabranu
građenja zgrada i cjevovoda, ograđivanje te pojačan
nadzor.
(4)
Vodovodna mreža, kod radova rekonstrukcije
ili kod polaganja novog dijela mreže, treba se ukapati
najmanje 80 cm ispod površine tla, a prema uvjetima
nadležnih pravnih osoba s javnim ovlastima za
komunalne poslove.
(5)
Uz javne prometnice unutar planiranih, a po
mogućnosti i unutar postojećih dijelova naselja treba
izgraditi hidrantsku mrežu.
(6)
Veći korisnici gospodarske namjene na
česticama većim od 10.000 m2 mogu graditi zasebne
interne vodovodne mreže s uređajima za
protupožarnu zaštitu do izgradnje javne vodovodne
mreže naselja potrebnog kapaciteta, te u skladu s
uvjetima Hrvatskih voda.
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blizini treba izraditi odgovarajuću studiju utjecaja na
okoliš
(3)
Načelna lokacija za istraživanje uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda određen je na grafičkom
listu br. 2.5. “Vodnogospodarski sustav” mjerilu
1:25.000.

4.7.1.10. Groblja
Članak 83.
(1)
Planom su označena postojeća groblja.
Eventualna proširenja groblja predvidjeti izvan
smjerova širenja naselja i koridora infrastrukture.
(2)
Na postojećim grobljima moguće je raditi
prekope i reorganizaciju grobnih redova samo u
slučaju poštivanja zakonom propisanog mirovanja
pokojnika do prvog prekopa. Ujedno treba posebnu
pažnju posvetiti postojećim nadgrobnim
spomenicima, koji se prilikom takovih radnji moraju
preseliti na privremenu lokaciju i poslije provedene
radnje rekonstrukcije vratiti na staro mjesto ili na neku
novu lokaciju gdje će poslužiti kao postav tradicijske
kamene baštine grobnih oznaka.
(3)
Prilikom izvedbe proširenja groblja
obavezno se mora predvidjeti dodatni prostor za
parkiranje osobnih vozila posjetilaca groblja.

4.8.

MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
KULTURNOPOVIJESNIH CJELINA

4.8.1.1. Opća načela zaštite
4.7.1.9. Odvodnja
Članak 84.
Članak 82.
(1)

U općini nema kanalizacijskog sustava.

(2)
Gradnja magistralnih kolektora odvodnje,
zajedno s mogućim pročistačima izvan građevnih
područja utvrđenih ovim Planom obavljat će se u
skladu s posebnim uvjetima mjerodavne ustanove
zadužene za odvodnju. Ako treba izgraditi pročistač
unutar građevnog područja ili u njegovoj neposrednoj

(1)
Planom su utvrđene mjere zaštite prostora,
odnosno zaštite,
a)
krajobraznih vrijednosti,
b)
prirodnih vrijednosti i
c)
kulturno-povijesnih cjelina
(2)
Povijesne naseobinske, graditeljske i vrtnoperivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajolici, kao i
pojedinačne građevine spomeničkih obilježja s
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pripadajućim parcelama, te fizičkim vizualno
istaknutim, moraju biti na stručno prihvatljiv i vrstan
način uključeni u budući razvitak općine i Županije.

Članak 85.
(1)
Odredbe za uspostavu i provođenje mjera
zaštite i obnovu kulturnih dobara proizlaze iz zakona i
uputa koje se na nju odnose (uključujući i sve
naknadne izmjene i dopune): Zakon o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara, Zakon o gradnji i Zakon o
prostornom uređenju.
(2)
Propisanim mjerama utvrđuje se obvezni
upravni postupak, te način i oblici graditeljskih i
drugih zahvata na pojedinačnim kulturnim dobrima
građevinama, građevnim sklopovima, arheološkim
lokalitetima, parcelama na kojima se građevine koje
imaju svojstvo kulturnog dobra nalaze, te pojedinim
zonama zaštite naselja.
(3)
Posebnom konzervatorskom postupku
osobito podliježu sljedeći zahvati na zaštićenim
građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima:
popravak i održavanje građevine;
nadogradnje;
prigradnje:
preoblikovanje;
adaptacije (prilagodbe);
rušenja i uklanjanja;
funkcionalne promjene postojećih građevina;
izvođenje radova na arheološkim
lokalitetima.
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primjenjuju sve odredbe zaštite, smatraju se sve
građevine koje su registrirana kulturna dobra.
(5)
Za svaku pojedinačno zaštićenu povijesnu
građevinu kod koje su utvrđena svojstva kulturnog
dobra kao najmanja granica zaštite utvrđuje se
pripadajuća parcela ili njezin povijesno vrijedni dio.
Povijesne građevine obnavljaju se cjelovito zajedno s
njihovim okolišem: pristupom zgradi, vrtom,
perivojem, voćnjakom, dvorištem i sl.
(6)
Vrijednost gospodarske zgrade (uz tradicijske
građevine koje pripadaju industrijskoj arhitekturi)
trebaju se sačuvati bez obzira na nemogućnost
zadržavanja njihove izvorne namjene te se mogu
prenamijeniti u druge namjene koje će poslužiti u
svrhu predstavljanja i promidžbe tradicijskog i
industrijskog graditeljstva.
(7)
Kao mjera zaštite koju je potrebno unijeti u
prostorni plan je da se spomen biste, spomen obilježja,
grobnice i drugi elementi javnih obilježja ne mogu
uklanjati, premještati ili na njima bilo što raditi bez
prethodnog odobrenja općine ili Uprave za zaštitu
kulturne baštine.

4.8.1.2. Pravna zaštita kulturnih dobara
Članak 86.
(1)
Zaštićenim građevinama, kod kojih su
utvrđena svojstva kulturnog dobra i na koje se
obvezano primjenjuju sve zakonske odredbe,
smatraju se sve građevine koje su u ovom Prostornom
planu popisane kao kulturna dobra: registrirani
spomenici (R), oni preventivno zaštićeni (P) te
evidentirani za zaštitu (E).

U skladu s navedenim zakonima za sve nabrojene
zahvate na građevinama, sklopovima, predjelima
(zonama) i lokalitetima, za koje se Prostornim planom
treba utvrditi obveza zaštite, kod nadležne ustanove za
zaštitu kulturne baštine potrebno je ishoditi propisane
suglasnosti:
posebno konzervatorske uvjete (u postupku
izdavanja lokacijske dozvole);
prethodno odobrenje (u postupku izdavanja
građevne dozvole):
nadzor u svim fazama radova, provodi
nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine.

(2)
Temeljem evidencije (inventarizacije)
provedene prilikom izrade ovoga Prostornoga plana,
uz ranije registrirane (R) ili preventivno zaštićene (P)
spomenike, Uprava za zaštitu kulturne baštine –
Konzervatorski odjel u Osijeku po službenoj će
dužnosti pokrenuti postupak dokumentiranja, te
donošenje rješenja o zaštiti za sve vrednije zgrade,
predjele (zone) i lokalitete.

(4)
Zaštićene građevine, kod kojih su utvrđena
svojstva kulturnog dobra i na koja se obvezno

(3)
Sastavni dio odredbi za provođenje je popis
kulturnih dobara i drugih vrednijih
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kulturnopovijesnih tvorevina u kojemu je utvrđeno i
odgovarajuće spomeničko stanje važno za primjenu
svih mjera zaštite navedenih u ovim odredbama.
(4)
Povijesni dijelovi naselja, građevine i
sklopovi, arheološki lokaliteti, memorijalna baština i
područja kultiviranog krajobraza, navedeni u Popisu i
prikazani na kartografskim prilozima, te iskazani u
tablicama smatraju se zaštićenima i podliježu
odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara.

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

Članak 87.
9.
Na području općine Klakar nalaze se jedan
registrirani te trinaest evidentiranih arheoloških
lokaliteta iz prapovijesnog i srednjovjekovnog
razdoblja:

10.
11.
12.

Registrirani arheološki lokalitet
13.
1.
D. BEBRINA - “Paljevine”, prapovijesni
arheološki lokaliteti (grafički prikaz u prilogu)
Registracija arheološkog lokaliteta «Paljevine»
obuhvaća sljedeće katastarske čestice u dvije
katastarske općine i to:
K.O. Paljevine: k.č. 823 nasip (dio)
k.č. 824 nasip (dio)
k.č. 698/1
k.č. 698/2
k.č. 698/3
K.O. Donja Bebrina k.č. 692/4A
k.č. 2367
k.č. 2354 nasip (dio)
Napomena: Kako se registrirani lokalitet «Paljevine»
nalazi na granici između dvije općine, tj. dva
prostorna plana, unutar obuhvata ovog Prostornog
plana (Prostornog plana uređenja općine Klakar)
nalaze se tri k.č. tog lokaliteta i to k.č. 692/4A, k.č.
2367 i k.č.2354 (dio) (K.O. Donja Bebrina).

Evidentirane arheološke zone/lokaliteti
1.

D.BEBRINA - “Selište na Đurkovačama”,
srednjovjekovni arheološki lokalitet
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D.BEBRINA - “Malo Selište”, prapovijesni
arheološki lokalitet.
G. BEBRINA - “Biđevi I”, prapovijesni i
srednjovjekovni arheološki lokalitet
G. BEBRINA - “Biđevi II”, srednjovjekovni
arheološki lokalitet
G. BEBRINA - “Topolica”, prapovijesni
arheološki lokalitet
G. BEBRINA - “Okukalj”, prapovijesni
arheološki lokalitet
G. BEBRINA - “Tvrdice”, prapovijesni i
srednjovjekovni arheološki lokalitet
G. BEBRINA - “Selo”, prapovijesni i
srednjovjekovni arheološki lokalitet
G. BEBRINA - “Mekote I”, prapovijesni i
srednjovjekovni arheološki lokalitet
G. BEBRINA - “Mekote II”, prapovijesni i
srednjovjekovni arheološki lokalitet
RUŠĆICA - “Taške”, prapovijesni arheološki
lokalitet
RUŠĆICA - “Podbrežje - Vretena”,
prapovijesni arheološki lokalitet
RUŠĆICA - “Selište I - Ljeskovača”,
prapovijesni arheološki lokalitet.

Spomenici graditeljske baštine – Sakralni i profani
Na području općine Klakar nalaze se i dva
preventivno zaštićena nepokretna kulturna dobra:
1.
Župna crkva sv. Jakova u Klakaru iz 1846. g.
preventivno zaštićeno kulturno dobro rješenjem od
09.11.1993. g. ove Uprave, klasa: UP-Io- 034-03/9301/265, ur.br.: 2158-18-01-93-055.
Jerdnobrodna građevina s polukružnim svetištem,
zvonikom ispred pročelja i prigrađenom sakristijom
sa zapadne strane. Glavno pročelje razdijeljeno je
potkrovnim vijencem, koji preuzima ulogu
kordonskog vijenca, u dva dijela. Donji dio raščlanjen
je plitkim lezenama koje flankiraju pravokutna vrata i
pravokutni prozor iznad njih. Na atici je izduženi
pravokutni prozorčić. Atika završava istaknutom
karnižom odakle se nastavlja jednostavna masa
zvonika profilirana s potkrovnim vijencem i
pseudogotičkom formom krova. Ostala pročelja
ukrašena su lezenama.
2.
Zgrada Župnog stana u Klakaru iz 1828. g.
preventivno zaštićeno kulturno dobro rješenjem od
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09.11.2993. ove Uprave, klasa: UP/Io-034- 03/9301/265, ur.br.: 2185-18-01-93-056.
Temelji i zidovi su od opeke, stropna i krovna
konstrukcija je drvena. Osnovna struktura kuće je
dobro očuvana, čini se da nije radikalno pregrađivana.

4.8.1.3. Režimi zaštite
Članak 88.
(1)
Područje zaštite kulturno-povijesnih
vrijednosti u izdvojenim zonama kulturnog
krajobraza: ne dozvoljava se izgradnja zgrada koje
mogu zakloniti ili obezvrijediti slikovite vidike,
povijesne građevine ili vrjednije graditeljske
sklopove. Uvjete za izgradnju (osobito za gabarite,
oblikovanje i materijale završne obrade) služba zaštite
kulturne baštine utvrdit će za svaki pojedinačni slučaj,
u ovisnosti o mikrolokaciji. Izvan građevnog područja
moguća je izgradnja samo gospodarskih građevina
pod uvjetima propisanim odredbama ovoga
prostornoga Plana. U slučaju izgradnje drugih
građevina pojedinačni postupak provodi služba
zaštite.
(2)
Oko pojedinačnih zaštićenih ili evidentiranih
kulturno povijesnih vrijednosti propisuju se mjere
zaštite kojima se ne dozvoljava nova izgradnja.
Posebne uvjete za zahvate na postojećoj strukturi će
propisati nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine.
Ova odredba se poglavito odnosi na zaštićene predjele
oko crkvi i groblja.
(3)
Za arheološke lokalitete koji su evidentirani
(E) na temelju povremenih nalaza ili su
pretpostavljeni i mogući nalazi, a ne postoje točno
utvrđene granice zaštite ne propisuju se direktivne
mjere zaštite već je prije izvođenja zemljanih radova
koji prethode građevnim, potrebno provesti
arheološka istraživanja, te upozoriti naručitelje
radova na moguće nalaze zbog čega je potreban
pojačani oprez.
(4)
U područjima kojim se ovim Planom,
predviđa izgradnja građevina ili infrastrukture, a
prostor nije izgrađen i priveden namjeni temeljem
dosadašnjih prostornih planova, obvezuje se nositelj
zahvata da tijekom izrade istražnih radova koji
prethode procjeni utjecaja na okoliš osigura
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arheološko istraživanje rezultat kojeg mora biti
detaljno pozicioniranje arheoloških nalaza u prostoru i
njihovo vrednovanje. Investitor ima obvezu zatražiti
arheološka istraživanja ili sondiranja prema uputama
konzervatorskog odjela i da u slučaju veoma važnog
arheološkog nalaza može doći do izmjene projekta ili
njegove prilagodbe radi prezentacije nalaza. Ako se
istraženi prostori obvezno prezentiraju in situ,
projektu konzervacije i prezentacije nalaza moraju se
prilagoditi i planovi i projekti izgradnje građevina i
uređivanja zemljišta.
(5)
Za svaku pojedinačnu povijesnu građevinu
kod koje su utvrđena svojstva kulturnog dobra kao
najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna parcela
ili njen povijesno vrijedni dio. Mjere zaštite
primjenjuju se na građevine i njihove parcele koji su:
registrirani (R), preventivno zaštićeni (P) ili
evidentirani (E). Za građevine koja imaju svojstva
kulturnog dobra osobito se primjenjuju sljedeće
mjere:
-

-

Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje
vrste zgrade potrebno je paziti na
mikroambijent naselja, tj. novogradnju
uskladiti sa zatečenim tlorisnim i visinskim
veličinama postojeće zgrade (ili postojećih
zgrada) kako bi se ustrojio skladan
graditeljsko-ambijentalni sklop.
Vrijedne gospodarske zgrade izgrađene u
naseljima moraju se očuvati bez obzira na
nemogućnost zadržavanja njihove izvorne
namjene te se mogu prenamijeniti u
poslovnestambene ili prostore za turističku
namjenu, u svrhu predstavljanja i promidžbe
tradicijskogagraditeljstva.

(6)
Nove stambene i gospodarske zgrade u
područjima zaštićenog krajobraza ili u povijesnim
seoskim naseljima, kao i kontaktnim područjima,
mogu se graditi na način kojim će se uspostaviti
harmoničan odnos sa zatečenim povijesnim i
tradicijskim vrijednostima i obilježjima (u pogledu
gabarita, nagiba krovova, upotrebi materijala
završnog oblikovanja i kolorita). Ne dopušta se
izgradnja izbačenih balkona, pretjerano velikih terasa
i lukova, već u oblikovanju građevine i njenoga
neposrednoga okruženja valja slijediti prepoznatljive
tradicijske građevne tvorevine i oblikovanje.
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(7)
Kultivirani agrarni krajobraz potrebno je
očuvati od daljnje izgradnje u najvećoj mogućoj
mjeri, te usmjeravati izgradnju objekata
interpolacijama unutar izgrađene strukture naselja.
Izuzetno se dozvoljava izgradnja pojedinačnih
stambeno-gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru
ruralnih naselja, ali na način da izgradnja ne izmjeni
tradicionalne osobitosti šireg prostora.
(8)
U arheološkim zonama nisu dozvoljene
nikakve intervencije bez prethodnih istraživanja, pa
su označena područja (zone) samo indikacija da prije
početka izrade odgovarajućih dokumenata prostornog
uređenja, treba računati u vremenskom i materijalnom
smislu s prethodnim istraživanjima i s mogućnošću da
se zbog važnosti nalaza mijenja potrebna
dokumentacija prostornog uređenja.

4.8.1.4. Mjere zaštite kulturnih dobara
Članak 89.
(1)
Pojedinačne zgrade s obilježjima kulturnog
dobra, sakralna zdanja (crkve, kapelice, poklonci i
raspela), kultivirani krajolici, kao i pripadajuće
građevine moraju biti na stručno prihvatljiv i vrstan
način uključeni u budući razvitak općine i Županije.
Zaštita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti
podrazumijeva ponajprije sljedeće:
a)
b)

c)

d)

e)

Očuvanje i zaštitu kultiviranog krajolika kao
temeljne vrijednosti prostora;
Zadržavanje povijesnih trasa putova (starih
cesta, pješačkih staza, šumskih prosjeka,
poljskih putova često popraćenih raspelima i
pokloncima);
Očuvanje povijesne slike, volumena i
gabarita, obrisa naselja, naslijeđenih
vrijednosti i krajolika;
Očuvanje zaselaka i izdvojenih sklopova
poput pustara u njihovu izvornu okruženju, s
povijesnim graditeljskim ustrojem i
nasljeđenom parcelacijom:
Očuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva,
ali i svih drugih povijesnih građevina koje
posjeduju svojstvo kulturnog dobra kao
nositelja prepoznatljivih prostora.
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(2)
Odredbe za uspostavu i provođenje mjera
zaštite i obnovu kulturnih dobara proizlaze iz zakona i
uputa koje se na nju odnose (uključujući i sve
naknadne izmjene i dopune): Zakon o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara, Zakon o gradnji i Zakon o
prostornom uređenju.
(3)
Propisanim mjerama utvrđuje se obvezni
upravni postupak, te način i oblici graditeljskih i
drugih zahvata na pojedinačnim kulturnim dobrima
građevinama, građevinskim sklopovima, arheološkim
lokalitetima, parcelama na kojima se građevine koje
imaju svojstvo kulturnog dobra nalaze, te pojedinim
zonama zaštite naselja.
(4)
Posebnom konzervatorskom postupku
osobito podliježu sljedeći zahvati na zaštićenim
građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima:
popravak i održavanje građevine;
nadogradnje;
prigradnje:
preoblikovanje;
adaptacije (prilagodbe);
rušenja i uklanjanja;
funkcionalne promjene postojećih građevina;
izvođenje radova na arheološkim
lokalitetima.
U skladu s navedenim zakonima za sve nabrojene
zahvate na građevinama, sklopovima, predjelima
(zonama) i lokalitetima, za koje se Prostornim planom
treba utvrditi obaveza zaštite, kod nadležne ustanove
za zaštitu kulturne baštine potrebno je ishoditi
propisano:
posebno konzervatorske uvjete (u postupku
izdavanja lokacijske dozvole);
prethodno odobrenje (u postupku izdavanja
građevinske dozvole) – upravni postupak;
nadzor u svim fazama radova, provodi
nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine.
(5)
Zaštićene građevine, kod kojih su utvrđena
svojstva kulturnog dobra i na koja se obvezno
primjenjuju sve odredbe zaštite, smatraju se sve
građevine koje su registrirana kulturna dobra.
(6)
Za svaku pojedinačno zaštićenu povijesnu
građevinu kod koje su utvrđena svojstva kulturnog
dobra kao najmanja granica zaštite utvrđuje se
pripadajuća parcela ili njezin povijesno vrijedni dio.
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Povijesne građevine obnavljaju se cjelovito zajedno s
njihovim okolišem: pristupom zgradi, vrtom,
perivojem, voćnjakom, dvorištem i sl.

-

(7)
Vrijednost gospodarske zgrade (uz tradicijske
građevine koje pripadaju industrijskoj arhitekturi)
trebaju se sačuvati bez obzira na nemogućnost
zadržavanja njihove izvorne namjene, te se mogu
prenamijeniti u druge namjene koje će poslužiti u
svrhu predstavljanja i promidžbe tradicijskog i
industrijskog graditeljstva.

-

(8)
Kao mjera zaštite koju je potrebno unijeti u
prostorni plan je da se spomen biste, spomen obilježja,
grobnice i drugi elementi javnih obilježja ne mogu
uklanjati, premještati ili na njima bilo što raditi bez
prethodnog odobrenja općine ili ove Uprave.

4.8.1.5. Mjere zaštite povijesnih građevina i sklopova
naselja
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očuvanje i zadržavanje karakterističnih
toponima, naziva sela, uzvišenja, potoka i
kanala od kojih neka imaju simbolička i
povijesna značenja,
očuvanje prirodnih značajki kontaktnih
područja uz povijesne građevine i sklopove,
kao što su obale potoka, rukavci vodotoka,
šume, budući da pripadaju ukupnoj
prirodnom i kulturnom naslijeđu.

Mjere i uvjeti zaštite kulturno povijesnih i prostornih
vrijednosti naselja, određene su prema zonama zaštite
i klasifikaciji povijesnih građevina - kulturnih dobara,
koje se zaštićuju na temelju Zakona o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara. Mjerama zaštite utvrđuju
se režimi i oblici intervencija u pojedinim zonama i za
pojedine građevine. Na kartografskom prikazu 3.1.
Uvjeti korištenja i zaštite prostora u mj. 1:25000
ucrtane su građevine kulturno povijesnih vrijednosti
koje se štite na temelju Zakona o zaštiti kulturnih
dobara.

Članak 90.
(1)
Povijesna naselja i njihovi dijelovi, povijesne
građevine s okolišem, prirodni i kultivirani krajobrazi,
povijesno memorijalni spomenici i arheološki
lokaliteti moraju biti na stručno prihvatljiv način
uključeni u budući razvitak općine. Očuvanje
kulturno povijesnih obilježja prostora podrazumijeva:
-

-

-

-

očuvanje i unapređivanje održavanja i
obnove zapuštenih poljodjelskih površina uz
zadržavanje tradicijskog načina korištenja i
parcelacije, osobito vinograda i voćnjaka,
očuvanje tradicionalnih naseobinskih cjelina
u njihovu izvornom okruženju, zajedno s
povijesnom građevnom strukturom i
pripadajućom parcelacijom,
oživljavanje dijelova sela etnološke,
arhitektonske i ambijentalne vrijednosti,
očuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva,
naročito tradicijskih kuća i gospodarskih
građevina kao nositelja povijesnog identiteta
prostora,
pročelja građevina, te vrijednosti krajobraza
kojim je okruženo,
očuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih
sadržaja, poljodjelskih kultura i tradicijskog
(ekološkog) načina obrade zemlje,

(2)
Tipologiju naselja i arhitektonsko
oblikovanje usuglašavat će se s kvalitetnom
tradicijom područja, a nagrđene dijelove naselja trebat
će postupno sanirati. Na povijesnim građevinama
(tradicijskim kućama, stambenim i gospodarskim)
koje su nositelji identiteta naselja potrebni su radovi
konzervacije uz očuvanje izvornog izgleda i
oblikovanja uz moguće prilagodbe u interijeru, kao i
neophodni radovi građevne sanacije, održavanja,
sanacije, rekonstrukcije, prenamjene, restitucije (ili
reinterpretacije) pročelja. Gospodarske građevine,
ukoliko nisu više u izvornoj namjeni moguće je
prilagoditi novim zahtjevima, bilo stanovanja ili neke
djelatnosti koja se može odvijati u zadanim gabaritima
građevine, uz očuvanje karakterističnih obilježja
njihovih pročelja. Tradicijske građevine moguće je
prilagoditi suvremenim stambenim funkcijama, uz
očuvanje njihovog vanjskog izgleda. U kontaktnoj
zoni povijesne jezgre, ili dijela povijesnog naselja,
novu je gradnju potrebno planirati na načelu
uspostave harmoničnog odnosa s tradicionalnim i
povijesnim vrijednostima.
(3)
Polazišta obnove i oblikovanja povijesnih
naselja treba temeljiti na: reafirmaciji i očuvanju
izvorne strukture sela, osobito planiranih naselja,
brižljivom određivanju uvjeta uređenja i korištenja
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prostora, oblika i uvjeta građenja, zadržavanju starog
sustava parcelacije te kontroli linearnog širenja sela,
izmještanju tranzitnog prometa izvan naselja i
drugim. Program zaštite kulturnih dobara posebno
uključuje uvjete pripreme i provedbe posebnih
istraživanja, obnove, prezentacije, određivanja
namjene i izvore financijskih sredstava za njegovu
provedbu.
(4)
U područjima zaštite krajobraza koje su
ujedno zone ekspozicije naselja ne dozvoljava se nova
izgradnja, jer bi se time narušile prostorne i šire
ambijentalne vrijednosti bilo čitavog naselja ili
njegove povijesne jezgre. Područja označena kao
ozelenjene i pejzažne površine treba i nadalje
održavati u toj namjeni, bez širenja građevnog
područja, budući da su značajne kao prostori
ekspozicije naselja.

4.8.1.6. Mjere zaštite povijesnih građevina i sklopova
izvan naselja
Članak 91.
(1)
Na području općine Klakar nisu detaljno
istražene lokacije građevina i sklopova van naselja.
Istražnim radovima treba definirati režime zaštite
prema određenim zonama, predvidjeti smjernice i
mjere za zahvate na graditeljskoj baštini, kako bi se
zaštitila od propadanja i degradiranja, te uključila u
suvremeni život. Od općih intervencija na
građevinama, s obzirom na njihovu spomeničku
vrijednost predviđaju se: konzervacija, restauracija,
građevna sanacija, rekonstrukcija. Uz stambene
građevine moguće su i manje dogradnje koje neće
umanjiti njihove izvorne vrijednosti, a omogućit će
bolje funkcioniranje. Sve građevne radove
uključujući i redovito održavanje (zamjena pokrova,
stolarije, obnova pročelja) potrebno je provoditi
propisanim postupcima i uz nadzor Uprave za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Osijeku.

4.8.1.7. Mjere zaštite arheoloških lokaliteta
Članak 92.
(1)
Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara (NN br. 69/99) regulirana je između ostalogi
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zaštita arheoloških nalazišta i nalaza te se stoga na ove
lokalitete i na preostalo područje općine Klakar
primjenjuju propisane odredbe iz ovog Zakona.
(2)
U tijeku je nova valorizacija i kategorizacija
arheoloških i kulturnih dobara kao i pokretanje
postupka preventivne zaštite odnosno registracije za
određene evidentirane arheološke lokalitete kojima će
se utvrditi točne granice rasprostranjenosti
katastarskim česticama. Registriran prapovijesni
arheološki lokalitet je «Paljevina» u D. Brebrini. Od
navedenih evidentiranih lokaliteta koji ulaze u
postupak preventivne zaštite odnosno registracije su:
D. Brebrina – «selište na Đurkovačama», D. Brebrina
– «Malo Selište», G. Bebrina - “Biđevi I», G. Bebrina “Biđevi II», G. Bebrina - “Topolica”, G. Bebrina “Okukalj», G. Bebrina - “Tvrdice», G. Bebrina “Selo”, G. Bebrina – «Mekote I”, G. Bebrina –
«Mekote II”, Rušćica - "Taške”, Rušćica - "Podbrežje
- Vretena” i Rušćica - "Selište I – Ljeskovača».
(3)
Registrirani arheološki lokaliteti locirani su
katastarskim česticama, što će se utvrditi i za lokalitete
koji su u postupku preventivne zaštite odnosno
registracije. Na tim lokalitetima, svi zemljani radovi
koji uključuju kopanje zemljišta dublje od 40 cm,
moraju izvesti ručnim iskopom pod nadzorom i
uputama arheologa uz prethodno utvrđene posebne
uvjete zaštite i odobrenje Konzervatorskog odjela u
Osijeku, koji može propisati i prethodno izvođenje
zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja. Sva
izgradnja na navedenim lokalitetima uvjetovana je
rezultatima arheoloških istraživanja, bez obzira na
prethodno izdane uvjete i odobrenje. Preostali
evidentirani arheološki lokaliteti locirani su
položajem, jer se za sada zbog neistraženosti, ne
mogu utvrditi točne granice rasprostranjenosti. Stoga
se površine na tim lokalitetima mogu koristiti na
dosad uobičajeni način, a ukoliko se na istim planira
izvođenje građevnih radova, potrebno je ishoditi
posebne uvjete zaštite te prethodno odobrenje
Konzervatorskog odjela u Osijeku.
(4)
Također, ukoliko bi se na preostalom
području općine, prilikom izvođenja građevnih ili bilo
kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko
nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti te o
navedenom bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski
odjel u Osijeku, kako bi se sukladno odredbama
Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele
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odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i
nalazi.
(5)
Arheološki lokaliteti označeni su približnom
lokacijom na karti Kulturnog naslijeđa 1:25000. Radi
njihove daljnje identifikacije potrebno je obaviti
detaljno kartiranje i dokumentiranje, na temelju
istražnih radova i prepoznavanja na terenu. Na svim
tim područjima, prije građevnih zahvata izgradnje
infrastrukture ili drugih objekata, treba provesti
arheološke istražne radove, sondiranja, radi
utvrđivanja daljnjeg postupka. U postupku ishođenja
akta uređenja prostora treba obaviti arheološka
istraživanja.

4.8.1.8. Mjere zaštite memorijalnih područja
Članak 93.
(1)
Ambijentalne cjeline groblja koja su ujedno i
neposredni okoliš crkava sa starim nadgrobnim
spomenicima treba održavati i čuvati u okviru
prostorne organizacije i kamene plastike nadgrobnih
ploča i drvenih križeva. Potrebe za širenjem groblja
rješavati u zoni manje ekspozicije groblja, uz
očuvanje intaktnosti postojećeg. U slučaju zamjene
postojećih starih križeva i spomenika novim, trebalo
bi izbjegavati upotrebu crnih poliranih granitnih
nadgrobnih ploča, koje su neprimjerene i nisu
karakteristične za ove krajeve.
(2)
Posebno treba istražiti i vrednovati
memorijalne prostore stradanja za vrijeme
Domovinskog rata te ih označiti i zaštiti u detaljnijim
dokumentima uređenja prostora. Zakonom o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara regulirana je zaštita
područja, mjesta, spomenika i obilježja u svezi s
povijesnim događanjima i osobama (kulturna dobra –
Antifašizma i Domovinskog rata), te se stoga na
evidentirana, preventivno zaštićena i registrirana
kulturna dobra iz navedenog područja primjenjuju
propisane odredbe ovog Zakona.

4.8.1.9. Mjere zaštite kulturnog krajobraza
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krajobraza nije dozvoljena nova gradnja, ako se time
umanjuju temeljne vrijednosti i kako bi se time
narušili uvjeti očuvanja vrijednih vizura na povijesne
građevine i naselja. Tipologiju naselja i arhitektonsko
oblikovanje treba usuglašavati s kvalitetnom
tradicijom područja, a nagrđene dijelove naselja treba
postupno sanirati.

4.8.1.10. Mjere zaštite etnoloških građevina
Članak 95.
(1)
Do sada nije provedeno cjelovito
evidentiranje i dokumentiranje etnoloških građevina
pa u vezi s njima nisu poduzimane mjere zaštite i
očuvanja. Svi raspoloživi podaci temelje se na
rekognosciranju terena kojim su bila obuhvaćena sva
naselja općine. Zbog toga je potrebno provesti
evidentiranje i dokumentiranje i vršiti zaštitu putem
čuvanja pojedinačnih objekata značajne spomeničke
vrijednosti i putem suvremene interpretacije osnovnih
karakteristika tradicijskog graditeljstva uz suradnju
urbanističkih i projektantskih ustanova te institucija
za zaštitu kulturnih dobara.

4.8.1.11. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti
Članak 96.
(1)
Za sve nove graditeljske zahvate ili
rekonstrukcije postojećih zakonski sagrađenih
građevina u predjelima zaštite krajobraznih i
prirodnih vrijednosti potrebno je ishoditi suglasnost
mjerodavnih: Uprave za zaštitu prirode i okoliša te
Uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski
odjel u Osijeku. U tim predjelima zaštite nije moguća
gradnja koja se dopušta izvan građevnih područja ako
to nije detaljnije propisano urbanističkim planom.
(2)
U krajobrazno vrijednom kultiviranom
krajobrazu općine, moguća je izgradnja isključivo na
planiranim građevnim područjima. Izvan njih moguća
je samo izgradnja poljodjelskih kućica i spremišta za
alat.

Članak 94.
(1)

U područjima kultiviranog i prirodnog

(3)
Postojeće šume ako se nalaze i dijelom u
privatnom vlasništvu, ne mogu se prenamijeniti.
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Potrebno je gospodariti šumama na način da se
očuvaju autohtone šumske zajednice, a u skladu s
važećim zakonima i propisima. U cilju unapređenja
šuma i šumskoga tla potrebno je učiniti sljedeće:
a)
b)
c)

izraditi šumsko-gospodarske osnove za
privatne šume,
šume panjače uzgojem prevesti u viši uzgojni
oblik,
pošumljivati šikare, paljevine, zapuštena
obradiva zemljišta i zemljišta neprikladna za
poljodjelstvo,

b)

c)
d)
e)

(4)
Graditi šumske putove, prosjeke, uređivati i
čistiti šumsko zemljište u skladu sa
šumskogospodarskim osnovama.
(5)
U krajobraznom smislu vrijedno poljodjelsko
zemljište cijeni se kao osobita ograničena vrijednost i
zbog toga se štiti od prenamjene. Na poljodjelskom
zemljištu mogu se graditi gospodarske građevine, u
skladu s odredbama ovoga Plana o gradnji izvan
građevnoga područja, ako nisu u suprotnosti s
odredbama stavka 2. ovoga članka.
(6)
Prostornim planom Županije utvrđen je
predjel vrijednog krajobraza za koje se ovim Planom
utvrđuju planske mjere zaštite i korištenja prostora i
koju čini cjelina krajobraza vodotoka rijeke Save koja
obuhvaća pojas uz obale širine najmanje 80 m, riječne
rukavce s izvornim dijelovima krajobraza u kojoj
treba očuvati vrste vegetacije uz rijeku.
(7)
Planski se štiti šuma Jelas kao botanički
rezervat šumske vegetacije – preuzimanjem obveze
zaštite određene Prostornim planom Brodskoposmake županije.
(8)
Temeljom Zakona o zaštiti prirode zaštićen je
prostor ornitološkog rezervata bare Dvorine.

4.8.1.12. Čuvanje slike naselja
Članak 97.
(1)
Mjere za očuvanje slike naselja, odnosno
kulturnog krajobraza obuhvaćaju i:
a)
čuvanje tradicionalnog tlocrtnog oblika kuće
za stanovanje zajedno
s pratećim

f)

g)
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gospodarskim zgradama linearnog načina
izgradnje,
horizontalni i vertikalni gabariti građevina,
oblikovanje pročelja, pokrovi i nagibi
krovišta, građevni materijali te boja pročelja,
osobito unutar postojećih središta tradicijskih
naselja, moraju biti u skladu s okolnim
građevinama, krajobrazom i načinom
građenja na tom području,
zidovi pročelja mogu biti žbukani,
krovišta zgrada su kosa, poželjno je
dvostrešna nagiba između 180 i 300,
krovište u pravilu mora biti pokriveno
crijepom, a kod rekonstrukcije tradicijskih
građevina do tada korištenim materijalom,
ograđivanje građevne parcele treba slijediti
duh lokalne sredine. U manjoj mjeri moguće
su žičane ograde, obvezno sa živicom s
unutarnje strane građevne parcele. Moguće
su, u iznimnim slučajevima i drukčije ograde,
u vrtovima i voćnjacima ne treba saditi
uneseno (egzotično) bilje, a u predvrtu
preporučuje se sadnja drveća ukrasnog grmlja
i cvijeća primjerene kraju,

4.8.1.13. Mjere zaštite poljodjelskog zemljišta
Članak 98.
(1)
Poljodjelsko zemljište Planom uživa poseban
status i zaštitu. Poljodjelsko zemljište mora se
intenzivno obrađivati uz primjenu potrebnih
agrotehničkih mjera i ne može promijeniti namjenu.
Na njemu se mogu graditi samo pomoćne
gospodarske građevine u skladu s provedbenim
odredbama ovoga Plana.
(2)
Ovim Planom je određena obveza
odgovarajuće državne službe:
a)
da vodi popis površina i vrijednosti ukupnoga
poljodjelskog zemljišta na području obuhvata
Plana, te da vodi popis neiskorištenoga
poljodjelskog zemljišta u privatnom i
državnom vlasništvu,
b)
da obavlja poslove u vezi s davanjem u zakup
neiskorištenoga poljodjelskog zemljišta u
državnom vlasništvu,
c)
da provodi politiku razborita iskorištavanja
poljodjelskog zemljišta u skladu sa Zakonom.
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4.8.1.14. Mjere zaštite šumskog zemljišta
Članak 99.
(1)
Planom su utvrđeni šumski predjeli.
Gospodarske šume se uređuju i iskorištavaju na
temelju šumsko-gospodarske osnove.
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uređenja prostora za takove građevine izdavat će se
na temelju Urbanističko-arhitektonskog rješenja, koje
će obvezatno sadržavati: topografsko-katastarski
snimak terena, arhitektonski snimak postojećih
građevina s utvrđenim uvjetima.

4.10. POSTUPANJE S OTPADOM
(2)
Šumske površine u građevnom području se ne
mogu sječi-prenamijeniti te ih treba uređivati u skladu
sa šumsko-gospodarskom osnovom. Prostor u širini
od 50 m od ruba šume ne smije se izgrađivati.

Članak 100.
(1)
Način zaštite, uređenja i korištenja šuma
unutar granica značajnih krajobraza i drugih šuma
odvija se na temelju šumsko-gospodarskih osnova i u
skladu sa zakonskim propisima, pravilnicima i
normama.
(2)
Za provođenje ovog Plana bitne su sljedeće
mjere:
a)
pošumljivanje šikara, osobito radi ekološke
zaštite i poboljšanja ambijenta;
b)
gradnja šumskih putova, a na temelju
šumsko-gospodarskih osnova;
c)
pošumljivanje zapuštenih zemljišta, koja nije
opravdano obrađivati.

4.9.

SANACIJA BESPRAVNE GRADNJE

4.10.1. ZBRINJAVANJE OTPADA
Članak 102.
(1)
U ovom Planu izvršeno je evidentiranje i
lociranje svih odlagališta komunalnog. Postojeća
neuređena odlagališta treba sanirati, a otpad prevesti
na središnje općinsko odlagalište.
(2)
U sklopu svakog radnoga predjela (zone)
predviđa se urediti odlagališta korisnoga otpada
(metal, staklo, papir, drvo, plastika i dr.). U cilju
ostvarenja ovakvoga odlagališta potrebno je da
nadležna pravna osoba s javnim ovlastima za
komunalne poslove, koje zbrinjava otpad, pripremi
odgovarajući sustav sakupljanja otpada. U svim
naseljima općine potrebno je stoga postaviti
kontejnere u koje bi se prikupljao reciklažni otpad
(papir, staklo, plastika, metal).
(3)
Odgovarajućim mjerama treba poticati i
organizirati sakupljanje i odvoz otpada biljnoga
podrijetla, koji će se prerađivati za kompost. Potrebno
je poticati građane da u svojim vrtovima uređuju
malena kompostišta za potrebe domaćinstva.

Članak 101.
(1)
Prostornim Planom uređenja općine Klakar
određuje se način sanacije bespravne gradnje.
Građevine sagrađene poslije 15.02.1968. godine bez
dokaza legalne gradnje smatraju se bespravno
izgrađenima.
(2)
Ovim Planom se utvrđuje da se sanacija
bespravno izgrađenih građevina na zemljištu
odgovarajuće namjene (ako nisu na općinskom
zemljištu, planiranom javnom prostoru, ili planiranim
koridorima prometnica ili infrastrukture), provede
njihovim uklapanjem i prilagođivanjem u postojeće
prostorne strukture. Za sve te građevine treba izraditi
zakonom propisanu dokumentaciju prostora. Akt

(4)
Pražnjenje septičkih jama na vrijedno
poljodjelsko, šumsko i vodonosno područje se
zabranjuje.
(5)
Odlagališta komunalnog otpada planira se
van općine na županijskoj deponiji određenoj u PPŽu (prostorne mogućnosti prihvata za skupinu naselja)
primjereno odabranom sustavu zbrinjavanja uvjetima
transporta i uvjetima terena na kojem će se urediti
deponija.
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4.10.2. OTPADNE VODE

4.11.
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MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG
UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 103.
Članak 104.
(1)
Planira se za sva naselja gradnja sustava
odvodnje otpadnih voda s biološkim pročišćavanjem i
ispuštanjem pročišćenih voda u recipijent na temelju
idejnog rješenja odvodnje.
(2)
Gospodarske zone obvezno se moraju
priključiti na sustave odvodnje otpadnih voda s
odgovarajućim pročišćavanjem.
(3)
a)

b)

c)

d)

e)

Vrijede sljedeće obaveze:
Kada se na dijelu građevnoga područja
izgradi javna kanalizacijska mreža i ako
postoje za to tehnički uvjeti, postojeće
stambene i ostale građevine moraju se
priključiti na nju.
Ako na dijelu građevnoga područja na
kojemu će se graditi građevina postoji javna
kanalizacijska mreža, stambene i druge
građevine moraju se priključiti na nju.
Tamo gdje neće biti moguće priključiti se na
kanalizacijski sustav ili za vrijeme do njegove
izgradnje otpadne vode iz domaćinstva
moraju se pročistiti prije ispuštanja u okoliš,
ili prevoziti odgovarajućim vozilima do
mjesta upuštanja u sustav za odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda (pražnjenje
septičkih jama).
Otpadne vode iz gospodarskih zgrada u
domaćinstvu s izvorom zagađenja i
gospodarskih postrojenja moraju se (i prije
izgradnje kanalizacijskih sustava s
pročišćavanjem otpadnih voda) prije
upuštanja u recipijent pročistiti, na način
predviđen posebnom općinskom odlukom.
Prethodnom studijom odabira lokacije
odlaganja komunalnog otpada predviđena je
organizacija, uvjeti i prostor za pražnjenje
septičkih jama do izgradnje sustava odvodnje
naselja i uređaja za pročišćavanje otpadnih
voda

(1)
Na cijelom području obuhvata ovoga Plana,
poglavito unutar građevnih područja, ne smiju se
graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili
upotrebom, neposredno ili moguće ugrožavale život,
zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okoliša, niti
se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi
izazvao takve posljedice.
(2)
Zbog bogate prirodne i kulturne baštine
potrebito je neprekidno i sustavno provoditi mjere za
poboljšanje i unapređivanje prirodnoga i
kultiviranoga (antropogenog) krajobraza, kao mjere
za sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš.
(3)
Namjena prostora, sustavi i ostalo određeno
ovim Planom mora se dalje planirati u pogledu
veličina, kapacitete i tehnologija, te prostornog
smještaja na temelju utvrđivanja opterećenosti
prostora i dozvoljivih daljnjih opterećenja, a osobito
za industriju, rudarstvo i pri izgradnji novih
prometnica - osobito novih trasa brzih cesta i
autoceste, a na način da se što više sačuva cjelovitost
šuma i drugih vrijednih krajobraza i prirodnih resursa.
(4)
Svaki zahvat treba kvantificirati s gledišta
gubitka onih sastavnica prostora i resursa koji su u
ovom Planu određeni kao osobito vrijedni i od interesa
za zajednicu (vrijedna tla, šume i dr.), a posebno
utvrditi promjene koje će nastati u prirodnoj i
stvorenoj strukturi, raznolikosti prostora i
bioraznolikosti te predočiti mjere sanacije ako se ti
gubici ne mogu izbjeći, odnosno svesti na mjeru koja
će omogućiti njihovo opstojanje.
(5)
Prilikom uređenja prostora za krajnjeg
korisnika osobito treba paziti na moguće konflikte
između korisnika prostora i posljedice utjecaja na
okoliš i to za:
radne zone u pogledu buke, zagađenja zraka,
ali i dovoljnih količina vode i energije te
naročito uvjeta izgradnje i održavanja sustavu
odvodnje otpadnih voda,
rudarenju i eksploataciji sirovina, osobito
glede utjecaja na kvaliteta zraka, buku,
posljedice prometa, te s gledišta sanacije
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lokaliteta po prestanku eksploatacije u skladu
s konačnom namjenom tog prostora.
(6)
Za područje općine utvrđuju se postojeće i
potencijalne izvori opseg zagađenja okoliša i to:
crpilišta nafte i plina, produktovodi i odlagališta
otpada. Mjere zaštite tla, voda, zraka, šuma, klime,
zdravlja ljudi, biljnog i životinjske svijeta
pretpostavljaju propisanu kontrolu ispravnosti i stalan
nadzor nad ispravnosti uređaja, te primjenu mjera
zaštite od buke, požara i zaštite krajobraza.
(7)
Prethodnom studijom odabira lokacije
odlagališta komunalnog otpada određen je prostor
budućeg odlagališta koji zadovoljava prostorne i
druge uvjete smještaja.
(8)
U slučaju da se na relativno malom prostoru
planira više istovrsnih zahvata čije su pojedinačni
kapaciteti ispod, no ukupni iznad granica propisanih
Popisom zahvata koji čini sastavni dio Pravilnika o
procjeni utjecaja na okoliš, za iste je obvezna
provedba postupka procjene utjecaja na okoliš, a
prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša i gore
navedenog Pravilnika. Pod malim prostorom
podrazumijevaju se proizvodne zone utvrđene u
prostornim planovima užih područja i prostori izvan
građevnih područja s izvorima onečišćenja koji se
nalaze na međusobnoj udaljenosti manjoj od 250,00
metara.

Vode
(9)
Zaštitu voda treba riješiti zaštitom
vodonosnih slojeva i vodotoka izgradnjom sustava
odvodnje otpadnih voda naselja i izgradnjom uređaja
za pročišćavanja otpadnih voda za naselja Klakar,
Gornja Bebrina i Ruščica. Do izgradnje sustava za
odvodnju otpadnih voda naselja i uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda može se zadržati sustav
nepropusnih septičkih jama uz obvezu pražnjenja pri
uređaju za pročišćavanje otpadnih voda susjednih
naselja.
(10)
Zaštitu voda treba provoditi i kontrolom i
sprječavanjem prekomjernih korištenja zaštitnih
sredstava u poljodjelstvu, potrebno je inventarizirati
zagađivače, a nove namjene u prostoru ne smiju
povećati stupanj zagađenja voda.
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(11)
Šume i šumska zemljišta mogu se mijenjati
samo u skladu s odredbama zakona o šumama.
Posebno treba očuvati šumsko zemljište od širenja
poljodjelskog i građevnog zemljišta. U slučaju
izgradnje infrastrukture šumskim zemljištem mora se
odmah odrediti zamjenska površina koja se mora
pošumiti. Treba poticati mjere gospodarenja u
privatnim šumama na temelju postojećih osnova
gospodarenja u državnim šumama određenog
područja.

Tla
(12)
Osobito vrijedna poljodjelska tla treba štiti od
prenamjene. Prenamjena se može planirati samo ako
nema odgovarajućih površina manje vrijednog
poljodjelskog zemljišta, te ako su iskorištene sve
mogućnosti racionalizacije korištenja postojećeg
građevnog zemljišta. Izgradnja infrastrukturnih
građevina koje mijenjaju uvjete odvodnje i (ili)
navodnjavanja zemljišta treba podrediti uvjetima
odvodnje i navodnjavanja zemljišta. Na prostorima na
kojima nije provedena komasacija treba ju provesti.
Poticati treba aktivnosti da se zapuštene poljodjelske
površine privedu namjeni, treba ih meliorirati ili
pošumiti.
(13)
Potrebno je dugoročno kvalitativno i
kvantitativno osiguravati i održavati funkcije tla.
Mjere koje treba poduzeti usmjerene su poglavito na
korištenje tla primjereno staništu, smanjenje uporabe
površina, izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene
strukture tla kao i smanjenje unošenja tvari. Posebnu
važnost ima načelo preventivnost, kojim se
osiguravaju funkcionalnosti i mogućnosti korištenja
tla za različite namjene kao i raspoloživosti tla za
buduće naraštaje. U slučaju predvidivih opasnosti za
važne funkcije tla prednost treba dati zaštiti istih
ispred korisničkih interesa. Kod utjecaja na tlo
potrebno je u najvećoj mjeri izbjegavati oštećenje
njegovih prirodnih funkcija, te njegovih funkcija
arhiviranja prirodne i kulturne povijesti.
(14)
Površine koje se ne koriste potrebno je
rekultivirati (na pr. rudne jalovine, odlagališta otpada ,
klizišta). Treba poticati ekološko, odnosno biološko
poljodjelstvo.
(15)

U cilju zaštite od prirodnih razaranja potrebno
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je poticati održavanje odnosno obnavljanje zaštitnih
šuma. Kod pošumljivanja treba poticati procese
prirodnog pomlađivanja šuma i autohtone šumske
zajednice. Treba težiti prilagođenom pošumljivanju.
Održavanje i korištenje šuma treba biti prilagođeno
uvjetima stanja tla. U svrhu ograničavanja erozije
potrebno je u vodnom gospodarstvu, niskogradnji i
šumarstvu poduzimati mjere slične prirodnim
mjerama. Močvarnim tlima koja se koriste u
poljodjelstvu treba gospodariti tako da se spriječi
razgradnja organske tvari u tlu i da im se kroz
pašnjačku upotrebu osigura održivo gospodarenje.

Zrak
(16)
Zaštita zraka provodi se evidentiranjem
izvora onečišćenja zraka, utvrđivanjem emisije izvora
i uvjeta rasprostiranja zagađenja u različitim
meteorološkim uvjetima, te sprječavati primjenu
tehnologija koje onečišćavaju zrak. Posebno treba
poduzeti mjere za sprječavanje nastajanja i širenja
onečišćenja zraka neugodnim mirisima koji
narušavaju kvalitetu života u naseljima.

c)

Članak 106.
(1)
U cilju očuvanja okoliša propisuju se sljedeće
mjere:
a)
Na djelotvorni način štititi kulturne, prirodne
i krajobrazne vrijednosti.
b)
Čuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore
(šume, poljodjelsko zemljište, izvore vode i
dr.);
c)
Uključiti lokalne vlasti u aktivno čuvanje
okoliša, te zaštitu zaštićenih građevina i
područja kroz novčanu potporu i gradske
odluke.

4.11.1.3. Mjere za unapređenje stanja okoliša
Članak 107.
(1)
a)

(17)
Građevine i postrojenja koja su potencijalni
izvori buke treba planirati na odgovarajućoj
udaljenosti od stambenih i rekreacijskih zona i to
unutar već utvrđenih građevnih područja.

b)
c)

Članak 105.
(1)
U cilju poboljšanja okoliša propisuju se
sljedeće mjere:
a)
Izvršiti razminiravanje sveukupnog područja
općine.
b)
Izgraditi sustav kanalizacije s uređajima za
pročišćavanje, osobito u radnim i
gospodarskim zonama i na svim mjestima
gdje se javljaju znatniji onečišćivači;
b)
Redovito treba čistiti naselje od krutog i
krupnog otpada i sprječavati divlja
odlagališta otpadaka po poljodjelskim i
šumskim površinama;

Smanjiti uporabu agrotehničkih sredstava
koja onečišćuju tlo.

4.11.1.2. Mjere za očuvanje okoliša

Buka

4.11.1.1. Mjere za poboljšanje stanja u okolišu
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U cilju unapređenja okoliša potrebito je:
Stvaranje javnoga mnijenja u korist zaštite
krajobraza, zaštite kulturne i prirodne baštine,
smanjenja onečišćenja, te za gradnju
stambenih zgrada prema tradicijskom
graditeljstvu;
Kroz dobro osmišljene programe
unaprjeđivati zaštitu prostora;
U svaki urbanistički plan i arhitektonski
projekt ili studiju, bilo koje vrste, ugraditi
elemente zaštite okoliša i krajobraznog
oblikovanja.

4.11.1.4. Mjere i posebni uvjeti za zaštitu od požara i
eksplozija
Članak 108.
(1)
Pri projektiranju građevina obvezno je
primjenjivati sljedeće:
a)
Vatrogasne prilaze građevinama izvesti u
skladu sa zakonima, pravilnicima i normama.
Svaki zahvat u prostoru mora biti u skladu s
propisima područja u kojemu se izvodi.
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U svrhu sprječavanja širenja požara na
susjedne građevine, građevina mora biti
udaljena od susjednih građevina najmanje
četiri metra. Ako se građevina izgrađuje kao
prislonjena uz susjednu građevinu (na međi)
mora se zadovoljiti uvjet da bude odvojena od
susjedne građevine požarnim zidom
vatrootpornosti najmanje 90 minuta.
Skladišta, pretakališta i postrojenja za
zapaljive tekućine i plinove, te skladišta
eksploziva treba planirati na mjestima u
skladu s pozitivnim zakonskim odredbama,
pravilnicima i normama.
Prilikom gradnje ili rekonstrukcije
vodoopskrbne mreže, ukoliko ne postoje,
treba predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu u
skladu s posebnim propisima.
Za građevine koje se planiraju uz posebne
mjere zaštite od požara, uz obvezu ishođenja
posebnih uvjeta, propisuje se i obvezno
ishođenje suglasnosti od nadležne policijske
uprave o pravilnom planiranju protupožarne
zaštite.
Za građevine, za koje se ne zahtijevaju
posebne mjere zaštite od požara i za
građevine iz Pravilnika o građevinama za
koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete
građenja glede zaštite od požara, nije
potrebno ishoditi suglasnost od nadležne
policijske uprave glede zaštite od požara.

(2)
Potrebno je pristupiti konačnom rješenju
odlagališta otpada, s obzirom da je trenutno stanje
glede zbrinjavanja i načina postupanja s tehnološkim i
komunalnim otpadom neprimjereno. Osim redovite
provjere na terenu, potrebito je osigurati mjesta na
kojima bi se, uz prethodnu objavu stanovništvu,
privremeno sakupljao krupni ili reciklažni otpad.
Vrijeme zadržavanja otpada na tim mjestima mora biti
što je moguće kraće.
(3)
Na poljodjelskim i šumskim zemljištima
(privatnim i državnim), nalaže se obvezno provođenje
svih mjera zaštite od požara, propisanim pozitivnim
zakonskim odredbama, pravilnicima i planovima
zaštite od požara na pojedinim područjima, uz
uvažavanje posebnosti otvorenih prostora Županije,
odnosno iskazivanjem pojačanih mjera zaštite od
požara na ovim prostorima tijekom čitave godine, a
osobito tijekom protupožarne sezone.
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(4)
Pri projektiranju građevina obvezno
primjenjivati sljedeće:
vatrogasne prilaze građevinama izvesti u
skladu sa zakonima, pravilnicima i normama,
prilikom gradnje ili rekonstrukcije
vodoopskrbne mreže, ukoliko ne postoje,
predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu
sukladno posebnim propisima,
za građevine koje se planiraju uz posebne
mjere zaštite od požara, uz obvezu ishođenja
posebnih uvjeta propisuje se i obvezno
ishođenje suglasnosti nadležne policijske
uprave o pravilnom planiranju protupožarne
zaštite,
skladišta, pretakališta i postrojenja za
zapaljive tekućine i plinove, te skladišta
eksploziva planirati na mjestima sukladno
pozitivnim zakonskim odredbama,
pravilnicima i normama.

4.11.1.5. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti
Članak 109.
(1)
Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti trebaju biti u skladu sa zakonima,
pravilnicima i normama. Unutar zgrada javnih
namjena s većim okupljanjem ljudi potrebno je
planirati izgradnju i/ili uređenje odgovarajućih
zakonom propisanih skloništa.
(2)
Do donošenja zakona i propisa o civilnoj
zaštiti, zaštiti od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti potrebno je uvjete namjene i korištenja
prostora i građenja zaštitnih građevina odrediti na
temelju smjernica nadležnih državnih tijela.
(3)
Mjere zaštite stanovništva i materijalnih
dobara temelje se na vrednovanju položaja, gustoće
stanovništva, izgrađenoj strukturi naselja,
gospodarskim, prometnim i infrastrukturnim
građevinama, a vezano za mogući nastanak opasnosti
u slučaju nastajanja prirodnih nepogoda, tehničkotehnoloških i ekoloških nesreća, te povredivosti u
slučaju nastanka ratnih opasnosti i razaranja.
(4)
Mjere zaštite provode se kroz temeljne i
posebne uvjete zaštite, uređenja i korištenja prostora.

Broj: 4
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Temeljni uvjeti zaštite obuhvaćeni su načelima i
općim uvjetima prostornog planiranja i zaštite
prostora. Primjenjuju se kroz prostornu organizaciju u
kojoj se primjenjuje načelo policentričnosti naselja,
izgradnju naselja na zaštićenim položajima te
izbjegavanju građenja gospodarskih sadržaja
potencijalno opasnih za stanovništvo, planiranje i
građenje infrastrukturnih koridora i prometnica na
zaštićenim prostorima, racionalno korištenje tla i
očuvanje šuma i vodotoka te građenje građevina za
zaštitu od visokih voda, ograničenja u građenju u
seizmički aktivnijim područjima te omogućavanje
korištenja alternativnih prometnih koridora za potrebe
evakuacije stanovništva.
(5)
Sustav prometa omogućuje kvalitetnu
dostupnost prostoru i alternativne prilaze svim
točkama u prostoru te time i visoku razinu prostorne
povezanosti (sustav županijskih i lokalnih
prometnica).
(6)
Magistralni infrastrukturni sustavi
postavljeni su na manje izloženom položaju ali
dijelom prolaze kroz naselja. Postojeće građevine
nalaze se unutar užeg zaštitnog koridora naftovoda i
plinovoda što je potencijalna opasnost za stanovnike.
Građenje u zoni ovih cjevovoda treba striktno
poštovati, postojeće građevine osigurati sukladno
propisima zaštite ili prenamijeniti. Infrastrukturne
sustave (elektroopskrba i plinoopskrba) na razini
općine modernizirati na način da se prstenastim
vođenjem osigura napajanje mreža iz dva smjera.
(7)
-

-

-

-

Posebni uvjeti i mjere zaštite obuhvaćaju :
mjere građenja kojima se ograničava gustoća
izgradnje, namjena i visina zgrada, te njihova
međusobna udaljenost u naseljima,
osigurati prohodnost prometnica u slučaju
rušenja zgrada,
načela provedbe evakuacije stanovništva i
materijalnih dobara s diferenciranim
pristupom u slučaju nastanka prirodnih
nepogoda i u slučaju nastanka ratnih
opasnosti,
mjere zaštite u cilju osiguranja odgovarajućih
građevina i prostora za sklanjanje
stanovništva i materijalnih dobara, te drugih
oblika i potreba u zbrinjavanju stanovništva u
slučaju nastanka opasnosti,
mjere ograničavanja širenja i ublažavanja

-

-

(8)

-
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posljedica djelovanja opasnosti,
mjere spašavanja, sanacije i ponovne
uspostave funkcije zgrada, građevina i
infrastrukturnih sustava, a posebito
osiguranje mogućnosti organizacije prometa
u jednoj razini zoni dvovisinskih križanja,
mjere organizacije i provedbe zaštite za
vrijeme trajanja opasnosti.
Sklanjanje stanovništva - Za sklanjanje
stanovništva određuje se obveza izgradnje
zaštitnih građevina zaklona u građevnim
područjima naselja. Skloništa u područjima
obvezne izgradnje ne treba graditi u
slijedećim slučajevima:
sklanjanje stanovništva već je osigurano,
hidro-geološki uvjeti nisu povoljni – visina
podzemnih voda ugrožava sklonište,
područje je u zoni plavljenja voda,
lokacija skloništa narušava područje ili
građevinu zaštićene prirode ili kulturnih
dobara.

Područja obvezne izgradnje skloništa i njihov
razmještaj utvrđuju se uz suglasnost nadležnog tijela
uprave.
(9)
Područja ugroženosti - Ostala ugrožena
područja obuhvaćaju prostore niže gustoće
naseljenosti u kojima izvan područja naselja nalaze
pojedinačne građevine i prostori od interesa za
Državu i Županiju.
(10)
Zaštita od tehnoloških nesreća - Zaštita od
tehnoloških (industrijskih) nesreća temeljem
Konvencije o prekograničnim učincima industrijskih
nesreća provodi se pri lokaciji opasnih namjena.
Smještaj takvih sadržaja se ne planira na području
općine.
4.12.

MJERE PROVEDBE PLANA

4.12.1. OBVEZE IZRADE PROSTORNIH
PLANOVA
Članak 110.
(1)
Planom su utvrđeni načini (režimi) uređenja i
izgradnje prostora:
a)
obveze izrade prostornih planova užih
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b)

područja – detaljnijih urbanističkih planova;
na područjima za koja se ovim Planom ne
predviđaju prostorni planovi užih područja.

(2)
U cilju provođenja ovoga Plana i zaštite
prostora obvezna je izrada Urbanističkog plana
uređenja općinskog središta Klakar i Urbanističkog
plana uređenja radne zone – luke «Bjeliš» uz obvezu
izrade studije utjecaja na okoliš za cjelovito područje
luke - radne zone. Programom mjera za unapređenje
stanja u prostoru odredit će se vremenski plan izrade
ovih planova kao i drugih planova za određena
područja općine za koje se ukaže potreba. Do
donošenja urbanističkih planova uređenja i detaljnih
planova uređenja primjenjuju se iznimno za područja
obuhvata UPU-a naselja Klakar odredbe ovog Plana
(PPUO Klakar). Za područje obuhvata UPU-a luke
Bjeliš ne mogu se primjenjivati odredbe ovog Plana
(PPUO Klakar) koje se odnose na građenje do
donošenja detaljnijih planova, a niti se smije započeti
s uređenjem terena i gradnjom prije donošenja UPU
luke Bjeliš.
(3)
Područja granica obvezne izrade
Urbanističkih i Detaljnih planova uređenja urisana su
na grafičkom listu br. 3.2.: “Područja primjene
posebnih mjera uređenja i zaštite" u mjerilu 1:25000.
(4)
Neophodno je stalno provjeravanje odrednica
Plana, kako u cjelokupnoj zamisli, tako i u
pojedinostima, kao i njegovo usklađivanje s
promjenama koje će uslijediti u cilju zaštite i
optimalnoga korištenja prostora. Potrebno je osigurati
neprestano praćenje provedbe prostornoplanske
dokumentacije.

-

(1)
Područja za istraživanje i praćenje pojava i
procesa u prostoru su :
demografska kretanja - pratiti sa ciljem
uočavanja nastanka neravnoteže u prostoru te
predlaganja poticajnih mjera za njihovo
ublažavanje,
područja uređenja i opremanja gospodarskih
zona i infrastrukturnih koridora
lokaliteti eksploatacije mineralnih sirovina.
(2)
Za potrebe obrade problematike eksploatacije
mineralnih sirovina (šljunak i pijesak) potrebno je
održavati aktivan pregled istražnih prostora i
eksploatacijskih polja odnosno ishođenih
koncesija/odobrenja s detaljnim podacima o: nazivu
istražnog prostora odnosno eksploatacijskog polja,
imenom vlasnika/tvrtke, nazivom mineralne sirovine,
površinu istražnog prostora odnosno eksploatacijskog
polja u ha, općinu u kojoj se nalazi istražni prostor
odnosno eksploatacijsko polje i datum izdavanja
pojedinog odobrenja.
(3)
-

(5)
Ako se za područja iz ovog članka izrađuje
detaljni plan uređenja u cijelom obuhvatu tada nije
potreban urbanistički plan uređenja.
-

Članak 111.
(1)
Područja primjene posebnih razvojnih i
drugih mjera su:
minirana područja - koja treba što hitnije
razminirati i učiniti dostupnima za privođenje

prvobitnoj ili planiranoj namjeni,
područja uređenja i opremanja gospodarskih
zona i infrastrukturnih koridora.

Članak 112.

-

4.12.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I
DRUGIH MJERA
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Lokaliteti za istraživanje:
sustav zbrinjavanja komunalnog otpada,
područja eksploatacije rudnih bogatstava
uključivši izradu geološko-rudarske osnove i
Osnova gospodarenja mineralnim sirovinama
Županije,
područje i lokaliteti zaštite prirode - s ciljem
provedbe mjera zaštite i sprječavanja zahvata
koji bi narušili vrijednosti zbog kojih je
prostor zaštićen,
područja i lokaliteti zaštite kulturnih dobara radi očuvanja i primjene pravovremenih
mjera sanacije kako bi se spriječilo grubo
narušavanje i propadanje.

(4)
Izvješćem o stanju u prostoru te Programom
mjera za unapređenje stanja u prostoru potrebno je
predlagati izradu stručnih i znanstvenih podloga,
programa i studija te projekata i drugih elaboracija:
dinamike razminiravanja područja,
demografske projekcije,
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projekcije gospodarskog razvoja,
korištenja nalazišta mineralnih sirovina
(šljunak i pijesak),
prijedloga zaštite prirode i kulturnih dobara.

4.12.3. REKONSTRUKCIJA I GRADNJA
GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA
PROTIVNA PLANIRANOJ
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(2)
Potrebno je pratiti oživotvorenje prostornoplanske dokumentacije što će se utvrđivati Izvješćem
o stanju u prostoru. Potrebne promjene prostornoplanske dokumentacije potrebno je utvrditi u
Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru.

4.13.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 116.
Članak 113.
(1)
Moguća je rekonstrukcija legalno izgrađenih
zgrada zbog osiguranja neophodnih uvjeta života i
rada i ona se odnosi na zakonski izgrađene građevine,
a čija je namjena protivna ovom Planu.
(2)
Moguća je rekonstrukcija postojećih zgrada
zbog osiguranja neophodnih uvjeta života i rada, ona
je određena člancima ovih provedbenih odredaba.

(1)
Prostorni plan uređenja općine Klakar
primjenjuje se za prostor općine Klakar unutar granica
utvrđenih Prostornim planom Brodsko-posavske
županije. Prostorni plan uređenja općine Klakar, a koji
se sastoji iz pisanog i kartografskog dijela, čuva se u
Zavodu za prostorno uređenje Brodsko-posavske
županije, te nadležnom tijelu graditeljstva.

Članak 117.
Članak 114.
(1)
Za zgrade (građevine) koje su izgrađene ili je
njihova bespravna gradnja započela u vrijeme izrade
ovoga Plana, a bez uredno pribavljenog akta uređenja
prostora (prema važećim propisima lokacijske i/ili
građevne dozvole) i koje su unutar ovim Planom
planiranog građevnog područja, vlasnici istih dužni su
odmah po stupanju na snagu ovoga Plana ishoditi
odgovarajuće akte.
(2)
U slučaju da neka od građevina koja je
uvrštena u građevno područje Plana ne ispunjava sve
uvjete iz odredbi ovoga Plana, tada kroz izdavanje
akta uređenja prostora i građevne dozvole treba
uvjetovati nužne preinake kojima će se zgrada u
cijelosti prilagoditi svim odredbama ovoga Plana.

Članak 115.

(1)
Odredbe ovog Plana ne primjenjuju se na
upravne postupke za zahvate u prostoru na česticama
koje su u obuhvatu ovog prostornog Plana, a koji su
pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Prostornog
plana. Isti postupci dovršit će se po odredbama Plana
koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtijeva.
(2)
Po donošenju na Općinskom vijeću Prostorni
plan uređenja općine Klakar, potpisan po
predsjedniku Općinskog vijeća čuva se u pismohrani
općine Klakar, a po jedan primjerak u arhivu Zavoda
za prostorno uređenje i Ureda državne uprave u
Brodsko-posavskoj županiji, Službi za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko
pravne poslove.
(3)
Prostorni plan uređenja općine Klakar
izrađen je u 5 primjeraka koji se smatraju izvornikom.
Tekstualni dio plana i kartografski prikazi plana nisu
predmetom objave u službenom glasilu.

(1)
Neophodno je stalno praćenje i provjeravanje
odrednica ovoga Prostornog plana uređenja općine
Klakar te njegovo usklađivanje s promjenama koje će
uslijediti, a u cilju zaštite te svrhovitoga i razboritoga
korištenja prostora.

Članak 118.
(1)

Ove odredbe za provođenje stupaju na snagu
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osmog (8) dana od dana objave Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja općine Klakar u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Broj: 4

Klasa : 350-01/06-01/1
Urbroj: 2178/07-02-06-1
Klakar, 31. siječnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.
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OPĆINA OKUČANI

8.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Na tememlju članka 48. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 3/02), Općinsko
vijeće je na svojoj 8. sjednici održanoj 28. veljače
2006.g. donijelo

Klasa:400-06-06-01/03
Urbr:2178/21-01-06-01
Okučani, 28. veljače 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

ODLUKU
o usvajanju financijskog plana za provođenje
Odluke o pravima iz socijalne skrbi na
području općine Okučani za 2006.g.

I

FINANCIJSKI PLAN ZA PROVOĐENJE
ODLUKE O PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI
U 2006.g.

Ovom Odlukom se usvaja financijski plan za
provođenje Odluke o pravima iz socijalne skrbi na
području općine Okučani.

1. Ukupno u Proračunu općine Okučani za 2006.g.
potrebno je osigurati sredstva u iznosu od
210,000,- kn
2. Iz utvrđenog iznosa planira se utrošiti:

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

-

za podmirenje obroka učenika Osnovne škole u
Okučanima iznos od 25.000,- kn

-

za jednokratne novčane pomoći iznos od 40.000,kn
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za stalne novčane pomoći iznos od 75.000,- k n
(kruh, mlijeko …)

-

za sufinanciranje rada organizacija invalida i
humanitarnih organizacija iznos od 5.000,- kn

-

za podmirenje troškova stanovanja 15.000,- kn

-

stipendije i školarine 40.000,- kn

-

ostale naknade iz Programa i prava soc. srbi
10.000,- kn

Broj: 4
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Klasa:055-01/01-06-02
Urbr:2178/21-01-06-02
Okučani, 28. veljače 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

10.
9.

Na temelju članka 38. Statuta općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br.3/02, 4/03, 8/04 I 5/05) i članka 48. Poslovnika
Općinskog vijeća općine Okučani (“Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 3/02), Općinsko
vijeće je na svojoj 8. sjednici održanoj 28. veljače
2006.g. donijelo
ODLUKU
o imenovanju člana Nadzornog odbora

I
Ispred općine Okučani kao suosnivač i
suvlasnik Radija “Bljesak” Okučani u Nadzorni odbor
imenuje se načelnik općine Okučani g. ACA
VIDAKOVIĆ iz Okučana, Bodegraj kbr. 105a.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske”.

Na temelju članka 48. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 3/029, Općinsko vijeće je na
svojoj 8. sjednici održanoj 28. veljače 2006.g.
donijelo
ODLUKU
o usvajanju Plana i Programa rada
“Sloboštine” d.o.o. za
komunalne djelatnosti Okučani za 2006.g.

I
Ovom Odlukom se usvaja Plan i Program
rada “Sloboštine” d.o.o. za komunalne djelatnosti
Okučani za 2006.g.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske”.
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Broj: 4
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:055-01/01-06-03
Urbr:2178/21-01-06-01
Okučani, 28. veljače 2006.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

11.
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12.

Na temelju čl. 14. Uredbe o računovodstvu
proračuna (NN br. 96/194, 108/96, 119/01 i 74/02), te
čl. 15. i 16. Pravilnika o proračunskom planu (NN br.
74/02 i 03/04 i čl. 48. Poslovnika Općinskog vijeća
općine Okučani (“Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” br. 3/02) Općinsko vijeće općine
Okučani na svojoj 8. sjednici održanoj 28. veljače
2006.g.
ODLUKU

Na temelju članka 24. Statuta općine Okučani
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
3/02) članak Zakona o proračunu (“Narodne novine”
br. 92/94), Općinsko vijeće općine Okučani na svojoj
8. sjednici održanoj 28. veljače 2006g. donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
poslovanja općine Okučani za 2004.g.

o usvajanju Izvješća Inventurne komisije o
popisu imovine općine Okučani sa stanjem
31.12.2005.g.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Inventurne komisije o
izvršenom popisu imovine u vlasništvu općine
Okučani sa stanjem 31.12.2005.g.

Članak 2.
I
Usvaja se Izvješće o obavljenoj reviziji
poslovanja općine Okučani za 2004.godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.

II

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OKUČANI
Klasa:400-06/06-01
Urbr:2178/21-01-06-01
Okučani, 28. veljače 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.

Klasa:400-06/06-01/02
Urbr:2178/21-01-06-01
Okučani, 28. veljače 2006.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Pivac, v.r.
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Broj: 4

OPĆINA ORIOVAC

1.
Na temelju Prijedloga Odbora za šport
općine Oriovac i članka 41. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01. i 10/04.), Poglavarstvo općine
Oriovac na 6. sjednici održanoj 31. 1. 2006.
godine, donijelo je

NK "Omladinac" Ciglenik
ŠK "Oriovac" Oriovac
TDK "Škorpion" Oriovac
KK "Rekord Tim" Oriovac
KKK "Svjetlost" Lužani
TK "Svjetlost" Lužani
ŠN "Svjetlost" Lužani
TK "Gem" Malino

20.000,00
20.000,00
25.000,00
15.000,00
25.000,00
12.000,00
10.000,00
1.000,00

UKUPNO:

350.000,00

ODLUKU
o rasporedu sredstava športskim udrugama
na području općine Oriovac u 2006. godini

II
Ova Odluka objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

I
U Proračunu općine Oriovac izdvojeno je
350.000,00 kuna na ime prijenosnih sredstava
(transfera) športskim klubovima koji djeluju na
području općine Oriovac i to:
NK "Oriolik" Oriovac
Škola nogometa Oriovac
NK "Svjetslost" Lužani
NK "Slavonac" Sl. Kobaš
NK "Mladost" Malino

107.000,00
45.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/15
Urbroj: 2178/10-02-06-1
Oriovac, 31. 1. 2006.
Predsjednik Poglavarstva
općine Oriovac
Antun Pavetić, v.r.
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2.

3.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi (NN br. 27/93) i članka 41.
Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 13/01. i 10/04.),
Poglavarstvo općine Oriovac na 6. sjednici
održanoj 31. 1. 2006. godine, donosi

Na temelju članka 21. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01. i 10/04.), Općinsko vijeće
Oriovac na 6. sjednici održanoj 8. 2. 2006. godine,
donosi
PRAVILNIK

ODLUKU
o uvjetima i kriterijima za financiranje
Programa športskih udruga općine Oriovac

o raspodjeli proračunskih sredstava
Kulturno-umjetničkim udrugama na području
općine Oriovac za 2006. godinu

Članak 1.
Članak 1.
Općina Oriovac izdvojila je u Proračunu
za 2006. godinu 45.000,00 kuna prijenosnih
sredstava (transfera) namijenjenih poticanju i
razvijanju kulturno-umjetničkih društava koja
djeluju na području općine Oriovac.
KUD "Matija Gubec" iz Slav. Kobaša u
svom programu rada ima i organizaciju Smotre
tamburaških sastava županijskog karaktera, stoga
je prijedlog da se ovom KUD-u dodijeli
17.500,00 kuna za 2006. godinu.
KUD "Luka Ilić Oriovčanin" iz Oriovca u
svom programu rada organizira manifestaciju pod
nazivom "Oriovačke žetvene svečanosti", te je
prijedlog da se KUD-u dodijeli 17.500,00 kuna.
KUD "Graničar" iz Lužana organizira
folklornu manifestaciju "Čijalo perja" koja je
općinskog karaktera. Prijedlog je da se KUD-u
dodijeli 10.000,00 kuna.

Poglavarstvo općine Oriovac, na prijedlog
Odbora za šport, ovim Pravilnikom utvrđuje
kriterije i način vrednovanja Programa športskih
udruga u cilju sufinanciranja njihove djelatnosti.
Članak 2.
Sredstva
namijenjena
sufinanciranju
Programa športskih udruga osiguravaju se iz
Proračuna općine Oriovac.
Članak 3.
Ovim Pravilnikom se utvrđuju prava,
uvjeti i kriteriji i postupak za dodjelu sredstava
namijenjenih za sufinanciranje programa športskih
udruga općine Oriovac.
Članak 4.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Programi športske djeatnosti koji se
dostavljaju na ocjenu i vrednovanje moraju
sadržavati:
-

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/14
Urbroj: 2178/10-02-06-1
Oriovac, 31. 1. 2006.

-

popunjen
Upitnik
koji
dostavlja
Poglavarstvo općine
izvješće
o
prethodno
realiziranom
programu i ostvarenim rezultatima u
prošloj godini.
Članak 5.

Predsjednik Poglavarstva
općine Oriovac
Antun Pavetić, v.r.

Podaci iz Upitnika, te izvješće o
ostvarenim rezultatima predstavljaju osnovu za
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vrednovanje programa rada udruge i primjenu
kriterija za dodjelu sredstava.

41-50
31-40
11-30
manje od 10

Broj: 4
40
30
20
10

bodova
bodova
bodova
bodova

Članak 6.
Osnovni kriterij za razvrstavanje športskih
udruga je postignuti stupanj kvalitete i masovnost
rada udruge.

g)

iznimni športski rezultati ostvareni na
državnoj ili međudržavnoj razini

Udruga može dobiti do 50 bodova.
Članak 7.
Članak 8.
Krriterij za vrednovanje športskih udruga:
a)

rang natjecanja

1. hrvatska liga
50
2. hrvatska liga
40
3. hrvatska liga
30
1. međužupanijska liga 20
ostale niže lige
10
b)
5
4
3
2
1

bodova
bodova
bodova
bodova
bodova

broj službenih stupnjeva natjecanja
i više
stupnja
stupnja
stupnja
stupanj

50
40
30
20
10

bodova
bodova
bodova
bodova
bodova

Na temelju kriterija i podataka iz Upitnika
o radu športske udruge obavlja se bodovanje svih
športskih udruga, te se utvrđuje poredak na
temelju postignutih bodova.
Članak 9.
Prema utvrđenom broju bodova za
pojedinu športsku udrugu, Odbor za šport donosi
prijedlog odluke o dodjeli sredstava svakoj
športskoj udruzi.
Odbor je dužan prijedlog odluke donijeti
do 15. veljače, Općinsko poglavarstvo odluku
usvojiti do 28. veljače, a Općinsko vijeće do 30.
lipnja tekuće godine.
Članak 10.

c)

broj natjecateljskih ekipa
Športska
udruga
čiji
se
program
sufinancira dužna je odobrena sredstva koristiti
isključivo namjenski, sukladno programu rada.

za svaku ekipu 10 bodova
d)

broj licenciranih trenera
Članak 11.

za svakog po 10 bodova
e)

broj registriranih članova udruge

više od 50
41-50
31-40
21-30
manje od 20
f)

50
40
30
20
10

bodova
bodova
bodova
bodova
bodova

broj službenih natjecanja godišnje

više od 50

50 bodova

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/13
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 8. 2. 2006.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
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većinom glasova svih članova Općinskog vijeća i
po
položaju
je
zamjenik
predsjednika
Poglavarstva."

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
33/01. 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05.)
i članka 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/01. i
10/04.), Vijeće općine Oriovac na 6. sjednici
održanoj 8. 2. 2006. godine, donosi

Članak 5.
U članku 37. iza riječi "obavijestiti"
dodaje se tekst:
"predstojnika ureda državne uprave u Županiji te"

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta općine Oriovac

Članak 6.
U članku 40. st. 1. mijenja se i glasi:

Članak 1.
U Statutu općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/01. i
10/04.), u točki III Samoupravni djelokrug općine,
u članku 5. točka c) mijenja se i glasi:

"Članove Općinskog poglavarstva bira Općinsko
vijeće na prijedlog općinskog načelnika, većinom
glasova svih članova na vrijeme od četiri godine."
Članak 7.

"komunalno gospodarstvo,"
Članak 44. mijenja se i glasi:
i iza točke k) dodaje se točka l) koja glasi:
"promet na svom području i ostale poslove
sukladno posebnim zakonima."
Članak 2.
U članku 23. stavku 5. briše se riječ:
"daljnjem"
Članak 3.
U članku 23. iza stavka 6. dodaje se novi
stavak 7) i glasi:
"Nakon proteka roka iz st. 5. ovog članka
sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine
članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za poslove
lokalne i područne (regionalne) samouprave."

"Općinsko vijeće može općinskom načelniku,
pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u
cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga
dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.
Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može
podnijeti najmanje jedna trećina članova
Općinskog vijeća.
O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja
ne može se raspravljati i glasovati prije nego što
protekne sedam dana od dana njegova
podnošenja.
Rasprava i glasovanje o prijedlogu za
iskazivanje nepovjerenja mora se provesti
najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave
prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća."
Članak 8.
U članku 46. dodaje se stavak 4. koji
glasi:
"Poglavarstvo može razriješiti pročelnika iz stavka
3. ovog članka, sukladno zakonskim odredbama".

Članak 4.
Članak 34. mijenja se i glasi:
"Načelnik ima jednog zamjenika koji se bira

Članak 9.
U članku 61. stavku 3. riječi "Općinsko
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vijeće" zamjenjuje
poglavarstvo".

se

riječima

"Općinsko

Broj: 4
Članak 2.

Članak 33. mijenja se i glasi:
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/4
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 8. 2. 2006.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

"Općinsko vijeće može općinskom načelniku,
pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u
cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga
dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.
Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja
može podnijeti najmanje jedna trećina članova
Općinskog vijeća.
O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja
ne može se raspravljati i glasovati prije nego što
protekne sedam dana od dana njegova
podnošenja.
Rasprava i glasovanje o prijedlogu za
iskazivanje nepovjerenja mora se provesti
najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave
prijedloga predsjedniku predstavničkog tijela."
Članak 3.
Iza članka 35. dodaje se članak 35 a. koji
glasi:

5.
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.
33/01, 60/01. - vjerodostojno tumačenje i 129/05.)
i članka 21. Statuta općine Oriovac ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/01. i
10/04.), Vijeće općine Oriovac na 6. sjednici
održanoj 8. 2. 2006. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Poslovnika Općinskog vijeća općine Oriovac

"Općinski načelnik može tražiti glasovanje o
povjerenju Poglavarstvu.
Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga
općinskog načelnika ne donese odluku kojom
potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne
smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje".
Članak 4.
U članku 110. stavak 3. briše se riječ:
"daljnjem".
Članak 5.

Članak 1.
U Poslovniku Općinskog vijeća ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/03.),
članka 27. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Članove Poglavarstva bira Općinsko vijeće na
prijedlog općinskog načelnika, većinom svih
članova na vrijeme od četiri godine."

Iza članka 148. u točki XI. Javnost rada,
dodaje se članak 148.a. koji glasi:
"Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost
javnosti može se isključiti samo iznimno, u
slučajevima predviđenim posebnim zakonima i
općim aktom jedinice."
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
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Broj: 4

od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
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Klasa : 022-01/06-01/6
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 8. 2. 2006.

Klasa : 022-01/06-01/5
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 8. 2. 2006.

Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
7.

Na temelju članka 49. stavak 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i
129/05), i članka 21. Statuta općine Oriovac,
Vijeće općine Oriovac na 6. sjednici održanoj 8.
2. 2006. godine, donosi

Na temelju članka 54. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (NN br. 66/01, 87/02,
48/05. i 90/05.), sukladno Strategiji gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
(Vlada RH - 15. listopada 2001. godine), Mjerilima
i
uvjetima
za
provedbu
privatizacije
poljoprivrednog zemljišta, te članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 13/01. i 10/04.), Vijeće
općine Oriovac na 6. sjednici održanoj 8. 2. 2006.
godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o izmjeni i dopuni
Poslovnika Općinskog poglavarstva

o izmjeni i dopuni Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
na području općine Oriovac

6.

Članak 1.
Članak 1.
U Poslovniku Općinskog poglavarstva
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
9/03.), članak 5. stavak 4. mijenja se i glasi:
"Načelnik ima zamjenika, koji je po svom
položaju zamjenik predsjednika Poglavarstva."
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

U Programu raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu RH na području općine
Oriovac, mijenja se članak 6. i glasi:
"Dio zemljišta ostavlja se za potrebe općine
Oriovac i to:
a)
površine pod "Ribnjakom":
K.O. Oriovac
k.č.br. 3038, površine 17,8605 ha
k.č.br. 3039, površine 15,7209 ha
____________________________
ukupno:
33,5814 ha
b)
-

površine predviđene Prostornim planom u
građevinskoj zoni:
K.O. Bečic,
k.č.br. 462, površine 0,0356 ha
k.č.br. 463, površine 0,0813 ha
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-

k.č.br. 464, površine 0,0813 ha
k.č.br. 465, površine 0,0507 ha
- dio k..č.br. 499/1, površine 0,0590 ha
K.O. Lužani k.č.br. 528, površine 0,5972 ha
K.O. Sl. Kobaš k.č.br. 1533/1, površine
13,0831 ha
k.o. Oriovac k.č.br. 804, površine 0,0183 ha
k.č.br. 2750 površine 0,2565 ha
UKUPNO
14,2630 ha
SVEUKUPNO: 47,8444 ha".
Članak 2.
Članak 7. Programa mijenja se i glasi:

"Sukladno članku 6. stavak a) i b), površine
određene za ostale namjene utvrđuju se u
ukupšnoj površini od 47,844 ha ili 2%".

Broj: 4

8.
Na temelju članka 21. Statuta općine
Oriovac ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 13/01. i 10/04.), Vijeće općine
Oriovac na 6. sjednici održanoj 8. 2. 2006. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju
članova Povjerenstva za odabir ponuda za
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Oriovac
Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Točka I. Rješenja o imenovanju članova
Povjerenstva za odabir ponuda za zakup i prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području općine Oriovac mijenja se i glasi:
"u Povjerenstvo za odabir ponuda za
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH na području općine Oriovac
imenuju se:
1.
Marijan Stubičan, Kujnik 27
2.
Ivan Ivezić, Frankopanska bb, Oriovac
3.
Nikola Sloboda, Savska br. 45, Lužani
4.
Stjepan Nikičić, S. Radića 2, Slav. Kobaš
5.
Mijo Galović, S. Radića 42, Slav. Kobaš
6.
Željko Kajmić, Pričac 13
7.
Ivan Palković, Ciglenik 2
8.
Marijan Pavić, Bečic 3
9.
Josip Jurković, Živike 53
10. Pavle Barilar, M. Gupca 114 a, Malino
11. Pavao Haring, Frankopanska 129, Oriovac"

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Članak 2.

Članak 3.
Članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Sukladno utvrđenim podacima iz ovog Programa
iz prethodnih članaka, za potrebe prodaje u općini
Oriovac određuje se poljoprivredno zemljište u
površini od 1441,804 ha ili 59% od ukupne
površine koja je ostala na raspolaganju."
Članak 4.

Klasa : 022-01/06-01/7
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 8. 2. 2006.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/8
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 8. 2. 2006.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
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Broj: 4
9.

Na temelju članka 6. stavak 2. Zakona o
zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN br.
91/96, 127/97. i 174/04.) i članka 21. Statuta
općine Oriovac ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 13/01. i 10/04.), Vijeće
općine Oriovac na 6. sjednici održanoj 8. 2. 2006.
godine, donosi
ODLUKU

objavljen u javnom natječaju ima prvenstveno
pravo na sklapanje ugovora o zakupu.
Ako raniji zakupnik s kojim je sukladno
stavku 1. ovog članka, sklopljen ugovor o zakupu
poslovnog prostora, promijeni namjenu poslovnog
prostora utvrđenu ugovorom o zakupu, ugovor o
zakupu raskida se po sili zakona.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka,
zakupodavac raspisuje novi javni natječaj za
davanje u zakup poslovnog prostora. Raniji
zakupnik, koji sudjeluje na novom javnom
natječaju, nema prvenstveno pravo na sklapanje
ugovora o zakupu."

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i
uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu općine Oriovac
Članak 1.

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

U Odluci o načinu i uvjetima davanja u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine
Oriovac, članak 10. briše se i glasi:
"Iznimno od članka 3. stavak 1. ove Odluke
zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnog
prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz
ugovora o zakupu (nema dugovanja za zakupninu)
najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je
ugovor sklopljen, ponuditi sklapanje novog
ugovora o zakupu.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu
iz stavka 1. ovog članka u roku od 30 dana,
zakupodavac će raspisati javni natječaj za davanje
u zakup poslovnog prostora u kojem će početni
iznos zakupnine biti onaj koji je ponuđen
zakupniku iz stavka 1. ovog članka.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka
prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu
poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
i članova njihovih obitelji."
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC
Klasa : 022-01/06-01/9
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 8. 2. 2006.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.

10.

Članak 2.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o
zaštiti od požara (NN br. 58/93. i 33/05) i članka
21. Statuta općine Oriovac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 13/01. i 10/04.),
Općinsko vijeće općine Oriovac na 6. sjednici
održanoj 8. 2. 2006. godine, donijelo je

U članku 11. briše se stavak 3. i 4.

ODLUKU

Članak 3.

o preispitivanju Plana zaštite od požara i
Procjene ugroženosti od požara za općinu
Oriovac

Članak 25. briše se i glasi:
"Raniji zakupnik koji sudjeluje i udovoljava
uvjetima natječaja, te prihvati iznos zakupnine
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Članak 1.

U cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od
požara na području općine Oriovac, obavit će se
preispitivanje Plana zaštite od požara i Procjena
ugroženosti od požara u smislu ocjene
usklađenosti istih s novo nastalim uvjetima na
terenu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Broj: 4
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa : 022-01/06-01/10
Urbroj: 2178/10-01-06-1
Oriovac, 8. 2. 2006.
Predsjednik Vijeća
općine Oriovac
Jadranko Mličević, v.r.
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Broj: 4
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OPĆINA PODCRKAVLJE

11.

I.
II.

Opće odredbe
Ustroj Općinskog poglavarstva

Na temelju članka 49. st. 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" br. 33/01, 60/01. i 129/05.) i članka 46.
Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 22/05.), Općinsko
poglavarstvo općine Podcrkavlje na 1. sjednici
održanoj 7. veljače 2006. godine, donijelo je

1.
2.

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Zamjenik
predsjednika
Općinskog
poglavarstva
Ostali članovi Općinskog poglavarstva

POSLOVNIK
Općinskog poglavarstva
općine Podcrkavlje

I.

OPĆE ODREDBE

3.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
4.
5.

Sazivanje sjednica
Utvrđivanje dnevnog reda
Tijek sjednice
Odlučivanje na sjednici
Zapisnik
sa
sjednice
poglavarstva

VII.
VIII.

Javnost rada
Obavljanje administrativnih i stručnih
poslova za Općinsko poglavarstvo
Zaključne odredbe

Članak 1.
Ovim
Poslovnikom
Općinskog
poglavarstva općine Podcrkavlje (u daljnjem
tekstu Poslovnik) podrobnije se uređuje i
propisuje:

Prava i dužnosti člana Općinskog
poglavarstva
Radna tijela Općinskog poglavarstva
Akti Općinskog poglavarstva
Način rada Općinskog poglavarstva

IX.

Općinskog
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Članak 2.

Općinsko poglavarstvo za svoj rad
odgovorno je Općinskom vijeću i u odnosu prema
Općinskom vijeću općine Podcrkavlje dužno je
postupati u skladu s odredbama Poslovnika
Općinskog vijeća općine Podcrkavlje.

II.

Ustroj Općinskog poglavarstva
Članak 3.

Općinsko poglavarstvo broji 3 (tri) ili 5
(pet) članova, o čemu odluku donosi Općinsko
vijeće.
U sastav Općinskog poglavarstva po
položaju ulazi općinski načelnik ka predsjednik
Općinskog poglavarstva i zamjenik općinskog
načelnika kao zamjenik predsjednika Općinskog
poglavarstva.
Ostale članove Općinskog poglavarstva
predlaže općinski načelnik, a bira ih Općinsko
vijeće većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća na način i po postupku utvrđenim
zakonom,
ovim
Statutom
i
Poslovnikom
Općinskog vijeća.

uže obitelji zainteresirana strana.

1.

Općinski načelnik po položaju je
predsjednik Općinskog poglavarstva, te kao
nositelj izvršne vlasti u općini, zastupa Općinsko
poglavarstvo i predsjedava sjednicama Općinskog
poglavarstva.
U obavljanju poslova i zadaća, općinski
načelnik, kao predsjednik Općinskog poglavarstva.
-

-

-

Općinsko poglavarstvo:
1.
2.
3.

4.

5.

priprema prijedloge općih akata,
izvršava ili osigurava izvršavanje općih
akata Općinskog vijeća,
usmjerava djelovanje upravnih tijela u
obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga, te nadzire njihov rad,
upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu općine kao i
njezinim prihodima i rashodima, u skladu
sa Zakonom i Statutom,
obavlja i druge poslove, utvrđene
zakonom, Statutom i drugim aktima
Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog poglavarstva nemaju
pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. točke
4. ovog članka kada su osobno ili preko članova

Predsjednik Općinskog poglavarstva
Članak 5.

Članak 4.

Broj: 4

saziva sjednice Općinskog poglavarstva i
predlaže dnevni red,
predsjedava
sjednicama
Općinskog
poglavarstva,
brine se o primjeni i poštivanju odredaba
ovog Poslovnika na sjednicama Općinskog
poglavarstva,
potpisuje
sve
akte
Općinskog
poglavarstva,
provodi akte Općinskog vijeća, odnosno
osigurava i nadzire izvršavanje akata
Općinskog viječa općine Podcrkavlje,
usklađuje rad Općinskog poglavarstva i
njegovih radnih tijela,
obavlja i druge poslove propisane
zakonom, Statutom općine i ovim
Poslovnikom.

Predsjednik Općinskog poglavarstva je
odgovoran za ustavnost i zakonitost akata, te rada
i djelovanja Općinskog poglavarstva i općinskih
upravnih tijela, odjela i službi.

2.

Zamjenik predsjednika
Općinskog poglavarstva
Članak 6.

Zamjenik općinskog načelnika po položaju
je zamjenik predsjednika Općinskog poglavarstva.
Predsjednik Općinskog poglavarstva može
obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga
povjeriti svojem zamjeniku. Pri obavljanju
povjerenih
poslova
zamjenik
predsjednika
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Broj: 4

Općinskog poglavarstva je dužan pridržavati se
uputa predsjednika Općinskog poglavarstva.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga
zamjeniku, ne prestaje odgovornost predsjednika
Općinskog poglavarstva za njihovo obavljanje.

3.
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dostavljaju se materijali koji su na dnevnom redu
sjednice Općinskog poglavarstva.
Član Općinskog poglavarstva ima pravo
tražiti podatke i druge obavijesti od upravnih
tijela, odjela i službi općine, koji su mu potrebni
u obavljanju poslova i zadaća kao člana
Općinskog poglavarstva.

Ostali članovi Općinskog poglavarstva
Članak 7.

Članak 11.

Ostale članove Općinskog poglavarstva
predlaže općinski načelnik, a bira ih Općinsko
vijeće većinom glasova svih članova Općinskog
vijeća na način i po postupku utvrđenim
zakonom, Statutom i Poslovnikom Općinskog
vijeća.

Članovi Općinskog poglavarstva, za svoj
rad u Općinskom poglavarstvu imaju pravo na
naknadu troškova, odnosno pravo na naknadu
izgubljene zarade.
Visinu i način ostvarivanja naknade
određuje Općinsko vijeće posebnom odlukom.

Članak 8.

Članak 12.

Pojedinim
članovima
Općinskog
poglavarstva,
Općinsko
poglavarstvo
može
odrediti stalne ili povremene zadaće iz
samoupravnog djelokruga, u skladu sa Statutom
općine Podcrkavlje.

Član
Općinskog
poglavarstva
pri
obavljanju privatnih poslova, gospodarskih i
drugih aktivnosti i djelatnosti, bilo za sebe ili svog
poslodavca, ne smije se koristiti položajem člana
Općinskog poglavarstva općine Podcrkavlje, niti
naglašavati ili isticati svoju dužnost.

III.

Prava i dužnosti člana
Općinskog poglavarstva

Članak 13.

Članak 9.
Članovi Općinskog poglavarstva imaju
pravo i dužnost biti nazočni na sjednicama
Općinskog poglavarstva, raspravljati o svim
pitanjima koja su na dnevnom redu pojedine
sjednice, odlučivati o tim pitanjima, predlagati
donošenje općih i drugih akata, te raspravljati o
drugim pitanjima iz djelokruga Općinskog
poglavarstva.
Članovi Općinskog poglavarstva imaju
pravo sudjelovati u radu radnih tijela Općinskog
poglavarstva i u slučajevima kad nisu članovi
radnih tijela, bez prava odlučivanja.

Članak 10.
Članovima

Općinskog

poglavarstva

O
spriječenosti
nazočnosti
sjednici
Općinskog
poglavarstva,
član
Općinskog
poglavarstva dužan je izvijestiti predsjednika
Općinskog poglavarstva.

IV.

Radna tijela Općinskog poglavarstva
Članak 14.

Općinsko poglavarstvo osniva radna tijela
radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja
prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima i radi
praćenja stanja u pojedinim područjima, odnosno
za pripremu određenog materijala iz djelokruga
rada i djelovanja Općinskog poglavarstva općine
Podcrkavlje.
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Članak 15.

Radna tijela mogu biti stalna i povremena.
Radna tijela su odbori, komisije,
povjerenstva ili druga radna tijela Općinskog
poglavarstva.
Aktom o osnivanju radnih tijela utvrđuje
se sastav radnog tijela, broj članova, te područje i
način rada tijela Općinskog poglavarstva.

Broj: 4

aktima Općinskog vijeća ili posebnim
propisima.
Pojedinačni akti Općinskog poglavarstva
jesu odluke, zaključci, rješenja i drugi akti koji
rješavaju o pravima i obvezama fizičkih i pravnih
osoba.

Članak 19.
Članak 16.
Radna tijela rade na sjednicama.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu,
predlaže dnevni red, predstavlja i upravlja
sjednicom, te potpisuje zaključke i druge akte
koje donosi radno tijelo.
Radno tijelo može održati sjednicu ako je
sjednici nazočna većina članova radnog tijela.
Radno tijelo odluke iz svog djelokruga
donosi javnim glasovanjem, ako je na sjednici
nazočna većina svih članova radnog tijela.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Akte koje donosi Općinsko poglavarstvo
potpisuje predsjednik Općinskog poglavarstva.
Ovjera akata vrši se pečatom Općinskog
poglavarstva.
Opći
akti
koje
donosi
Općinsko
poglavarstvo objavljuju se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

VI.

Način rada Općinskog poglavarstva

1.

Sazivanje sjednica
Članak 20.

Članak 17.
Članovi radnih tijela imaju pravo na
naknadu za svoj rad u tim tijelima.
Visina i način ostvarivanja naknade za rad
članova radnih tijela uređuje se posebnim aktom
Općinskog poglavarstva.

Općinsko poglavarstvo radi na sjednicama.
Predsjednik Općinskog poglavarstva saziva
sjednicu Općinskog poglavarstva, predlaže njen
dnevni red i predsjedava sjednici Općinskog
poglavarstva.

Članak 21.
V.

Akti Općinskog poglavarstva
Članak 18.

Općinsko poglavarstvo donosi opće akte
za izvršavanje odluka i drugih općih akata
Općinskog vijeća, te pojedinačne akte u
izvršavanju pojedinih prava i obveza.
Općinsko poglavarstvo donosi sljedeće
akte:
-

odluke, pravilnike, naredbe, naputke,
zaključke, programe, planove i druge akte
iz
svog
samoupravnog
djelokruga
sukladno zakonu, Statutu općine, općim

Sjednica Općinskog poglavarstva saziva se
pisanim pozivom, ali u iznimno hitnim
slučajevima i na drugi način (telefonom,
telegramom, telefaksom ili elektroničkim putem).
Pisani poziv za sjednicu Općinskog
poglavarstva, s prijedlogom dnevnog reda,
zapisnikom s prethodne sjednice i svim
materijalim nužnim za raspravu i odlučivanje na
sjednici upućuje se svim članovima Općinskog
poglavarstva i osobama koje odredi predsjednik
Općinskog poglavarstva, u pravilu, tri dana prije
održavanja sjednice Općinskog poglavarstva.
Član Općinskog poglavarstva koji ne
može biti nazočan sjednici, svoje mišljenje,
primjedbe i prijedloge o pitanjima koja su na
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dnevnom redu sjednice može, do početka same
sjednice, dostaviti u pisanom obliku.

2.

Utvrđivanje dnevnog reda
Članak 22.

Prije utvrđivanja dnevnog reda sjednice
Općinskog poglavarstva prihvaća se zapisnik o
radu na prethodnoj sjednici.
Član Općinskog poglavarstva ima pravo
iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne
sjednice Općinskog poglavarstva.
O utemeljenosti primjedaba na zapisnik
odlučuje se bez raspravljanja o samoj primjedbi.
Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će
se unijeti odgovarajuće izmjene u skladu s
usvojenim primjedbama.
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poglavarstva utvrđuje se na početku sjednice
Općinskog poglavarstva.
Prijedlog dnevnog reda može se mijenjati
na prijedlog načelnika ili na prijedlog pojedinog
člana Općinskog poglavarstva i to na način da se
pojedini predmeti iz predloženog dnevnog reda
izostave ili da se prijedlog dnevnog reda
nadopuni novim predmetima.
Predlagatelj izmjema ili dopuna dnevnog
reda dužan je svoj prijedlog obrazložiti.
Ako sjednici nije nazočan izvjestitelj
predmeta, Općinsko poglavarstvo može odlučiti da
se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda
sjednice Općinskog poglavarstva.

Članak 25.
Kod utvrđivanja dnevnog reda najprije se
glasuje o prijedlozima, a zatim o dnevnom redu u
cjelini.

Članak 23.
Dnevni
red
sjednice
Općinskog
poglavarstva predlaže predsjednik Općinskog
poglavarstva.
U prijedlogu dnevnog reda predsjednik
Općinskog poglavarstva unosi sve predmete koje
su predložili za razmatranje i rješavanje
određenog pitanja na sjednici Općinskog
poglavarstva, a osobito ako su predlagatelji:
-

Općinsko vijeće,
načelnik,
zamjenik načelnika,
ostali članovi Općinskog poglavarstva,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
predsjednici radnih tijela,
predsjednici mjesnih odbora,
javne ustanove,
druge pravne osobe u vlasništvu općine,
grupe građana kao građanska inicijativa,
druge osobe u skladu sa Statutom općine,
Poslovnikom Općinskog vijeća, te u
skladu s ovim Poslovnikom.

Članak 24.
Dnevni

red

sjednice

Općinskog

3.

Tijek sjednice
Članak 26.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi
se na raspravu o pojedinim predmetima
redoslijedom kako je on utvrđen u dnevnom redu.
Iznimno, o istovrsnim predmetima i o
pojedinačnim aktima, može se odlučivati i bez
rasprave.
U tijeku sjednice može se izmijeniti
redoslijed razmatranja pojedinih predmeta, o čemu
se odlučuje bez rasprave.
U početku rasprave svaki se predmet u
pravilu usmeno, obrazlaže.
Kada je predmet razmatran i na radnom
tijelu, izvjestitelj radnog tijela iznijet će stavove
radnog tijela.

Članak 27.
Govornik
na
sjednici
Općinskog
poglavarstva dužan je zatražiti da mu predsjednik
Općinskog poglavarstva, odnosno predsjedatelj, u
skladu s odredbama ovog Poslovnika dodijeli
riječ.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 478

Govornik može govoriti samo o predmetu
o kojem se vodi rasprava na sjednici Općinskog
poglavarstva.
Predsjednik
Općinskog
poglavarstva,
odnosno predsjedatelj, u skladu s odredbama ovog
Poslovnika, brine se da govornik ne bude ometan,
te isto tako govornika može opomenuti ili
prekinuti.

Članak 28.
Član Općinskog poglavarstva koji želi
govoriti o povredi odredaba ovog Poslovnika ili
utvrđenog dnevnog reda, ima pravo govoriti
odmah kada to zatraži.
Nakon iznijetog prigovora, predsjednik
Općinskog poglavarstva daje objašnjenje.
Ako član Općinskog poglavarstva nije
zadovoljan objašnjenjem, o prigovoru se odlučuje
bez rasprave na sjednici.

Članak 29.
Red na sjednici Općinskog poglavarstva
osigurava predsjednik Općinskog poglavarstva.
Predsjednik
Općinskog
poglavarstva
osigurava da govornik ne bude ometan ili
spriječen u svom govoru.
Govornika može opomenuti i prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog poglavarstva.

Članak 30.
Za povredu reda na sjednici, predsjednik
Općinskog poglavarstva može člana Općinskog
poglavarstva opomenuti ili mu oduzeti riječ.
Opomena će se izreći članu Općinskog
poglavarstva koji na sjednici svojim ponašanjem
ili govorom narušava red i odredbe Poslovnika.
Članu Općinskog poglavarstva će se
oduzeti riječ kad svojim govorom na sjednici
narušava red i odredbe Poslovnika, a već je na
istoj sjednici bio dva puta opomenut da se
pridržava reda i odredaba Poslovnika.
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Članak 31.

Ako predsjednik Općinskog poglavarstva
ne može održati red na sjednici redovnim
mjerama, odredit će kratak prekid sjednice.
Ukoliko ni nakon kratkog prekida sjednice
nije moguće zbog nastalih okolnosti nastaviti s
radom
sjednice,
predsjednik
Općinskog
poglavarstva odlučit će o prekidu rada sjednice i
nastavak odrediti za sljedeći radni dan ili neki
drugi dan s tim da odgoda ne može biti duža od
sedam d ana.
Poziv za nastavak sjednice saopćava
predsjednik Općinskog poglavarstva usmeno
nazočnim članovima Općinskog poglavarstva, a
onima koji nisu nazočni može saopćiti telefonom
ili na neki drugi prikladan način.

Članak 32.
Kada nema više prijavljenih govornika za
raspravu, predsjednik Općinskog poglavarstva
zaključuje raspravu, te daje riječ predlagatelju da
se očituje o podnijetim prijedlozima u toku
rasprave.

4.

Odlučivanje na sjednici
Članak 33.

Općinsko poglavarstvo odlučuje većinom
glasova svih članova.
Glasovanje na sjednici je javno.
Najprije se glasuje o prijedlozima,
odnosno amandmanima iz rasprave ukoliko ih
predlagatelj akta ne prihvaća, a zatim o prijedlogu
akta u cjelini.
O
prijedlozima
se
glasuje
onim
redoslijedom kako su i podnijeti.

Članak 34.
Članovi Općinskog poglavarstva glasuju
za prijedlog, protiv prijedloga ili se suzdržavaju
od glasovanja.
Javno se glasuje dizanjem ruke.
Nakon glasovanja predsjednik Općinskog
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poglavarstva utvrđuje rezultat glasovanja i
utvrđuje da li je prijedlog o kojem se glasovalo
prihvaćen ili odbijen.

poglavarstva mogu se davati službena priopćenja
o radu Općinskog poglavarstva za sredstva javnog
priopćavanja.

5.

VIII.

Zapisnik sa sjednice
Općinskog poglavarstva

Obavljanje administrativnih i stručnih
poslova za Općinsko poglavarstvo

Članak 35.

Članak 39.

O
radu
na
sjednici
Općinskog
poglavarstva vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke i
naznake o radu na sjednici, o prijedlozima
iznijetim na sjednici, o provedenoj raspravi, te o
usvojenim općim i drugim aktima.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja
o pojedinom predmetu o kojem se na sjednici
odlučivalo.
Sastavni su dio zapisnika i donijeti
tekstovi općih i drugih akata.

Upravno-stručne poslove za Općinsko
poglavarstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel
općine Podcrkavlje.

VII.

Javnost rada

Članak 40.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
imenuje Općinsko poglavarstvo na način i
postupku propisanom zakonom.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
može biti biran za člana Općinskog poglavarstva.

Članak 36.
X.
Rad Općinskog poglavarstva je javan.
O svom radu Općinsko poglavarstvo
izvješćuje javnost preko sredstava javnog
priopćavanja.
Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja
imaju pravo pratiti rad Općinskog poglavarstva.

Zaključne odredbe
Članak 41.

Odredbe ovog Poslovnika u slučaju
nejasnoća ili nesporazuma tumači Općinsko
poglavarstvo ili radno tijelo koje imenuje i ovlasti
Općinsko poglavarstvo.

Članak 37.
Članak 42.
Sjednice Općinskog poglavarstva u pravilu
su javne.
Predstavnicima
javnih
sredstava
priopćavanja daju se materijali o kojima
raspravlja Općinsko poglavarstvo.
Sjednice Općinskog poglavarstva, ili
pojedini djelovi sjednica Općinskog poglavarstva
mogu se iznimno održati i bez nazočnosti
javnosti, ako to odluči predsjednik Općinskog
poglavarstva.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE PODCRKAVLJE
Klasa : 022-01/06-01/2
Urbroj: 2178/13-03-06-1
Podcrkavlje, 7. 2. 2006.

Članak 38.
Radi točnog, pravodobnog i što potpunijeg
izvješćivanja
javnosti
o
radu
Općinskog

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Miroslav Jarić,dipl.ing., v.r.
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OPĆINA SIKIREVCI

2.

II

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/06.), članovi Općinskog vijeća
općine Sikirevci na 7. dopunskoj sjednici održanoj
9. veljače 2006. godine, donose
RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti predsjednika
Općinskog vijeća koji ujedno obnaša i
dužnost općinskog načelnika

I
Stjepan Lešić, Sikirevci, Ul. Alojza
Stepinca br. 35, razrješuje se dužnosti
predsjednika Općinskog vijeća općine Sikirevci
koji ujedno obnaša i dužnost općinskog načelnika.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/2
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 9. veljače 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.
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3.

4.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/06.), članovi Općinskog vijeća
općine Sikirevci na 7. dopunskoj sjednici održanoj
9. veljače 2006. godine, donose

Na temelju članka 26. i 27. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/06.), članovi Općinskog vijeća
općine Sikirevci na 7. dopunskoj sjednici održanoj
9. veljače 2006. godine, donose

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru predsjednika
Općinskog vijeća

o razrješenju dužnosti potpredsjednika
Općinskog vijeća koji ujedno obnaša i
dužnost zamjenika općinskog načelnika

I
I
Mijo Živić, izabire se za predsjednika
Općinskog vijeća općine Sikirevci.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/3
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 9. veljače 2006. godine

Stjepan Džambo, Jaruge, Jaruge br. 11B,
razrješuje se dužnosti potpredsjednika Općinskog
vijeća općine Sikirevci koji je ujedno obnašao i
dužnost zamjenika općinskog načelnika.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Predsjedatelj

Klasa : 021-05/06-01/4
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 9. veljače 2006. godine

Stjepan Lešić, v.r.
Predsjedatelj
Stjepan Lešić, v.r.
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5.

6.

Na temelju članka 26, 27. i 28. Statuta
općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 1/06.), članovi Općinskog
vijeća općine Sikirevci na 7. dopunskoj sjednici
održanoj 9. veljače 2006. godine, donose

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/06.), članovi Općinskog vijeća
općine Sikirevci na 7. dopunskoj sjednici održanoj
9. veljače 2006. godine, donose

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o izboru potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Sikirevci

o izboru općinskog načelnika
općine Sikirevci

I

I

1.

Karlo Živić (HDZ), Sikirevci, ul.
Ljudevita Gaja br. 81, izabire se za
zamjenika predsjednika Općinskog vijeća
općine Sikirevci.

2.

Ivan Ivešić (HDZ), Jaruge, Jaruge br. 7,
izabire
se
za
drugog
zamjenika
predsjednika Općinskog vijeća općine
Sikirevci.

Stjepan Lešić (1959.), Sikirevci, ul. Alojza
Stepinca br. 35., br.OI:1006948 MUP-Slav. Brod,
izabire se za načelnika općine Sikirevci.
Općinski načelnik zakonski je zastupnik
općine Sikirevci i nositelj izvršne vlasti.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/5
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 9. veljače 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/6
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 9. veljače 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.
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7.

8.

Na temelju članka 26. i 36. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/06.), članovi Općinskog vijeća
općine Sikirevci na 7. dopunskoj sjednici održanoj
9. veljače 2006. godine, donose

Na temelju članka 5. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i č lanka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/06.), članovi Općinskog vijeća
općine Sikirevci na 7. dopunskoj sjednici održanoj
9. veljače 2006. godine, donose

RJEŠENJE
o izboru zamjenika načelnika
općine Sikirevci

ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata članovima Općinskog
vijeća općine Sikirevci zbog obnašanja
nespojive dužnosti

I
Stjepan Džambo, Jaruge, Jaruge br. 11B,
izabire se za zamjenika načelnika općine
Sikirevci.

I
1.

II
2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Slžbenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/7
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 9. veljače 2006. godine

Stjepan Lešić (HDZ), Sikirevci, ul. Alojza
Stepinca br. 35
Stjepan Džambo (HDZ), Sikirevci, Jaruge
br. 11B.
II

Imenovani iz članka I. ovog Zaključka
mandat člana Općinskog vijeća općine Sikirevci
stavlja im se u stanje mirovanja zbog obnašanja
nespojive dužnosti.

III
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/9
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 9. veljače 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 484

Broj: 4

9.

10.

Na temelju članka 6. Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave ("NN" br.
44/05. - pročišćeni tekst) i č lanka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/06.), članovi Općinskog vijeća
općine Sikirevci na 7. dopunskoj sjednici održanoj
9. veljače 2006. godine, donose

Na temelju članka 26. i 38. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/06.), članovi Općinskog vijeća
općine Sikirevci na 7. dopunskoj sjednici održanoj
9. veljače 2006. godine, donose

ZAKLJUČAK

o izboru Općinskog poglavarstva
općine SIkirevci

o potvrdi mandata članovima
Općinskog vijeća općine Sikirevci

I

I
1.
2.

RJEŠENJE

Josip Dorić (HDZ), Sikirevci, ul. Ljudevita
Gaja br. 184
Ivo Benaković (HDZ), Sikirevci, ul.
Bartola Kašića br. 12.

Za članove Općinskog poglavarstva općine
Sikirevci biraju se:
1.
Stjepan Lešić, iz Sikirevaca - predsjednik
Općinskog poglavarstva
2.
Stjepan Džambo, iz Jaruga - za zamjenika
predsjednika Općinskog poglavarstva
3.
Đuro Živić, iz Sikirevaca - član Općinskog
poglavarstva.

II
II
Imenovani iz članka I. ovog Zaključka
potvrđuje im se mandat člana Općinskog vijeća
općine Sikirevci.

III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/8
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 9. veljače 2006. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.

Općinski načelnik općine Sikirevci u
sukladnosti sa člankom Zakona o izboru članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("NN" br. 33/01, 10/02,
155/02, 45/03, 43/04. i 40/05.), je predsjednik
Općinskog poglavarstva.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/11
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 9. veljače 2006. godine
Predsjednik Općinskog vijeća
Mijo Živić, v.r.
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Broj: 4
11.

Na
temelju
naputka
Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u
svezi dostave dokumentacije za upis u upisnik
poljoprivrednih gospodarstava od 28. prosinca
2005. godine, klasa:320-01/05-01/746, Urbroj:5254-05-1 ("NN" br. 155/04.) i članka 26. Statuta
općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 10/01.), Općinsko vijeće
općine Sikirevci na svojoj 7. sjednici održanoj 31.
siječnja 2006. godine, donosi
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protiv istih preko Državnog odvjetništva pokrenut
postupak deposedacije, te ako, unatoč utvrđenoj
visini naknada za prethodno razdoblje korištenja
državnog zemljišta nije izmirena.

IV.
Poljoprivredna gospodarstva kojima se
izdaju potvrde za korištenje poljoprivrednog
zemljišta
sukladno
Naputku
Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
dužni su za korištenje istog platiti naknadu.

ODLUKU
V.
o provođenju Naputka u svezi dostave
obvezne dokumentacije za upis u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

I.
Općinsko vijeće općine Sikirevci zadužuje
načelnika općine Sikirevci da za jesensku sjetvu
2005. i proljetnu sjetvu 2006. godine izda potvrde
korisnicima poljoprivrednog zemljišta koje će im
služiti kao privremeni dokument za upis u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/12
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 30. siječnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Lešić, v.r.

II.
Potvrde se mogu izdati samo dosadašnjim
korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta, a
iste vrijede do ubiranja iz jesenske sjetve 2005.
godine i proljetne sjetve 2006. godine.
Uz
potvrdu
treba
priložiti
popis
katastarskih čestica i veličinu pripadajuće
površine, tako izdane potvrde vrijedit će do
skidanja, odnosno ubiranja kultura iz jesenske
sjetve 2005. i proljetne sjetve 2006. godine.

III.
Zabranjeno je izdavanje potvrda onim
korisnicima koji su samovoljno ušli u posjed
državnog poljoprivrednog zemljišta, a o čemu
postoji zapisnik poljoprivredne inspekcije, ili je

12.

Na temelju članka 14. Uredbe o
računovodstvu proračuna ("Narodne novine" br.
94/94, 108/96, 119/01. i 74/02.), te članka 15. i
16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i
računskom planu ("Narodne novine" br. 119/01,
74/02, 3/04) i članka 26. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/01, 7/04. i 3/05.), Općinsko vijeće općine
Sikirevci na svojoj 7. sjednici održanoj 31.
siječnja 2006. godije donosi sljedeću

»SLUŽBENI VJESNIK«
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13.

o usvajanju Izvješća Inventurne komisije
o popisu imovine općine Sikirevci
sa stanjem 31. 12. 2005. godine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće Inventurne komisije o
izvršenom popisu imovine u vlasništvu općine
Sikirevci, sa stanjem 31. 12. 2005. godine.

Članak 2.
Inventurna komisija je izvršila popis
imovine, novčanih sredstava, potraživanja i
obveza općine Sikirevci sa stanjem 31. 12. 2005.
godine, te sastavila zapisnik o izvršenom popisu
imovine koje je iskazano u inventurnim popisnim
listama, stanje blagajne u blagajničkom izvještaju
i stanje žiro-računa u dnevnom izvatku br.
253/05.

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01, 7/04, 3/05.), Općinsko vijeće
općine Sikirevci na 7. sjednici održanoj 31.
siječnja 2006. godine, donosi
ODLUKU
o izradi tehničke dokumentacije za izgradnju
kolnika ceste u ul. A. Stepinca (južno od
državne ceste D7) i kolnika spojne ceste od
ul. Lj. Gaja do ulice A. Stepinca u naselju
Sikirevci

I
Općinsko vijeće općine Sikirevci prihvaća
izradu tehničke dokumentacije za izradu kolnika
ceste u ulici A. Stepinca (južno od državne ceste
D7) i kolnika spojne ceste od ulice Lj. Gaja do
ulice A. Stepinca u naselju Sikirevci u dužini
prometnice od 1,96 km.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/1
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 30. siječnja 2006.

II
Radovi iz čl. 1. ove Odluke obuhvaća
izradu idejnog projekta, geodetsko snimanje
prostora s izradom reambulirane geodetske
podloge,
te
izradu
glavnog
projekta
s
troškovnikom za ishođenje građevinske dozvole.

III
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Lešić, v.r.

Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Sikirevci da pristupi prikupljanju pismenih
ponuda sukladno čl. 4. Uredbe o postupku nabave
roba, radova i usluga male vrijednosti ("NN" br.
14/02.).

IV
Odluku o izboru najpovoljnije pismene
ponude donosi Općinsko vijeće općine Sikirevci.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 4
V

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
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Klasa : 021-05/06-01/11
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 30. siječnja 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Lešić, v.r.
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Izdaje Stručna služba. Odgovorni urednik Slavica Bešlić, dipl. pravnik, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV, telefon
216-111, kućni 36. List izlazi po potrebi. Narudžbe slati - Stručna služba Brodsko-posavske županije Slavonski Brod
- Žiro-račun kod Zavoda za platni promet Slavonski Brod 34300-637-1557. Tisak »POSAVSKA HRVATSKA« d.o.o.,
Trg Pobjede 7/I, Slavonski Brod. Mišljenjem Ministarstva kulture, Klasa 612-10/95-01/242, Ur. broj: 532-03-1-95-01
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« oslobođa se poreza na promet temeljem članka 18. točke 13. stavka
2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

