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ŽUPANIJA

-

akti Poglavarstva:

27.

-

-

Na temelju članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01. - pročišćeni tekst),
Županijsko poglavarstvo je na 17. sjednici
održanoj 14. ožujka 2006. godine, donijelo

inovatori - pravne i fizičke osobe čije je
prebivalište na području Brodsko-posavske
županije;
obrti, zadruge, mala i srednja trgovačka
društva koja pozitivno posluju i čije je
sjedište na području Brodsko-posavske
županije.

Članak 3.
NAMJENA SREDSTAVA IZ PROJEKTA

PRAVILNIK
o raspodjeli sredstava za razvoj inovatorstva
u Brodsko-posavskoj županiji

Sredstva
troškova:

su

namijenjena

za

pokriće

Inovatori (pravne i fizičke osobe)
Članak 1.

-

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i
način raspodjele sredstava za Projekt razvoja
inovatorstva u Brodsko-posavskoj županiji.
Članak 2.
KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava su:

-

zaštite industrijskog vlasništva (patenti i
industrijski
dizajn) - pretraga
stanja
tehnike, podnošenje i ispitivanje, domaće i
međunarodne PCT patentne prijave do
ulaska u nacionalnu fazu;
izradu i/ili ispitivanje prototipa ili
postupka;
usluge korištenja znanstvenih institucija u
razvoju inovacije;
izlaganje inovacija na specijaliziranim
sajmovima.
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Obrti, zadruge, mala i srednja trgovačka društva
-

izrade studije o opravdanosti razvoja i
proizvodnje novog proizvoda;
stručnog osposobljavanja zaposlenih;
usluge korištenja znanstvenih institucija u
razvoju novog proizvoda/procesa;
ispitivanje
proizvoda,
dizajna,
izrada/nabava naprava i marketinške
aktivnosti.

Sredstva
se
odobravaju
temeljem
dostavljene
studije/programa,
računa
i/ili
troškovnika.
Sredstva se mogu odobriti i retroaktivno
za pokriće troškova nastalih do 6 mjeseci prije
objave javnog poziva, a temeljem pravovaljane
dokumentacije.

Broj: 5
Članak 4.

NAČIN REALIZACIJE PROJEKTA
Projekt provodi Povjerenstvo kojeg
imenuje Brodsko-posavska županija, a članovi
predlažu sljedeće institucije:
1.
2.
3.
4.
5.

Brodsko-posavska županija - predsjednik
Brodsko-posavska županija - član
Udruga
inovatora
Brodsko-posavske
županije - član
Zajednica tehničke kulture Brodskoposavske županije - član
CTR d.o.o. Lokalna razvojna agencija
Slavonski Brod - član

Članak 5.
Maksimalni iznos potpore je 10.000,00 kn.
Kriterij za vrednovanje inovacija:

Broj: 5
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Kriteriji za vrednovanje novog proizvoda za obrtnike, zadruge i trgovačka društva:

Članak 6.
Postupak realizacije projekta
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Broj: 5

Članak 7.

Članak 8.

Korisnik sredstava uz zahtjev za potporu
(Obrazac IN/06)
treba
dostaviti
sljedeću
dokumentaciju:

Ovaj Projekt realizirat će s e tijekom 2006.
godine do iskorištenja sredstava.

Za inovatora (fizičke osobe)
1)
kratki opis inovacije (prikaz tehničkog
rješenja, način i mjesto primjene i dr.) i
očekivani efekti;
2)
dokaz o pokrenutoj ili dodijeljenoj zaštiti
industrijskog vlasništva (podnesena prijava
u Državnom zavodu za intelektualno
vlasništvo ili dodijeljena isprava za patent,
industrijski dizajn);
3)
faze razvoja i tržišna procjena inovacije;
4)
popis dobivenih nagrada;
5)
podatke o inovatoru (ako je poduzetnik kopija izvoda iz Trgovačkog suda ili
obrtnica ili dr.; odnosno životopis za
fizičke osobe);
6)
dokaz o namjenskoj potrošnji sredstava
(računi, ugovori, narudžbe i slično).

Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će s e u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 311-01/06-01/9
Urbroj: 2178/1-02/06-01
Slavonski Brod, 14. ožujka 2006.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.

28.
Korisnik sredstava uz zahtjev za potporu
(Obrazac
IN/06)
treba
dostaviti
sljedeću
dokumentaciju:
Za poduzetnika
1)
2)

4)

5)
6)

izvadak iz sudskog registra Trgovačkog
suda / preslika obrtnice;
bon1/bon2 - ne stariji od 30 dana ili
potvrdu banke o prometu i stanju računa,
preslika godišnjeg financijskog izvještaja
za proteklu godinu, pregled primitaka,
izdataka i prijava poreza na dohodak za
proteklu godinu;
studija / opis
proizvoda / tehnološki
postupak / dizajn / analitičko izvješće /
certifikat / račun za troškove razvoja
(ovisno o vrsti proizvoda);
potvrda nadležne Porezne uprave o
nepostojanju duga prema državi;
dokaz o namjenskoj potrošnji sredstava
(računi, ugovori, narudžbe i slično).

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, 4/03, 13/05.), Županijsko
poglavarstvo je na 17. sjednici održanoj 14.
ožujka 2006. godine, donijelo
ODLUKU
o povjeravanju poslova izgradnje Regionalnog
vodoopskrbnog sustava "Davor" na zapadnom
dijelu Brodsko-posavske županije

I.
Ovom Odlukom ovlašćuje se "Vodovod
Davor" d.o.o. iz Davora da kao investitor i nositelj
razvoja provede sve poslove na izradi projektne
dokumentacije, ishođenja dozvola i izgradnje
Regionalnog vodoopskrbnog sustava "Davor" na
zapadnom dijelu Brodsko-posavske županije.
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Broj: 5
II.

"Vodovod Davor" d.o.o. iz Davora
financirat će radove iz točke I. ove Odluke,
uključujući i izgradnju vodovodne mreže unutar
naselja
općina
na
području
regionalnog
vodoopskrbnog sustava "Davor".

III.
Izgrađeni Regionalni vodoopskrbni sustav
"Davor" na zapadnom dijelu Brodsko-posavske
županije, daje se na upravljanje i u vlasništvo
"Vodovodu Davor" d.o.o. iz Davora u svrhu
opskrbe pitkom vodom.
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29.

Na temelju članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 11/01. - pročišćeni tekst,
4/03, 13/05.) i članka 4. Pravilnika o raspodjeli
sredstava za razvoj inovatorstva u Brodskoposavskoj županiji, Županijsko poglavarstvo je na
17. sjednici održanoj 14. ožujka 2006. godine,
donijelo
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu
sredstava za razvoj inovatorstva u
Brodsko-posavskoj županiji

IV.
I.
Uložena financijska sredstva Brodskoposavske županije i jedinica lokalne samouprave
u izgradnji distribucijske vodovodne mreže imaju
status
poslovnih
udjela
u
komunalnom
trgovačkom društvu "Vodovod Davor" d.o.o. iz
Davora.

V.
Ovlaštenje iz točke I. ove Odluke daje se
"Vodovodu Davor" d.o.o. iz Davora privremeno,
na period od 12 mjeseci.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 325-01/06-01/2
Urbroj: 2178/1-02/06-1
Slavonski Brod, 14. ožujka 2006.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.

U Povjerenstvo za raspodjelu sredstava za
razvoj inovatorstva u Brodsko-posavskoj županiji
imenuju se:
1.
Zvonimir Laslo - predsjednik
(Brodsko-posavska županija)
2.
Stjepan Bošnjaković - član
(Brodsko-posavska županija)
3.
Dragan Bogunović - član
(Udruga
inovatora
Brodsko-posavske
županije)
4.
Mladen Damjanović - član
(Zajednica tehničke kulture Brodskoposavske županije)
5.
Dragan Jelić - član
(CTR d.o.o. Slavonski Brod)

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 311-01/06-01/
Urbroj: 2178/1-02/06-1
Slavonski Brod, 14. ožujka 2006.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.
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30.

Broj: 5

zdravstvenih ustanova u vlasništvu
Brodsko-posavske županije u 2006. godini

Na temelju članka 40. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 121/03,
44/05. i 48/05.), članka 6. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave u 2006. godini ("Narodne novine" br.
144/05.), točke V. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove u 2006. godini
("Narodne novine" br. 144/05) i čl. 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 11/01. - pročišćeni
tekst, 4/03. i 13/05.), Županijsko poglavarstvo na
18. sjednici održanoj 21. ožujka 2006. godine,
utvrđuje
POPIS PRIORITETA
za raspored dodijeljenih sredstava između

I.
Odlukom o minimalnim financijskim
standardima za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove u 2006. godini ("Narodne
novine" br. 144/05.), Vlada Republike Hrvatske
utvrdila je iznos sredstava Brodsko-posavske
županije u dijelu decentraliziranih funkcija u
iznosu od 16.169.983,00 kuna.

II.
Primjenom kriterija i mjerila navedenim u
Odluci o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstene ustanove u
2006. Popis prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava čine:

Broj: 5
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Digitalni RTG aparat, 1 kom. (za polikliniku)

Broj: 5
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Odluka 2006., 16.169.983,00
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III.

Članak 1.

Po dobivenoj suglasnosti Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi, predstavničko tijelo
Županije donijet će Odluku o rasporedu sredstava
između zdravstvenih ustanova na području
Brodsko-posavske županije.

Pristupa se izradi Plana zaštite šuma od
požara za Brodsko-posavsku županiju, a u cilju
usklađivanja Plana zaštite od požara Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 16/04.), s odredbama
Pravilnika o zaštiti šuma od požara ("Narodne
novine" br. 26/03.).

IV.
Ovaj Popis prioriteta za raspodjelu
dodjeljenih
sredstava
između
zdravstvenih
ustanova u vlasništvu Brodsko-posavske županije
u 2006. objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Članak 2.
Sve poslove vezane za postupak izrade
Plana zaštite od požara za Brodsko-posavsku
županiju koordinirat će posebno Povjerenstvo koje
će imenovati Županijsko poglavarstvo.

Klasa : 500-01/06-01/8
Urbroj: 2178/1-02/06-1
Slavonski Brod, 21. ožujka 2006.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 311-01/06-01/12
Urbroj: 2178/1-02/06-01
Slavonski Brod, 21. ožujka 2006.

31.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01. i 129/05.), članka 45. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 11/01. - pročišćeni
tekst, 4/03. i 13/05.) i članka 32. Pravilnika o
zaštiti šuma od požara ("Narodne novine" br.
26/03.), Županijsko poglavarstvo je na 18.
sjednici održanoj 21. ožujka 2006. godine,
donijelo
ODLUKU
o izradi Plana zaštite šuma od požara za
Brodsko-posavsku županiju

32.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01.) i članka 45. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 11/01. - pročišćeni tekst,
4/03. i 13/05.), Županijsko poglavarstvo je na 18.
sjednici održanoj 21. ožujka 2006. godine,
donijelo
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RJEŠENJE

o imenovanju Povjerenstva za koordinaciju
izrade Plana zaštite šuma od požara za
Brodsko-posavsku županiju

I.
U Povjerenstvo za koordinaciju izrade
Plana zaštite šuma od požara za Brodskoposavsku županiju imenuju se:
1)
Stjepan Bošnjaković - za predsjednika
(Brodsko-posavska županija)
2)
Stjepan Županić - za člana
(Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske
županije)
3)
Ivan Vuleta - za člana
(JVP grada Slavonskog Broda)

II.
Zadaća Povjerenstva iz točke I. ovog
Rješenja je koordinacija aktivnosti na izradi Plana
zaštite šuma od požara za Brodsko-posavsku
županiju (raspisivanje pozivnog natječaja i
prijedlog izbora najpovoljnijeg ponuditelja za
Županijsko poglavarstvo).

III.
Administrativne poslove za Povjerenstvo
obavljat će Upravni odjel za gospodarstvo
Brodsko-posavske županije.

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

33.

Na temelju članka 3. i 4. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2006. godini ("Narodne novine"
broj 144/05.), točke V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog
standarda osnovnog školstva u 2006. godini
("Narodne novine" broj 144/05.) i članka 21.
Statuta Brodsko-posavske županije" broj 11/01pročišćeni tekst, 4/03. i 13/05.), Županijsko
poglavarstvo Brodsko-posavske županije na 18.
sjednici održanoj 21. 3. 2006. godine, donijelo je
OPERATIVNI PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škola Brodsko-posavske županije
u 2006. godini

Članak 1.
Utvrđuje se Operativni plan rashoda za
materijal,
dijelove
i
usluge
tekućeg
i
investicijskog održavanja osnovnih škola Brodskoposavske županije u 2006. godini.
Odredbom točke V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školastva u 2006. godini
("Narodne novine" br. 144/05.) i dostavljenih
planova škola za 2006. godinu sredstva za
rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola Brodskoposavske županije raspoređuju se u ukupnom
iznosu od 1.813.087,00 kn na:
a)
b)

Klasa : 311-01/06-01/11
Urbroj: 2178/1-02/06-1
Slavonski Brod, 21. ožujka 2006.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.

Broj: 5

tekuće i investicijsko održavanje školskih
objekata
1.413.087,00 kn
opremanje školskih objekata
400.000,00 kn

Broj: 5

»SLUŽBENI VJESNIK«
a) tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata
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b) opremanje školskih objekata

Broj: 5
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Broj: 5
Članak 2.

Za provedbu Operativnog plana rashoda za
materijal,
dijelove
i
usluge
tekućeg
i
investicijskog održavanja osnovnih škola Brodskoposavske županije u 2006. godini zadužuje se
Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo i
socijalnu skrb i Upravni odjel za Proračun i
financije.
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škola i učeničkih domova u 2006. godini
("Narodne novine" broj 144/05.) i članka 21.
Statuta Brodsko-posavske županije" broj 11/01pročišćeni tekst, 4/03. i 13/05.), Županijsko
poglavarstvo Brodsko-posavske županije na 18.
sjednici održanoj 21. 3. 2006. godine, donijelo je

OPERATIVNI PLAN
Članak 3.
Operativni plan rashoda za materijal,
dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnih škola Brodsko-posavske
županije u 2006. godini stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa : 602-02/06-01/4
Urbroj: 2178/1-02-01/1
Slavonski Brod, 21. ožujka 2006.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.

34.

Na temelju članka 3. i 4. Uredbe o načinu
izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u 2006. godini ("Narodne novine"
broj 144/05.), točke VII. stavka 7. Odluke o
kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba srednjih

rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja srednjih
škola Brodsko-posavske županije
u 2006. godini

Članak 1.
Utvrđuje se Operativni plan rashoda za
materijal,
dijelove
i
usluge
tekućeg
i
investicijskog održavanja srednjih škola Brodskoposavske županije u 2006. godini.
Odredbom točke VII. Odluke o kriterijima
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova
u 2006. godini ("Narodne novine" br. 144/05.) i
dostavljenih planova škola za 2006. godinu
sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Brodsko-posavske županije raspoređuju se u
ukupnom iznosu od 1.039.128,00 kn na:
a)
b)

tekuće i investicijsko održavanje školskih
objekata
789.128,00 kn
opremanje školskih objekata
250.000,00 kn
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a) tekuće i investicijsko održavanje školskih objekata

Broj: 5
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Broj: 5
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b) opremanje školskih objekata

Članak 2.
Za provedbu Operativnog plana rashoda
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjih škola Brodskoposavske županije u 2006. godini zadužuje se
Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo i
socijalnu skrb i Upravni odjel za Proračun i
financije.

plan

rashoda

Klasa : 602-02/06-01/5
Urbroj: 2178/1-02-01/1
Slavonski Brod, 21. ožujka 2006.
Župan
Šimo Đurđević,prof., v.r.

Članak 3.
Operativni

dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja srednjih škola Brodsko-posavske
županije u 2006. godini stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

za

materijal,
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Broj: 5

GRAD
SLAVONSKI BROD

15.

Nerazvrstanu cestu čine:
-

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br.
26/03. - pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka
35. Statuta grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 14/01.),
Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda je na
svojoj 10. sjednici održanoj 10. ožujka 2006.
godine donijelo

-

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim
površinama na području grada
Slavonskog Broda

I.

OPĆE ODREDBE

-

-

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje održavanje,
građenje,
rekonstrukcija,
mjere
zaštite
i
provođenje nadzora nad nerazvrstanim cestama i
javno-prometnim površinama na području grada
Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.
Nerazvrstana cesta je površina koja se
koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja je
pristupačna većem broju korisnika, a koja nije
razvrstana u smislu posebnog propisa.

-

cestovna građevina (posteljica, donji stroj
kolnika, kolnička konstrukcija, most,
podvožnjak,
nadvožnjak,
propust,
pothodnik, nathodnik, galerija, pasaž,
tunel, potporni i obložni zid i nasip),
zemljišni pojas s obiju strana ceste
potreban za nesmetano održavanje ceste
širine prema projektu ceste, a najmanje
jedan metar (1 m) računajući od crte koja
spaja krajnje točke poprečnog presjeka
ceste,
priključci i sve prometne i druge površine
izgrađene na pripadajućem cestovnom
zemljištu,
sustav za odvodnju oborinske vode
(građevinu
za
odvodnju
ceste
i
pročišćavanje vode),
nogostup,
prometni znakovi i uređaji za nadzor i
sigurno vođenje prometa i oprema ceste
(prometni znakovi, svjetlosni uređaji,
instalacije i rasvjeta u funkciji prometa,
detektori - brojači prometa, instalacije,
uređaji i oprema u tunelima i oprema
parkirališta).
oprema za zaštitu ceste, prometa i okoliša
(zaštita od osulina i nanosa, zaštitne i
sigurnosne ograde, stupići, odbojnici, te
uređaji za zaštitu od djelovanja vjetra,
uređaji i oprema za zaštitu od buke i
drugih štetnih utjecaja na okoliš i slično).
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Broj: 5
Članak 3.

Javno-prometnom površinom, u smislu
ove Odluke, smatraju se: pristupni put,
parkiralište, pješačka zona, pješačka staza, trg,
javno stubište, autotaxi stajalište i okretište vozila
javnog gradskog prijevoza putnika.

II.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA I JAVNO-PROMETNIH
POVRŠINA
Članak 4.

Održavanje nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina obavlja pravna ili fizička
osoba kojoj je to povjereno ugovorom u skladu sa
zakonom,
sukladno
godišnjem
Programu
održavanja komunalne infrastrukture, kojeg donosi
Gradsko vijeće grada.

i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na
nerazvrstanim
cestama
i
javno-prometnim
površinama, uključujući sve objekte i instalacije,
sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke
ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na
njima.
Pravne i fizičke osobe kojima grad ustupa
radove redovnog održavanja i zaštite cesta moraju
biti registrirane za tu djelatnost.
Smatra se da su pravne i fizičke osobe
tehnički opremljene za obavljanje poslova
redovnog održavanja, ako:
-

imaju najmanje 60% potrebne opreme,
vozila i strojeva, za 80% standarda
održavanja cesta, koje su predmet
ustupanja radova.

Smatra se da pravne i fizičke osobe imaju
potrebnu stručnu osposobljenost i radno iskustvo
za obavljanje poslova redovnog održavanja ako:
-

Članak 5.
Radove na održavanju uređenih zelenih
površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti, na
uklanjanju snijega i leda s pješačkih površina, te
na održavanju građevina za odvodnju (zatvoreni
sustav odvodnje oborinskih voda), obavljaju
pravne odnosno fizičke osobe kojima je to
povjereno ugovorom u skladu sa zakonom.
Revizijska okna i poklopce revizijskih
okana svih komunalnih ili drugih instalacija i
uređaja
ugrađenih
u
cestovnu
građevinu
nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine
dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Strana: 515

-

imaju najmanje jednu zaposlenu osobu s
višom ili srednjom stručnom spremom,
imaju zaposlenog poslovođu,
imaju zaposleno najmanje 8 radnika cestara

na svakih 250 kilometara nerazvrstanih
cesta, koje su poredmet ustupanja radova..
Zaposlenici iz stavka 4. ovog članka,
moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva
na poslovima održavanja cesta.
Pravne i fizičke osobe koje su registrirane
za obavljanje poslova održavanja cesta, moraju
imati potreban broj zaposlenika osposobljenih za
obavljanje ophodarske službe, te za izvještavanje
o stanju cesta, a u skladu s posebnim propisima.

Članak 6.
Članak 8.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i
javno-prometnih površina jesu:
poslovi redovnog održavanja i
poslovi izvanrednog održavanja.

Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih
cesta i javno-prometnih površina jesu:
-

Članak 7.
Redovno održavanje obuhvaća skup mjera

ophodnja i redovno praćenje stanja
nerazvrstanih cesta i javno-prometnih
površina,
mjestimični popravci završnog sloja
kolničke konstrukcije izgrađenog od
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-

-

-

-

-

-

-

asfalta, betona, betonskih elemenata,
kamena, te nosivog sloja kolničke
konstrukcije i posteljice,
mjestimični popravci dijelova cestovne
građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak,
propust, pothodnik, nathodnik, galerija,
pasaž, tunel, potporni i obložni zid),
čišćenje, tj. uklanjanje odronjenih i drugih
materijala s prometnih površina, bankina,
rigola i jaraka,
čišćenje, zamjena i manji popravci
otvorenog sustava za oborinsku odvodnju
na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj
površini,
zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka
nerazvrstane ceste i javno-prometne
površine,
uništenje
nepoželjne
vegetacije
na
nerazvrstanim cestama i javno-prometnim
površinama,
zamjena
i
popravljanje
prometnih
znakova, signalizacije i opreme,
uređenje bankina i bermi,
održavanje svjetlosne signalizacije,
hitni popravci i intervencije u svrhu
uspostavljanja prometa i privremene
regulacije
prometa
nastalih
usljed
nepredvidljivih okolnosti,
osiguranje
prohodnosti
u
zimskim
uvjetima (zimska služba) i
ostali radovi.

Članak 9.
Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih
izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i
javno-prometnoj površini moraju se obaviti u
najkraćem roku uporabom materijala koji
kvalitetom
odgovara
prometno-tehničkim
karakteristikama nerazvrstane ceste i javnoprometne površine.
Ako popravak nerazvrstane ceste i javnoprometne površine nije moguće izvesti uporabom
materijala iz stavka 1. ovog članka, nerazvrstana
cesta i javno-prometna površina mora se
privremeno popraviti drugim materijalnom, dok se
ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu
stavka 1. ovog članka.

Broj: 5
Članak 10.

Izvanredno održavanje obuhvaća radove
koji se mogu izvoditi samo na temelju tehničke
dokumentacije.
Radovi
izvanrednog
održavanja
nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina
jesu:
obnavljanje, zamjena i pojačanje donjeg
stroja kolnika i kolničke konstrukcije
većeg opsega nerazvrstane ceste i javnoprometne površine,
obnavljanje i zamjena završnog sloja
kolničke konstrukcije većeg opsega
nerazvrstane ceste i javno-prometne
površine,
sanacija odrona, potpornih i obložnih
zidova i klizišta,
zamjena i veći popravak dijelova cestovne
građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak,
propust, pothodnik, nadhodnik, galerija,
pasaž, tunel),
poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju
nerazvrstanih cesta i javno-prometnih
površina,
ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi
na zaštiti kosina od erozije,
korekcija prometno-tehničkih elemenata
većeg opsega sa svrhom poboljšanja
sigurnosti prometa i povećanja propusne
moći,
dopuna prometne signalizacije, uređaja i
opreme cesta kojima se mijenja osnova
postojeće regulacije prometa.

Članak 11.
Temeljem praćenja odvijanja prometa na
nerazvrstanim cestama obvezuje se nadležni
Upravni odjel grada Slavonskog Broda da
redovito predlaže unapređenje prometnog sustava
promjenama režima i regulacije prometa sa ciljem
postizanja većeg stupanja sigurnosti i propusne
moći cesta i raskrižja.

Članak 12.
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim
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Broj: 5

uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba),
obuhvaća radove neophodne za održavanje
prohodnosti nerazvrstanih cesta, te sigurnosti
odvijanja prometa.
Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke,
smatra se prohodnom kada je radovima na
uklanjanju snijega omogućeno prometovanje
vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 15.
Pod radovima održavanja nerazvrstanih
cesta u zimskim uvjetima razumijevaju se:
-

Članak 13.
Radi
provedbe
zimske
službe,
Poglavarstvo grada donosi Operativni program
održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom
razdoblju, od 15. studenoga tekuće godine do 15.
ožujka naredne godine (u daljnjem tekstu:
operativni program).
Operativni program iz stavka 1. ovog
članka mora biti u suglasju s godišnjim
programom iz članka 4. ove Odluke, operativnim
programom održavanja javnih cesta u zimskim
uvjetima, te operativnim programom održavanja
javno-prometnih površina u zimskim uvjetima.
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-

-

III.

pripremni radovi prije nastupanja zimskih
uvjeta,
organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo
označavanje,
zaštitne mjere protiv stvaranja poledice,
snježnih nanosa i zapuha,
čišćenje snijega s kolnika i prometne
signalizacije,
uklanjanje posutog pijeska,
obilježavanje rubova kolnika,
osiguravanje odvodnje kolnika,
postavljanje
posebne
prometne
signalizacije u slučajevima posebnog
režima prometa ili zatvaranja dijela ceste,
obavješćivanje javnosti o stanju i
prohodnosti nerazvrstanih cesta.

GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA I
JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 14.
Članak 16.
Operativni program iz članka 13. ove
Odluke sadrži:
-

-

-

-

mjesto pripravnosti zimske službe,
stupnjevanje pripravnosti usklađene sa
stupnjevima pripravnosti utvrđenim za
javne ceste,
potreban broj ljudstva, mehanizacije i
materijala
za
posipanje
i
njihov
razmještaj, redosljed i prioritet izvođenja
radova,
dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
nadzor i kontrolu provođenja zimske
službe,
uvjete kad se zbog sigurnosti prometa isti
ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste
vozila,
procjenu troškova zimske službe,
obavješćivanje o stanju i prohodnosti
cesta.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih
cesta i javno-prometnih površina obavlja se
sukladno godišnjem programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi
Gradsko vijeće grada, a na temelju tehničke
dokumentacije i propisa o gradnji.
Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za
građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i
javno-prometne površine, te za građenje, odnosno
rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i
uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste i
javno-prometne površine, posebne prometne uvjete
i prometnu suglasnost izdaje Upravni odjel za
komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel), uz
prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva
unutarnjih poslova - Policijske uprave Brodskoposavske.
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Članak 17.

2.
Ako
se
prilikom
građenja
ili
rekonstrukcije nerazvrstane ceste i javno-prometne
površine predviđa i građenje ili rekonstrukcija
komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar
građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne
površine, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti
i te instalacije i uređaje.
Troškove izrade tehničke dokumentacije,
te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i
uređaja iz stavka 1. ovog članka snosi investitor,
odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

3.
4.

Broj: 5

gusjenice s oblogama ravnih površina,
da ne prelazi 8 tona osovinskog
opterećenja po jednostrukoj osovini, a 16
tona po dvostrukoj osovini,
da ukupna masa vozila ne prelazi 16 tona
najveće dopuštene mase,
da imaju dimenzije u propisanim
granicama, ovisno o visini i kategoriji
vozila.
Zabrane i ograničenja iz ovog članka bit
će označene s odgovarajućom prometnom
signalizacijom.

Članak 20.
Članak 18.
Poslovi
građenja
i
rekonstrukcije
nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina u
smislu ove Odluke obuhvaćaju:
-

-

građevinsko i drugo projektiranje s
istražnim radovima,
projektiranje opreme, pratećih objekata,
prometne
signalizacije
i
drugo
projektiranje,
stručnu ocjenu studija i projekata,
otkup zemljišta i objekata,
izmještaj
komunalne
i
druge
infrastrukture,
ustupanje radova građenja,
organizaciju stručnog nadzora i kontrole
ugrađenih materijala i izvedenih radova,
organizaciju
tehničkog
pregleda
i
primopredaje nerazvrstane ceste i javnoprometne površine na korištenje i
održavanje.

Parkirališni prostor za teretna vozila u
vlasništvu pravnih ili fizičkih osoba mora imati
kolni pristup na javnu cestu.

Članak 21.
Zabranjeno je poduzimati bilo kakve
radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i javnoprometnoj površini, bez suglasnosti Odjela, ako bi
ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu
cestu i javno-prometnu površinu, te ugrožavati ili
ometati promet na njima.
Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim
zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost Odjela
za:
-

IV.

MJERE ZA ZAŠTITU
NERAZVRSTANIH CESTA I
JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA
Članak 19.

zauzimanje nerazvrstane ceste i javnoprometne površine radi uređenja gradilišta,
izvođenja građevinskih i drugih radova,
odlaganja materijala radi gradnje i slično,
prekopavanje nerazvrstane ceste i javnoprometne
površine
radi
popravka,
prelaganja ili ugradnje komunalnih i
drugih instalacija i uređaja, te radi
priključenja na instalacije i uređaje,
prolaz
(tranzit,
dostava)
vozila
nerazvrstanim cestama koja prekoračuju
odredbe iz članka 19. ove Odluke.

Nerazvrstanim cestama mogu se koristiti
vozila koja ispunjavaju sljedeće uvjete:
Članak 22.
1.

da imaju kotače s napuhanim gumama ili
s drugim elastičnim materijalom, a

Tekst obrasca zahtjeva utvrđuje Odjel.
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Članak 23.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste i javnoprometne površine radi uređenja gradilišta,
izvođenje građevinskih i drugih radova, odlaganje
materijala radi gradnje i slično, plaća se naknada.
Visinu
naknade
za
zauzimanje
nerazvrstane ceste i javno-prometne površine
utvrđuje Poglavarstvo grada na prijedlog Odjela.

Članak 24.
Za prekopavanje nerazvrstanih cesta i
javno-prometnih površina radi izvođenja radova
na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih
i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja
na te instalacije i uređaje, plaća se naknada.
Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka
utvrđuje Poglavarstvo grada na prijedog Odjela.
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početka radova na prekopavanju izvijestiti Odjel i
druge subjekte određene Zakonom o gradnji o
danu početka izvođenja radova.

Članak 26.
Investitor jamči za kvalitetu izvršene
sanacije prekopane nerazvrstane ceste i javnoprometne površine za razdoblje od najmanje dvije
godine.
Odjel
vodi
očevidnik
o
danim
suglasnostima za prekopavanje nerazvrstane ceste
i javno-prometne površine.
Odjel prati stanje kvalitete sanirane
nerazvrstane ceste i javno-prometne površine
tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz
stavka 1. ovog članka.
Ako Odjel utvrdi da sanacija nije izvršena
kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno
izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Članak 25.
Članak 27.
Suglasnost za prekopavanje nerazvrstanih
cesta i javno-prometnih površina, sadrži: mjesto i
vrijeme izvođenja radova, privremenu regulaciju
prometa, uvjete izvođenja radova i sanacije u
skladu s pravilima struke, mjere zaštite sudionika
u prometu i druge bitne elemente koji utječu na
sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini
mjesta prekopavanja.
Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje
se, u pravilu, kao vrijeme u koje će izvođenje
radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i
protočnost prometa, te odvijanje lokalnih
manifestacija (dani koje grad svečano obilježava).
Prometne
znakove
za
privremenu
regulaciju prometa, kao i cjelokupno prateće
osiguranje
otvorenih
građevinskih
jama
(signalizacija, fizičke prepreke i privremeno
prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na
osnovu usvojenog prometnog rješenja.
Po završetku radova investitor je dužan
odmah izvijestiti Odjel, a nerazvrstanu cestu,
odnosno javno-prometnu površinu dužan je, bez
odlaganja, dovesti u prvobitno stanje.
Odjel brine da radovi tijekom sanacije
budu izvedeni u skladu s pravilima struke.
Investitor je dužan najmanje tri dana prije

Iznimno od odredbe članka 21. stavka 2.
podstavka 2. ove Odluke, u hitnim slučajevima
radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti
po život ljudi i imovine, prekopavanju
nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina
može se pristupiti bez prethodne suglasnosti
Odjela, uz obvezu investitora da poduzme sve
potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.
U slučaju iz stavka 1 ovog članka
investitor je dužan najkasnije u roku od jednog
dana od početka izvođenja radova podnijeti
zahtjev za izdavanje suglasnosti.
Investitor je dužan odmah po otklanjanju
kvara, izvesti radove na sanaciji građevine
nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Članak 28.
Novoizgrađenu
ili
rekonstruiranu
nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu
zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina,
računajući od dana asfaltiranja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka
Poglavarstvo može u naročito opravdanim
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slučajevima odobriti prekopavanje nerazvrstane
ceste i javno prometne površine i prije isteka roka
od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi
cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste,
odnosno parter javno-prometne površine.

Broj: 5
Članak 32.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javnoprometnoj površini izvode, ili izvedu radovi, ili
radnje koje mogu, ili su oštetili nerazvrstanu cestu
i javno-prometnu površinu, ili ugrozili sigurnost
prometa na njima, trgovačko društvo koje je
dobilo suglasnost iz članka 21. dužno je po
nalogu Odjela poduzeti sve mjere za otklanjanje
opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javnoprometne površine i sigurnosti prometa na njima.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka,
Odjel je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti
plaćanje troškova nastalih sanacijom.
Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1.
ovog članka snosi investitor na nerazvrstanoj cesti
i javno-prometnoj površini.
Sportske priredbe i druge manifestacije na
nerazvrstanim
cestama
i
javno-prometnim
površinama mogu se održavati pod uvjetom i na
način utvrđen posebnim zakonom ili odlukom
grada.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili
prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu
površinu obavlja se na temelju tehničke
dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima.
Priključkom i prilazom na nerazvrstanu
cestu ili javno-prometnu površinu, u smislu ove
Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili
javno-prometne površine i svih površina s kojih
se vozila izravno uključuju u promet na
nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.
Raskrižje javne i nerazvrstane ceste,
odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu
ove Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu
ili
javno-prometnu
površinu
s
uređenom
kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično)
mora se izgraditi s istom ili sličnom kolničkom
konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara.
Oborinske vode priključka ne smiju se
ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu
površinu.
Troškove izgradnje priključka i prilaza
snosi investitor.
Prilaze i priključke na nerazvrstanu cestu
i javno-prometnu površinu dužni su održavati
vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta
koje graniči s nerazvrstanom cestom.

Članak 30.

Članak 33.

Za
vrijeme
izvođenja
radova
na
nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini
investitor je dužan osigurati pješački promet i
promet vozila uz poduzimanje svih mjera
sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i
privremeno prekrivanje građevinskih jama i
ulegnuća većih od 5 cm i slično) sukladno
pozitivnim propisima.

Prije izdavanja lokacijske dozvole za
građenje priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu
ili javno-prometnu površinu, Odjel izdaje posebne
prometne uvjete, odnosno prometnu suglasnost.
Ako za građenje priključka i prilaza nije
potrebna građevinska dozvola, suglasnost za
građenje priključka ili prilaza na nerazvrstanu
cestu i javno-prometnu površinu izdaje Odjel na
zahtjev investitora.

Članak 29.

Članak 31.
Članak 34.
Za sve štete koje nastanu pravnim ili
fizičkim osobama usljed izvođenja radova na
nerazvrstanim
cestama
i
javno-prometnim
površinama i njhovim zauzimanjem, odgovara
investitor.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih
cesta u razini ili križanju nerazvrstane ceste s
javnom cestom ili željezničkom prugom u razini
ili unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne
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smije se saditi drveće i grmlje, postavljati
naprave, ograde ili druge predmete koji
onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.
Vlasnik ili posjednik zemljišta uz
nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu
dužan je na zahtjev Odjela ukloniti drveće,
grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz
trokuta preglednosti i iz slobodnog profila
nerazvrstane ceste, odnosno javno-prometne
površine.

V.

4.

Članak 38.

Nadzor nad primjenom ove
obavlja Upravni odjel za zaštitu okoliša.

Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će
s e za prekršaj pravna osoba ako:
Odluke
1.
2.

Članak 36.
3.
U obavljanju nadzora iz članka 35. ove
Odluke komunalni redar ovlašten je:

-

nadzirati primjenu ove Odluke,
predložiti
podnošenje
zahtjeva
za
pokretanje prekršajnog postupka, izdati
prekršajni nalog i
naplatiti globu od počinitelja prekršaja
odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

Članak 37.
Globom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će
se za prekršaj pravna ili fizička osoba kojoj je
Ugovorm povjereno održavanje ako:
1.

2.

3.

mjesta na nerazvrstanim cestama i javnoprometnim površinama (članak 9.)
ne poduzima mjere za otklanjanje
opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i
javno-prometne površine i sigurnosti
prometa na njima (članak 27. stavak 1.)

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka
kaznit će s e i odgovorna osoba globom u iznosu
od 200,00 kuna.

NADZOR
Članak 35.

-
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ne organizira ophodnju i redovno praćenje
stanja nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina (članak 8. podstavak
1.)
ne obavi hitne popravke i intervencije u
svrhu uspostavljanja prometa i privremene
regulacije
prometa
nastalih
usljed
nepredvidljivih okolnosti (članak 8.
podstavak 11.)
pravovremeno ne vrši popravak udarnih
jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih

4.
5.
6.
7.

se ne pridržava odredbe članka 19. ove
Odluke,
se ne pridržava odredbe članka 21. ove
Odluke,
se ne pridržava odredbe članka 25. ove
Odluke,
se ne pridržava odredbe članka 27. ove
Odluke,
se ne pridržava odredbe članka 32. stavka
4,5,7 ove Odluke,
se ne pridržava odredbe članka 33. stavka
2 ove Odluke,
se ne pridržava odredbe članka 34. stavka
2. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i
fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 39.
Za prekršaje propisane odredbom članka
36. ove Odluke komunalni redar je ovlašten, kad
utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za
izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti globu u
visini od 200,00 kn od počinitelja prekršaja
odmah, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje
potvrde.
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VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/06-01/26
Urbroj: 2178/01-07-06-02
Slavonski Brod, 10. ožujka 2006.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.

Broj: 5

Slavonska ulica, a obuhvaća dio k.č. 2025/5, dio
k.č. 2016, dio k.č. 2018, dio k.č. 2011/2 i dio k.č.
2010/16.

II.
Ploču s nazivom ulice pribavlja i
organizira
postavljanje
Upravni
odjel
za
komunalni sustav.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog
dana nakon objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

16.

Na temelju članka 8. Zakona o naseljima
(NN br. 54/88) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01.), Gradsko vijeće je
na svojoj 10. sjednici održanoj 10. ožujka 2006.
godine, donijelo
ZAKLJUČAK
o određivanju naziva novonastale ulice u
Mjesnom odboru Budainka

I.
Novonastaloj ulici u Mjesnom odboru
Budainka, koja se nalazi s desne strane Splitske
ulice i obuhvaća dio k.č. 2010/16 određuje se
naziv Trogirska ulica.
Novonastaloj ulici koja u stvarnosti
predstavlja nastavak Slavonske ulice u pravcu
zapada do Splitske ulice, određuje se naziv

GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/06-01/32
Urbroj: 2178/01-07-06-02
Slavonski Brod, 10. ožujka 2006.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.
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17.

18.

Na temelju članka 19. Statuta Ustanove za
gospodarenje
športskim
objektima
grada
Slavonskog Broda i 35. Statuta grada Slavonskog
Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije", br. 14/01.), Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda je na svojoj 10. sjednici
održanoj 10. ožujka 2006. godine, donijelo

Na temelju članka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (NN
26/03) sukladno provedenom javnom natječaju,
članka 35. Statuta grada Slavonskog Broda
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
14/01.), Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda
je na svojoj 10. sjednici održanoj 10. ožujka
2006. godine, donijelo

RJEŠENJE
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju
članova Upravnog vijeća Ustanove za
gospodarenje športskim objektima grada
Slavonskog Broda

o izboru izvoditelja za obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerazvrstanih cesta,
pješačkih staza i gradskih ulica u gradu
Slavonskom Brodu

I.
Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Ustanove za gospodarenje športskim
objektima grada Slavonskog Broda ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 17/05.) u
točki I. mijenja se i glasi:
"Za člana Upravnog vijeća Ustanove za
gospodarenje
športskim
objektima
grada
Slavonskog Broda koje imenuje grad iz reda
Gradskog
poglavarstva,
umjesto
Igora
Majdandžića (podnio ostavku) imenuje se Mirko
Duspara, dr.med.

1.

Za
obavljanje
komunalnih
poslova
održavanja nerazvrstanih cesta, pješačkih
staza i gradskih ulica u gradu Slavonskom
Brodu, u postupku javnog nadmetanja
objavljenog u "Narodnim novinama" 8.
veljače 2006. godine, izabire se Poduzeće
za ceste d.o.o. Slavonski Brod, Nikole
Zrinskog 115.

2.

Uvjeti obavljanja komunalnih poslova koji
su bili predmet javnog nadmetanja utvrdit
će
se
ugovorom
o
povjeravanju
komunalnih poslova iz točke 1. izreke ove
Odluke.

3.

Ugovor o povjeravanju komunalnih
poslova iz točke 1. ove Odluke zaključit
će se na vrijeme od dvije godine.

4.

Ova Odluka je konačna.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/06-01/29
Urbroj: 2178/01-07-06-01
Slavonski Brod, 10. ožujka 2006.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.

OBRAZLOŽENJE
Grad Slavonski Brod objavio je u
Narodnim novinama 8. veljače 2006. godine
javno nadmetanje za obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerazvrstanih cesta i pješakih
staza u gradu Slavonskom Brodu. U otvorenom
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roku na objavljeno javno nadmetanje pristigle su
sljedeće ponude:
I.

"Cesting" d.o.o. Osijek, Vinkovačka cesta
63a
ukupna vrijednost radova za razdoblje 1.
travnja 2006. do 31. ožujka 2007.
2.671.594,00 kuna
ukupna vrijednost radova za razdoblje 1.
travnja 2007. do 31. ožujka 2008.
2.671.594,00 kuna
uvjeti i način plaćanja: po privremenim
mjesečnim i okončanoj situaciji u roku 15
dana od dana ovjere situacije
jamstveni rok: dvije godine
PONUDA POTPUNA
Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod,
Nikole Zrinskog 115
ukupna vrijednost radova za razdoblje 1.
travnja 2006. do 31. ožujka 2007.
2.423.315,00 kuna
ukupna vrijednost radova za razdoblje 1.
travnja 2007. do 31. ožujka 2008.
2.423.315,00 kuna
uvjeti i način plaćanja: po privremenim
mjesečnim i okončanoj situaciji u roku 15
dana od dana ovjere situacije
jamstveni rok: dvije godine
PONUDA POTPUNA

Broj: 5

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke ne može se podnijeti
žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu
Republike Hrvatske u Zagrebu u roku od 30 dana
od dana dostave ove Odluke, sukladno članku 15.
Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Tužbu treba predati neposredno Upravnom
sudu RH ili putem pošte preporučeno, a može se
izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda
ovlaštenog za pružanje pravne pomoći.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike
dobivene odluke, te primjerak za tuženo upravno
tijelo.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA

II.

Gradsko poglavarstvo je 3. ožujka 2006.
godine sukladno prijedlogu Povjerenstva Gradske
uprave, donijelo Zaključak kojim predlaže da se
Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod, Nikole
Zrinskog 115, izabere za izvoditelja radova
održavanja nerazvrstanih cesta, pješačkih staza i
gradskih ulica na području grada Slavonskog
Broda za ukupan iznos od 2.423.315,00 kuna, što
je najpovoljnija ponuda s najnižom cijenom od
prihvatljivih ponuda. Gradsko vijeće je suglasno s
prijedlogom Gradskog poglavarstva i stoga je
odlučeno kao u izreci ove Odluke.
Temeljem članka 1. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 14/01.), s izabranim
izvoditeljem zaključit će se ugovor o obavljanju
poslova održavanja nerazvrstanih cesta, pješačkih
staza i gradskih ulica na vrijeme od 2 godine.

Klasa : 021-03/06-01/27
Urbroj: 2178/01-07-06-01
Slavonski Brod, 10. ožujka 2006.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.

19.

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim
vijećima ("Narodne novine" broj 48/04) i članka 35.
Statuta grada Slavonskoga Broda ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br 14/01), Gradsko
vijeće grada Slavonskoga Broda, na svojoj 11.
sjednici od 31. ožujka 2006. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Kulturnog
vijeća grada Slavonskoga Broda
Članak 1.
Članak 4. Odluke o osnivanju Kulturnog
vijeća grada Slavonskoga Broda ("Službeni vjesnik
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Brodsko-posavske županije", br.21 /04) mijenja se i
glasi:
Kulturno vijeće ima predsjednika i osam
članova.
Za članove Vijeća imenuju se kulturni
djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim
dostignućima kao i poznavanjem pojedinih područja
kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju
ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.
U radu Vijeća bez prava odlučivanja mogu
sudjelovati i dužnosnici i djelatnici Gradske uprave
nadležnog Upravnog odjela za društvene djelatnosti
grada Slavonskoga Broda.
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20.

Na temelju članka 8., 59. i 61. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine Republike Hrvatske" broj 33/01.,
60/01. i 129/05.) i članka 35. Statuta grada
Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije", br. 14/01.) Gradsko vijeće grada
Slavonskog Broda je na svojoj 11. sjednici održanoj
31. ožujka 2006. godine donijelo
STATUTARNU ODLUKU

Članak 2.
o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije".

I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

OBRAZLOŽENJE
Gradsko vijeće je na svojoj 10. sjednici od 10.
ožujka 2006. godine raspravljajući o imenovanju
članova Kulturnog vijeća grada Slavonskog Broda
predložilo Gradskom poglavarstvu da se proširi broj
članova ovoga Vijeća.
Odlukom o osnivanju Kulturnog vijeća
/Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
br.21/04/ utvrđeno je da Kulturno vijeće ima
predsjednika i četiri člana.
Gradsko poglavarstvo je prihvatilo sugestiju
Gradskog vijeća i povuklo prijedloge za imenovanje
članova Kulturnog vijeća, te je u smislu toga izrađen
nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju Kulturnog vijeća grada Slavonskog Broda
kojim se predlaže da Kulturno vijeće ima
predsjednika i osam članova.
Po donošenju ove Odluke na Gradskom
vijeću moći će imenovati članovi Kulturnog vijeća.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/06-01/40
Urbroj: 2178/01-07-06-1
Slavonski Brod, 31. ožujka 2006.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.

Ovom se Statutarnom odlukom uređuju izbori
članova vijeća mjesnih odbora, (u daljem tekstu:
mjesni odbori) na području grada Slavonskog Broda.
Članak 2.
Članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem
tekstu: vijeća) biraju hrvatski državljani s navršenih
18 godina koji imaju prebivalište na području
mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.
Za člana vijeća može se kandidirati i biti
izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina
života koji ima prebivalište na području mjesnog
odbora za čije se vijeće provode izbori.
Članak 3.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim
izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim
glasovanjem.
Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti
započinju danom konstituiranja vijeća.
Mandat članova vijeća izabranih na redovnim
izborima traje do objave odluke Gradskog vijeća
grada Slavonskog Broda o raspisivanju izbora ili do
objave odluke Poglavarstva o raspuštanju vijeća u
skladu sa zakonom.
Mandat članova vijeća izabranih na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata vijeća izabranih na redovnim izborima.
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Članak 4.

Redovni izbori održavaju se treće nedjelje u
svibnju mjesecu svake četvrte godine.
Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko
vijeće posebnom odlukom kojom utvrđuje točan
datum održavanja izbora.
Ukoliko je mandat prestao usljed raspuštanja
vijeća, sukladno posebnom zakonu, prijevremeni se
izbori imaju održati u roku od 60 dana od dana
raspuštanja.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora
ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj
godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije
njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i
održati prijevremeni izbori.
Članak 5.
Članu vijeća mandat prestaje prije isteka
redovitoga četverogodišnjeg mandata u slučajevima:
-

-

-

-

-

ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi
propisanih Zakonom o općem upravnom
postupku,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoć
nosti sudske presude,
ako odjavi prebivalište s područja mjesnog
odbora, danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog
prestanka,
smrću.
Članak 6.

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju
tu dužnost ukoliko članu vijeća mandat prestane prije
isteka vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je
izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je
predlagatelj liste.
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Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi
dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani
kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg
odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora
pripadao član vijeća kojem je prestao mandat.
Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi
zamjenjuje sljedeći neizabrani kandidat s dotične
liste.
II.

KANDIDIRANJE
Članak 7.

Liste za izbor članova vijeća predlažu
političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i
birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za
izbor članova vijeća na način propisan njihovim
statutom, odnosno posebnom odlukom, donijetom na
temelju statuta.
Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je
dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.
Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj
registriranih političkih stranaka, mogu predložiti
koalicijsku listu za izbor članova vijeća.
Članak 8.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji
predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za
pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti
odgovarajući broj potpisa, u zavisnosti od broja birača
odnosnog mjesnog odbora i to:
- do 500 birača
- 20 potpisa
- od 501 do 1000 birača
- 30 potpisa
- od 1001 do 3000 birača
- 40 potpisa
- preko 3000 birača
- 50 potpisa.
Svaki birač može svojim potpisom podržati
samo jednu kandidacijsku listu.
Zbroj broja birača u smislu stavka 1. ovog
članka uzima se broj birača s posljednjih izbora za
lokalnu samoupravu koji su neposredno prethodili
izboru vijeća.
Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske
liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.
Članak 9.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom
obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa
prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne
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iskaznice i mjesto njezina izdavanja.
Oblik obrasca iz stavka 1. ovog članka
određuje stalni odbor Gradskog vijeća, Odbor za
Statut i Poslovnik (u daljnjem tekstu: Odbor za Statut i
Poslovnik).
Članak 10.
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Članak 13.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu
prema abecednom redu punog naziva političke
stranke, odnosno koalicije, koja je listu predložila.
Ako je više stranaka predložilo koalicijsku
kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu
prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni
Gradskom izbornom povjerenstvu za mjesne odbore
najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja
izbora.
Naziv liste navodi se punim imenom stranke,
odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i
skraćeni naziv stranke, odnosno stranke ili stranačke
koalicije koja je listu predložila. Ako je listu predložila
skupina birača, njen naziv je “nezavisna lista”.
Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na
listi.

Sve političke stranke koje su predložile liste i
nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju
pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih
programa i izbornu promidžbu pod jednakim
uvjetima.
Izborna promidžba počinje od dana objave
zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata
prije dana održavanja izbora.

Članak 11.

Članak 15.

U prijedlogu liste obvezno se navode imena i
prezimena svakog od kandidata na listi, nacionalnost,
adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće iskaznice
i mjesto njezina izdavanja.
Uz listu dostavljaju se i očitovanja svih
kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerena od
strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva.
U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz
prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati
moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do
zaključno rednog broja koliko se članova vijeća
mjesnog odbora bira na izborima. Predlagatelj liste
slobodno utvrđuje redosljed kandidata na listi.
Ako nakon predaje lista postane nepotpuna
zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo
će se ime izbrisati s liste, a lista će se smatrati
potpunom.

Lokalna sredstva javnog informiranja dužna
su političkim strankama i nositeljima ili drugim
predstavnicima nezavisnih lista koje sudjeluju na
izborima, omogućiti iznošenje i obrazlaganje izbornih
programa i nesmetano obavljanje izborne promidžbe,
pod jednakim uvjetima.

Članak 14.

Članak 16.
U tijeku cijelog dana koji prethodi danu
održavanja izbora kao i na dan izbora do zaključno
19,00 sat, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i
svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena
rezultata izbora.
III.

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 12.

Članak 17.

Izborno povjerenstvo sastavit će i u lokalnom
glasilu za svaki mjesni odbor posebno objaviti sve
pravovaljane predložene liste za izbor članova vijeća,
kao i zbirnu listu, i to u roku od 48 sati od isteka roka
propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja
lista.

Grad Slavonski Brod ima 16 mjesnih odbora,
a svaki mjesni odbor ima sukladno Statutu grada 9
članova vijeća mjesnog odbora.
Članak 18.
Članovi vijeća biraju se proporcionalnom
izbornom metodom, na način da cijelo područje
mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači
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koji imaju prebivalište na području tog mjesnog
odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju
kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa
svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se
ukupan broj važećih glasova koje je dobila
kandidacijska lista jedinice (biračka masa liste) dijeli s
brojem od 1 do zaključno broja koliko se članova
vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata
posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj
kojim se dijeli ukupan broj glasova svake
kandidacijske liste (biračka masa liste). Svaka
kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću
koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova
(biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se
ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila
jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada
onoj listi koja je dobila više glasova.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću
imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5%
važećih glasova birača.
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popis birača dat će prema vlastitom rasporedu za
razmjeran broj članova, političke stranke koje čine
poziciju i opoziciju u Gradskom vijeću.
Članak 21.
Odbor za Statut i Poslovnik propisuje obrasce
u postupku kandidiranja i provedbe izbora, odnosno
obvezne upute za rad Izbornog povjerenstva i biračkih
odbora i neposredno nadzire rad Izbornog
povjerenstva.
Članak 22.
Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva
člana, kojima se određuju i zamjenici.
Predsjednika i članove Izbornog
povjerenstva, te njihove zamjenike, imenuje Gradsko
vijeće.
Predsjednik Izbornog povjerenstva mora biti
diplomirani pravnik.

Članak 19.
Članak 23.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su
kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko
je određena lista dobila mjesta u vijeću.

Izborno povjerenstvo:
-

IV.

TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 20.

Tijela za provedbu izbora su Odbor za Statut i
Poslovnik, Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne
odbore grada Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu:
Izborno povjerenstvo) i birački odbori.
Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka i
njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju
biračko pravo.
Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka imaju
zamjenike.
Političke stranke koje imaju svoje članove u
Odboru za Statut i Poslovnik dat će prijedlog za
imenovanje zamjenika članova Odbora.
Članovi tijela iz stavka 1. ovog članka i
njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Kod izbora i predlaganja izbornih tijela voditi
računa o zastupljenosti političkih stranaka u tim
tijelima.
Razmjerno zastupljenosti političkih stranaka
u Gradskom vijeću, prijedlog za sastav Gradskog
izbornog povjerenstva za mjesne odbore i Komisije za

-

brine za zakonitu pripremu i provođenje
izbora za članove vijeća,
imenuje članove biračkih odbora,
određuje biračka mjesta,
nadzire rad biračkih odbora,
obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora,
na temelju pravovaljanog prijedloga
objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu,
nadzire pravilnost izborne promidžbe,
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na
biračkim mjestima,
objavljuje rezultate izbora,
obavlja i druge poslove sukladno ovoj Odluci.
Članak 24.

Birački odbori imenuju se za svako biračko
mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i
osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i njegov
zamjenik, te dva člana i njihovi zamjenici. Izborno
povjerenstvo imenovat će predsjednika, članove i
njihove zamjenike najkasnije pet dana prije
održavanja izbora.
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Po jednog člana i zamjenika određuje
većinska politička stranka u Gradskom vijeću ili
koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju
oporbene političke stranke ili koalicije sukladno
stranačkom sastavu Gradskog vijeća.
Predsjednik biračkog odbora i njegov
zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke
stranke i potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, pri
Izbornom povjerenstvu.
Prijedlog za sastav biračkih odbora dat će
političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću
najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
Ako više političkih stranaka podnese
prijedlog za više mjesta za sastav biračkog odbora od
kvote koja mu pripada prema zastupljenosti u
Gradskom vijeću, političke stranke će podnijeti
zajednički usuglašeni prijedlog. Ukoliko takovog
prijedloga nema, o odluci će se riješiti kockom.
V.

PROVOĐENJE IZBORA
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imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti
provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju
i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene
nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u
zapisnik izbornog tijela stavljati svoje primjedbe.
Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog
tijela čiji je rad promatrao.
Odbor za Statut i Poslovnik obveznim
uputama može podrobnije utvrditi prava i dužnosti
promatrača, te način praćenja provedbe izbora.
VI.

GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE
REZULTATA GLASOVANJA
Članak 27.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom
mjestu, glasačkim listićem.
Glasački se listić tiska u državnoj tiskari i
označen je serijskim brojem.

Članak 25.
Članak 28.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se
na biračkim mjestima.
Izborno povjerenstvo objavit će koja su
biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju
pravo glasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije
osam dana prije izbora.
Izborno povjerenstvo odredit će biračka
mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj
udaljenosti, na način da broj birača na jednom
biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u
vremenu određenom za glasovanje. Svakom
biračkom mjestu određuje se redni broj.
Za svako biračko mjesto odredit će se posebna
prostorija za glasovanje uređena i opremljena na način
koji osigurava tajnost glasovanja, u kojoj se mogu
isticati samo državni simboli u skladu s Ustavom
Republike Hrvatske i zakonom o grbu, zastavi i himni
Republike Hrvatske, kao što su Grb Republike
Hrvatske i zastava republike Hrvatske, te obilježja
grada Slavonskog Broda, sukladno Statutu grada.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti
vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno
navedenim imenima svih kandidata za vijeće za koje
se glasuje.
Članak 26.
Političke stranke i birači koji su predložili
liste za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge

Glasački listić na kojem se glasuje za
kandidacijsku listu sadrži:
naziv liste
ime i prezime nositelja liste
serijski broj
Kandidacijske liste navode se u glasačkom
listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi
kandidacijskih lista mjesnog odbora.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.
Članak 29.
Glasuje se samo za kandidacijske liste
navedene na glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se
zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste
za koju se glasuje.
Članak 30.
Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na
siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je
kandidacijsku listu birač glasovao.
-

Nevažeći glasački listić je:
nepopunjeni glasački listić,
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listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću
utvrditi za koju je listu birač glasovao,
listić na kome je birač glasovao za dvije ili više
kandidacijskih lista.
Članak 31.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do
devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.
Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli
na biračkom mjestu u devetnaest sati.
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom
mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog
odbora ili njihovi zamjenici.

Broj: 5

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog
oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na
biračko mjesto, obavijestit će o tome birački odbor.
Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva
člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača
posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu
glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti
glasovanja.
Predsjednik biračkog odbora dužan je
glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih
birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po
prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u
zapisnik o radu biračkog odbora.
Članak 35.

Članak 32.
Nitko ne smije doći na biračko mjesto
naoružan.
Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti
se o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je
u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa
red i mir ili onemogućava, odnosno otežava
glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je
zatražiti pomoć policije. Službene osobe policije od
kojih je zatražena pomoć, iznimno od stavka 1. ovog
članka, mogu nositi oružje.
Članak 33.
Prije no što birač pristupi glasovanju,
predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član
provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio
glasovanju upisan.
Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u
popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim
ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje
popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti
glasovanju u toj jedinici.
Potvrdu iz stavka 2. ovog članka birač je
dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio
izbornog materijala.
Članak 34.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog
toga što je nepismen ne bi mogao samostalno
glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom
osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i
uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Po završetku glasovanja birački odbor će
najprije prebrojiti ne upotrebljene glasačke listiće i
staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema
popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na
temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali
i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju
glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na
biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj
birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački
odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom
biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju
ponavljanja glasovanja, njegov rezultat na tom
biračkom mjestu Gradsko izborno povjerenstvo
utvrđuje u roku od 24 sata nakon ponovljenog
glasovanja.
Članak 36.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja
na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit
će:
broj birača prema popisu birača, odnosno
izvatku iz popisa birača,
koliko je birača pristupilo glasovanju prema
popisu, a koliko uz potvrdu,
koliko je ukupno birača glasovalo,
koliko je glasova dobila svaka kandidacijska
lista, te
koliko je glasačkih listića proglašeno
nevažećim listićima.
U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i
sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik,
može dati svoje primjedbe na zapisnik.
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Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog

VII.
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TROŠKOVI PROVOĐENJA IZBORA

odbora.
Članak 41.
Članak 37.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal
birački odbor dostavlja Izbornom povjerenstvu
najkasnije u roku od dvanaest sati od zatvaranja
birališta.
Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate
glasovanja na biračkim mjestima najkasnije u roku od
24 sata od zatvaranja birališta.
Članak 38.
O svom radu Izborno povjerenstvo vodi
zapisnik u koji će ubilježiti:
-

broj birača upisanih u popis birača, odnosno
izvadak iz popisa birača za svaki mjesni
odbor posebno,
broj glasalih i broj glasačkih listića koji su
proglašeni nevažećim,
broj glasova koje je dobila svaka
kandidacijska lista mjesnog odbora.

Svaki član Izbornog povjerenstva kao i
zamjenik mogu staviti primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva.
Članak 39.
Rezultate izbora za vijeće utvrđuje Izborno
povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim
biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Članak 40.
Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate
glasovanja za članove vijeća odmah će objaviti:
-

broj birača upisanih u popis birača mjesnog
odbora,
koliko je glasova dobila svaka pojedina
kandidacijska lista,
koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka
kandidacijska lista, te
imena i prezimena kandidata sa svake
kandidacijske liste koji su izabrani za članove
vijeća.

Sredstva za provedbu redovnih i
prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se
u Proračunu grada Slavonskog Broda.
Sredstvima za provedbu izbora iz stavka 1.
ovog članka raspolaže Izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti
način korištenja sredstava, provoditi nadzor nad
njihovim korištenjem te dodijeliti potrebna sredstva
biračkim odborima.
VIII.

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 42.

Odbor za Statut i Poslovnik obavlja opći
nadzor pravilnosti izbora članova vijeća u skladu s
odredbama ove Odluke.
Članak 43.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je
predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje
su predložile koalicijsku listu, kao i nositelji
nezavisnih lista.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o
čijim se kandidacijskim listama glasovalo na
izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se
glasovalo.
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više
političkih stranaka, prigovor će se smatrati
pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna
politička stranka.
Političke stranke će na temelju svojih statuta
odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem
prigovora.
Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose
osobno.
Članak 44.
Prigovore zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova vijeća rješava Izborno
povjerenstvo.
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Članak 45.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se
Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od
isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen
prigovor.
Izborno povjerenstvo dužno je donijeti
rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu
je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu
dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi
prigovor.
Članak 46.
Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući po
prigovoru, utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno
utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom
postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji
mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su
raspisani.

Broj: 5

Konstituirajuće sjednice vijeća saziva
gradonačelnik grada Slavonskog Broda ili osoba koju
on ovlasti.
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora
predsjednika predsjedava najstariji član.
Vijeće se smatra konstituiranim izborom
predsjednika vijeća.
Članak 50.
Objavom odluke Gradskog vijeća grada
Slavonskog Broda o raspisivanju izbora za članove
vijeća, sukladno ovoj Odluci, prestaje mandat
prethodno izabranim članovima vijeća.
Članak 51.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Statutarna odluka o pravilima za izbor vijeća
mjesnih odbora ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 1/02).

Članak 47.
Članak 52.
Protiv rješenja Izbornog povjerenstva
podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim
rješenjem, ima pravo žalbe Odboru za Statut i
Poslovnik.
Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se u
roku od 48 sati, računajući od dana kad je primljeno
pobijeno rješenje.
Žalba se podnosi putem Izbornog
povjerenstva.
Odbor za Statut i Poslovnik dužan je donijeti
odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka
žalbe.
Članak 48.
Podneseni prigovor odnosno žalba u
postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju
obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom
Odlukom.
IX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 49.

Prva, konstituirajuća sjednica vijeća, sazvat
će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih
rezultata.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SLAVONSKOG BRODA
Klasa : 021-03/06-01/39
Urbroj: 2178/01-07-06-1
Slavonski Brod, 31. ožujka 2006.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Vladimir Jerković,dr.med., v.r.
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OPĆINA BEBRINA

15.

-

Na temelju članka 11. st. 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 15.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
10/2001.),
Općinsko poglavarstvo općine Bebrina na svojoj
6. sjednici održanoj 15. 2. 2006. g., donijelo je
ODLUKU

da su organizacijski sposobni obavljati
poslove iz članka 1. ove Odluke,
da su sposobni provoditi nadzor,
fakturiranje i naplatu svojih usluga.

Članak 3.
Koncesija se dodjeljuje na rok od pet
godina, a početna visina godišnje naknade za
dodjeljenu koncesiju iznosi 5% od ukupno
ostvarenih prihoda u tijeku godine.

o objavi javnog natječaja za dodjelu koncesije
za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području općine Bebrina

Članak 4.
Ponuda mora sadržavati:

Članak 1.
Objavljuje se natječaj radi dodjele
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području općine Bebrina.

-

Članak 2.
Korisnici koncesije mogu biti fizičke ili
pravne osobe s registriranom djelatnošću koje
obavljaju sljedeće uvjete:

-

Naziv, točnu adresu i matični broj
ponuditelja,
Dokaz o registraciji za obavljanje
komunalne djelatnosti (Izvod iz sudskog
registra ili obrtnicu)
BON 1 i BON 2 za pravne osobe ili BON
2 za fizičke osobe ne stariji od trideset
dana
Potvrdu
o
plaćenim
porezima
i
doprinosima ne stariju od 30 dana
(Porezna uprava)

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 534
-

Cijenu usluga za domaćinstvo i tvrtke i
način naplate usluge
Ponuđenu visinu naknade za dodijeljenu
koncesiju
Reference (oprema, broj i struktura
zaposlenih, dosadašnji poslovi)
Rok važenja ponude.

Članak 5.
Postupak otvaranja ponuda provodi
Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave Poglavarstvo.
Radu
Povjerenstva
mogu
prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Na temelju pristiglih ponuda Povjerenstvo
će donijeti zaključak o prijedlogu odluke o
davanju koncesije.
Odluku o davanju koncesije donosi
Općinsko vijeće općine Bebrina na temelju
sljedećih kriterija:
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 podnositelja ponude
(broj zaključenih ugovora za djelatnost za
koju se daje koncesija).

Broj: 5
Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 022-05/06-02/7
Urbroj: 2178/02-02-06-1
Bebrina, 15. 2. 2006. godine
Načelnik
Stjepan Jakić, v.r.

16.

Na temelju članka 15. st. 3. Zakona o
komunalnom gospodarstvu ("NN" br. 26/03pročišćeni tekst, 82/04. i 178/04.) i članka 15.
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske
županije"
br.
10/2001.),
Općinsko poglavarstvo općine Bebrina na svojoj
6. sjednici održanoj 15. 2. 2006. g., donijelo je
ODLUKU

Davatelj koncesije zadržava pravo da bez
obrazloženja prihvati ili odbije svaku ponudu ili
poništi javni natječaj prije donošenja odluke o
dodjeli koncesije, bez posebne odgovornosti
prema ponuditeljima.

o objavi javnog natječaja za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području općine Bebrina

Članak 1.
Članak 6.
Rok za podnošenje ponude je 15 dana od
dana objave u "Posavskoj Hrvatskoj".
Pisane
ponude
se
dostavljaju
u
zatvorenom omotu na adresu:
OPĆINA BEBRINA, Bebrina 81,
35254 Bebrina
"za koncesiju" - dimnjačarski poslovi

Ovom Odlukom Općinsko poglavarstvo
općine Bebrina odlučilo je objaviti javni natječaj
za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području općine Bebrina koju
djelatnost će obavljati pravna ili fizička osoba
(obrt) na temelju pisanog ugovora na rok od 4
(četiri) godine, sukladno čl. 15. stavku 6. Zakona
o komunalnom gospodarstvu.
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Broj: 5
Članak 2.

3.

Javni natječaj objavit će se u tjedniku
"Posavska Hrvatska", a za objavu istog zadužuje
se općinski načelnik.

4.

Članak 3.
Tekst natječaja glasi:
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BEBRINA
objavljuje

5.

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete
6.
1.

Predmet javnog natječaja je obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete temeljem pisanog ugovora na rok
od 4 (četiri) godine za područje općine
Bebrina.

2.

Ponuda obvezno mora sadržavati:
7.

-

-

-

-

-

naziv i sjedište pravne osobe, odnosno
ime i prezime fizičke osobe (obrt) s
adresom prebivališta odnosno sjedišta
obrta,
izvadak iz sudskog registra za pravne
osobe, odnosno rješenje o obrtu za fizičke
osobe,
podatke o bonitetu na obrascima BON-1 i
BON-2, ne stariji od 30 dana,
potvrdu da se protiv direktora pravne
osobe, odnosno vlasnika obrta ne vodi
istražni, odnosno kazneni postupak,
reference pravne osobe, odnosno obrta za
obavljanje
djelatnosti
iz
predmeta
natječaja (oprema, broj i struktura
djelatnika, dosadašnji poslovi),
ponudbeni
troškovnik
s
popisom
materijala koji se koristi za održavanje
javne rasvjete koji ponuditelji mogu
preuzeti u općini Bebrina svakim radnim
danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.
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Općinsko poglavarstvo će na svojoj
sjednici
izvršiti
otvaranje
pristiglih
ponuda.
Općinsko vijeće općine Bebrina donosi
odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
na temelju kriterija:
ponuđene cijene,
uvjeta
plaćanja
(odgoda
plaćanja,
kompenzacija i druge pogodnosti) i
oprema i
referenci.
Rok za dostavu ponuda je 15 dana od
dana objave u tjedniku "Posavska
Hrvatska", a dostavljaju se poštom
preporučeno ili na urudžbeni zapisnik
općine u zatvorenoj omotnici na adresu
"OPĆINA BEBRINA, 35254 BEBRINA",
s naznakom "ne otvaraj - ponuda za javnu
rasvjetu".
Nepotpune i nepravodobne ponude neće
se razmatrati. O ishodu natječaja,
sudionici će biti obaviješteni u roku 8
dana od dana odabira najpovoljnije
ponude, a nakon primljene obavijesti svi
sudionici natječaja imaju mogućnost uvida
u natječajnu dokumentaciju uz prethodnu
najavu na tel. 035/433-109, radi dogovora
termina za uvid.
Općinsko vijeće zadržava pravo donijeti
odluku da se ne izabere nijedna od
pristiglih ponuda i pri tome ne snosi
nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.
Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BEBRINA
Klasa : 022-05/06-02/8
Urbroj: 2178/02-02-06-1
Bebrina, 15. 2. 2006. godine
Načelnik
Stjepan Jakić, v.r.
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Broj: 5

OPĆINA GARČIN

20.

-

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

k.č. br. 400/1
k.č. br. 400/2

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

ODLUKU
o brisanju značaja radne zone

I.
Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je
Odluku o brisanju značaja radne zone na
sljedećim k.č. u k.o. Garčin:
-

k.č. br. 399/1
k.č. br. 399/2

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/41
Urbroj: 2178/06-01-06-1
Garčin, 10. veljače 2006.
Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.
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Članak 2.

Na temelju članka 15. 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

Farmu je potrebno izgraditi u skladu s
Prostornim planom uređenja općine Garčin - točka
2.3. Smjernice za građenje izvan građevinskih
područja i prema točki 3. uvjeti smještaja
gospodarskih djelatnosti.

ODLUKU

Članak 3.

o izgradnji farme u radnoj zoni

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

Članak 1.
Općinsko vijeće donijelo je odluku kojom
dopušta izgradnju farme u radnoj zoni sjeverno
od naselja Garčin na k.č. br. 399/1, 399/2, 400/1 i
400/2 u k.o. Garčin.
Prema prostornom planu uređenja općine
Garčin nije izričito zabranjena izgradnja farmi u
radnoj zoni.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa : 021-05/06-01/42
Urbroj: 2178/06-01-06-01
Garčin, 10. veljače 2006.
Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Sudić, v.r.
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Broj: 5

OPĆINA KLAKAR

5.
Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br.33/01.) i članka 31. Statuta
općine Klakar, Općinsko vijeće općine Klakar na
svojoj 9. sjednici 14. ožujka 2006.godine, donosi

2.

konstituiranje Općinskog vijeća

a)

sazivanje konstituirajuće sjednice Općinskog
vijeća,
izbor Mandatne komisije,
izvješće Mandatne komisije i potvrda
mandata članova Općinskog vijeća,
svečana prisega članova Općinskog vijeća,
izbor predsjednika i članova Komisije za
izbor i imenovanja,
izbor predsjednika, 2 (dva) potpredsjednika
Općinskog vijeća, načelnika općine i 2 (dva)
zamjenika načelnika i
izbor članova Općinskog poglavarstva.

b)
c)
d)
e)

POSLOVNIK
f)
Općinskog vijeća općine Klakar
g)
I.

OPĆE ODREDBE
3.

predsjednik Općinskog vijeća,
potpredsjednici Općinskog vijeća i radna
tijela Općinskog vijeća

a)
b)
c)

predsjednik Općinskog vijeća,
potpredsjednici Općinskog vijeća i
radna tijela Općinskog vijeća.

4.

akti Općinskog vijeća

5.

način rada Općinskog vijeća

a)
b)
c)
d)

sazivanje sjednice Općinskog vijeća,
utvrđivanje dnevnog reda,
tijek sjednice,
održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća
i
odlučivanje.

Članak 1.
Rad i djelovanje Općinskog vijeća Klakar i
radnih tijela Općinskog vijeća uređuje se
Poslovnikom Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu:
Poslovnik).
Članak 2.
Ovim Poslovnikom uređuje se:
1.

prava i dužnosti članova Općinskog vijeća

a)
b)
c)
d)
e)

prava člana Općinskog vijeća,
prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća,
podnošenje prijedloga,
postavljanje pitanja i
obavješćivanje.

e)
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II.

P R AVA I D U Ž N O S T I Č L A N O VA
OPĆINSKOG VIJEĆA

a)

Prava člana Općinskog vijeća
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Član Općinskog vijeća ima pravo
prisustvovati sjednicama radnih tijela Općinskog
vijeća iako nije član tih tijela, te pravo sudjelovati i
njihovom radu, ali bez prava odlučivanja.

Članak 3.
Članak 8.
Članovi Općinskog vijeća izabrani na
višestranačkim i demokratskim izborima na četiri
godine stječu prava i dužnosti danom konstituiranja
Općinskog vijeća.
Članak 4.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući
mandat, nisu opozivi, svoju dužnost obavljaju
počasno i za to ne primaju plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu
nastalih obavljanjem svoje dužnosti u skladu s
Odlukom Općinskog vijeća.
Članak 5.
Član Općinskog vijeća u zauzimanju stavova
o pitanjima o kojima odlučuje Općinsko vijeće
samostalan je u odlučivanju i glasovanju.
Član Općinskog vijeća ne može biti pozvan na
odgovornost niti pritvoren ili kažnjen za izraženo
mišljenje ili glasovanje u Općinskom vijeću.
Članak 6.
Član Općinskog vijeća dužan je izvršavati
zadatke koje mu povjeri Općinsko vijeće, odnosno
radno tijelo Općinskog vijeća čiji je član.
Član Općinskog vijeća ne može bez
opravdanog razloga odbiti obavljanje svoje dužnosti i
zadataka koje mu u okviru samoupravnog djelokruga
općine povjeri Općinsko vijeće, odnosno radno tijelo
čiji je član.
b)

Prisustvovanje sjednicama Općinskog
vijeća
Članak 7.

Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost
prisustvovati sjednici Općinskog vijeća, sjednicama
radnih tijela u koja je imenovan i sudjelovati u
njihovom radu i odlučivati.

Član Općinskog vijeća koji je spriječen
prisustvovati sjednici Općinskog vijeća dužan je o
tome pravodobno izvijestiti predsjednika Općinskog
vijeća.
Član Općinskog vijeća dužan je postupiti na
jednak način i u slučaju kada iz opravdanih razloga u
tijeku rada Općinskog vijeća ili radnog tijela kojega je
član, treba napustiti sjednicu.
Članak 9.
Ukoliko član Općinskog vijeća nije u
mogućnosti obavijestiti predsjednika Općinskog
vijeća da ne može prisustvovati sjednici, obavijest
može dostaviti tijelu općinske uprave ovlaštenom za
poslove Općinskog vijeća uz navođenje razloga zbog
kojih ne može prisustvovati sjednici.
Članak 10.
Ako član Općinskog vijeća neopravdano
izostaje sa sjednice ili radnog tijela Općinskog vijeća
čiji je član, predsjednik Općinskog vijeća opominje ga
pismeno i o tome obavještava političku stranku čiji je
vijećnik član.
c)

Podnošenje prijedloga
Članak 11.

Član Općinskog vijeća ima pravo podnositi
prijedloge akata iz samoupravnog djelokruga općine i
podnositi inicijativu da se na Županijskoj skupštini i
Hrvatskom saboru raspravi određeno pitanje. Dana
inicijativa je podržana ako se o njoj izjasni
natpolovična većina članova Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća može predložiti
provođenje ankete po određenim pitanjima iz
samoupravnog djelokruga općine, te predlagati
Općinskom vijeću da uputi zahtjeve Hrvatskom
saboru za donošenje zakona ili drugih propisa iz
njegove ovlaštenosti.
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Članak 12.

Član Općinskog vijeća ima pravo predložiti
raspravu:
-

o stanju u pojedinim područjima života iz
samoupravnog djelokruga općine,
o pitanju zakonom utvrđenog nadzora
predlagati mjere za ostvarivanje tog nadzora,
o pitanjima koja se odnose na odlučivanje iz
samoupravnog djelokruga općine, na
izvršavanju odluka i drugih akata Općinskog
vijeća, na rad općinske uprave i organizacija
koje obavljaju poslove od interesa za općinu.

Član Općinskog vijeća ima pravo tražiti da
mu službe koje opslužuju Općinsko vijeće pruže
stručnu pomoć u izradi prijedloga koji podnosi
Općinskom vijeću, kao i u izvršavanju drugih
povjerenih mu zadataka.
Član Općinskog vijeća ima pravo koristiti
prostorije koje im je općina dužna staviti na
raspolaganje za rad i sastanke.
d)

Postavljanje pitanja

Broj: 5

dužan je odgovor članu Općinskog vijeća dati na
idućoj sjednici Općinskog vijeća ili odgovoriti u
pismenom obliku.
Članak 16.
Član Općinskog vijeća može postaviti pitanje
isključivo u pismenom obliku između dviju sjednica
Općinskog vijeća s točnom naznakom kome je pitanje
upućeno, a odgovor na tako postavljeno pitanje može
dobiti usmeno na idućoj sjednici Općinskog vijeća ili
u pismenoj formi.
Članak 17.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je
brinuti se o tome da na sva postavljena pitanja budu
dati odgovori.
Članak 18.
Pitanja koja postavljaju članovi Općinskog
vijeća na samoj sjednici moraju biti kratka i jasno
formulirana.

Članak 13.
Član Općinskog vijeća ima pravo postavljati
pitanja i tražiti objašnjenja i obavijesti od općinskog
načelnika i drugih tijela općine o pitanjima koja se
odnose na njihov rad.

Članak 19.
Nakon primljenog odgovora član Općinskog
vijeća može na sjednici postaviti dopunsko pitanje, te
predložiti da se o predmetu, na koji se pitanje odnosi,
provede rasprava na jednoj od narednih sjednica.

Članak 14.
Član Općinskog vijeća ima pravo postavljati
pitanja i tražiti odgovor od općinskih službi i
organizacija koje obavljaju poslove od interesa za
općinu iz samoupravnog djelokruga kao i o pitanjima
koja su mu potrebita u cilju pravilnog obavljanja svoje
dužnosti.

Prijedlog za raspravu iz stavka 1. ovog članka,
član Općinskog vijeća podnosi na način kako je to
propisano odredbama ovog Poslovnika za prijedlog i
utvrđivanje dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.
e)

Obavješćivanje
Članak 20.

Članak 15.
Član Općinskog vijeća postavlja pitanja na
samoj sjednici Općinskog vijeća pod točkom dnevnog
reda «Aktualni sat». Pitanje može postaviti usmeno ili
u pismenom obliku.
Prije nego postavi pitanje, član Općinskog
vijeća dužan je naznačiti kome je pitanje upućeno.
Ukoliko onaj kome je pitanje upućeno nije u
mogućnosti odmah odgovoriti na postavljeno pitanje,

Član Općinskog vijeća ima pravo biti redovito
obavješćivan o svakom pitanju o kojem se raspravlja i
odlučuje u Općinskom vijeću, te o drugim pitanjima
koja su mu potrebita radi obavljanja dužnosti člana
Općinskog vijeća, a osobito:
-

o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih
tijela i općinske uprave, te organizacija koje
obavljaju poslove od interesa za općinu,
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-

o stanju, problemima i osnovnim zadacima iz
oblasti društvenog života koji spadaju u
samoupravni djelokrug općine,
o korištenju i upotrebi imovine općine i radu
organizacija kojima je dana na raspolaganje i
upravljanje ta imovina i
o svakom pitanju koje treba biti predmet
rasprave na sjednici Općinskog vijeća.
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materijali smatraju službenom tajnom.
Način rukovođenja materijalom koji se
smatra službenom tajnom utvrđuje se posebnim
pravilnikom kojeg donosi općinski načelnik.
III.

KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG
VIJEĆA

a)

sazivanje konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća

Članak 21.
Članak 25.
Član Općinskog vijeća ima pravo tražiti
izvješća od načelnika općine, te pročelnika općinske
uprave i organizacija koje obavljaju poslove od
interesa za općinu u okviru samoupravnog djelokruga
općine, a koji su dužni pružiti mu traženo objašnjenje.
Izvješće se traži u pravilu pismenim putem, a
ako se radi o kratkom izvješću može se tražiti i usmeno
od odgovarajućeg obnašatelja dužnosti.
Izvješća se daju članu Općinskog vijeća
pismeno ili usmeno prema zahtjevu člana Općinskog
vijeća.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
ovlaštenog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća, sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave
izbornih rezultata.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u
zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati
novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u
roku od 15 dana.

Članak 22.
Članak 26.
Radi što potpunijeg informiranja i
obavješćivanja članu Općinskog vijeća se uz
materijale o kojima se raspravlja i odlučuje u
Općinskom vijeću dostavljaju razni pregledi, te
određeni informativni i dokumentarni materijali.
Član Općinskog vijeća ima pravo da od službe
koja opslužuje Općinsko vijeće traži razna dopunska
obavještenja o pitanjima koja su na dnevnom redu
sjednice, kao i o drugim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine.
Član Općinskog vijeća ima pravo uvida u
informativne i dokumentarne materijale koji se
prikupljaju u Općinskoj upravi.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do
izbora predsjednika Općinskog vijeća predsjedava
najstariji član.
Članak 27.
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća ima sljedeći dnevni red:
1.
2.

Članak 23.
Podatke koji predstavljaju službenu tajnu ili
koji nisu za objavljivanje, a do kojih je član Općinskog
vijeća došao u obavljanju svoje dužnosti, ne može, a
niti smije, saopćiti drugima i dužan je spriječiti moguć
nost da takvi podaci budu dostupni drugim osobama.
Članak 24.
Općinski načelnik utvrđuje prigodom dostave
materijala na sjednicu Općinskog vijeća koji se

Utvrđivanje kvoruma

Izbor Mandatnog povjerenstva,
Izvješće Mandatnog povjerenstva i potvrda
mandata članova Općinskog vijeća,
Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog
vijeća koji će preuzeti predsjedavanje
sjednicom,
3.
Svečana prisega članova Općinskog vijeća,
4.
Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i
imenovanja,
5.
Izbor predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika
Općinskog vijeća općine Klakar.
Dnevni red se može dopuniti sa sljedećim
točkama:
6.
Izbor načelnika općine,
7.
Izbor 2 (dva) zamjenika načelnika.
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Članak 28.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika na prvoj (konstituirajućoj)
sjednici na kojoj je nazočna većina članova
Općinskog vijeća.
b)

Izbor Mandatnog povjerenstva

Broj: 5

prema odredbama posebnog zakona smatra
nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive duž
nosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga
zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana
Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja
mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja
mandata.

Članak 29.
Članak 33.
U Mandatno povjerenstvo bira se predsjednik
i 2 člana Općinskog vijeća. Izbor se obavlja javnim
glasovanjem.
Prijedlog za sastav Mandatnog povjerenstva
daje ovlašteni sazivač na temelju konzultacija s
političkom strankom koja je na izboru dobila većinu
vijećnika ili na temelju međustranačkog dogovora.
Umjesto predloženog predsjednika ili člana
Mandatnog povjerenstva član Općinskog vijeća može
predložiti svog kandidata o kojem Općinsko vijeće
odmah odlučuje bez prethodne rasprave.
c)

Izvješće Mandatnog povjerenstva i
potvrda mandata članova Općinskog
vijeća
Članak 30.

Mandatno povjerenstvo sastaje se odmah
nakon izbora i ispituje na osnovi uvjerenja o izboru i
izbornih akata, te eventualnih žalbi na provedene
izbore svakog pojedinog člana Općinskog vijeća i
odlučuje čiji će mandat predložiti Općinskom vijeću
na potvrdu, a čiji eventualno osporiti.
O utvrđenom stanju Mandatno povjerenstvo
podnosi izvješće i predlaže potvrdu mandata
članovima Općinskog vijeća.
Članak 31.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na
redovnim izborima traje 4 (četiri) godine.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata članova Općinskog vijeća izabranih na
redovnim izborima.
Članak 32.
Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme
trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se

Član Općinskog vijeća općine Klakar ne
može istovremeno biti član predstavničkog tijela
druge jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Član Općinskog vijeća ne može istovremeno
biti općinski načelnik, zamjenik Općinskog
načelnika, član Općinskog poglavarstva, pročelnik i
djelatnik u upravnim tijelima i službama općine
Klakar, član uprave trgovačkog društva u pretežitom
vlasništvu općine, te ravnatelj ustanove kojoj je
općina Klakar osnivač kao i obnašatelj drugih
dužnosti propisanih zakonom.
Članak 34.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih
dužnosti može se kandidirati za člana Općinskog
vijeća, no ukoliko bude izabrana za člana Općinskog
vijeća dužna je pri konstituiranju Općinskog vijeća
izjasniti se o tome prihvaća li dužnost člana ili
nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem
slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik.
Članak 35.
Članovi Općinskog vijeća imaju zamjenike
koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Općinskog
vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena
za koje je izabran.
Člana Općinskog vijeća izabranog na
stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s
dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi
politička stranka koja je predlagatelj liste.
Člana Općinskog vijeća izabranog na
koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je
izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je
u trenutku izbora pripadao član kojem je prestao
mandat.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 5
Članak 36.

općine, te da ću štititi ustavni poredak Republike
Hrvatske».

Članu Općinskog vijeća mandat prestaje prije
isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u
sljedećim slučajevima.
-

-

-

-

-

-

ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od 6 mjeseci, danom
pravomoćnosti sudske presude,
ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih
nije mogao biti izabran za člana
predstavničkog tijela, danom donošenja
odluke Ustavnog suda,
ako odjavi prebivalište s područja jedinice,
danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog
prestanka,
smrću.
Članak 37.

Nakon rasprave o izvješću Povjerenstva za
potvrdu mandata, Općinsko vijeće u cjelini potvrđuje
mandate svojih članova čiji izbor nije osporen, a zatim
prelazi na pojedinačnu raspravu i rješavanje o
mandatima članova čiji je izbor eventualno osporen.
Zaključak Općinskog vijeća o odbijanju ili
odlaganju potvrde osporenog mandata donosi se u
obliku obrazloženja koje se članu Općinskog vijeća
dostavlja pismeno.
d)

Svečana prisega članova Općinskog vijeća
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Članak 39.
Svečana prisega članova Općinskog vijeća
daje se pred predsjedateljem Općinskog vijeća.
Predsjedatelj izgovara tekst Svečane prisege,
a članovi Općinskog vijeća kojima je mandat potvrđen
izgovaraju riječ «Prisežem».
Nakon čina davanja prisege članovi
Općinskog vijeća potpisuju tekst Svečane prisege i
predaju tajnici.
e)

Izbor predsjednika i članova Odbora za
izbor i imenovanja
Članak 40.

U Odbor za izbor i imenovanja bira se
predsjednik i 2 (dva) člana Općinskog vijeća. Izbor se
obavlja javnim glasovanjem.
Prijedlog za sastav Odbora za izbor i
imenovanja daje predsjedatelj na temelju konzultacija
s političkom strankom koja je na izboru dobila većinu
vijećnika ili na temelju međustranačkog dogovora.
Umjesto predloženog predsjednika ili člana
Odbora za izbor i imenovanja član Općinskog vijeća
može predložiti svog kandidata o kojem Općinsko
vijeće odmah odlučuje bez prethodne rasprave.
Članak 41.
Odbor za izbor i imenovanje u konzultaciji s
političkom strankom koja je na izboru dobila većinu
vijećnika predlaže kandidata za predsjednika
Općinskog vijeća, 2 (dva) potpredsjednika Općinskog
vijeća, načelnika općine i 2 (dva) zamjenika
načelnika.
O kandidatima za obnašanje dužnosti iz
stavka 1. ovog članka moguće je i međustranačko
dogovaranje.

Članak 38.
Članovi Općinskog vijeća čiji su mandati
potvrđeni daju svečanu prisegu u tekstu koji glasi:
«Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog
vijeća obavljati savjesno radi gospodarskog i
socijalnog probitka općine Klakar i Republike
Hrvatske i da ću se u obavljanju dužnosti člana
Općinskog vijeća pridržavati Ustava, zakona i Statuta

f)

Izbor predsjednika, 2(dva)
potpredsjednika Općinskog vijeća,
općinskog načelnika i 2(dva) zamjenika
načelnika
Članak 42.
Izbor predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika
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Općinskog vijeća, načelnika općine i 2(dva)
zamjenika načelnika obavlja se na prijedlog Odbora
za izbor i imenovanja ili na prijedlog člana Općinskog
vijeća podržan od 1/3 (jedne trećine) članova
Općinskog vijeća.
Izbor iz stavka 1. ovog članka vrši se u pravilu
javnim glasovanjem, a izabrani su oni kandidati za
koje je glasovala natpolovična većina ukupnog broja
članova Općinskog vijeća.

Broj: 5

jednim glasačkim listićem i osobno.
Član Općinskog vijeća glasuje tako da na
glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred kandidata
za kojeg se glasuje.
Nevažećim glasačkim listićem smatra se
neispunjeni glasački listić, odnosno glasački listić koji
je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi
za kojeg kandidata je član Općinskog vijeća glasovao.
Članak 49.

Članak 43.
Kod izbora dužnosnika glasuje se
pojedinačno za svakog dužnosnika.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika Općinskog vijeća i ako je
sjednici (konstituirajućoj) nazočna većina članova
Općinskog vijeća.
Članak 44.
Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća
preuzima daljnje vođenje sjednice Općinskog vijeća.
Članak 45.
Na zahtjev jednog člana Općinskog vijeća,
ako njegov zahtjev podrži većina od ukupnog broja
članova Općinskog vijeća, izbor i imenovanje,
odnosno razrješenje predsjednika Općinskog vijeća,
potpredsjednika Općinskog vijeća, načelnika općine i
zamjenika načelnika obavit će se tajnim glasovanjem.

Rezultat glasovanja utvrđuje i objavljuje
predsjednik Komisije za provođenje izbora uz pomoć
dvojice članova Komisije.
Svaki član Općinskog vijeća ima pravo uvida
u izborni materijal uz nazočnost predsjednika i
članova Komisije za provođenje izbora tajnim
glasovanjem.
g)

Izbor članova Općinskog poglavarstva
Članak 50.

Članove Općinskog poglavarstva bira
Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika, na
prijedlog općinskog načelnika, na vrijeme od 4 (četiri)
godine.
Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti
zaduženi za jedno ili više područja iz samoupravnog
djelokruga općine.
Izbor članova Poglavarstva obavlja se javnim
glasovanjem, ako se ne odluči drugačije.
Članak 51.

Članak 46.
Postupkom izbora tajnim glasovanjem
rukovodi predsjednik Komisije za provođenje izbora
uz još dva člana komisije koju izabire Općinsko vijeće
iz redova svojih članova.
Članak 47.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima. Glasački listići su jednake boje, iste veličine
i oblika, a svaki je ovjeren pečatom općine.
Članak 48.
Član Općinskog vijeća može glasovati samo

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 trećina članova predstavničkog tijela.
O prijedlogu se ne može raspravljati ni
glasovati prije proteka 7 (sedam) dana od dana
njegova podnošenja.
Rasprava i glasovanje moraju se provesti u
roku 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku
Općinskog vijeća.
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Članak 52.

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 ponovno prije isteka 6 mjeseci od dana
odbijanja prvog prijedloga.
Članak 53.
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.
IV.

a)

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,
POTPREDSJEDNICI OPĆINSKOG
VIJEĆA I RADNA TIJELA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Predsjednik Općinskog vijeća
Članak 54.

Predsjednika Općinskog vijeća bira Općinsko
vijeće iz reda svojih članova na način i postupak
propisan zakonom, Statutom općine i ovim
Poslovnikom.

9.
10.
11.

b)
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potpisuje akte koje donosi Općinsko vijeće,
ostvaruje suradnju s mjesnom samoupravom i
zborovima građana radi odlučivanja o
inicijativama građana i
tumači odredbe Poslovnika u pogledu rada
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te
obavlja i druge poslove određene zakonom,
Statutom općine i ovim Poslovnikom.
Potpredsjednici Općinskog vijeća
Članak 56.

Općinsko vijeće ima 2 (dva) potpredsjednika
Općinskog vijeća.
Potpredsjednike Općinskog vijeća biraju
članovi Općinskog vijeća iz reda svojih članova na
način i postupak utvrđen zakonom, Statutom općine i
ovim Poslovnikom.
Članak 57.
U slučaju odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, predsjednika Općinskog vijeća u
obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje jedan od
potpredsjednika Općinskog vijeća.
Pri obavljanju povjerenih poslova
potpredsjednik je dužan pridržavati se uputa
predsjednika.
Predsjedniku ne prestaje odgovornost za
obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je
povjerio potpredsjedniku.

Članak 55.
Predsjednik Općinskog vijeća predstavlja
Općinsko vijeće.

c)

Radna tijela Općinskog vijeća
Članak 58.

U obavljanju predsjedničkih poslova:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

saziva sjednice Općinskog vijeća i
predsjedava sjednicama,
pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o
pojedinim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općinskog vijeća,
prima prijedloge za dnevni red sjednice,
utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
vodi sjednicu Općinskog vijeća,
stavlja prijedloge akata na glasovanje, te
utvrđuje njihovo donošenje,
brine se o primjeni Poslovnika Općinskog
vijeća,
brine se o načelu javnosti rada Općinskog
vijeća,

Općinsko vijeće osniva odbore, povjerenstva
i komisije.
Odbori, povjerenstva i komisije su radna tijela
Općinskog vijeća.
Članak 59.
Radna tijela Općinskog vijeća razmatraju
pitanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće, daju
Općinskom vijeću svoje prijedloge, sugestije i
mišljenja o pojedinim pitanjima koja su predmet
rasprave i odlučivanja na sjednici Općinskog vijeća.
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Članak 60.

Radna tijela Općinskog vijeća imaju
predsjednika i određeni broj članova koji se biraju na
četiri godine ili na određeno vrijeme za rješavanje
pojedinog pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća.
Naziv, djelokrug rada radnih tijela, njihova
ovlaštenja i broj članova utvrdit će se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Predsjednika i članove radnog tijela, na
prijedlog Odbora za izbor i imenovanja imenuje
Općinsko vijeće na svojoj sjednici javnim
glasovanjem.
Članak 61.
Radna tijela Općinskog vijeća rade u
sjednicama.
Sjednicu saziva predsjednik radnog tijela na
prijedlog Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog
vijeća ili na svoju inicijativu.
Na sjednici radnog tijela obvezno prisustvuje
predlagatelj akta o kome se raspravlja. On je dužan
obrazložiti prijedlog akta i odgovoriti na sva nejasna
pitanja.
Članak 62.
Radno tijelo iznosi stavove, sugestije i
mišljenja o predmetu na sjednici Općinskog vijeća
prije rasprave o tom predmetu.
Stavove radnog tijela na sjednici Općinskog
vijeća iznosi predsjednik ili član koga odredi radno
tijelo.
Svoje stavove o pojedinom pitanju radno
tijelo donosi većinom glasova prisutnih na sjednici,
uvažavajući činjenicu da na sjednici mora biti prisutna
većina od ukupnog broja članova radnog tijela.

V.

Broj: 5

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 64.

Općinsko vijeće u okviru svog samoupravnog
djelokruga odlučivanja donosi odluke, naredbe,
pravilnike, uputstva, rješenja, zaključke i druge akte
sukladno zakonu, Statutu općine i ovom Poslovniku.
Članak 65.
Pravo predlaganja akta ima svaki član
Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća i
općinski načelnik.
Inicijativu za donošenje akta mogu pokrenuti
građani putem građanske inicijative i preko mjesnih
odbora.
Članak 66.
Prijedlog za donošenje akta kojeg su podnijeli
članovi Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog
vijeća i općinski načelnik upućuje se Općinskom
vijeću na razmatranje i odlučivanje.
Ukoliko Općinsko vijeće ocijeni da ne postoji
potreba za donošenjem predloženog akta, vratit će
prijedlog predlagatelju sa svojim mišljenjem i
obrazloženjem.
Članak 67.
Ukoliko Općinsko vijeće imenuje radno tijelo
za pripremu i razmatranje prijedloga akata koje
donosi Općinsko vijeće, radno tijelo dužno je prije
iznošenja prijedloga akta na sjednicu Općinskog
vijeća razmotriti prijedlog i o istom dati svoje
mišljenje i stav.
Članak 68.

Članak 63.
Radno tijelo može na svoje sjednice pozivati
određene stručnjake radi davanja mišljenja o nekom
pitanju koje se raspravlja na sjednici radnog tijela.
U svemu ostalom na rad radnog tijela shodno
se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se
odnose na rad Općinskog vijeća.

Ukoliko je pokrenuta građanska inicijativa za
donošenje određenog akta, ovlašteno radno tijelo
Općinskog vijeća ili Općinsko vijeće razmotrit će
inicijativu i ukoliko ocijeni da postoji potreba za
donošenje akta, dostavit će zahtjev ovlaštenom tijelu
za izradu prijedloga odgovarajućeg akta.
Članak 69.
Sve akte koje donosi Općinsko vijeće
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potpisuje predsjednik Općinskog vijeća ili jedan od
potpredsjednika po odobrenju predsjednika.
Članak 70.
Autentično tumačenje odredaba donesenih
akata daje Općinsko vijeće na svojoj sjednici.
Članak 71.
Originalni akti koje donosi Općinsko vijeće
trajne su vrijednosti i o njihovom čuvanju brine se
općinski načelnik u skladu s odredbama Zakona o
arhivskoj i registraturnoj građi.

Članak 75.
Poziv na sjednicu Općinskog vijeća mora biti
uručen članovima Općinskog vijeća u pravilu
najkasnije 7 dana prije dana određenog za održavanje
sjednice.
Zajedno s pozivom članovima Općinskog
vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog reda, zapisnik s
prethodne sjednice Općinskog vijeća i odgovarajući
materijali za pitanja koja se predlažu za dnevni red.
Iznimno u hitnim slučajevima, predsjednik
Općinskog vijeća može sazvati sjednicu u roku
kraćem od 7 dana, a dnevni red za tu sjednicu
predložiti na samoj sjednici.
b)

VI.

NAČIN RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

a)

Sazivanje sjednice Općinskog vijeća
Članak 72.

Sjednicu Općinskog vijeća saziva
predsjednik Općinskog vijeća i predsjedava sjednici,
predlaže dnevni red, održava red na sjednici, utvrđuje
prijedloge zaključaka o pojedinim pitanjima, utvrđuje
rezultate glasovanja, zaključuje sjednicu, te obavlja i
druge poslove na sjednici utvrđene Statutom i ovim
Poslovnikom.
Članak 73.
O radu Općinskog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu
sjednice Općinskog vijeća, a naročito o prijedlozima
iznijetim na sjednici i donesenim zaključcima, kao i
rezultatu glasovanja o pojedinim pitanjima.
Zapisnik s prethodne sjednice Općinskog
vijeća na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u
kojem su suglasno prihvaćenim primjedbama
izvršene izmjene, smatra se usvojenim. Usvojeni
zapisnik potpisuju: predsjednik Općinskog vijeća i
zapisničar, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća
ukoliko je predsjedao sjednici.
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Utvrđivanje dnevnog reda
Članak 76.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
predlaže predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća unosi u
prijedlog dnevnog reda sve predmete iz
samoupravnog djelokruga odlučivanja općine koje
mu do dana sazivanja sjednice podnesu ovlašteni
predlagatelji.
Predloženi dnevni red može se na samoj
sjednici mijenjati na prijedlog svakog vijećnika, na
način da će se o prijedlogu za dopunu dnevnog reda ili
izostavljanja pojedinih predmeta iz dnevnog reda,
nakon usmenog ili pismenog obrazloženja, odlučuje
javnim glasovanjem većinom nazočnih članova
Vijeća.
Članak 77.
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice
Vijeća.
Ako predsjednik Općinskog vijeća nije u
prijedlog dnevnog reda unio predmet kojeg je
predložio ovlašteni predlagatelj do dana sazivanja
sjednice, a predlagatelj ostaje pri svome prijedlogu, o
prijedlogu se odlučuje na sjednici Općinskog vijeća
bez rasprave.
Članak 78.

Članak 74.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu
Općinskog vijeća po svojoj inicijativi ili kad to zatraži
1/3 članova Općinskog vijeća.

Prije utvrđivanja dnevnog reda usvaja se
zapisnik s prethodne sjednice Općinskog vijeća na
koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u kojem se
suglasno prihvaćenim primjedbama izvršene
izmjene. O primjedbama na zapisnik odlučuje se bez
rasprave.
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c)

Tijek sjednice
Članak 79.

Prije početka sjednice predsjednik Općinskog
vijeća provjerava da li sjednici prisustvuje potreban
broj članova Općinskog vijeća za odlučivanje.
Kad utvrdi da postoji kvorum za rad sjednice,
predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, te
izvješćuje Općinsko vijeće koji su članovi Općinskog
vijeća izvijestili da su spriječeni prisustvovati
sjednici.
Članak 80.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
utvrđuje se nakon usvajanja zapisnika s prethodne
sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se
odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi
iz dnevnog reda, zatim o dopuni dnevnog reda.
Nakon odlučivanja o prijedlozima iz stavka 2.
ovog članka, predsjednik daje na usvajanje dnevni red
u cjelini.
Članak 81.
Na sjednici mogu učestvovati bez prava
odlučivanja članovi komisija, odbora i drugih radnih
tijela Općinskog vijeća koji nisu članovi Općinskog
vijeća, predstavnici općinske uprave, predstavnici
mjesnog odbora, članovi Županijske skupštine i
zastupnici u Hrvatskom saboru izabrani na području
Županije, predstavnici Županije kao i stručni i javni
djelatnici i građani koji su pozvani na sjednicu, te
predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
Članak 82.
Na sjednici Općinskog vijeća mogu govoriti
gosti Općinskog vijeća, strani državljani koji su
pozvani na sjednicu, predstavnici Županije i
Hrvatskog sabora kao i stručni i javni djelatnici, te
građani kada izlažu određene stručne elaborate,
odnosno kada obrazlažu podnijetu građansku
inicijativu.
Članak 83.
Dužnosnici općinske uprave i organizacija
dužni su prisustvovati sjednici Općinskog vijeća kada

Broj: 5

su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga tih službi i
organizacija i po potrebi davati odgovore i objašnjenja
na pitanja članova Općinskog vijeća.
Članak 84.
Nitko ne može govoriti na sjednici Općinskog
vijeća prije nego što zatraži i dobije riječ od
predsjednika Općinskog vijeća.
Prijave za riječ podnose se čim se otvori
rasprava i mogu se podnositi sve do zaključenja
rasprave.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ
članovima Općinskog vijeća po redu kojim su se
prijavili.
Državni dužnosnici, zastupnici u Hrvatskom
saboru i vijećnici Županijske skupštine imaju pravo
sudjelovanja u raspravi o svim pitanjima.
Članak 85.
Na sjednici se o svakom predmetu koji se
nalazi na dnevnom redu raspravlja prije nego se o
njemu odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom
određeno da se odlučuje bez rasprave.
O pojedinom se predmetu raspravlja dotle dok
ima prijavljenih govornika.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
raspravu kad utvrdi da više nema govornika.
Članak 86.
Članu Općinskog vijeća koji želi govoriti o
povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog
reda, predsjednik Općinskog vijeća daje riječ čim ovaj
zatraži. Govor tog člana Općinskog vijeća ne može
trajati duže od tri minute.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan
poslije iznijetog govora člana Općinskog vijeća dati
objašnjenje vezano uz navod člana Općinskog vijeća
da je povrijeđen Poslovnik, odnosno utvrđeni dnevni
red.
Ako navedeni član Općinskog vijeća zatraži
riječ da bi objasnio svoj navod koji je bio povod
nesporazuma da izaziva potrebu njegovog
objašnjenja, predsjednik Općinskog vijeća dat će mu
riječ, time da njegov govor ne može trajati duže od tri
minute.
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Članak 87.

Na sjednici Općinskog vijeća član Općinskog
vijeća može o predmetu koji je na dnevnom redu
govoriti samo jedanput, a govor tog člana Općinskog
vijeća ne može trajati duže od pet minuta.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog
reda predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti
da se drži dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije drugog poziva ne
drži predmeta dnevnog reda, predsjednik Općinskog
vijeća će mu oduzeti riječ.
Članak 88.
Na izlaganje govornika može se zatražiti
replika.
Replikom se ne može vrijeđati govornik, a niti
dostojanstvo stranke koju predstavlja u Općinskom
vijeću. Repliciranje govorniku ne može trajati duže od
tri minute.
Član Općinskog vijeća na čiji je govor
upućena replika ima pravo odgovora na repliku koji ne
može trajati duže od tri minute.
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se i po podnijetim amandmanima.
Nakon zaključenja rasprave predsjedatelj
može dati riječ predlagatelju, odnosno predstavniku
predlagatelja radi davanja objašnjenja ili izjašnjavanja
o prijedlozima iz rasprave.
Članak 91.
Svoje amandmane članovi Općinskog vijeća
mogu u pismenom obliku predati predsjedniku
Općinskog vijeća ili usmeno izjaviti na zapisnik u
tijeku rasprave.
O svim podnijetim amandmanima nakon
zaključene rasprave o prijedlogu akta očitovat će se
predlagatelj akta da li prihvaća, djelomično prihvaća
ili odbija podnijeti amandman.
Ukoliko predlagatelj akta ne prihvati
podnijeti amandman ili podnositelj amandmana nije
zadovoljan s djelomičnim prihvaćanjem, može
zatražiti glasovanje o podnijetom amandmanu.
Svi prihvaćeni i glasovanjem usvojeni
amandmani postaju sastavni dio teksta prijedloga
akta.
Članak 92.

Članak 89.
Na izlaganje govornika može se zatražiti
ispravak krivog navoda.
Član Općinskog vijeća koji je zatražio
ispravak krivog navoda dužan je naznačiti jasno i
nedvosmisleno što ispravlja i argumentom potkrijepiti
svoj ispravak, a ispravljanje krivog navoda ne može
trajati duže od tri minute.
Član Općinskog vijeća na čiji je govor upućen
ispravak krivog navoda ima pravo odgovora koji ne
može trajati duže od tri minute.
Članak 90.
Rasprava pojedinih pitanja, u pravilu je
jedinstvena, ako se na sjednici ne odluči da će se o
pojedinim osobito značajnim pitanjima voditi opću
raspravu i raspravu o pojedinostima.
U tijeku opće rasprave raspravlja se o
prijedlogu u načelu i mogu se iznositi mišljenja, tražiti
objašnjenja i pokrenuti sva pitanja u pogledu rješenja
danih u prijedlogu.
U tijeku rasprave o pojedinostima, raspravlja
se po dijelovima, glavama, odnosno odjeljcima, a po
potrebi i po člancima.
U tijeku rasprave o pojedinostima raspravlja

Poslije završetka rasprave o prijedlogu akta,
Općinsko vijeće može prijedlog akta usvojiti, odbiti ili
vratiti predlagatelju radi dopune.
Ako je Općinsko vijeće odbilo prijedlog akta
zbog toga što je ocijenilo da nema potrebe za
donošenje takvog akta, taj prijedlog se može ponovo
iznijeti na sjednicu najranije šest mjeseci poslije
odbijanja prijedloga, ako Općinsko vijeće ne odluči
drugačije.
Kada Općinsko vijeće prijedlog akta vraća
predlagatelju radi dopune dat će mu smjernice i
stavove u kom pogledu treba prijedlog akta dopuniti,
odnosno izmijeniti i odrediti rok do kojeg ga je
predlagatelj dužan dostaviti Općinskom vijeću na
raspravu.
d)

Održavanje reda na sjednici Općinskog
vijeća
Članak 93.

Red na sjednici Općinskog vijeća osigurava
predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća osigurava da
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.
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Govornika može opomenuti i prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.
Članak 94.
Za povredu reda na sjednici, predsjednik
Općinskog vijeća može člana Općinskog vijeća
opomenuti ili mu oduzeti riječ.
Opomena će se izreći članu Općinskog vijeća
koji na sjednici svojim ponašanjem ili govorom
narušava red i odredbe Poslovnika.
Pod narušavanjem reda i odredbi Poslovnika,
za koji se izriče opomena, podrazumijeva se ako član
Općinskog vijeća:
-

-

u svom govoru se ne drži predmeta rasprave,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika
Općinskog vijeća,
pozivajući se na svoja prava zlorabi odredbe
Poslovnika kako bi spriječio donošenje
odluke,
vrijeđa ili omalovažava predsjednika
Općinskog vijeća, općinskog načelnika,
druge članove Općinskog vijeća i sve ostale
prisutne na sjednici Općinskog vijeća,
ako svojim ponašanjem odstupa od općih
pravila vladanja u prostoriji u kojoj se
održava sjednica,
ili na drugi način remeti red na sjednici.

Članu Općinskog vijeća 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.
Članak 95.
Ako predsjednik Općinskog vijeća 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 vijeća 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 dana.
Poziv za nastavak sjednice saopćava
predsjednik Općinskog vijeća usmeno nazočnim
članovima Općinskog vijeća, a onima koji nisu
nazočni može saopćiti telefonom ili na neki drugi
prikladan način.

Broj: 5
Članak 96.

Predsjednik Općinskog vijeća može naložiti
da se iz dvorane udalji svaki slušatelj koji narušava
red.
Ako je red narušen, predsjednik Općinskog
vijeća može naložiti da se udalje svi slušatelji iz
dvorane u kojoj se održava sjednica.
Članak 97.
Osobe koje se za vrijeme sjednice nalaze u
dvorani po službenom poslu, dužne su u pogledu
održavanja reda izvršiti naloge predsjednika
Općinskog vijeća.
e)

Odlučivanje
Članak 98.

Za donošenje odluke ili drugog akta na
sjednici Općinskog vijeća potrebna je prisutnost
većine članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće na sjednici odlučuje većinom
glasova, osim kada je Statutom općine propisano da je
za donošenje odluke potrebna natpolovična većina
ukupnog broja vijećnika.
Članak 99.
Ako predsjednik Općinskog vijeća smatra da
sjednici ne prisustvuje dovoljan broj članova
Općinskog vijeća, naložit će prozivanje.
Prozivanje će se izvršiti kad to zatraži jedan
član Općinskog vijeća, čiji zahtjev podrži najmanje
još tri člana Općinskog vijeća.
Članak 100.
Član Općinskog vijeća ima pravo prije
glasovanja obrazložiti svoj stav.
Njegovo obrazloženje ne može trajati duže od
tri minute.
Članak 101.
Glasovanje je u pravilu javno.
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Članak 102.

Članovi Općinskog vijeća glasuju na način da
se izjašnjavaju ZA prijedlog, PROTIV prijedloga ili su
SUZDRŽANI od glasovanja.
Glasovanje dizanjem ruku obavlja se tako što
predsjednik Općinskog vijeća poziva članove
Općinskog vijeća da se izjasne tko je za prijedlog, tko
je protiv prijedloga i da li se tko suzdržao od
glasovanja.
Članak 103.
Pojedinačno glasovanje obavlja se ako to
odredi predsjednik Općinskog vijeća, kad smatra da je
potrebno da bi se točno utvrdio rezultat glasovanja, ili
ako zatraži član Općinskog vijeća čiji zahtjev podrži
još najmanje tri člana Općinskog vijeća.
Pojedinačno glasovanje obavlja se na taj
način što se svaki prozvani član Općinskog vijeća
izjašnjava ZA ili PROTIV ili je SUZDRŽAN od
glasovanja.
Kad je prozivanje završeno, ponovno se
prozivaju članovi Općinskog vijeća za koje u popisu
nije naznačeno da su glasovali.
Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje i
objavljuje rezultat glasovanja.
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Član Općinskog vijeća glasuje na način da
zaokružuje redni broj prema svom opredjeljenju.
Nevažećim glasačkim listićem smatra se onaj
iz kojeg se ne može točno utvrditi za što je član
Općinskog vijeća glasovao.
Članak 106.
Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik
Općinskog vijeća kojemu u tome pomažu dva člana
Općinskog vijeća koje odredi Općinsko vijeće.
Po završenom glasovanju predsjednik
Općinskog vijeća utvrđuje rezultat glasovanja i
objavljuje da li je odgovarajući prijedlog prihvaćen ili
odbijen.
VII.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 107.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika
prestaje vrijediti Poslovnik Vijeća općine Klakar i
Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća
općine Klakar («Službeni vjesnik Brodsko- posavske
županije» br. 9/02. i 9/05.).
Članak 108.

Članak 104.
Tajno glasovanje obavlja se glasačkim
listićima.
Svaki glasački listić je iste veličine, oblika i
boje.
Na svakom glasačkom listiću utisnut je pečat
općine.
Članak 105.
Ako se tajnim glasovanjem odlučuje o
prijedlogu općeg akta ili zaključku, na svakom
glasačkom listiću mora biti ispisano pod 1. ZA, pod 2.
PROTIV i pod 3. SUZDRŽAN.

Ovaj Poslovnik Općinskog vijeća stupa na
snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
Klasa: 012-04/06-01/1
Ur.broj:2178/07-06-02-1
Klakar, 14. ožujka 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.
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OPĆINA OKUČANI

13.

II

Na temelju
članka
16.
Poslovnika
Općinskog
poglavarstva
općine
Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/02), Općinsko poglavarstvo općine Okučani je
na svojoj 13. sjednici održanoj 20. ožujka 2006.
g., donijelo
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača po
ograničenom prikupljanju ponuda za nabavu
kanti za smeće (otpatke)

Općinsko poglavarstvo općine Okučani
kao najpovoljniju prihvaća ponudu poduzeća
"DAVID" d.o.o. Staro Petrovo Selo, Braće Radića
27.

III
Ovlašćuje se načelnik općine Okučani da
s izabranim ponuđačem zaključi ugovor o
kupovini kanti kojim će se sve pojedinosti
regulirati.

IV
I
Po provedbenom postupku ograničenog
prikupljanja ponuda za nabavku kanti za smeće
(otpatke) pristigle su sljedeće ponude:
-

"Trgokom" d.o.o. Nova Gradiška
cijena
158,19 kn bez PDV-a

-

"MKM" d.o.o. Nova Gradiška
cijena
160,65 kn s PDV-om

-

"David" d.o.o. St. Petrovo Selo
cijena
157,00 kn s PDV-om

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01-27
Urbroj: 2178/21-02-06-02
Okučani, 20. ožujka 2006. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Aca Vidaković, v.r.
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II

Na temelju
članka
16.
Poslovnika
Općinskog
poglavarstva
općine
Okučani
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/02), Općinsko poglavarstvo općine Okučani je
na svojoj 13. sjednici održanoj 20. ožujka 2006.
g., donijelo
ODLUKU
o ograničenom prikupljanju ponuda za izradu
glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju
vodovodne mreže u naselju Cage

I
Postupak nabave i odabir najpovoljnijeg
ponuđača provodit će Općinsko poglavarstvo.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da
temeljem ove Odluke od najmanje pet izvođača
zatraži ponude za izradu projekta iz točke I ove
Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OKUČANI
Klasa : 022-05/06-01/66
Urbroj: 2178/21-02-06-02
Okučani, 20. ožujka 2006. g.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Aca Vidaković, v.r.
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OPĆINA OPRISAVCI

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01 i 129/05) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 11. sjednici održanoj 23.
veljače 2006. godine, donijelo je

-

vjerske organizacije,
ustanove školskog obrazovanja,
ustanove zdravstvene i socijalne zaštite,
udruga građana sa sjedištem na području
općine Oprisavci,
pravne i fizičke osobe kada to Općinsko
vijeće ocijeni posebnom odlukom u
slučajevima posebnog interesa za općinu
ili u slučajevima iznimno teškog
materijalnog stanja."

ODLUKU
Članak 2.
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
22/04.), članak 8. mijenja se i glasi:
"Od plaćanja
oslobađaju se:
-

komunalnog

doprinosa

općina Oprisavci,
invalidi Domovinskog rata u postotku
oštećenja,
roditelji, udovice i djeca poginulih i
nestalih hrvatskih branitelja,

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije", a primjenjuje se od 1. 1. 2006.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-05/06-01/12
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 23. veljače 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Jović, v.r.
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Članak 3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01 i 129/05) i članka 26. Statuta općine
Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 01/06), Naputka u svezi dostave
obvezne dokumentacije za upis u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava ("NN" br. 155/05),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 11.
sjednici održanoj 23. veljače 2006. godine,
donijelo je

Nalaže se načelniku općine Oprisavci da
ne izdaje potvrde onim korisnicima koji su
samovoljno
ušli
u
posjed
državnoga
poljoprivrednog zemljišta, a o čemu postoji
Zapisnik poljoprivredne inspekcije, ili je protiv
istih preko državnog odvjetništva pokrenut
postupak izvlaštenja, te ako za prethodno
razdoblje korištenja državnog poljoprivrednog
zemljišta nije izmirena.

Članak 4.
ODLUKU
o provođenju Naputka u svezi dostave
obvezne dokumentacije za upis u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava

Poljoprivredna gospodarstva koja koriste
poljoprivredno zemljište sukladno ovom Naputku
dužna su za korištenje istog platiti naknadu.
Visinu jednogodišnje naknade utvrdit će
Općinsko vijeće.

Članak 1.
Članak 5.
Općinsko vijeće Oprisavci suglasno je da
se poljoprivredna gospodarstva koja su u posjedu
državnog
poljoprivrednog
zemljišta,
iako
korištenje istog nije uređeno valjanim ugovorima,
mogu
upisati
u
Upisnik
poljoprivrednih
gospodarstava.

Članak 2.
Općinsko
vijeće
općine
Oprisavci
zadužuje načelnika općine Oprisavci da za
jesensku sjetvu 2005. godine i proljetnu sjetvu
2006. godine korisnicima iz članka 1. izda
potvrde, zaključno sa 25. ožujkom 2006. godine,
koje će služiti kao privremeni dokument za upis u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Tako izdane potvrde vrijedit će do
skidanja, odnosno ubiranja kultura iz jesenske
sjetve 2005. i proljetne sjetve 2006. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
Klasa : 023-05/06-01/18
Urbroj: 2178/14-01-06-1
Oprisavci, 23. veljače 2006. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Antun Jović, v.r.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

Članak 2.

12.

Ovim Poslovnikom uređuje se:
Na temelju članka 32. Odluke o izmjeni
Poslovnika Općinskog vijeća općine Podcrkavlje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
01/06), Jedinstveni upravni odjel općine Podcrkavlje
utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog
vijeća općine Podcrkavlje.

1.

prava i dužnosti članova Općinskog vijeća

Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća
općine Podcrkavlje obuhvaća Poslovnik Općinskog
vijeća općine Podcrkavlje i njegove izmjene i dopune
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
10/01., 04/05., 21/05. i 01/06.), u kojima je naznačeno
vrijeme njihova stupanja na snagu.

a)
b)
c)
d)
e)

prava člana Općinskog vijeća,
prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća,
podnošenje prijedloga,
postavljanje pitanja i
obavješćivanje.

2.

konstituiranje Općinskog vijeća

a)

POSLOVNIK

b)
c)

sazivanje konstituirajuće sjednice Općinskog
vijeća,
izbor Mandatne komisije,
izvješće Mandatne komisije i potvrda
mandata članova Općinskog vijeća,
svečana prisega članova Općinskog vijeća,
izbor predsjednika i članova Komisije za
izbor i imenovanja i
izbor predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća.

Općinskog vijeća općine Podcrkavlje
(pročišćeni tekst)
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Rad i djelovanje Općinskog vijeća
Podcrkavlje i radnih tijela Općinskog vijeća uređuje
se Poslovnikom Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu:
Poslovnik).

d)
e)
f)
3.

predsjednik Općinskog vijeća,
potpredsjednik Općinskog vijeća i radna
tijela Općinskog vijeća

a)

predsjednik Općinskog vijeća,

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 5
b)
c)

potpredsjednik Općinskog vijeća i
radna tijela Općinskog vijeća.

4.

akti Općinskog vijeća

5.

način rada Općinskog vijeća

a)
b)
c)
d)

sazivanje sjednice Općinskog vijeća,
utvrđivanje dnevnog reda,
tijek sjednice,
održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća
i
odlučivanje.

e)
II.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
OPĆINSKOG VIJEĆA

a)

Prava člana Općinskog vijeća
Članak 3.

Članovi Općinskog vijeća izabrani na
višestranačkim i demokratskim izborima na četiri
godine stječu prava i dužnosti danom konstituiranja
Općinskog vijeća.
Članak 4.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući
mandat, nisu opozivi, svoju dužnost obavljaju
počasno i za to ne primaju plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu
nastalih obavljanjem svoje dužnosti u skladu s
Odlukom Općinskog vijeća.
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radno tijelo Općinskog vijeća čiji je član.
Član Općinskog vijeća ne može bez
opravdanog razloga odbiti obavljanje svoje dužnosti i
zadataka koje mu u okviru samoupravnog djelokruga
općine povjeri Općinsko vijeće, odnosno radno tijelo
čiji je član.
b)

Prisustvovanje sjednicama Općinskog
vijeća
Članak 7.

Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost
prisustvovati sjednici Općinskog vijeća, sjednicama
radnih tijela u koja je imenovan i sudjelovati u
njihovom radu i odlučivati.
Član Općinskog vijeća ima pravo
prisustvovati sjednicama radnih tijela Općinskog
vijeća iako nije član tih tijela, te pravo sudjelovati i
njihovom radu ali bez prava odlučivanja.
Članak 8.
Član Općinskog vijeća koji je spriječen
prisustvovati sjednici Općinskog vijeća dužan je o
tome pravodobno izvijestiti predsjednika Općinskog
vijeća.
Član Općinskog vijeća dužan je postupiti na
jednak način i u slučaju kada iz opravdanih razloga u
tijeku rada Općinskog vijeća ili radnog tijela kojega je
član, treba napustiti sjednicu.
Članak 9.

Članak 5.
Član Općinskog vijeća u zauzimanju stavova
o pitanjima o kojima odlučuje Općinsko vijeće
samostalan je u odlučivanju i glasovanju.
Član Općinskog vijeća ne može biti pozvan na
odgovornost niti pritvoren ili kažnjen za izraženo
mišljenje ili glasovanje u Općinskom vijeću.
Članak 6.
Član Općinskog vijeća dužan je izvršavati
zadatke koje mu povjeri Općinsko vijeće, odnosno

Ukoliko član Općinskog vijeća nije u
mogućnosti obavijestiti predsjednika Općinskog
vijeća da ne može prisustvovati sjednici, obavijest
može dostaviti tijelu općinske uprave ovlaštenom za
poslove Općinskog vijeća uz navođenje razloga zbog
kojih ne može prisustvovati sjednici.
Članak 10.
Ako član Općinskog vijeća neopravdano
izostaje sa sjednice ili radnog tijela Općinskog vijeća
čiji je član, predsjednik Općinskog vijeća opominje ga
pismeno i o tome obavještava političku stranku čiji je
vijećnik član.
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c)

Podnošenje prijedloga
Članak 11.

Broj: 5
Članak 14.

Član Općinskog vijeća ima pravo postavljati
pitanja i tražiti odgovor od općinskih službi i
organizacija koje obavljaju poslove od interesa za
općinu iz samoupravnog djelokruga kao i o pitanjima
koja su mu potrebita u cilju pravilnog obavljanja svoje
dužnosti.

Član Općinskog vijeća ima pravo podnositi
prijedloge akata iz samoupravnog djelokruga općine i
podnositi inicijativu da se na Županijskoj skupštini i
Hrvatskom saboru raspravi određeno pitanje. Dana
inicijativa je podržana ako se o njoj izjasni
natpolovična većina članova Općinskog vijeća.
Član Općinskog vijeća može predložiti
provođenje ankete po određenim pitanjima iz
samoupravnog djelokruga općine, te predlagati
Općinskom vijeću da uputi zahtjeve Hrvatskom
saboru za donošenje zakona ili drugih propisa iz
njegove ovlaštenosti.

Član Općinskog vijeća postavlja pitanja na
samoj sjednici Općinskog vijeća pod točkom dnevnog
reda «Pitanja i prijedlozi». Pitanje može postaviti
usmeno ili u pismenom obliku.

Članak 12.

Prije nego postavi pitanje, član Općinskog
vijeća dužan je naznačiti kome je pitanje upućeno.

Član Općinskog vijeća ima pravo predložiti
raspravu:
-

o stanju u pojedinim područjima života iz
samoupravnog djelokruga općine,
o pitanju zakonom utvrđenog nadzora
predlagati mjere za ostvarivanje tog nadzora,
o pitanjima koja se odnose na odlučivanje iz
samoupravnog djelokruga općine, na
izvršavanju odluka i drugih akata Općinskog
vijeća, na rad općinske uprave i organizacija
koje obavljaju poslove od interesa za općinu.

Član Općinskog vijeća ima pravo tražiti da
mu službe koje opslužuju Općinsko vijeće pruže
stručnu pomoć u izradi prijedloga koji podnosi
Općinskom vijeću, kao i u izvršavanju drugih
povjerenih mu zadataka.
Član Općinskog vijeća ima pravo koristiti
prostorije koje im je općina dužna staviti na
raspolaganje za rad i sastanke.
d)

Postavljanje pitanja
Članak 13.

Član Općinskog vijeća ima pravo postavljati
pitanja i tražiti objašnjenja i obavijesti od Općinskog
načelnika i drugih tijela općine o pitanjima koja se
odnose na njihov rad.

Članak 15.

Ukoliko onaj kome je pitanje upućeno nije u
mogućnosti odmah odgovoriti na postavljeno pitanje,
dužan je odgovor članu Općinskog vijeća dati na
idućoj sjednici Općinskog vijeća ili odgovoriti u
pismenom obliku.
Članak 16.
Član Općinskog vijeća može postaviti pitanje
isključivo u pismenom obliku između dviju sjednica
Općinskog vijeća s točnom naznakom kome je pitanje
upućeno, a odgovor na tako postavljeno pitanje može
dobiti usmeno na idućoj sjednici Općinskog vijeća ili
u pismenoj formi.
Članak 17.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je
brinuti se o tome da na sva postavljena pitanja budu
dati odgovori.
Članak 18.
Pitanja koja postavljaju članovi Općinskog
vijeća na samoj sjednici moraju biti kratka i jasno
formulirana.
Članak 19.
Nakon primljenog odgovora član Općinskog
vijeća može na sjednici postaviti dopunsko pitanje, te
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predložiti da se o predmetu, na koji se pitanje odnosi,
provede rasprava na jednoj od narednih sjednica.
Prijedlog za raspravu iz stavka 1. ovog članka,
član Općinskog vijeća podnosi na način kako je to
propisano odredbama ovog Poslovnika za prijedlog i
utvrđivanje dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća.
e)

Obavješćivanje
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određeni informativni i dokumentarni materijali.
Član Općinskog vijeća ima pravo da od službe
koja opslužuje Općinsko vijeće traži razna dopunska
obavještenja o pitanjima koja su na dnevnom redu
sjednice, kao i o drugim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga općine.
Član Općinskog vijeća ima pravo uvida u
informativne i dokumentarne materijale koji se
prikupljaju u Općinskoj upravi.

Članak 20.
Član Općinskog vijeća ima pravo biti redovito
obavješćivan o svakom pitanju o kojem se raspravlja i
odlučuje u Općinskom vijeću, te o drugim pitanjima
koja su mu potrebita radi obavljanja dužnosti člana
Općinskog vijeća, a osobito:
-

o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih
tijela i općinske uprave, te organizacija koje
obavljaju poslove od interesa za općinu,
o stanju, problemima i osnovnim zadacima iz
oblasti društvenog života koji spadaju u
samoupravni djelokrug općine,
o korištenju i upotrebi imovine općine i radu
organizacija kojima je dana na raspolaganje i
upravljanje ta imovina i
o svakom pitanju koje treba biti predmet
rasprave na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 23.
Podatke koji predstavljaju službenu tajnu ili
koji nisu za objavljivanje, a do kojih je član Općinskog
vijeća došao u obavljanju svoje dužnosti, ne može, a
niti smije, saopćiti drugima i dužan je spriječiti
mogućnost da takvi podaci budu dostupni drugim
osobama.
Članak 24.
Općinski načelnik utvrđuje prigodom dostave
materijala na sjednicu Općinskog vijeća koji se
materijali smatraju službenom tajnom.
Način rukovođenja materijalom koji se
smatra službenom tajnom utvrđuje se posebnim
pravilnikom kojeg donosi općinski načelnik.

Članak 21.
Član Općinskog vijeća ima pravo tražiti
izvješća od načelnika općine, te pročelnika općinske
uprave i organizacija koje obavljaju poslove od
interesa za općinu u okviru samoupravnog djelokruga
općine, a koji su dužni pružiti mu traženo objašnjenje.

III.

KONSTITUIRANJE OPĆINSKOG
VIJEĆA

a)

sazivanje konstituirajuće sjednice
Općinskog vijeća
Članak 25.

Izvješće se traži u pravilu pismenim putem, a
ako se radi o kratkom izvješću može se tražiti i usmeno
od odgovarajućeg obnašatelja dužnosti.
Izvješća se daju članu Općinskog vijeća
pismeno ili usmeno prema zahtjevu člana Općinskog
vijeća.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća
saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
ovlaštenog za poslove lokalne i područne (regionalne)
samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća, sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave
izbornih rezultata.

Članak 22.
Radi što potpunijeg informiranja i
obavješćivanja članu Općinskog vijeća se uz
materijale o kojima se raspravlja i odlučuje u
Općinskom vijeću dostavljaju razni pregledi, te

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u
zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati
novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u
roku od 15 dana.
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Članak 26.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do
izbora predsjednika Općinskog vijeća predsjedava
najstariji član.
Članak 27.
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog
vijeća ima sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Utvrđivanje kvoruma
Izbor Mandatne komisije,
Izvješće Mandatne komisije i potvrda mandata
članova Općinskog vijeća,
Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog
vijeća koji će preuzeti predsjedavanje
sjednicom,
Svečana prisega članova Općinskog vijeća,
Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor
i imenovanja
Izbor predsjednika Općinskog vijeća općine
Podcrkavlje.

c)

Broj: 5

Izvješće Mandatne komisije i potvrda
mandata članova Općinskog vijeća
Članak 30.

Mandatna komisija sastaje se odmah nakon
izbora i ispituje na osnovi uvjerenja o izboru i izbornih
akata, te eventualnih žalbi na provedene izbore
svakog pojedinog člana Općinskog vijeća i odlučuje
čiji će mandat predložiti Općinskom vijeću na
potvrdu, a čiji eventualno osporiti.
O utvrđenom stanju mandata komisija
podnosi izvješće i predlaže potvrdu mandata
članovima Općinskog vijeća.
Članak 31.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na
redovnim izborima traje 4 (četiri) godine.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na
prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg
mandata članova Općinskog vijeća izabranih na
redovnim izborima.

Članak 28.
Članak 32.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika na prvoj (konstituirajućoj)
sjednici na kojoj je nazočna većina članova
Općinskog vijeća.
b)

Izbor Mandatne komisije
Članak 29.

U Mandatnu komisiju bira se predsjednik i 2
člana Općinskog vijeća. Izbor se obavlja javnim
glasovanjem.
Prijedlog za sastav Mandatne komisije daje
ovlašteni sazivač na temelju konzultacija s političkom
strankom koja je na izboru dobila većinu vijećnika ili
na temelju međustranačkog dogovora.
Umjesto predloženog predsjednika ili člana
Mandatne komisije član Općinskog vijeća može dati
svoj prijedlog u obliku amandmana o kojem Općinsko
vijeće odmah odlučuje bez prethodne rasprave.

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme
trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se
prema odredbama posebnog zakona smatra
nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti
mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik
u skladu s odredbama posebnog zakona.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana
Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja
mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja
mandata.
Članak 33.
Član Općinskog vijeća općine Podcrkavlje ne
može istovremeno biti član predstavničkog tijela
druge jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Član Općinskog vijeća ne može istovremeno
biti općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika,
član Općinskog poglavarstva, pročelnik i djelatnik u
upravnim tijelima i službama općine Podcrkavlje,
član uprave trgovačkog društva u pretežitom
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vlasništvu općine, te ravnatelj ustanove kojoj je
općina Podcrkavlje osnivač kao i obnašatelj drugih
dužnosti propisanih zakonom.

-

Članak 34.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih
dužnosti može se kandidirati za člana Općinskog
vijeća, no ukoliko bude izabrana za člana Općinskog
vijeća dužna je pri konstituiranju Općinskog vijeća
izjasniti se o tome prihvaća li dužnost člana ili
nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem
slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik.
Članak 35.
Članovi Općinskog vijeća imaju zamjenike
koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu Općinskog
vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena
za koje je izabran.
Člana Općinskog vijeća izabranog na
stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s
dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi
politička stranka koja je predlagatelj liste.

-
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predstavničkog tijela, danom donošenja
odluke Ustavnog suda,
ako odjavi prebivalište s područja jedinice,
danom odjave prebivališta,
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegovog
prestanka,
smrću.
Članak 37.

Nakon rasprave o izvješću Komisije za
potvrdu mandata, Općinsko vijeće u cjelini potvrđuje
mandate svojih članova čiji izbor nije osporen, a zatim
prelazi na pojedinačnu raspravu i rješavanje o
mandatima članova čiji je izbor eventualno osporen.
Zaključak Općinskog vijeća o odbijanju ili
odlaganju potvrde osporenog mandata donosi se u
obliku obrazloženja koje se članu Općinskog vijeća
dostavlja pismeno.
d)

Svečana prisega članova Općinskog vijeća
Članak 38.

Člana Općinskog vijeća izabranog na
koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je
izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je
u trenutku izbora pripadao član kojem je prestao
mandat.
Članak 36.
Članu Općinskog vijeća mandat prestaje prije
isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u
sljedećim slučajevima.

Članovi Općinskog vijeća čiji su mandati
potvrđeni daju svečanu prisegu u tekstu koji glasi:
«Prisežem da ću prava i obveze člana Općinskog
vijeća obavljati savjesno radi gospodarskog i
socijalnog probitka općine i Republike Hrvatske i da
ću se u obavljanju dužnosti člana Općinskog vijeća
pridržavati Ustava, zakona i Statuta općine, te da ću
štititi ustavni poredak Republike Hrvatske».
Članak 39.

-

-

-

-

ako podnese ostavku, danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi
propisanim Zakonom o općem upravnom
postupku,
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeta, odnosno ograničena poslovna
sposobnost, danom pravomoćnosti sudske
odluke,
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti
sudske presude,
ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih
nije mogao biti izabran za člana

Svečana prisega članova Općinskog vijeća
daje se pred predsjedateljem Općinskog vijeća.
Predsjedatelj izgovara tekst Svečane prisege,
a članovi Općinskog vijeća kojima je mandat potvrđen
izgovaraju riječ «Prisežem».
Nakon čina davanja prisege članovi
Općinskog vijeća potpisuju tekst Svečane prisege i
predaju tajnici.
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e)

Izbor predsjednika i članova Komisije za
izbor i imenovanja
Članak 40.

U Komisiju za izbor i imenovanje bira se
predsjednik i 2 (dva) člana Općinskog vijeća. Izbor se
obavlja javnim glasovanjem.
Prijedlog za sastav Komisije za izbor i
imenovanja daje predsjedatelj na temelju konzultacija
s političkom strankom koja je na izboru dobila većinu
vijećnika ili na temelju međustranačkog dogovora.
Umjesto predloženog predsjednika ili člana
Komisije za izbor i imenovanja član Općinskog vijeća
može dati svoj prijedlog u obliku amandmana o kojem
Općinsko vijeće odmah odlučuje bez prethodne
rasprave.

Broj: 5

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim
izborom predsjednika Općinskog vijeća i ako je
sjednici (konstituirajućoj) nazočna većina članova
Općinskog vijeća.
Članak 44.
Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća
preuzima daljnje vođenje sjednice Općinskog vijeća.
Članak 45.
Na zahtjev jednog člana Općinskog vijeća,
ako njegov zahtjev podrži većina od ukupnog broja
članova Općinskog vijeća izbor i imenovanje,
odnosno razrješenje predsjednika Općinskog vijeća
kao i potpredsjednika Općinskog vijeća obavit će se
tajnim glasovanjem.

Članak 41.
Članak 46.
Komisija za izbor i imenovanje u konzultaciji
s političkom strankom koja je na izboru dobila većinu
vijećnika predlaže kandidata za predsjednika
Općinskog vijeća i potpredsjednika Općinskog vijeća.
O kandidatima za obnašanje dužnosti iz
stavka 1. ovog članka moguće je i međustranačko
dogovaranje.
f)

Izbor predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća

Postupkom izbora tajnim glasovanjem
rukovodi predsjednik Komisije za provođenje izbora
uz još dva člana komisije koju izabire Općinsko vijeće
iz redova svojih članova.
Članak 47.
Tajno glasovanje provodi se glasačkim
listićima. Glasački listići su jednake boje, iste veličine
i oblika, a svaki je ovjeren pečatom općine.

Članak 42.
Članak 48.
Izbor predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća obavlja se na prijedlog Komisije za
izbor i imenovanja ili na prijedlog člana Općinskog
vijeća podržan od 1/3 (jedne trećine) članova
Općinskog vijeća.
Izbor iz stavka 1. ovog članka vrši se u pravilu
javnim glasovanjem, a izabrani su oni kandidati za
koje je glasovala natpolovična većina ukupnog broja
članova Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća može glasovati samo
jednim glasačkim listićem i osobno.
Član Općinskog vijeća glasuje tako da na
glasačkom listiću zaokruži redni broj ispred kandidata
za kojeg se glasuje.
Nevažećim glasačkim listićem smatra se
neispunjeni glasački listić, odnosno glasački listić koji
je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi
za kojeg kandidata je član Općinskog vijeća glasovao.

Članak 43.
Kod izbora dužnosnika glasuje se
pojedinačno za svakog dužnosnika.

Članak 49.
Rezultat glasovanja utvrđuje i objavljuje
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predsjednik Komisije za provođenje izbora uz pomoć
dvojice članova Komisije.

b)
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Potpredsjednik Općinskog vijeća
Članak 52.

Svaki član Općinskog vijeća ima pravo uvida
u izborni materijal uz nazočnost predsjednika i
članova Komisije za provođenje izbora tajnim
glasovanjem.
IV.

a)

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA,
POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA I RADNA TIJELA OPĆINSKOG
VIJEĆA
Predsjednik Općinskog vijeća

Potpredsjednika Općinskog vijeća biraju
članovi Općinskog vijeća iz reda svojih članova na
način i postupak utvrđen zakonom, Statutom općine i
ovim Poslovnikom.
Članak 53.
U slučaju odsutnosti ili drugih razloga
spriječenosti, predsjednika Općinskog vijeća u
obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje potpredsjednik
Općinskog vijeća.

Članak 50.
c)
Predsjednika Općinskog vijeća bira Općinsko
vijeće iz reda svojih članova na način i postupak
propisan zakonom, Statutom općine i ovim
Poslovnikom.

Radna tijela Općinskog vijeća
Članak 54.

Općinsko vijeće osniva odbore, povjerenstva
i komisije.

Članak 51.
Predsjednik Općinskog vijeća predstavlja
Općinsko vijeće.
U obavljanju predsjedničkih poslova:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

saziva sjednice Općinskog vijeća i
predsjedava sjednicama,
pokreće inicijativu za razmatranje i raspravu o
pojedinim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općinskog vijeća,
prima prijedloge za dnevni red sjednice,
utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
vodi sjednicu Općinskog vijeća,
stavlja prijedloge akata na glasovanje, te
utvrđuje njihovo donošenje,
brine se o primjeni Poslovnika Općinskog
vijeća,
brine se o načelu javnosti rada Općinskog
vijeća,
potpisuje akte koje donosi Općinsko vijeće,
ostvaruje suradnju s mjesnom samoupravom i
zborovima građana radi odlučivanja o
inicijativama građana i
tumači odredbe Poslovnika u pogledu rada
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, te
obavlja i druge poslove određene zakonom,
Statutom općine i ovim Poslovnikom.

Odbori, povjerenstva i komisije su radna tijela
Općinskog vijeća.
Članak 55.
Radna tijela Općinskog vijeća razmatraju
pitanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće, daju
Općinskom vijeću svoje prijedloge, sugestije i
mišljenja o pojedinim pitanjima koja su predmet
rasprave i odlučivanja na sjednici Općinskog vijeća.
Članak 56.
Radna tijela Općinskog vijeća imaju
predsjednika i određeni broj članova koji se biraju na
četiri godine ili na određeno vrijeme za rješavanje
pojedinog pitanja iz djelokruga rada Općinskog
vijeća.
Naziv, djelokrug rada radnih tijela, njihova
ovlaštenja i broj članova utvrdit će se posebnom
odlukom Općinskog vijeća.
Predsjednika i članove radnog tijela, na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanja imenuje
Općinsko vijeće na svojoj sjednici javnim
glasovanjem.
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Članak 57.

Radna tijela Općinskog vijeća rade u
sjednicama.
Sjednicu saziva predsjednik radnog tijela na
prijedlog Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog
vijeća ili na svoju inicijativu.

Broj: 5

Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog vijeća i
općinski načelnik.
Inicijativu za donošenje akta mogu pokrenuti
građani putem građanske inicijative i preko mjesnih
odbora.
Članak 62.

Na sjednici radnog tijela obvezno prisustvuje
predlagatelj akta o kome se raspravlja. On je dužan
obrazložiti prijedlog akta i odgovoriti na sva nejasna
pitanja.
Članak 58.
Radno tijelo iznosi stavove, sugestije i
mišljenja o predmetu na sjednici Općinskog vijeća
prije rasprave o tom predmetu.
Stavove radnog tijela na sjednici Općinskog
vijeća iznosi predsjednik ili član koga odredi radno
tijelo.

Prijedlog za donošenje akta kojeg su podnijeli
članovi Općinskog vijeća, radna tijela Općinskog
vijeća i općinski načelnik upućuje se Općinskom
vijeću na razmatranje i odlučivanje.
Ukoliko Općinsko vijeće ocijeni da ne postoji
potreba za donošenjem predloženog akta, vratit će
prijedlog predlagatelju sa svojim mišljenjem i
obrazloženjem.
Članak 63.

Svoje stavove o pojedinom pitanju radno
tijelo donosi većinom glasova prisutnih na sjednici,
uvažavajući činjenicu da na sjednici mora biti prisutna
većina od ukupnog broja članova radnog tijela.

Ukoliko Općinsko vijeće imenuje radno tijelo
za pripremu i razmatranje prijedloga akata koje
donosi Općinsko vijeće, radno tijelo dužno je prije
iznošenja prijedloga akta na sjednicu Općinskog
vijeća razmotriti prijedlog i o istom dati svoje
mišljenje i stav.

Članak 59.

Članak 64.

Radno tijelo može na svoje sjednice pozivati
određene stručnjake radi davanja mišljenja o nekom
pitanju koje se raspravlja na sjednici radnog tijela.

Ukoliko je pokrenuta građanska inicijativa za
donošenje određenog akta, ovlašteno radno tijelo
Općinskog vijeća ili Općinsko vijeće razmotrit će
inicijativu i ukoliko ocijeni da postoji potreba za
donošenje akta, dostavit će zahtjev ovlaštenom tijelu
za izradu prijedloga odgovarajućeg akta.

U svemu ostalom na rad radnog tijela shodno
se primjenjuju odredbe ovog Poslovnika koje se
odnose na rad Općinskog vijeća.

Članak 65.
V.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 60.

Općinsko vijeće u okviru svog samoupravnog
djelokruga odlučivanja donosi odluke, naredbe,
pravilnike, uputstva, rješenja, zaključke i druge akte
sukladno zakonu, Statutu općine i ovom Poslovniku.

Sve akte koje donosi Općinsko vijeće
potpisuje predsjednik Općinskog vijeća ili
potpredsjednik po odobrenju predsjednika.
Članak 66.
Autentično tumačenje odredaba donesenih
akata daje Općinsko vijeće na svojoj sjednici.

Članak 61.
Pravo predlaganja akta ima svaki član
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Članak 67.

Originalni akti koje donosi Općinsko vijeće
trajne su vrijednosti i o njihovom čuvanju brine se
općinski načelnik u skladu s odredbama zakona o
arhivskoj i registraturnoj građi.
VI.

NAČIN RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

a)

Sazivanje sjednice Općinskog vijeća

Strana: 565

Zajedno s pozivom članovima Općinskog
vijeća dostavlja se prijedlog dnevnog reda, zapisnik s
prethodne sjednice Općinskog vijeća i odgovarajući
materijali za pitanja koja se predlažu za dnevni red.
Iznimno u hitnim slučajevima, predsjednik
Općinskog vijeća može sazvati sjednicu u roku
kraćem od 5 dana, a dnevni red za tu sjednicu
predložiti na samoj sjednici.
b)

Utvrđivanje dnevnog reda

Članak 68.
Članak 71.
Sjednicu Općinskog vijeća saziva
predsjednik Općinskog vijeća i predsjedava sjednici,
predlaže dnevni red, održava red na sjednici, utvrđuje
prijedloge zaključaka o pojedinim pitanjima, utvrđuje
rezultate glasovanja, zaključuje sjednicu, te obavlja i
druge poslove na sjednici utvrđene Statutom i ovim
Poslovnikom.

Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
predlaže predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća unosi u
prijedlog dnevnog reda sve predmete iz
samoupravnog djelokruga odlučivanja općine koje
mu do dana sazivanja sjednice podnesu ovlašteni
predlagatelji.

Članak 68 a.
O radu Općinskog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu
sjednice Općinskog vijeća, a naročito o prijedlozima
iznijetim na sjednici i donijetim zaključcima, kao i
rezultatu glasovanja o pojedinim pitanjima.
Zapisnik s prethodne sjednice Općinskog
vijeća na koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u
kojem su suglasno prihvaćenim primjedbama
izvršene izmjene, smatra se usvojenim. Usvojeni
zapisnik potpisuju: predsjednik Općinskog vijeća i
zapisničar, odnosno potpredsjednik Općinskog vijeća
ukoliko je predsjedao sjednici.
Članak 69.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu
Općinskog vijeća po svojoj inicijativi ili kad to zatraži
1/3 članova Općinskog vijeća.

Predloženi dnevni red može se na samoj
sjednici mijenjati na prijedlog svakog vijećnika, na
način da će se o prijedlogu za dopunu dnevnog reda ili
izostavljanja pojedinih predmeta iz dnevnog reda,
nakon usmenog ili pismenog obrazloženja, odlučuje
javnim glasovanjem većinom nazočnih članova
vijeća.
Članak 72.
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice
Vijeća.
Ako predsjednik Općinskog vijeća nije u
prijedlog dnevnog reda unio predmet kojeg je
predložio ovlašteni predlagatelj do dana sazivanja
sjednice, a predlagatelj ostaje pri svome prijedlogu, o
prijedlogu se odlučuje na sjednici Općinskog vijeća
bez rasprave.
Članak 73.

Članak 70.
Poziv na sjednicu Općinskog vijeća mora biti
uručen članovima Općinskog vijeća u pravilu
najkasnije 5 dana prije dana određenog za održavanje
sjednice.

Prije utvrđivanja dnevnog reda usvaja se
zapisnik s prethodne sjednice Općinskog vijeća na
koji nije bilo primjedbi, odnosno zapisnik u kojem se
suglasno prihvaćenim primjedbama izvršene
izmjene. O primjedbama na zapisnik odlučuje se bez
rasprave.
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c)

Tijek sjednice
Članak 74.

Prije početka sjednice predsjednik Općinskog
vijeća provjerava da li sjednici prisustvuje potreban
broj članova Općinskog vijeća za odlučivanje.
Kad utvrdi da postoji kvorum za rad sjednice,
predsjednik Općinskog vijeća otvara sjednicu, te
izvješćuje Općinsko vijeće koji su članovi Općinskog
vijeća izvijestili da su spriječeni prisustvovati
sjednici.
Članak 75.
Dnevni red sjednice Općinskog vijeća
utvrđuje se nakon usvajanja zapisnika s prethodne
sjednice.
Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se
odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi
iz dnevnog reda, zatim o dopuni dnevnog reda.
Nakon odlučivanja o prijedlozima iz stavka 2.
ovog članka, predsjednik daje na usvajanje dnevni red
u cjelini.

Broj: 5
Članak 78.

Dužnosnici općinske uprave i organizacija
dužni su prisustvovati sjednici Općinskog vijeća kada
su na dnevnom redu pitanja iz djelokruga tih službi i
organizacija i po potrebi davati odgovore i objašnjenja
na pitanja članova Općinskog vijeća.
Članak 79.
Nitko ne može govoriti na sjednici Općinskog
vijeća prije nego što zatraži i dobije riječ od
predsjednika Općinskog vijeća.
Prijave za riječ podnose se čim se otvori
rasprava i mogu se podnositi sve do zaključenja
rasprave.
Predsjednik Općinskog vijeća daje riječ
članovima Općinskog vijeća po redu kojim su se
prijavili.
Državni dužnosnici, zastupnici u Hrvatskom
saboru i vijećnici Županijske skupštine imaju pravo
sudjelovanja u raspravi o svim pitanjima.
Članak 80.

Članak 76.
Na sjednici mogu učestvovati bez prava
odlučivanja članovi komisija, odbora i drugih radnih
tijela Općinskog vijeća koji nisu članovi Općinskog
vijeća, predstavnici općinske uprave, predstavnici
mjesnog odbora, članovi Županijske skupštine i
zastupnici u Hrvatskom saboru izabrani na području
Županije, predstavnici Županije kao i stručni i javni
djelatnici i građani koji su pozvani na sjednicu, te
predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Na sjednici se o svakom predmetu koji se
nalazi na dnevnom redu raspravlja prije nego se o
njemu odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom
određeno da se odlučuje bez rasprave.
O pojedinom se predmetu raspravlja dotle dok
ima prijavljenih govornika.
Predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
raspravu kad utvrdi da više nema govornika.
Članak 81.

Članak 77.
Na sjednici Općinskog vijeća mogu govoriti
gosti Općinskog vijeća, strani državljani koji su
pozvani na sjednicu, predstavnici Županije i
Hrvatskog sabora kao i stručni i javni djelatnici, te
građani kada izlažu određene stručne elaborate,
odnosno kada obrazlažu podnijetu građansku
inicijativu.

Članu Općinskog vijeća koji želi govoriti o
povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog
reda, predsjednik Općinskog vijeća daje riječ čim ovaj
zatraži. Govor tog člana Općinskog vijeća ne može
trajati duže od tri minute.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan
poslije iznijetog govora člana Općinskog vijeća dati
objašnjenje vezano uz navod člana Općinskog vijeća
da je povrijeđen Poslovnik, odnosno utvrđeni dnevni
red.
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Broj: 5

Ako navedeni član Općinskog vijeća zatraži
riječ da bi objasnio svoj navod koji je bio povod
nesporazuma da izaziva potrebu njegovog
objašnjenja, predsjednik Općinskog vijeća dat će mu
riječ, time da njegov govor ne može trajati duže od tri
minute.
Članak 82.
Na sjednici Općinskog vijeća član Općinskog
vijeća može o predmetu koji je na dnevnom redu
govoriti samo jedanput, a govor tog člana Općinskog
vijeća ne može trajati duže od pet minuta.
Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog
reda predsjednik Općinskog vijeća će ga opomenuti
da se drži dnevnog reda.
Ako se govornik i poslije drugog poziva ne
drži predmeta dnevnog reda, predsjednik Općinskog
vijeća će mu oduzeti riječ.
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Članak 85.

Rasprava pojedinih pitanja, u pravilu je
jedinstvena, ako se na sjednici ne odluči da će se o
pojedinim osobito značajnim pitanjima voditi opću
raspravu i raspravu o pojedinostima.
U tijeku opće rasprave raspravlja se o
prijedlogu u načelu i mogu se iznositi mišljenja, tražiti
objašnjenja i pokrenuti sva pitanja u pogledu rješenja
datih u prijedlogu.
U tijeku rasprave o pojedinostima, raspravlja
se po dijelovima, glavama, odnosno odjeljcima, a po
potrebi i po člancima.
U tijeku rasprave o pojedinostima raspravlja
se i po podnijetim amandmanima.
Nakon zaključenja rasprave predsjedatelj
može dati riječ predlagatelju, odnosno predstavniku
predlagatelja radi davanja objašnjenja ili
izjašnjavanja o prijedlozima iz rasprave.

Članak 83.
Na izlaganje govornika može se zatražiti

Članak 86.

replika.
Replikom se ne može vrijeđati govornik, a niti
dostojanstvo stranke koju predstavlja u Općinskom
vijeću. Repliciranje govorniku ne može trajati duže od
tri minute.
Član Općinskog vijeća na čiji je govor
upućena replika ima pravo odgovora na repliku koji ne
može trajati duže od tri minute.
Članak 84.
Na izlaganje govornika može se zatražiti
ispravak krivog navoda.
Član Općinskog vijeća koji je zatražio
ispravak krivog navoda dužan je naznačiti jasno i
nedvosmisleno što ispravlja i argumentom potkrijepiti
svoj ispravak, a ispravljanje krivog navoda ne može
trajati duže od tri minute.
Član Općinskog vijeća na čiji je govor upućen
ispravak krivog navoda ima pravo odgovora koji ne
može trajati duže od tri minute.

Svoje amandmane članovi Općinskog vijeća
mogu u pismenom obliku predati predsjedniku
Općinskog vijeća ili usmeno izjaviti na zapisnik u
tijeku rasprave.
O svim podnijetim amandmanima nakon
zaključene rasprave o prijedlogu akta očitovat će se
predlagatelj akta da li prihvaća, djelomično prihvaća
ili odbija podnijeti amandman.
Ukoliko predlagatelj akta ne prihvati
podnijeti amandman ili podnositelj amandmana nije
zadovoljan s djelomičnim prihvaćanjem, može
zatražiti glasovanje o podnijetom amandmanu.
Svi prihvaćeni i glasovanjem usvojeni
amandmani postaju sastavni dio teksta prijedloga
akta.
Članak 87.
Poslije završetka rasprave o prijedlogu akta,
Općinsko vijeće može prijedlog akta usvojiti, odbiti ili
vratiti predlagatelju radi dopune.
Ako je Općinsko vijeće odbilo prijedlog akta
zbog toga što je ocijenilo da nema potrebe za
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donošenje takvog akta, taj prijedlog se može ponovo
iznijeti na sjednicu najranije šest mjeseci poslije
odbijanja prijedloga, ako Općinsko vijeće ne odluči
drugačije.
Kada Općinsko vijeće prijedlog akta vraća
predlagatelju radi dopune dat će mu smjernice i
stavove u kom pogledu treba prijedlog akta dopuniti,
odnosno izmijeniti i odrediti rok do kojeg ga je
predlagatelj dužan dostaviti Općinskom vijeću na
raspravu.
d)

Održavanje reda na sjednici Općinskog
vijeća
Članak 88.

Red na sjednici Općinskog vijeća osigurava
predsjednik Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća osigurava da
govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Broj: 5

Članu Općinskog vijeća 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.
Članak 90.
Ako predsjednik Općinskog vijeća 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 vijeća 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 dana.

Govornika može opomenuti i prekinuti u
govoru samo predsjednik Općinskog vijeća.

Poziv za nastavak sjednice saopćava
predsjednik Općinskog vijeća usmeno nazočnim
članovima Općinskog vijeća, a onima koji nisu
nazočni može saopćiti telefonom ili na neki drugi
prikladan način.

Članak 89.

Članak 92.

Za povredu reda na sjednici, predsjednik
Općinskog vijeća može člana Općinskog vijeća
opomenuti ili mu oduzeti riječ.

Osobe koje se za vrijeme sjednice nalaze u
dvorani po službenom poslu, dužne su u pogledu
održavanja reda izvršiti naloge predsjednika
Općinskog vijeća.

Opomena će se izreći članu Općinskog vijeća
koji na sjednici svojim ponašanjem ili govorom
narušava red i odredbe Poslovnika.
Pod narušavanjem reda i odredbi Poslovnika,
za koji se izriče opomena, podrazumijeva se ako član
Općinskog vijeća:
u svom govoru se ne drži predmeta rasprave,
govori, a nije dobio odobrenje predsjednika
Općinskog vijeća,
pozivajući se na svoja prava zlorabi odredbe
Poslovnika kako bi spriječio donošenje
odluke,
vrijeđa ili omalovažava predsjednika
Općinskog vijeća, općinskog načelnika,
druge članove Općinskog vijeća i sve ostale
prisutne na sjednici Općinskog vijeća,
ako svojim ponašanjem odstupa od općih
pravila vladanja u prostoriji u kojoj se
održava sjednica,
ili na drugi način remeti red na sjednici.

e)

Odlučivanje
Članak 93.

Za donošenje odluke ili drugog akta na
sjednici Općinskog vijeća potrebna je prisutnost
većine članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće na sjednici odlučuje većinom
glasova, osim kada je Statutom općine propisano da je
za donošenje odluke potrebna natpolovična većina
ukupnog broja vijećnika.
Članak 94.
Ako predsjednik Općinskog vijeća smatra da
sjednici ne prisustvuje dovoljan broj članova
Općinskoog vijeća, naložit će prozivanje.
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Broj: 5

Prozivanje će se izvršiti kad to zatraži jedan
član Općinskog vijeća, čiji zahtjev podrži najmanje
još tri člana Općinskog vijeća.
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Članak 99.

Tajno glasovanje obavlja se glasačkim
listićima.

Članak 95.

Svaki glasački listić je iste veličine, oblika i
boje.

Član Općinskog vijeća ima pravo prije
glasovanja obrazložiti svoj stav.

Na svakom glasačkom listiću utisnut je pečat
općine.

Njegovo obrazloženje ne može trajati duže od
tri minute.
Članak 100.
Članak 96.
Glasovanje je u pravilu javno.
Članak 97.
Članovi Općinskog vijeća glasuju na način da
se izjašnjavaju ZA prijedlog, PROTIV prijedloga ili su
SUZDRŽANI od glasovanja.
Glasovanje dizanjem ruku obavlja se tako što
predsjednik Općinskog vijeća poziva članove
Općinskog vijeća da se izjasne tko je za prijedlog, tko
je protiv prijedloga i da li se tko suzdržao od
glasovanja.

Ako se tajnim glasovanjem odlučuje o
prijedlogu općeg akta ili zaključku, na svakom
glasačkom listiću mora biti ispisano pod 1. ZA, pod 2.
PROTIV i pod 3. SUZDRŽAN.
Član Općinskog vijeća glasuje na način da
zaokružuje redni broj prema svom opredjeljenju.
Nevažećim glasačkim listićem smatra se onaj
iz kojeg se ne može točno utvrditi za što je član
Općinskog vijeća glasovao.
Članak 101.
Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik
Općinskog vijeća kojemu u tome pomažu dva člana
Općinskog vijeća koje odredi Općinsko vijeće.

Članak 98.
Pojedinačno glasovanje obavlja se ako to
odredi predsjednik Općinskog vijeća, kad smatra da je
potrebno da bi se točno utvrdio rezultat glasovanja, ili
ako zatraži član Općinskog vijeća čiji zahtjev podrži
još najmanje tri člana Općinskog vijeća.

Po završenom glasovanju predsjednik
Općinskog vijeća utvrđuje rezultat glasovanja i
objavljuje da li je odgovarajući prijedlog prihvaćen ili
odbijen.
VII.

Pojedinačno glasovanje obavlja se na taj
način što se svaki prozvani član Općinskog vijeća
izjašnjava ZA ili PROTIV ili je SUZDRŽAN od
glasovanja.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 102.

Kad je prozivanje završeno, ponovno se
prozivaju članovi Općinskog vijeća za koje u popisu
nije naznačeno da su glasovali.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika
prestaje vrijediti Poslovnik vijeća općine Podcrkavlje
Klasa: 023-01/94-01/58 Urbroj: 2178-13/94-01 od 13.
rujna 1994. («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/94.).

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje i
objavljuje rezultat glasovanja.

Članak 103.
Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća
općine Podcrkavlje obuhvaća Poslovnik Općinskog
vijeća općine Podcrkavlje i njegove izmjene i dopune
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(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
10/01., 04/05., 21/05. i 01/06.), u kojima je naznačeno
vrijeme njihova stupanja na snagu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

Broj: 5

Klasa : 021-01/06-01/13
Urbroj: 2178/13-04-06-1
Podcrkavlje, 6. ožujka 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Samardžija, v.r.
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OPĆINA SIKIREVCI

14.

Na temelju članka 26.Statuta općine Sikirevci
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
br.10/01.) ,a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01.,60/01vjerodostojno tumačenje i 129/05.), Općinsko vijeće
općine Sikirevci na 8.sjednici održanoj 14.ožujka
2006.god. donosi:
ODLUKU
o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
općine Sikirevci
I

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se izbori članova
vijeća mjesnih odbora na području općine Sikirevci
sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave ("NN" br. 44/05.)
Članak 2.
Članove vijeća mjesnih odbora biraju
hrvatski državljani s navršenih 18 godine života koji

imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije
se tijelo provode izbori.
Za člana vijeća mjesnog odbora može se
kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s
navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na
području mjesnog odbora za čije se tijelo provode
izbori.
Članak 3.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na
vrijeme od četiri godine.
Članovi vijeća počinju dužnost danom
konstituiranja vijeća.
Mandat člana vijeća traje do objave Odluke
Općinskog vijeća o raspisivanju izbora ili do objave
Odluke Vijeća o raspuštanju vijeća sukladno Zakonu o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Mandat zamjeniku izabranom članu vijeća
traje do isteka mandata vijeća mjesnog odbora
izabranog na redovnim izborima.
Članak 4.
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora
raspisuje posebnom odlukom Općinskog vijeća
,kojom se utvrđuje točan datum izbora, a izbori se
obvezno održavaju nedjeljom.
Ukoliko je mandat prestao usljed raspuštanja
Vijeća mjesnog odbora, prijevremeni izbori održat će
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se u roku 60 dana od dana raspuštanja Vijeća mjesnog
odbora.
Od dana raspisivanja izbora do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Broj: 5
Članak 8.

Članak 5.

Potpisi birača prikupljaju se na obrascu u koji
se unosi ime i prezime, adresa i matični broj
potpisanog predlagatelja.
Obrazac potpisuje ovlašteno Općinsko
izborno povjerenstvo.

Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje
prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata:

Članak 9.

-

ako podnese ostavku
ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom
oduzeto, odnosno ograničena poslovna
sposobnost
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od 6 mjeseci
ako odjavi prebivalište s područja mjesnog
odbora
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
smrću.

Lista kandidata za izbor članova vijeća
mjesnog odbora sadrži onoliko kandidata koliko se
bira u vijeće mjesnog odbora.
Liste kandidata moraju biti dostavljene
Općinskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku
od 12 dana od dana raspisivanja izbora.
Naziv liste navodi se punim imenom stranke,
odnosno koalicije stranke koja je listu predložila, a
lista birača nosi naziv”nezavisna lista”.
U prijedlogu liste obvezno se navodi imena i
prezimena kandidata, nacionalnost, adrese i
jedinstveni matični brojevi kandidata predloženih na
listi.

Članak 6.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju
tu dužnost ukoliko članu vijeća prestane mandat prije
isteka vremena na koje je izabran.
Zamjenika člana određuje politička stranka,
odnosno podnositelj nezavisne liste, s dotične liste
kandidata s koje je izabran član kojem je prestao
mandat prije isteka vremena.
II

KANDIDIRANJE
Članak 7.

Liste za izbor članova vijeća mjesnog odbora
predlažu političke stranke registrirane u Republici
Hrvatskoj i birači.
Političke stranke predlažu članovi vijeća na
način propisan svojim aktima.
Dvije ili više političkih stranaka mogu
predložiti zajedničku listu za izbor člana vijeća
mjesnog odbora.
Birači predlažu nezavisnu kandidacijsku
listu, za pravovaljanost koje su dužni prikupiti potpise
5% birača upisanih u popis birača Mjesnog odbora.
Podnositelji nezavisne liste su prva tri po redu
potpisnika nezavisne liste.

Članak 10.
Ovlašteno Općinsko izborno povjerenstvo
sastavit će listu kandidata i zbirnu listu objaviti na
oglasnim pločama Općinske uprave i mjesnog odbora,
u roku 48 sati od isteka roka pripisanog za
kandidiranje i podnošenje liste.
Članak 11.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu
abecednim redom punog naziva političke stranke ili
koalicije stranaka i nezavisne liste.
Ako je više stranaka predložilo koalicijsku
listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu
prve po redu stranke u prijedlogu.
Članak 12.
Predlagatelji kandidacijskih lista imaju pravo
na predstavljanje svojih programa i promidžbu, koja
počinje od dana objave kandidacijskih lista, a traje do
24 sata prije dana održavanja izbora.
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Broj: 5
III

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA
Članak 13.
-

Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđen
je Statutom općine.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se
proporcionalnom izbornom metodom u skladu sa
Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave.
Birači, koji imaju pravo biranja, biraju na
temelju kandidacijskih lista sve članove vijeća
mjesnog odbora.

-
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objavljuje liste kandidata i sastavlja zbirnu
listu
objavljuje rezultate izbora vijeća mjesnih
odbora na području mjesnog odbora
rješava o prigovorima na nepravilnosti u
postupku kandidiranja i izbora članova
vijeća mjesnih odbora
obavlja i druge poslove u skladu s ovom
Odlukom i zakonom .
Članak 17.

Birački odbori imenuju se za svako biračko
mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i
osiguravanja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Članak 14.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su
kandidati od rednog broja 1.do rednog broja koliko je
određena lista dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora.

IV

TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

V

PROVOĐENJE IZBORA I GLASOVANJA
Članak 18.

Glasovanje za izbor članova vijeća mjesnih
odbora obavlja se na biračkim mjestima na području
mjesnog odbora.

Članak 15.
Članak 19.
Tijela za provedbu izbora za članove vijeća
mjesnih odbora su Općinsko izborno povjerenstvo i
birački odbori.
Općinsko izborno povjerenstvo ima
predsjednika i dva člana, koje imenuje Općinsko
vijeće.
Birački odbor ima predsjednika i dva člana,
koje imenuje Općinsko izborno povjerenstvo.
Općinskom izbornom povjerenstvu i
biračkim odborima određuje se zamjena.
Članak 16.
Općinsko izborno povjerenstvo za izbor
Vijeća mjesnih odbora:
-

brine za zakonitu pripremu i provođenje
izbora Vijeća mjesnih odbora
utvrđuje sadržaj obrazaca za provođenje
izbora
imenuje članove biračkih odbora
daje upute za rad članovima biračkih odbora
određuje biračka mjesta i osigurava ostale
tehničke pripreme za provođenje izbora
vijeća mjesnih odbora
na temelju pravovaljanosti prijedloga

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom
mjestu, glasačkim listićem.
Glasački listić sadrži:
-

naziv liste
ime i prezime nositelja liste
oznaku mjesnog odbora za koje se provode
izbori

Kandidacijske liste navode se na glasačkom
listiću abecednim redom, a ispred naziva lista stavlja
se redni broj.
Glasački listić mora biti ovjeren pečatom
Općinskog vijeća.
Glasački listić tiska se u tiskari ili na drugi
odgovarajući način ,a pod nadzorom Općinskog
izbornog povjerenstva.
Članak 20.
Glasuje se za kandidacijske liste navedene na
glasačkom listiću, i to zaokruživanjem rednog broja
ispred naziva kandidacijske liste.
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Članak 21.

VI

Nevažeći glasački listić je:
-

nepopunjeni glasački listić
listić popunjen da se ne može sa sigurnošću
utvrditi za koju je listu birač glasovao
listić na kojem je birač glasovao za dvije ili
više lista.

Broj: 5

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 26.

Ustavni sud Republike Hrvatske obavlja opći
nadzor ustavnosti i zakonitosti izbora članova vijeća
mjesnih odbora.
Članak 27.

Članak 22.
Glasovanje traje od osam do trinaest sati,
kada se biračka mjesta zatvaraju.
Na postupak glasovanja i utvrđivanja
rezultata glasovanja od strane biračkih odbora
primjenjuje se na odgovarajući način odredbe Zakona.

Prigovore zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja o izboru članova vijeća mjesnih odbora
rješava Općinsko izborno povjerenstvo za izbor
članova vijeća mjesnih odbora.
Prigovore mogu podnijeti političke stranke
koje su predložile listu kandidata, odnosno koalicijsku
listu, kao i nositelji nezavisnih lista, u roku 48 sati
računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na
koju je stavljen prigovor.

Članak 23.
Kada birački odbor utvrdi rezultate
glasovanja na biračkom mjestu, popunjava zapisnik o
radu biračkog odbora.
Zapisnik o radu biračkog odbora sa svim
izbornim materijalom (popis birača, glasački listići)
birački odbor dostavlja Općinskom povjerenstvu
najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja
birališta.

Članak 28.
Ovlašteno Općinsko izborno povjerenstvo je
dužno donijeti riješene o prigovoru u roku 48 sati, od
dana kada mu je dostavljen prigovor.
Općinsko izborno povjerenstvo u postupku
rješavanja o prigovoru primjenjuje odgovarajuće
odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave
(NN br.33/01.).

Članak 24.
Općinsko izborno povjerenstvo vodi svoj
zapisnik u koji obvezno unosi:
broj birača upisanih u popis birača,
broj glasalih i broj glasačkih listića koji su
proglašeni nevažećima,
broj glasova koje je dobila svaka
kandidacijska lista na području mjesnog
odbora.
Članak 25.
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnih
odbora utvrđuje Općinsko izborno povjerenstvo, na
temelju rezultata glasovanja na svim biračkim
mjestima.

VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.

Prva konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog
odbora održat će se u roku 30 dana od dana objave
rezultata.
Konstituirajuću sjednicu vijeća sazvat će
predsjednik Općinskog vijeća.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u
zakonskom roku, Općinsko vijeće sazvat će novu
sjednicu u roku 15 dana.
Članak 30.
Sredstva za provedbu izbora članova vijeća
mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu općine.
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Članak 31.
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donošenja i bit će objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u “Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/19
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 14. ožujka 2006. god.

Klasa : 021-05/06-01/18
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 14. ožujka 2006. god.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Lešić, v.r.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Lešić, v.r.
16.
15.
Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01.) i na temelju stavka 1. članka
4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora, Općinsko vijeće općine Sikirevci na 8.
sjednici održanoj 14. ožujka 2006. god., donosi:

Na temelju članka 26. Statuta općine
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 10/01.), a sukladno odredbama
Zakona o izboru članova predstavničkih tijela
jedinica
lokalne
i
područne
(regionalne)
samouprave ("Narodne novine" 44/05.), Općinsko
vijeće općine Sikirevci na 8. sjednici održanoj 14.
ožujka 2006. god., donosi
ODLUKU

ODLUKU
o određivanju dana raspisivanja izbora za
članove vijeća mjesnih odbora općine
Sikirevci

o određivanju broja biračkih mjesta, adresu
mjesta održavanja za provedbu izbora
članova vijeća mjesnih odbora općine
Sikirevci

Članak 1.

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Sikirevci raspisuje
izbore za članove vijeća mjesnih odbora općine
Sikirevci i određuje točan dan izbora.

Ovom Odlukom utvrđuje se broj biračkih
mjesta za provedbu izbora članova vijeća mjesnih
odbora na području općine Sikirevci za naselja:
Sikirevci i Jaruge.

Članak 2.
Članak 2.
Točan dan raspisivanja izbora za članove
vijeća mjesnih odbora općine Sikirevci je:
nedjelja, dana 9. travnja 2006. godine.
Članak 3.
Ova

Odluka

stupa

na

snagu

danom

Za naselje Sikirevci utvrđuje se 1. (jedno)
biračko mjesto, mjesto održavanja izbora u
Osnovnoj školi "Sikirevci", ul. Ljudevita Gaja, br.
11 u Sikirevcima.
Za naselje Jaruge utvrđuje se 1 (jedno)
biračko mjesto, mjesto održavanja izbora
Ambulanta u Jarugama.
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Broj: 5

Članak 3.

Članak 2.

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

Općinsko izborno povjerenstvo imenovano
za izbore članova vijeća mjesnih odbora općine
Sikirevci brine se:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/20
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 14. ožujka 2006. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Lešić, v.r.

-

17.

-

Na temelju članka 26.Statuta općine Sikirevci
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavskežupanije”
br.10/01.) , a sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj
(regionalne) samoupravi («Narodne Novine» br.
33/01. i 129/05.) Općinsko vijeće općine Sikirevci na
8. sjednici održanoj 14.ožujka 2006.god. donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju članova Općinskog izbornog
povjerenstva za provedbu izbora članova vijeća
mjesnih odbora općine Sikirevci
Članak 1.
U Općinsko izborno povjerenstvo za
provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora
općine Sikirevci imenuje se:
1.
2.
3.

Karlo Živić ,predsjednik
Antun Dorić, član
Stjepan Džambo, član

1.
2.
3.

Žarko Klarić, zamjenik predsjednika
Josip Lučić, zamjenik člana
Antun Jurušić, zamjenik člana

-

za zakonitu pripremu i provođenje izbora za
članove vijeća mjesnih odbora,
imenuju članove biračkih odbora za izbore
članova vijeća mjesnih odbora,
određuje biračka mjesta za mjesne izbore,
nadzire rad biračkih odbora,
obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na svom području,
na temelju pravovaljanog prijedloga
kandidata sastavlja i objavljuje listu
kandidata za članove vijeća mjesnih odbora i
sastavlja zbirnu listu ,
nadzire pravilnost izborne promidžbe za
izbore vijeća mjesnih odbora u skladu sa
Zakonom i Statutom općine Sikirevci,
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na
biračkim mjestima na svom području,
objavljuje rezultate i obavlja i druge poslove
određene Zakonom i Statutom općine
Sikirevci.
Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i bit će objavljeno u “Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa : 021-05/06-01/22
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 14. ožujka 2006. god.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Lešić, v.r.
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Broj: 5
18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br.
33/01.) i članka 26. Statuta općine Sikirevci
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
10/01.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na
svojoj 8. sjednici održanoj 14. ožujka 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za izradu
tehničke dokumentacije za izgradnju
nerazvrstanih cesta u općini Sikirevci
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Stjepan Lešić - voditelj Povjerenstva, Stjepan
Džambo - član Povjerenstva i Antun Juršić - član
Povjerenstva, pristupili su dana 28. veljače 2006.
godine u prostorijama općine Sikirevci otvranju
pristiglih ponuda izrečeni u točki 2. ove Odluke i
nakon pregleda i analize utvrđuju da su sve
pristigle ponude pravovaljane.
Članak 3.
Kao najpovoljnija ponuda sukladno
uvjetima u Pozivu za dostavu ponude, a prema
članku 8. Uredbe, odabire se prihvatljiva ponuda
s najnižom cijenom u iznosu od 82.512,00 kn (bez
PDV-a), ponuditelja "Geokod" d.o.o., Slav. Brod,
ul. Matije Gupca br. 30, zastupano po direktoru
Stjepanu Rakitiću, dipl.ing.geod.

Članak 1.
Temeljem članka 4. Uredbe o postupku
nabave robe, radova i usluga male vrijednosti
(NN 14/02, dalje: Uredba), provedeno je
ograničeno prikupljanje ponuda za:
"Izradu
tehničke
dokumentacije
za
izgradnju kolnika ceste u ul. A. Stepinca (južno
od državne ceste D-7) i kolnika spojne ceste od
ul. Lj. Gaja do ulice A. Stepinca u naselju
Sikirevci".

Radi zaštite svojih prava, ponuditelj koji
je sudjelovao u postupku nabave iz točke 1. ove
Odluke, može u roku do 3 dana od primitka ove
Odluke o odabiru uložiti prigovor na ovu Odluku
općini Sikirevci. Ponuditelj prigovora podnosi u
pisanom obliku na adresu: Općina Sikirevci,
Sikirevci, ul. Lj. Gaja br. 12, 35224 Sikirevci.

Članak 2.

Članak 5.

Izradu tehničke dokumentacije za ceste u
Sikirevcima: Ul. A. Stepinca južno od D-7 i
spojne ceste od ul. Lj. Gaja do A. Stepinca
ukupne dužine 1,96 km, od 10. veljače 2006. g.,
Klasa:360-02/06-01/3, Urbroj: 2178/26-01-06-2,
zaprimljeno je 5 ponuda i to od:

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

1.
2.
3.
4.
5.

Klasa : 021-05/06-01/24
Urbroj: 2178/26-02-06-1
Sikirevci, 14. ožujka 2006. god.

"Sting" d.o.o. Slavonski Brod
"Niveleta" d.o.o. Slavonski Brod
"Geokod" d.o.o. Slavonski Brod
"Kamen-gradnja" d.o.o. Slavonski Brod
"Kučinić" d.o.o. Požega

Stručno povjerenstvo za pripremu i
provedbu postupka nabave ponude u sastavu:

Članak 4.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Lešić, v.r.
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OPĆINA VRBJE

6.
Na temelju čl. 37. Statuta općine Vrbje,
čl. 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora, a sukladno odredbama Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela, Općinsko vijeće
općine Vrbje na svojoj 10. sjednici održanoj 28.
ožujka 2006. godine, objavljuje

MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

Bodovaljci
Vrbje
Sičice
Dolina
Mačkovac
Savski Bok
Visoka Greda

7
7
7
5
5
3
3

članova
članova
članova
članova
članova
člana
člana

IV.
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području općine Vrbje

Liste kandidata moraju biti dostavljene
Općinskom Izbornom povjerenstvu do 10. travnja
2006.

I.

V.

Raspisuju se izbori za članove vijeća
mjesnih odbora na području naselja: Bodovaljci,
Vrbje, Sičice, Dolina, Mačkovac, Savski Bok i
Visoka Greda.

Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE

II.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora
održat će se 30. travnja 2006. godine.
III.
Utvrđuje se broj članova vijeća za liste
kandidata i to za:

Klasa : 013-01/06-01/02
Urbroj: 2178/19-03-06-1
Vrbje, 28. ožujka 2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Stipić, v.r.
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Broj: 5
7.
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izrađene po Zavodu za fotogrametriju d.d. Zagreb u
travnju 1997. godine.
Članak 3.

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine” br. 30/94, 68/98, 61/00,
32/02 i 100/04) i Programa mjera za unapređenje
stanja u prostoru za Brodsko-posavsku županiju
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
12 od 18. lipnja 2002. godine), te na temelju članka
26. Statuta općine Vrbje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 11/01), Općinsko vijeće općine
Vrbje na 10. sjednici održanoj 28. ožujka 2006. godine
donosi
ODLUKU

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod
nazivom “Prostorni plan uređenja općine Vrbje
izrađen i ovjeren od stručnog izrađivača
Urbanističkog instituta Hrvatske, d.d. iz Zagreba
(broj elaborata 1028 iz 2006. godine.)

Članak 4.
Tekstualni i grafički dio elaborata Plana
uvezani su u zasebne omote, ovjereni i potpisani od
strane odgovorne osobe Instituta.

o donošenju Prostornog plana uređenja
općine Vrbje
Članak 5.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Tekstualni dio elaborata Plana sadrži:
TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE PLANA

Donosi se Prostorni plan uređenja općine
Vrbje (u daljnjem tekstu: “Plan”).

0.
0.1.
0.2.

Članak 2.

0.3.

(1)
Ovaj Plan obuhvaća područje općine Vrbje
utvrđen Zakonom o područjima županija, gradova i
općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“
10/97, 124/97, 68/98, 22/99, 117/99, 128/99, 44/00,
129/00, 92/01, 79/02,83/02) uključivo izmjene i
dopune istog Zakona provedene 1998. god. (članak 1.)
odnosno njegove dopune 1999. godine (članak 13.) i
2003. “Narodne novine” br. 10/97., 68/98., i 128/99. i
25/03.

0.4.

(2)
Prema Zakonu iz stavka 2. ovog članka
prostor općine Vrbje nalazi se unutar Brodskoposavske županije, te obuhvaća sljedeća naselja:
Bodovaljci, Dolina, Mačkovac, Savski Bok, Sičice,
Visoka Greda i Vrbje.
(3)
Ukupni prostor općine Vrbje obuhvaćen ovim
Planom ima površinu od 79,07 km2 (7.907 ha), a
iskazan je u publikaciji Državne geodetske uprave,

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.

1.3.

1.3.1.

UVOD
Uvodna razmatranja
Razlozi i pravna osnova za pristup izradi
Plana
Granica prostornog obuhvata i vremenske
dimenzije planiranja
Tijek izrade Plana
POLAZIŠTA
Osnovni podaci o stanju u prostoru
Prometno-geografska obilježja
Prostorne karakteristike
Reljef
Geološki, hidrogeološki i seizmotektonski
faktori
Demografski pokazatelji
Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata
prostornog uređenja šireg područja i ocjena
postojećih prostornih planova
Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja
razvoja u odnosu na demografske i
gospodarske podatke te prostorne
pokazatelje
Ocjena dosadašnjeg prostornog razvoja i
korištenja prostora

Strana: 580
1.3.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
3
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.4.
3.4.1.
3.4.1.1.
3.4.1.2.
3.4.1.3.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.3.1.
3.4.3.2.
3.4.4.
3.4.4.1.
3.4.4.2.
3.5.
3.5.1.
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Mogućnosti i ograničenja razvoja
CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I
UREĐENJA
Ciljevi prostornog razvoja županijskog
značaja
Razvoj naselja posebnih funkcija i
infrastrukturnih sustava
Racionalno korištenje prirodnih izvora
Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih
dijelova okoliša
Ciljevi prostornog razvoja
općinskog
značaja
Demografski razvoj
Odabir prostorno razvojne strukture
Razvoj naselja, društvene, prometne i
komunalne infrastrukture
Zaštita kulturno-povijesnih cjelina
Ciljevi prostornog uređenja naselja na
području općine
Racionalno korištenje i zaštita prostora
Unapređenje uređenja naselja i komunalne
infrastrukture
PLAN PROSTORNOG UREđENJA
Organizacija prostora i osnovna namjena i
korištenje površina
Utvrđivanje građevinskih područja naselja
Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu
površina
Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti
Gospodarske djelatnosti
Društvene djelatnosti
Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora
Iskaz površina za posebno vrijedna i/ili
osjetljiva područja i prostorne cjeline
Razvoj infrastrukturnih sustava
Prometni infrastrukturni sustav
Cestovni promet
Riječni promet
Zračni promet
Pošta i javne telekomunikacije
Energetski sustav (elektroopskrba,
plinoopskrba)
Elektroopskrba
Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina
Vodnogospodarski sustav
Vodoopskrba
Odvodnja otpadnih voda
Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš i
zbrinjavanje otpada
Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

Broj: 5

3.5.2.

Zbrinjavanje otpada

II.
1.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Uvjeti za određivanje namjena površina na
području općine
Uvjeti za uređenje prostora
Građevine od važnosti za državu i Županiju
Građevinska područja naselja
Izgrađene strukture van naselja
Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti
Gospodarske djelatnosti unutar područja
naselja
Gospodarske djelatnosti izdvojene namjene
izvan naselja
Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti
Općenito
Uvjeti za izgradnju građevina društvenih
djelatnosti
Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina
prometna i drugih infrastrukturnih sustava
Prometni koridori i površine
Infrastrukturni sustavi
Komunalne građevine i montažno
demontažne građevine (kiosci)
Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina
Zaštita kulturno-povijesnih cjelina (kulturne
baštine)
Postupanje s otpadom
Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na
okoliš
Mjere provedbe plana
Obveza izrade prostornih planova
Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
Rekonstrukcija građevina čija je namjena
protivna planiranoj namjeni

2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.

4.1.
4.2.

5.1.
5.2.
5.3.

6.1.

9.1.
9.2.
9.3.

III.
1.

Prilozi
Dokazi o poslovnoj sposobnosti Instituta

-

Izvod iz sudskog registra
Suglasnost za upis u sudski registar
nadležnog Ministarstva
Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih
arhitekata za odgovornu osobu i voditelja
izrade Plana

-
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Broj: 5
Članak 6.

Grafički dio elaborata Plana sadrži sljedeće
kartografske prikaze:
0.

1.1.
1.2.
2.
2.1.
3.

Granice, sustav središnjih naselja i
razvojnih središta 1:25.000
Korištenje i namjena prostora/površina
1:25.000
Korištenje i namjena prostora/površina promet 1:25.000
Korištenje i namjena prostora/površina pošta
i telekomunikacije
1:25.000
Infrastrukturni sustavi i mreže energetski
sustav 1:25.000
Infrastrukturni sustavi i mreže
vodnogospodarski sustav
1:25.000
Uvjeti korištenja i zaštite prostora
1:25.000

GRAĐEVINSKA PODRUčJA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.7.1.

Građevinsko područje
naselje
Bodovaljci
1:5.000
Građevinsko područje
naselje Dolina
1:5.000
Građevinsko područje
naselje
Mačkovac1:5.000
Građevinsko područje
naselje Savski
Bok1:5.000
Građevinsko područje naselje Sičice1:5.000
Građevinsko područje naselje Visoka Greda
1:5.000
Građevinsko područje naselje Vrbje1:5.000
Građevinsko područje
naselje Vrbje gospodarska zona1:5.000

II.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.

UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA
POVRšINA NA PODRUČJU OPĆINE
Članak 7.

(1)
Prostorni plan uređenja općine Vrbje (u
nastavku teksta: Prostorni plan) utvrđuje uvjete
uređivanja prostora općine, određuje svrhovito
korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i saniranje
građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, te
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zaštitu kulturnih dobara i osobito vrijednih dijelova
prirode na razmatranom prostoru.
(2)
Uvjeti za određivanje površina javnih i
drugih namjena proizašli su iz sljedećih karakteristika
i mogućnosti korištenja predmetnog područja, kao što
su:
prostorno-prirodni i prometni uvjeti
zatečena izgrađena urbana struktura
(građevine i komunalna infrastruktura)
zaštićene prirodne i spomeničke vrijednosti
smjernice Strategije i Programa prostornog
uređenja Republike Hrvatske, uključivo PPŽ
Brodsko-posavske,
potreba urbanog, demografskog i
gospodarskog razvoja općine Vrbje,
održivo korištenje i kvaliteta prostora i
okoliša, te unaprjeđenje kvalitete života.

Članak 8.
(1)
Korištenje i namjena prostora, u okviru kojih
su određene i površine javnih i drugih namjena,
razgraničene su i označene bojom i planskim znakom
sukladno uvjetima Pravilnika o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (NN 106/98.) na kartografskom prikazu 1:
Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:25000, te
kartografskim prikazima građevinskog područja
naselja i izvan naselja u mjerilu 1:5000 (Katastar).
(2)
Uvjeti određivanja i razgraničavanja
proizlaze iz tekstualnog obrazloženja i grafičkih
priloga PPUO Vrbje (kartografski prikaz br. 1:
Korištenje i namjena površina, mj. 1:25000), koji
zajedno čine jedinstvenu cjelinu za tumačenje
planskog rješenja i provedbu razgraničavanja
površina javnih i drugih namjena. U slučaju da nije
moguće temeljem tekstualnog obrazloženja i
grafičkih priloga Plana nedvojbeno utvrditi
razgraničavanje, isto se utvrđuje primjenom i
preklapanjem digitalno izrađenih karata grafičkih
priloga Plana i katastarskih planova.
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Članak 9.

Uređivanje prostora na području općine Vrbje
za potrebe određene namjene (izgradnja građevina,
uređivanje zemljišta i obavljanje drugih radova na
površini zemlje, te iznad ili ispod površine zemlje),
provodit će se u skladu s ovim Prostornim planom,
odnosno u skladu s postavkama i izvednicama, koje iz
njega proizlaze.

Broj: 5

Dolina, Mačkovac i Savski Bok, smješteno uz korito
rijeke Save.
C)
Sjeverozapadno rubno područje površine
525,98 ha (6,65% površine općine) s naseljem Visoka
Greda smješteno uz glavni prometni pravac
županijskog značaja.

Članak 12.
Članak 10.
(1)
Prostornim se planom prvenstveno
osiguravaju temeljni uvjeti za ukupni društveni i
gospodarski razvitak, zaštitu okoliša, te svrhovito
korištenje prostora, prirodnih i kulturno-povijesnih
dobara.
(2)
Prostorni plan utvrđuje mjere za korištenje,
namjenu, uređenje i oblikovanje prostora naselja
(gradskog središta, lokalnih središta i ostalih naselja)
kojima se određuju uvjeti uređivanja prostora, pa se u
korištenju i namjeni prostora razlikuju sljedeće
površine:
a)
-

unutar građevinskih područja
za razvoj i uređenje unutar naselja,
za razvoj i uređenje izvan naselja.

b)

izvan građevinskih područja (temeljem
članka 42. Zakona o prostornom uređenju)

Članak 11.
Prostornim planom utvrđene su sljedeće
karakteristične prostorne cjeline i područja općine
Vrbje:
A)
Središnji i sjeveroistočni ravničarski dio
općine Vrbje površine 5072,29 ha (64,14% područja
općine) s prostorima naselja Bodovaljci, Vrbje i Sičice
smješteni uz glavne prometne pravce županijskog
značaja s glavnim općinskim središtem naseljem
Vrbje.
B)
Južno, rubno područje, površine 2309,49 ha,
(29,21% površine općine) s prostorima naselja

Uvjeti za određivanje namjene površina
obuhvaćaju i sva ograničenja koja proizlaze iz potreba
zaštite, uređenja i korištenja posebno vrijednih
područja i građevina na prostoru općine, kao što su:
-poljoprivredno i šumsko zemljište,
-prirodne i krajobrazne vrijednosti,
-kulturna dobra,
-vodoopskrbna područja.

Članak 13.
Ukupni prikaz korištenja i namjene površina
vezano uz razvoj i uređenje površina naselja, odnosno
razvoj i uređenje površina izvan naselja, dat je u
okviru grafičkog dijela Prostornog plana u
kartografskom prikazu broj 1: KORIŠTENJE I
NAMJENA PROSTORA (mjerilo 1:25.000). Tim
prikazom utvrđene su mogućnosti namjenskog
korištenja prostora uz njegovo strukturiranje unutar
sljedećih namjenskih kategorija:
(a)
Razvoj i uređenje površina naselja:
Izgrađeni dio građevinskog područja naselja
Neizgrađeni dio građevinskog područja
naselja
(b)
Razvoj i uređenje površina za izdvojene
namjene izvan naselja:
Gospodarska namjena:
proizvodna pretežito industrijska I1, pretežito
zanatska I2
poslovna namjena, pretežito uslužna K1,
pretežito trgovačka K2, komunalno servisna K3
površine za iskorištavanje mineralnih
sirovina (ostalo) šljunak
ugostiteljsko-turistička namjena turističko
naselje (T2)
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Sportsko-rekreacijska namjena (R)
Poljoprivredno tlo isključivo osnovne
namjene
osobito vrijedno obradivo tlo (P1)
isključivo osnovne namjene
vrijedno
obradivo tlo (P2)
isključivo osnovne namjene ostala obradiva
tla (P3)
Šuma isključivo osnovne namjene
gospodarska (Š1)
Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko
zemljište (PŠ)
Vodne površine - vodotoci
Površine infrastrukturnih sustava (IS)
Groblje (G).

(2)
Funkcionalna povezanost naselja kao i
osiguranje neophodnog prometno-infrastrukturnog
standarda unutar Planom utvrđenih površina za razvoj
i uređenje (unutar i izvan naselja) ostvaruje se
izgradnjom nove i rekonstrukcijom postojeće
prometne infrastrukture, te izgradnjom nove odnosno
rekonstrukcijom postojeće komunalne infrastrukture.
(3)
Radi osiguranja kvalitetne funkcije ukupnog
prostornog sustava općine Vrbje, Planom su u
okvirima korištenja i namjene površina osigurani
potrebni prostori i koridori (IS) za gradnju (i uključivo
rekonstrukciju) cestovnih građevina i zračnog
prometa.
(4)
Razmatranje prometne i komunalne
infrastrukture u okviru prostorno-planskog
dokumenta ostvaruje se u sljedećim segmentima:
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-

sidrište
plovni put - međunarodni

A.3.
-

ZRAČNI PROMET
letjelište

B:
B.1.
-

POšTA I TELEKOMUNIKACIJE
POŠTA
Jedinica poštanske mreže

B.2.

JAVNE TELEKOMUNIKACIJE

B.2.1. Telefonska mreža komutacijski čvorovi u
nepokretnoj mreži
udaljeni pretplatnički stupanj (UPS) lokalnog
značaja područna centrala.
B.2.2. Vodovi i kanali
magistralni svjetlovodni kabel
korisnički i spojni vodovi
C.

C.1.
-

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
- SEGMENT: ENERGETSKI SUSTAV
NAFTOVOD
magistralni naftovod za međunarodni
transport
magistralni

C.2.
PLINOVODI
C.2.1. magistralni plinovod
C.2.2. lokalni plinovod
C.2.3. redukcijska stanica
C.2.

ELEKTROENERGETIKA

A.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
S E G M E N T : P R O M E T, P O Š TA I
TELEKOMUNIKACIJE

C.2.1. Transformatorska i rasklopna postrojenja
TS 35/10 kV

A.1.

JAVNI CESTOVNI PROMET

C.2.2. Elektroprijenosni uređaji
Dalekovod 110 kV
Dalekovod 35 kV

Županijske ceste
Ž 4157, Ž 4178, Ž 4201, Ž 4156

D.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
SEGMENT: VODNOGOSPODARSKI
SUSTAV

D.1.

KORIŠTENJE VODA

Lokalne ceste
L 42 019, L 42017
A.2.
-

RIJEČNI PROMET
luka i pristanište - županijska
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-

D.2.
-

Vodoopskrba
Crpna stanica
Magistralni vodoopskrbni cjevovodi
Ostali vodoopskrbni cjevovodi.

-
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Ž4156 s potrebnim rekonstrukcijama
Planirana županijska cesta - obilaznica
Županijska luka i pristanište (planirana)
Plinsko-distributivni podsustav: spoj MRS
Vrbje
Transformatorska stanica 35/10 kV;
Dalekovodi 110/35 kV, 35/10 kV
Sustav odvodnje otpadnih voda općine Vrbje

ODVODNJA OTPADNIH VODA
Uređaj za pročišćavanje (MB mehaničko
biološki)
Ispust
Crpna stanica
Glavni dovodni kanal (kolektor)
Ostali dovodni kanali

(3)
Ovi uvjeti se utvrđuju temeljem odredbi
Zakona o prostornom uređenju te posebnih zakona i
propisa, sukladno važećim dokumentima prostornog
uređenja i uvjetima iz procjene utjecaja tog zahvata na
okoliš.

-

UREĐENJE VODOTOKA I VODA
REGULACIJSKI I ZAŠTITNI SUSTAV
nasip
kanal

(4)
Uvjeti uređenja prostora za građevine od
važnosti za državu iz stavka 1. ovog članka utvrdit će
se temeljem stručnih podloga i studija utjecaja na
okoliš prema važećim zakonskim propisima.

D.4.
-

MELIORACIJSKA ODVODNJA
osnovna kanalska mreža
crpna stanica

(5)
Građevine od važnosti za Županiju iz stavka
(2) ovog članka realiziraju se temeljem uvjeta
uređenja prostora definiranim kroz:

2.

UVJETI ZA UREđENJE PROSTORA

2.1.

Građevine od važnosti za Državu i
Županiju

D.3.

-

Članak 14.
Prostorni plan utvrđuje sljedeće građevine
od važnosti za Državu i Županiju:

-

Građevine od važnosti za Državu na području
općine Vrbje jesu:
Međudržavni plovni put (planirani),
Postojeći i planirani koridori magistralnog
naftovoda za međunarodni transport,
Postojeći i planirani energetski koridori
magistralnih dalekovoda 110 kV i 35 kV,
Magistralni telekomunikacijski vodovi
Koridor magistralnog plinovoda
Magistralni (regionalni) vodoopskrbni
cjevovod

(2)
Područja i građevine od važnosti za Brodskoposavsku županiju na području općine Vrbje:
Županijske ceste: Ž 4157, Ž 4178, Ž 4201,

-

-

urbanističke i detaljne planove uređenja kod
zahvata i područja za koje je ovim Planom
uvjetovana izrada takvih planova,
studije utjecaja na okoliš za značajne
gospodarske, prometne, energetske,
vodoopskrbne i kanalizacijske sustave i
građevine, u skladu s uvjetima važećih
propisa,
izradom procjene utjecaja na okoliš za sve
proizvodne građevine (pored građevina i
zahvata koji su određeni Pravilnikom o
procjeni utjecaja na okoliš) koje mogu
utjecati na kvalitetu vode, tla i zraka,
iznimno od prve alineje ovog stavka, do
donošenja Urbanističkog plana uređenja i
detaljnog plana uređenja, navedeni zahvati
mogu se, za građevine i zahvate u prostoru
koji nemaju negativni utjecaj na okoliš,
realizirati kroz lokacijske dozvole temeljene
na posebnim uvjetima građenja nadležnih
tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim
ovlastima, idejnog projekta planiranog
zahvata u prostoru i odredbama ovog Plana
vezano uz vrstu planiranog zahvata.
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2.2.

Građevinska područja naselja

2.2.1.

Općenito
Članak 15.

Građevinska područja naselja (cjelina
izgrađenog i neizgrađenog dijela naselja) obuhvaćaju
prostorno, organizaciono i funkcionalno kompaktne
cjeline izgrađenih i neizgrađenih naseljskih struktura
s dijelovima mješovite namjene, pretežite namjene i
isključive namjene.
Razvoj i uređenje naselja u općini Vrbje
dozvoljen je samo unutar građevinskih područja
utvrđenih Prostornim planom i prikazanih na
katastarskim kartama listovima u mjerilu 1:5000 u
okviru grafičkih priloga ovog Plana.
Dio građevinskog područja na kojemu se
nalaze registrirana kulturna dobra utvrđena
konzervatorskom podlogom i ovim Planom kao
pojedinačne građevine, uređuju se na lokaciji
pojedinog kulturnog dobra prema posebnim uvjetima
utvrđenim od mjerodavnog Konzervatorskog odjela
Ministarstva kulture.
Građevinsko područje prikazano na
katastarskim kartama u mj. 1:5000, kao cjelovito
područje građenja, unutar svojih granica obuhvaća
zatečene i buduće koridore prometne i komunalne
infrastrukture, manje zelene površine i vodotoke,
vododerine uključivo područja na kojima postoji
određena razina ograničenja za izgradnju građevina.
Na svim naprijed navedenim prostorima važe
ograničenja koja se primjenjuju kod građenja uz
koridore prometne i komunalne infrastrukture i
vodotoke, uz uvjet primjene posebnih uvjeta građenja
kod zemljišta s određenom razinom ograničenja
(klizišta - aktivna ili potencijalna, plavna područja i
dr.).
Građevinska područja naselja svojom
površinom osiguravaju prostor za zadovoljavanje
sadašnjih i budućih zahtjeva za građenje, a sukladno
postojećem i očekivanom broju stanovnika te razvitku
gospodarskih djelatnosti do 2015. godine.
Izgradnja unutar građevinskih područja
naselja usmjerava se prvenstveno prema područjima
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s najvišom razinom prometno-komunalne
opremljenosti.
Prostorni plan usmjerava i daje prednost u
opremanju komunalnom infrastrukturom već
izgrađenim dijelovima građevinskog područja, pred
neizgrađenim dijelom građevinskog područja naselja.

2.2.2.

Namjena građevinskog područja
Članak 16.

(1)
Građevinska područja naselja iz članka 15.
ovih Odredbi obuhvaćaju:
-

-

-

građevne čestice isključivo
stambene
namjene predviđene za izgradnju
višestambenih i obiteljskih samostojećih,
dvojnih ili skupnih stambenih građevina,
građevne čestice mješovite namjene pretežito
stambeno-poslovnog ili poslovno-stambenog
tipa s korištenjem prostora za potrebe
stanovanja kao osnovne funkcije
(višestambene obiteljske građevine) uz
mogućnost smještaja pratećih sadržaja
stanovanja koji ne zahtijevaju posebne zone i
ne utječu negativno na kvalitetu življenja u
naselju, kao što su: obrazovni, zdravstveni,
kulturni, vjerski, sportsko-rekreacijski,
poslovni, trgovački, turistički i ugostiteljski
sadržaji, servisno-zanatski sadržaji,
uključivo manje poslovne i gospodarske
sadržaje, te pojedinačne radne sadržaje
komplementarne osnovnoj namjeni. Unutar
ovih površina uključene su i potrebne
prometne i komunalne površine, građevine i
uređaji, te uređene i zaštitne zelene površine.
građevne čestice mješovite namjene u formi
obiteljskih gospodarstava (obiteljske
građevine) u funkciji revitalizacije
poljoprivredne proizvodnje (uključivo
uzgoja stoke) i seoskog turizma.

(2)
Unutar izgrađenih i neizgrađenih cjelina
naselja učestvuju i područja isključive namjene i to:
javne i društvene namjene, tj. za smještaj
građevina predškolskog i školskog odgoja,
građevina kulture (društvenih domova) i
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-

2.2.3.

ostalih kompatibilnih sadržaja,
gospodarske namjene, vezano uz smještaj
gospodarskih djelatnosti, pretežito
industrijskog tipa u formi male privrede ili
zanatskih pogona i pratećih kompatibilnih
sadržaja.
pretežito poslovne namjene za gradnju
uslužnih, trgovačkih, komunalno-servisnih i
ostalih komunalnih građevina.
ugostiteljsko-turističke, te zona za smještaj
manjih turističkih građevina,
športsko-rekreacijske, namijenjene športu i
rekreaciji s pratećim kompatibilnim
sadržajima,
javne, u formi javnih zelenih površina za
realizaciju parkova, igrališta i vrtova
uključivo zaštitno zelenilo u naseljima.

Planske podloge za uređenje građevinskog
područja
Članak 17.

(1)
Uređenje prostora građevinskih područja
utvrđuje se lokacijskim dozvolama temeljenim na
Prostornom planu i drugih detaljnijih prostornoplanskih dokumenata uvjetovanih ovim Planom
(UPU, DPU).
(2)
Do donošenja prostorno-planskih
dokumenata iz stavka (1) ovog članka uređenje
prostora utvrđuje se temeljem ovih Odredbi, ako u
mjerama provedbe Plana nije drugačije propisano.

2.2.4.

Komunalna opremljenost građevinskih
područja
Članak 18.

(1)
Građevinska područja naselja uređuju se za
izgradnju i prostorni razvitak naselja i pratećih
urbanih funkcija, građevina i sadržaja društvenog
standarda sa svom potrebnom komunalnom
infrastrukturom uz osiguravanje uvjeta zdravog i
sigurnog stanovanja.
(2)

Uređenje zemljišta u okviru izgrađenog i

Broj: 5

planiranog područja treba provoditi na način da se
osigura odgovarajuća i neophodna komunalna
opremljenost, odnosno da se područja građenja
prethodno opreme potrebnom minimalnom razinom
komunalne infrastrukture.
(3)
Uvažavajući razvijenost pojedinog urbanog
ili ruralnog područja u okviru općine Vrbje, njegovu
ulogu u mreži središnjih naselja, te prisutnu i buduću
koncentraciju stanovništva i gospodarstva,
neophodno je ostvarenje određenog nivoa komunalne
opremljenosti koja u svojoj ukupnosti obuhvaća:
prometni pristup, telekomunikacijski priključak,
vodoopskrbu, odvodnju oborinskih i otpadnih voda, te
elektroopskrbu. U nužnu opremljenost zemljišta
spadaju i sportsko-rekreativne, zaštitne zelene i
parkovne površine, te potrebni javni prostori za
promet u mirovanju.
(4)
Obzirom na nužnost osiguranja naprijed
navedene cjelovite i potpune razine uređenja zemljišta
za građenje ovim Odredbama se ovisno o namjeni
prostora utvrđuje minimalni standard koji obuhvaća:
Građevne čestice stambene (S) i stambenoposlovne namjene (M1¸- pretežito stambene sa
stambenom površinom većom od 50% ukupno
izgrađene površine)
direktni prometni pristup,
infrastruktura elektroopskrbe,
vodoopskrba iz lokalnih izvora (bunari i sl.),
odvodnja otpadnih voda sa individualnim
uređajima (trokomorne septičke jame),
odvodnja oborinskih voda (cestovni jarci).
Građevne čestice poslovno-stambene
namjene (M2 - pretežito poslovne s poslovnom
površinom većom od 50% ukupno izgrađene
površine)
kao za stambeno-poslovna područja uz
obvezni priključak na mrežu
telekomunikacija,
Građevne čestice proizvodno-poslovne
namjene (I-K)
direktni prometni pristup s javne prometne
površine min. širine 6,0 m,
parkirališni prostor (javni ili u okviru
građevne čestice),
osiguranje vodoopskrbe (iz javne mreže ili
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-

lokalnih izvora), rješenje odvodnje
oborinskih i otpadnih voda (vlastiti uređaj u
sklopu građevne čestice ili priključkom na
javnu mrežu), elektroopskrbe i
telekomunikacijskog priključka,
uređene zaštitne zelene površine.
Urbano područje naselja s ulogom glavnog
središta općine
kao građevne čestice proizvodno-poslovne
namjene uz dodatak uređenih pješačkih,
parkovnih i sportsko-rekreativnih površina.

(5)
Svaka građevna čestica treba imati direktan
prometni pristup minimalne širine 3,0 m do javne
prometne površine.

2.2.5.

Uvjeti za gradnju obiteljskih građevina
stambene (S) i mješovite namjene (M1M2)

2.2.5.1. Veličina građevne čestice
Članak 19.
(1)
Površina građevne čestice za građenje
stambenih građevina stalnog ili povremenog
stanovanja - obiteljskih i višestambenih građevina (s
mogućnošću realizacije poslovnih, pomoćnih i
gospodarskih sadržaja iz članka 29. ovih Odredbi
unutar stambene građevine ili kao zasebne građevine
na stambenoj građevnoj čestici), kao i širina građevne
čestice na regulacijskoj liniji uz javnu prometnu
površinu, ne može biti manja od:
-

-

za građenje samostojećih građevina:
visine prizemlja (P) površina građevne
čestice 300 m2 i širina 14,0 m,
visine prizemlje i kat (P+1), površine
2
građevne čestice 350 m i širina 16,0 m,
visine prizemlje i dva kata (P+2), površine
2
građevne čestice 400 m i širine
18,0 m.
za građenje dvojnih (poluugrađenih)
građevina
visine prizemlja (P), površina građevne
čestice 250 m2 i širina 12,0 m,
visine prizemlje i kat ( P+1), površina

-

-
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građevne čestice 300 m2 i širina 14,0 m,
visine prizemlje i dva kata (P+2), površina
građevne čestice 3502 i širina 14,0 m.
za građenje skupnih (ugrađenih) građevina:
visine prizemlja (P), površina građevne
čestice 150 m2 i širina 8,0 m,
visine prizemlje i kat (P+1), površina
građevne čestice 200 m2 i širina 10,0 m,
visine prizemlje i dva kata (P+2), površine
građevne čestice 250 m 2 i širine
12,0 m.
za građenje višestambenih građevina:
visine P+1 do P+2, kapaciteta do 15 stanova,
površina 1500 m2, širina 35 m.

(2)
Iskazane visine za naprijed navedene tipove
izgradnje uključuju mogućnost izgradnje podruma i
tavana ili stambenog potkrovlja u skladu sa člankom
27. stavci 1-8.
(3)
Minimalna tlocrtna brutto veličina građevine
za pojedine tipove izgradnje iznosi:
samostojeće građevine 60 m2,
dvojne (poluugrađene) građevine (dio
2
dvojnice) 50 m ,
skupne (ugrađene) građevine (dio niza) 40
m2.
(4)
Samostojećim građevinama, u smislu ovog
članka smatraju se građevine koje se niti jednom
svojom stranom ne prislanjaju na granice susjednih
građevnih čestica.
(5)
Građevinama koje se izgrađuju kao dvojne
(poluugrađene) građevine, u smislu ovog članka
smatraju se građevine koje se jednom svojom stranom
prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice,
odnosno uz susjednu građevinu.
(6)
Građevinama koje se izgrađuju kao skupne
(ugrađene), u smislu ovog članka smatraju se
građevine koje se svojim dvjema stranama prislanjaju
na granice susjednih građevnih čestica i uz susjedne
građevine.
(7)
Obiteljskom stambenom građevinom
smatraju se građevine s najviše tri (3) stana (prema
Zakonu o gradnji), dok se višestambenim
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građevinama smatraju stambene i stambeno-poslovne
građevine izgrađene kao slobodnostojeće ili u bloku s
najmanje 4 stana.
(8)
Za stambenu građevinu poljoprivrednog
proizvođača na području seoskih naselja, uz koji će se
graditi i gospodarske građevine poljoprivredne
proizvodnje (osim tovilišta), dubina seoske građevne
čestice ne može biti manja od 50 m.
(9)
Na građevnim česticama navedenim u stavku
(1) ovog članka može se graditi samo jedna obiteljska
ili višestambena - stambena ili stambeno-poslovna
građevina s pratećim pomoćnim, radno-poslovnim
ili gospodarskim građevinama.

Članak 20.
(1)
Maksimalna površina građevne čestice za
građenje obiteljskih i
višestambenih građevina,
uključivo obiteljske građevine s poslovnim
prostorom, predviđena je sa:
–
–
–
–

2.500 m2 za građenje samostojećih građevina,
2
1.600 m za građenje dvojnih građevina,
800 m2 za građenje skupnih građevina,
2
4500 m za građenje grupe višestambenih
građevina (slobodnostojećih ili bloka).

(2)
Najveća dopuštena izgrađenost građevne
čestice u slučaju površine prikazane u stavku (1) ovog
članka iznosi 35% njezine površine.
(3)
Građevna čestica može imati maksimalnu
dužinu (od javne prometne površine do stražnje
granice građevne čestice) 100 m za višestambene i
obiteljske građevine, dok širina uz cestu ili javnu
prometnu površinu (na regulacijskoj liniji) može biti
najviše 100 m za višestambene građevine, a 40 m za
obiteljske građevine.
(4)
Iznimno, građevna čestica može biti do 50%
(koeficijent 1,5) veća od površine određene u stavku
(1) ovog članka, uz najveću izgrađenost građevne
čestice od 0,25 (25% površine građevne čestice) i to u
slučajevima:
-

kada se uz građevinu za stanovanje

-
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smještavaju i građevine karakteristične za
poljodjelsku djelatnost (obiteljska
gospodarstva),
kada se uz građevinu za stanovanje smještava
poslovna građevina čija tehnologija,
organizacija proizvodnog procesa, te
prometne potrebe zahtijevaju veću površinu.
kada se uz stambenu građevinu organiziraju
usluge iz ugostiteljsko-turističke djelatnosti.
u slučaju izgradnje višestambenih građevina,
s pratećim sadržajima javne namjene, većih
zelenih (parkovnih i rekreacijskih) površina,
te građevina za promet u mirovanju.

(5)
Ukoliko građevna čestica nema direktni
pristup na javnu prometnu površinu treba formirati
javni pristupni put minimalne širine 5,0 metara,
dužine do 60 m, na koji se mogu priključiti najviše
dvije stambene građevne čestice.
(6)
Od odredbe o veličini građevne čestice
(stavak 1,2 i 3 ovog članka) izuzimaju se dijelovi
građevinskog područja za koja je ovim odredbama
propisana izrada urbanističkih planova uređenja
(UPU) i detaljnih planova uređenja (DPU), koji će
definirati veličine građevnih čestica.

2.2.5.2. Izgrađenost građevne čestice
Članak 21.
Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice
(u neizrađenom dijelu građevinskog područja),
određene namjene iznosi:
(1)
stambena namjena:
obiteljske građevine (samostojeće, dvojne i
skupne)
0,3 (30% površine građevne
čestice),
višestambene građevine
- 0,25 (25%
površine građevne čestice)
(2)
stambeno-poslovna namjena (poslovni
prostor u okviru stambene građevine)
obiteljske građevine (samostojeće, dvojne i
skupne)
0,35 (35% površine građevne
čestice),
višestambene građevine
- 0,30 (30%
površine građevne čestice)
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(3)
stambeno-poslovna (uključivo
poljoprivredno gospodarska) namjena poslovni i
gospodarski prostor u zasebnoj građevini na
građevnoj čestici.
-

obiteljske građevine (samostojeće, dvojne i
skupne)
0,4 (40% površine građevne
čestice),
višestambene građevine - (sadržaji javne
namjene ili prostori za promet u mirovanju u
okviru zasebne građevine)
0,35 (35%
površine građevne čestice).

2.2.5.3. Uvjeti građenja u izgrađenim dijelovima
naselja
Članak 22.
Unutar izgrađenog dijela građevinskog
područja naselja interpolacije nove izgradnje kao i
izgradnja zamjenskih građevina moguća je uz
zadovoljenje sljedećih uvjeta:
–
minimalna veličina građevne čestice iznosi
najmanje 50% površine uvjetovane u članku
19. ovih Odredbi,
–
maksimalni koeficijent izgrađenosti
građevne čestice može biti 100% veći u
odnosu na uvjete iz članka 21. ovih Odredbi.
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izgrađenost građevne čestice (članak 22.), minimalne
udaljenosti od javne prometne površine, susjedne
međe i drugih građevina (članak 24. stavci 3 i 4.).
(3)
Izgradnja zamjenskih građevina (umjesto
trošnih stambeno-sanitarno neadekvatnih ili ratom
oštećenih građevina) moguća je u istoj veličini
(horizontalni i vertikalni gabarit) i na istoj lokaciji kao
ranije uklonjena građevina bez obzira na veličinu
izgrađenosti građevne čestice i udaljenosti od okolnih
građevnih čestica/građevina. Ova se odredba ne
primjenjuje samo za one građevine koji se nalaze u
neposrednom kontaktu s građevinama od značaja kao
kulturno dobro, kada se uređenje prostora provodi
putem posebnih konzervatorskih uvjeta.

2.2.5.4. Položaj građevine na građevnoj čestici
Članak 24.
(1)
Obiteljske građevine (stambene i stambenoposlovne namjene), koje će se graditi kao samostojeće
građevine, moraju biti udaljene najmanje 3 m od
granice susjedne građevne čestice i 5,0 m od
regulacijske linije javne prometne površine.
(2)
Višestambene građevine trebaju biti udaljene
od granice susjedne građevne čestice za 5,0 m, (10,0
m od susjedne građevine), odnosno 10,0 m od
regulacijske linije javne prometne površine.

Članak 23.
(1)
Kod gradnje obiteljskih stambenih građevina
u naseljima koja su građena na poseban autohton
način ili imaju značaj zaštićenih ruralnih cjelina, ne
primjenjuju se odredbe članka 19., 20. i 21, već se
uvjeti uređenja prostora određuju putem prostornoplanske dokumentacije niže razine, uključivo
konzervatorske studije i posebne uvjete službe zaštite.

(3)
Iznimno od stavka (1) ovog članka, prilikom
interpolacija novih građevina unutar izgrađenih
dijelova naselja poglavito za navedene iznimke
spomenute u članku 22. i 23., obiteljska građevina
svojom jednom stranom može biti na manjoj
udaljenosti od granice susjedne građevne čestice, ali
ne manje od 1 m. Udaljenost ostalih dijelova
građevine od granica susjednih građevnih čestica ne
može biti manja od 3,0 m.

(2)
Izuzetno od članka 19., 20. i 21. ovih Odredbi
unutar izgrađenog dijela građevinskog područja
naselja prilikom interpolacije novih građevina na
pojedinačne neizgrađene građevne čestice nova se
građevina može graditi na postojećoj građevnoj
čestici manje veličine od one propisane ovim
odredbama, ali pod uvjetom da je njegova veličina i
lokacija u skladu s odredbama koje se odnose na

(4)
Samo u zbijenim centralnim dijelovima
naselja, gdje se postojeća susjedna izgradnja prislanja
uz rubove građevne čestice, moguće je novu izgradnju
(interpolirana obiteljska građevina) izgraditi do
granice građevne čestice i susjednog uz granicu
prislonjene građevine, uz obvezu izvedbe
vatrootpornog zida.
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Članak 25.

(1)
U slučaju iz stavka (3) članka 24. na
stambenoj se građevini ne smiju graditi otvori prema
susjednoj građevnoj čestici.
(2)
Otvorima iz stavka (1) ovog članka ne
smatraju se otvori s otvaranjem na otklop i visine
parapeta 1,60 m s neprozirnim staklom, veličine do
60x60 cm, dijelovi zida od ugrađene staklene opeke u
ravnini zida građevine, te fiksni ventilacijski otvori
veličine do 30x30 cm.
(3)
Ventilacijski otvori iz stavka (2) ovog članka,
koji služe za ventilaciju ugostiteljskih i drugih
proizvodno-radnih sadržaja s intenzivnim mirisima i
prašinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovišta
građevine.

Članak 26.
(1)
Obiteljske stambene ili stambeno-poslovne
građevine koje će se graditi kao dvojne građevine,
tako da se jednom stranom prislanjaju uz susjednu
građevinu ili granicu građevne čestice, moraju sa
svojim drugim dijelom biti udaljeni od granice
suprotne građevne čestice najmanje 3 m.
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2.2.5.5. Visina građevina
Članak 27.
(1)
Obiteljske (stambene ili stambeno-poslovne)
građevine mogu se, ovisno o veličini građevne čestice
i lokacije u prostoru, graditi kao jednoetažne (Pprizemlje) ili dvoetažne (P+1- prizemlje i kat)
građevine, odnosno iznimno za naselje Vrbje, kao
središte općine s (članak 19. stavak (2) ) visinom P+2.
(2)
Najveća visina građevine iz stavka (1) ovog
članka, mjereći od najniže kote konačno zaravnatog
terena uz građevinu do vijenca građevine, propisuje
se: kod jednoetažne građevine (P) s visinom 5,5 m; a
kod dvoetažne (P+1) sa visinom 9,5 m, kod troetažnih
(P+2) sa 12,5 m.
(3)
Nivo prizemlja građevine može se izvesti
najviše 1,5 m iznad terena. Izvedba na većoj visini
tretira se kao druga etaža građevine.
(4)
U svim građevinama iz stavka (1) ovog
članka može se predvidjeti gradnja podruma (kada
postojeći uvjeti to omogućuju) i potkrovlja uređenog
kao stambenog, poslovnog ili društveno-javnog
prostora, ovisno o namjeni građevine.

(2)
Obiteljske stambene ili stambeno-poslovne
građevine koje će se graditi kao skupne (građevine u
nizu), bočnim stranama moraju biti prislonjene na
granice susjednih građevnih čestica, a od stražnje
granice građevne čestice udaljene najmanje 5,0 m.

(5)
Podrumom se smatra dio građevine ako je isti
na čitavoj tlocrtnoj površini ukopan više od polovice
volumena u konačno uređen teren oko građevine,
odnosno kada je razlika između stropa podruma i
najniže kote uređenog terena uz građevinu jednaka ili
manja od 1,00 m.

(3)
Prilikom planiranja i izgradnje skupnih
građevina poželjno je uz navedenu stražnju granicu
građevne čestice osigurati prilazni put širine najmanje
3 m.

(6)
Tavanom se smatra prostor ispod krovne
konstrukcije, čiji nadozid iznad stropne konstrukcije
mjereno na vanjskom rubu zida (do donje plohe
krovne konstrukcije) nije viši od 60 cm.

(4)
U slučaju iz stavaka (1) i (2) ovog članka,
prislonjene građevine, uključujući i pomoćne
građevine koje su svojim zidom prislonjene na
granicu susjedne građevne čestice, moraju biti
odijeljene vatrootpornim zidovima.

(7)
Potkrovljem (PK) smatra se dio građevine
ispod krovne konstrukcije s najvišom visinom
nadozida (iznad stropne konstrukcije do donje plohe
krovne konstrukcije) od 150 cm, mjereno na
vanjskom rubu zida, ali isti se može koristiti kao
stambeni, poslovni i društveno-javni prostor ovisno o
namjeni građevine.
(8)
Krovišta su u pravilu kosa, nagiba 35o 45o, a
pokrov treba biti uobičajen za ovo podneblje i
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krajobrazna obilježja (crijep, valoviti i ravni lim i dr.).

2.2.5.6. Prometni pristup i parkirališni prostor
Članak 28.
(1)
Građevna čestica mora imati osiguran
neposredan pristup na javnu prometnu površinu.
(2)
Kod prilaza na državnu, županijsku ili
lokalnu cestu, u postupku izdavanja lokacijske
dozvole potrebno je ishoditi posebne uvjete
priključenja od strane mjerodavne institucije ili tijela.
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poslovne građevine, koje sa stambenom građevinom
čine stambenu i gospodarsku cjelinu, a pod uvjetom
da svojom funkcijom ne ometaju stanovanje (buka,
prašina, mirisi i dr.) kao osnovnu namjenu. U
navedenim građevinama moraju biti zadovoljeni
posebni sigurnosni uvjeti (zaštita od požara,
eksplozija i sl.)
(2)
Pomoćnim građevinama smatraju se: garaže,
spremišta, drvarnice, nadstrešnice, ljetne kuhinje i sl.
(3)

Gospodarskim zgradama smatraju se:

(3)
U slučaju kada se građevna čestica nalazi uz
spoj cesta različitog značaja, prilaz s te građevne
čestice na javnu prometnu površinu obvezatno se
ostvaruje preko ceste nižeg značaja.

a)
bez izvora zagađenja: šupe, staklenici,
plastenici, kolnice, sjenici, spremišta poljoprivrednih
strojeva, spremišta ljetine i sl.
b)
s potencijalnim izvorima zagađenja: pušnice
(sušenje-dimljenje mesa) tovilišta, staje, svinjci,
kokošinjci, kunićnjaci, uzgoj krznaša, pčelinjaci i sl.

(4)
Potreban prostor za smještaj i parkiranje
vozila za utvrđenu namjenu građevine mora se
predvidjeti na samoj građevnoj čestici.

(4)
Manjim poslovnim građevinama, ukupno
2
izgrađene netto površine do 500 m , obuhvaćaju se
sljedeće djelatnosti:

(5)
U zonama mješovite namjene (stambenoposlovne ili poslovno-stambene) potrebno je na
građevnoj čestici osigurati minimalno jedno
parkirališno mjesto po stambenoj jedinici uz dodatnih
2 - 5 parkirališnih mjesta, ovisno o namjeni i veličini
poslovnog prostora, a u ostalim zonama izgradnje
prema standardu utvrđenom u članku 75. ovih
Odredbi.

-

tihe i čiste djelatnosti bez negativnog utjecaja
na okoliš, opasnosti od požara i eksplozije:
različite kancelarije, uredi, biroi, ateljei i
druge slične djelatnosti, pogoni sa čistim i
tihim tehnološkim postupcima, obrtničke
(servisno-zanatske), ugostiteljske sa
smještajem (bez glazbe na otvorenom),
trgovačke, prerađivačke, uslužne i slične
djelatnosti;

-

djelatnosti koje su potencijalni izvori buke i
zagađenja okoliša: automehaničarske i
limarske radionice, kovačnice, bravarije,
stolarije, pilane, male klaonice, l a k i r n i c e ,
klesarske radionice, izrada plastike, veći
ugostiteljski pogoni s glazbom, disco,
streljane i sl.

(6)
Odredbe iz stavka (4) i (5). ovog članka
obvezatno se primjenjuje u postupku izdavanja
lokacijske dozvole za novu-neizgrađenu građevnu
česticu.
2.2.6.

Uvjeti za gradnju pratećih sadržaja građevina uz stanovanje (manje poslovne,
ugostiteljsko-turističke, pomoćne i
gospodarske građevine)

2.2.6.1. Opći uvjeti

2.2.6.2. Prostorna lokacija i kapacitet pratećih
sadržaja
Članak 29.
Članak 30.

(1)
U građevinskim područjima naselja, mogu se
zajedno sa stambenim i stambeno-poslovnim
građevinama, graditi pomoćne, gospodarske i manje

(1)
Prostori iz stavka (2), (3a) i (4a) članka 29.
mogu se smjestiti i u stambenoj ili zasebnoj
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građevini, u kojoj je predviđen prostor za predmetnu
namjenu.

buke na okolne građevine ne smije prijeći zakonom
postavljene limite.

(2)
Građevine iz stavka (3a) i (3b) članka 29.
mogu se uz osiguranje veličine građevne čestice
(članak 13.) i u okviru maksimalne izgrađenosti
građevne čestice (članak 21.) graditi u svim naseljima,
osim područja gdje je to ograničeno posebnom
odlukom općine ili drugim propisom pri čemu se broj
domaćih životinja ograničava na maksimalno 20
uvjetnih grla i to samo za potrebe uobičajenog uzgoja i
držanja navedenih vrsta domaćih životinja (pretežito
za vlastite potrebe domaćinstva),

(7)
Prilikom planiranja, projektiranja i odabira
tehnologije za djelatnosti iz stavka (6) ovog članka,
moraju se osigurati i provesti propisane mjere zaštite
okoliša, te iste moraju zadovoljavati Zakonom
propisane uvjete (vezano uz zaštitu zraka, zaštitu od
buke, zaštitu od požara i eksplozije i dr.).

(3)
U slučaju realizacije obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva s gospodarskom
građevinom za uzgoj stoke i peradi u okviru naselja
prema stavku (2) ovog članka, isti se treba udaljiti od
najbliže susjedne stambene građevine na udaljenost
od minimalno 15 m, odnosno 30 m od prometne
površine.
(4)
Građenje građevina za uzgoj stoke i peradi iz
stavka (2) ovog članka dopušteno je prema ovim
Odredbama u svim naseljima.
(5)
Obavljanje djelatnosti uzgoja stoke i peradi u
naselju (prema stavku 2. ovog članka) moguće je
samo uz osiguranje svih uvjeta zaštite okoliša vezano
uz evakuaciju otpadnih materija i voda, na način da se
onemogući zagađivanje tla, voda i zraka.
(6)
Građevine iz stavka 4b članka 29. mogu se
graditi u granicama građevinskog područja izgrađenih
i neizgrađenih dijelova naselja, pri čemu iste na
prostoru središnjeg naselja treba locirati uz uvjete
minimalne udaljenosti 200 m od građevina sa
sadržajima javne namjene značajnim za naselje
(upravno-administrativne funkcije, mjesni odbor,
crkva, dom kulture, škola, dječji vrtić, društvene,
zdravstvene i dr. funkcije).
Unutar granica
građevinskog područja naselja, mogu se uz stambene
građevine ili na zasebnim građevnim česticama, u
skladu s mjesnim prilikama, graditi i male poslovne
građevine ako se djelatnosti i proizvodni postupci,
prometne potrebe i ostale funkcionalne potrebe mogu
ustrojiti na način da ne ugrožavaju okoliš i kvalitetu
života i rada na susjednim građevnim česticama,
odnosno u naselju, pri čemu se bučne djelatnosti
obvezno obavljaju u zatvorenim prostorima, a utjecaj

2.2.6.3. Uvjeti za izgradnju manjih poslovnih
sadržaja uz stanovanje
(u sklopu stambene građevine)
Članak 31.
(1)
Unutar građevinskog područja, za gradnju i
razvoj naselja, u skladu s mjesnim uvjetima i
prilikama mogu se graditi i manji poslovni sadržaji
2
ukupno izgrađene brutto površine do 500 m
neophodni za svakodnevni život (male pekarnice,
prerada, dorada, obrada, servisi za domaćinstva,
opskrba, skladišta, ugostiteljske građevine sa
smještajem) pod sljedećim uvjetima:
-

-

djelatnost koja se obavlja, način organizacije
proizvodnje, proizvodni postupak te potrebe
prometa ne smiju ugrožavati okoliš, sigurnost
i kvalitetu života na susjednim građevnim
česticama i u naselju;
oblik i veličina građevne čestice utvrdit će se i
urediti u skladu s odredbama iz članka 19 i 20.
ovih Odredbi.

(2)
Za građevine iz stavka (1) ovog članka mogu
se oblikovati građevne čestice maksimalno
dozvoljene površine, prema članku 20 ovih Odredbi.
(3)
Poslovne građevine (ostalih) tehnologija koje
nisu kompatibilne sa stambenom namjenom i koje
prelaze maksimalno izgrađenu netto površinu od 500
m2, te zahtijevaju veće površine građevnih čestica od
onih utvrđenih u članku 20 izgrađivat će se u
posebnim zonama gospodarske i radno-poslovne
namjene.
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Članak 32.

(1)
Građevine mješovite namjene iz članka 31.
ovih Odredbi sa stambeno-poslovnom, poslovnostambenom, stambeno-ugostiteljsko-turističkom ili
poslovnom namjenom, moraju svojim gabaritima i
arhitektonskim oblikovanjem korespondirati
s
okolnom izgradnjom i mjesnom tradicijom.
(2)
Građevine iz stavka (1) ovog članka (s
pratećim sadržajima ukupno izgrađene netto površine
2
do 500 m ) moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:
-

-

-

-

-

-

-

minimalna veličina građevne čestice u
neizgrađenom dijelu građevinskog područja
iznosi 1600 m2, dok za interpolacije u
izgrađenim dijelovima treba osigurati
minimalnu veličinu čestice od 800 m2;
maksimalni broj etaža u stambeno-poslovnoj
građevini može za područje gradskog središta
iznositi P+3 (prizemlje i tri etaže) uz
mogućnost izvedbe podruma i potkrovlja
(mansarde), odnosno P+1 (prizemlje i jedna
etaža) za ostala naselja, uz mogućnost
izvedbe podruma i stambenog potkrovlja u
svim građevinama;
visina građevine od najniže kote konačno
zaravnatog terena do vijenca građevine ne
smije mjeriti više od 16,0 m (za građ
evine P+3) odnosno 9,5 m (za građevine P+1)
i mora biti oblikovno usklađena s namjenom
građevine;
najmanja udaljenost od regulacijskog pravca
javno prometne površine iznosi za nove zone
izgradnje 10,0 m dok se prilikom
interpolacije u postojećim zonama
primjenjuje minimalna udaljenost od 5,0 m,
najmanja udaljenost građevine od međa sa
susjednim građevnim česticama mora
iznositi 3,0 m za stambeno-poslovne, a 5,0 m
za stambeno-ugostiteljsko-turističke
građevine,
veličina građevne čestice za predmetnu
izgradnju može se formirati i prema članku
20. ovih Odredbi,
maksimalni koeficijent izgrađenosti
građevne čestice, osim u slučaju primjene
članka 20., ne smije biti veći od 0,4 (40%
površine građevne čestice);

-

-

-
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najmanje 20% površine građevne čestice
mora se hortikulturno urediti kao zaštitno
zelenilo, a rubovi prema susjednim
građevnim česticama moraju se urediti kao
odgovarajući tamponi zaštitnog zelenila u
skladu s uvjetima zaštite okoliša;
pristup do ovih građevina osigurava se preko
javne prometne površine minimalne širine
5,0 m, s potrebnim parkirališnim prostorom
unutar građevne čestice;
u okviru građevne čestice osigurava se
ukupna zaštita od požara i eksplozije s
obveznim predtretmanom otpadnim voda.

2.2.6.4. Uvjeti za izgradnju zasebnih pomoćnih,
gospodarskih i manjih poslovnih građevina
na stambenoj građevnoj čestici
A.

Općenito
Članak 33.

Zasebne pomoćne, gospodarske i manje
poslovne građevine (iz stavka (2), (3) i (4). članka 29.)
smještavaju se na građevnoj čestici uz sljedeće uvjete:
manje poslovne građevine moguće je locirati
i ispred stambene građevine uz javnu
prometnu površinu (ili iza stambene
građevine uz osiguranje pristupa do
građevine),
pomoćne i gospodarske građevine treba
obvezno locirati na stražnjem dijelu građevne
čestice iza stambene građevine(naročito
pomoćne i gospodarske građevine), osim
garaža koje se mogu graditi i uz javnu
prometnu površinu,
u tim građevinama ne smiju se skladištiti niti
upotrebljavati lakozapaljivi i eksplozivni
materijali,
ako se grade na međi ili prislanjaju na drugu
građevinu, odnosno grade uz javnu prometnu
površinu, moraju zadovoljiti uvjete
vatrootpornosti i graditi se od vatrootpornog
materijala, te osigurati suglasnost
vlasnika/korisnika susjedne građevne čestice.
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B.

Pomoćne i manje poslovne građevine

-

Članak 34.

Broj: 5

čestice najmanje 3,0 m;
ako je nagib krova prema susjednoj građevnoj
čestici trebaju biti udaljeni od te građevne
čestice najmanje 3,0 m, a krov mora imati
oluke.

Pomoćne i manje poslovne građevine mogu
se graditi prema sljedećim uvjetima:
C.
-

-

-

-

-

-

-

-

izvode se kao prizemnice s tavanom i
nadozidom do 0,60 m,
visina vijenca, odnosno strehe, ne smije biti
viša od 4,0 m od kote konačno zaravnatog
terena;
visina sljemena ne smije biti viša od 7,0 m od
kote konačno zaravnatog terena;
najmanja udaljenost slobodnostojećih
građevina od susjednih građevnih čestica
može biti 3,0 m, a izuzetno 1,0 m;
najmanje udaljene 4,0 m od građevine na
susjednoj građevnoj čestici,
najmanje udaljene 5,0 m od međe susjedne
građevne čestice, ako su građene od drveta ili
služe za spremanje suhe ljetine, drva i sl.
najmanje udaljene 5,0 m od stambene
građevine na istoj građevnoj čestici odnosno
10 m od stambene građevine na susjednoj
građevnoj čestici ako ostvaruju manji utjecaj
na okoliš (buka, prašina, mirisi),
najmanja udaljenost od regulacijskog pravca
javne prometne površine za manje poslovne
građevine u novim zonama iznosi 5,0
(postojeće zone 3,0 m), dok se kod pomoćnih
građevina (samo za garaže) dopušta
primicanje javnoj površini na udaljenost
(ovisno o lokalnim uvjetima) od min. 1,5 m
(postojeće zone) - 3,0 m (nove zone), a druge
pomoćne građevine treba graditi na stražnjem
dijelu građevne čestice iza stambene
građevine;
ako se grade na poluotvoren način, potrebno
ih je locirati s jedne strane uz susjednu
građevinu ili vatrobrani zid, uz uvjet da nagib
krovne plohe nije prema toj međi,
ako se grade na ugrađeni način, potrebno ih je
locirati s dvije strane uz među susjednih
građevnih čestica i izvesti s vatrobranim
zidom, uz uvjet da nagib krovnih ploha nije
prema tim međama,
ako imaju otvore prema susjednoj građevnoj
čestici trebaju biti udaljeni od te građevne

Gospodarske građevine
Članak 35.

(1)
Gospodarske građevine iz stavka (3b) članka
29. stavka (2). i (3). članka 30. s potencijalnim
izvorima zagađenja na stambeno-poslovnim
građevnim česticama mogu se graditi u skladu sa
stavcima 2-7 članka 30. prema sljedećim uvjetima:
minimalna površina građevne čestice za
građevine iz stavka (3). članka 30. iznosi
2000 m2,
dubina građevne čestice iznosi 70-100 m,
ovisno o veličini građevinskog područja na
pojedinoj lokaciji;
maksimalna izgrađenost građevne čestice
(uključivo površine svih ostalih građevina na
građevnoj čestici) iznosi 40% površine,
maksimalna veličina građevine za intenzivni
2
uzgoj stoke i peradi iznosi 1000 m , bez
obzira na veličinu građevne čestice,
mogu imati najviše: podrum, prizemlje i
tavan, s time da se tavan može koristiti samo
za spremanje ljetine;
visina do vijenca krova može biti najviše 4,0
m, a do sljemena krova 7,0 m, s time da
najveća visina krovnog nadozida bude max.
0,6 m (iznimno samo za gospodarske
građevine za spremanje ljetine visina
krovnog nadozida može biti maksimalno 2,0
m);
lokacija ovih građevina unutar stambene
građevne čestice nalazi se na njezinom
stražnjem dijelu (iza stambene građevine
lociranog uz javnu prometnu površinu), na
udaljenosti minimalno 25 m od regulacijskog
pravca javne prometne površine.
moraju biti udaljene najmanje 10,0 m od
stambene građevine na istoj građevnoj
čestici, odnosno 15,0 m, od stambene
građevine na susjednoj građevnoj čestici;
ako su građene od drveta te se u njima sprema
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sijeno i slama, najmanja udaljenost od
susjedne građevne čestice iznosi 5,0 m;
ako se grade od vatrootpornih materijala,
najmanja udaljenost od susjedne građevne
čestice može biti min. 1,0 m;
ako se grade na udaljenosti manjoj od 3,0 m
od granice susjedne građevne čestice, ne
smiju se prema toj građevnoj čestici graditi
otvori;
mogu se prisloniti uz granicu susjedne
građevne čestice samo ako je i susjedna
građevina iste namjene prislonjena uz tu
granicu, te u tom slučaju treba izvesti
vatrootporni zid i provesti mjere zaštite od
požara i eksplozije,
uzgoj, promet, djelatnost ili postupci koji se u
njima obavljaju ne smiju ugrožavati okoliš i
kvalitetu života na susjednim građevnim
česticama;
moraju zadovoljiti sve uvjete kojima se
postiže sigurnost od požara, eksplozija i
tehničkih akcidenata;
skladištenje i korištenje lako zapaljivih i
eksplozivnih tvari podliježe posebnim
propisima i uvjetima.

(2)
Udaljenost pčelinjaka od stambenih,
stambeno-poslovnih i gospodarskih građevina (u
kojima boravi stoka) ne može biti manja od 20,0 m.
(3)
Pčelinjaci moraju biti udaljeni najmanje 15,0
m od susjedne građevne čestice, ako su okrenuti
prema toj građevnoj čestici, a najmanje 10,0 m ako su
okrenuti u suprotnom smjeru.
(4)
Udaljenost pušnice (građevina u kojoj se
odvija proces sušenja putem temperature - sušenje
mesa) od susjedne međe ne može biti manja od 5,0 m.
(5)
Ako se pušnice grade na međi ili prislanjaju
na drugu građevinu, moraju zadovoljiti uvjete
vatrootpornosti i graditi se od vatrootpornog
materijala.

D.
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Proizvodno-poslovne i ugostiteljskoturističke (I-K-T) građevine na
zasebnoj građevnoj čestici unutar naselja
Članak 36.

Proizvodno-poslovne građevine namjene proizvodne - I2 (servisno-zanatske) ili poslovne - K1
(pretežito uslužne), K2 (pretežito trgovačke), K3
(komunalno-servisne) i T (ugostiteljsko-turističke)
mogu se graditi i na zasebnoj građevnoj čestici (bez
stambene građevine) unutar građevinskog područja
naselja (izgrađenog i neizgrađenog dijela) prema
sljedećim uvjetima:
minimalna površina građevne čestice iznosi
2
1500 m ,
izgrađenost može maksimalno iznositi 40%
površine građevne čestice (Kig = 0,4),
visina izgradnje ograničava se maksimalno
sa:
za proizvodne i poslovne građevine 14,0 m od
terena do vijenca građevine unutar koje
visine se može izvesti jedna ili više etaža,
za turističke građevine 12,0 m od kote
uređenog terena do vijenca građevine ali ne
više od P+2+Pk,
udaljenost gradivog dijela čestice do rubova
građevne čestice iznosi 5,0 m (3,0 m u
izgrađenom dijelu građevinskog područja
naselja), dok od regulacijskog pravca javne
prometne površine građevinu treba
odmaknuti za 10,0 m (5,0 m u izgrađenom
dijelu građevinskog područja naselja),
predmetna građevina treba imati direktan
pristup s javne prometne površine minimalne
širine 5,0 m,
20% površine građevne čestice treba
ozeleniti,
na građevnoj čestici koja se nalazi uz
postojeću stambenu izgradnju mora se prema
toj izgradnji osigurati tampon zelenila
najmanje širine 5,0 m,
parkirališne potrebe trebaju biti zadovoljene
na građevnoj čestici,
oblikovanje građevina moguće je izvesti s
ravnim ili kosim krovom, odnosno prema
posebnim konzervatorskim uvjetima, ako se
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nalazi u zoni zaštite kulturnih dobara,
unutar građevina nije dozvoljeno obavljanje
djelatnosti ili skladištenje materijala koji
predstavljaju
opasnost od požara ili
eksplozije odnosno mogu imati utjecaj na
okoliš (buka, zrak, tlo i dr.) iznad zakonom
dopuštene razine.

2.2.6.5. Uvjeti za zbrinjavanje otpadnih voda i tvari u
naseljima
Članak 37.
(1)
Odvodnja otpadnih voda provodi se putem
sustava javne kanalizacije (mješovitog,
polurazdjelnog i razdijelnog tipa) usmjerenog na
lokalni uređaj (uređaj "Vrbje") za pročišćavanje
otpadnih voda s gravitacijskim i tlačnim vodovima,
uključivo crpne stanice i retencijske bazene kišne
preljeve.
(2)
Rješavanje sustava javne kanalizacije
uvjetuje se prioritetno za općinsko središte Vrbje dok
će ostala naselja izgradnju kanalizacijskog sustava
rješavati kroz duži vremenski period. Za preostala
manja naselja određena je izgradnja odgovarajućih
lokalnih uređaja (malih jednostupanjskih,
mehaničko-bioloških uređaja ili nepropusnih sabirnih
jama za svaku građevinu/ građevnu česticu i u skladu
sa sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima i
propisima.

2.2.6.6. Uvjeti za udaljenost građevina od cestovnih
prometnih koridora
Članak 38.
(1)
Za građenje građevina u građevinskim
područjima uz postojeće i planirane prometnice
Prostorni plan utvrđuje najmanje dozvoljene
udaljenosti.
(2)
Udaljenost građevina od ruba koridora
cestovnog pojasa postojeće državne, županijske i
lokalne ceste utvrdit će se u postupku izdavanja
lokacijske i građevinske dozvole sukladno zakonskim
i posebnim propisima koji reguliraju predmetnu
problematiku kao i propisima o zaštiti okoliša.
(3)
Udaljenost građevine od koridora ceste šireg
značaja (županijska cesta) mora iznositi najmanje 10
m u naseljima i 20 m izvan naselja.
(4)
Udaljenost građevine od regulacijske linije
ceste užeg lokalnog značaja i prometnice unutar
naselja ne smije biti manja od:
a)

b)
(3)
Udaljenost gnojišta i gnojišnih jama od
stambenih, stambeno-poslovnih i manjih poslovnih
građevina ne može biti manja od 15,0 m, a od
građevina za snabdijevanje pitkom vodom (bunari,
cisterne, crpke, izvori i sl.) najmanje 30,0 m.

c)
d)
e)

(4)
Gnojište treba graditi kao nepropusno bez
mogućnosti ispuštanja sadržaja u okolni prostor,
visine do 0,50 m iznad konačno zaravnatog terena,
nepropusnog pokrova, predviđeno otvorima za
povremeno čišćenje i zračenje, a locirati na
minimalnoj udaljenosti od 5,0 m do susjedne međe.

Broj: 5

f)

5 m za obiteljske stambeno-poslovne
građevine, te radno-poslovne građevine i
garaže izgrađene u okviru građevne čestice
(izuzetno 3,0 m u izgrađenim dijelovima
naselja, odnosno u pravcu dvije susjedne
izgrađene građevine),
10 m za višestambene, stambene ili
stambeno-poslovne građevine,
10 m za poslovne i radno-proizvodne
građevine,
25 m za gospodarske građevine s izvorima
zagađenja;
20 m za pomoćne i ostale gospodarske
građevine (osim garaža);
1,5 - 5,0 m za garaže.

2.2.6.7. Ograda na građevnoj čestici
Članak 39.

(5)
Gnojišta se u pravilu grade iza gospodarskih
građevina, ako to lokalne prilike omogućuju, ali
obvezno na stražnjem dijelu građevne čestice iza
stambene građevine.

(1)
Ulična ograda podiže se iza regulacijske linije
u odnosu na javnu prometnu površinu. Kada se javna
cesta koja prolazi kroz građevinsko područje uređuje
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kao ulica, udaljenost vanjskog ruba ulične ograde od
osi ceste odredit će se prema posebnim uvjetima
nadležne službe za ceste, ali ne manje od 8,0 m.
(2)
Ograda se može podizati prema ulici i na međi
prema susjednim građevnim česticama pri čemu se
ograde postavljaju s unutrašnje strane međe.
(3)
Ulične ograde u pravilu su visine do 1,2 m u
kombinaciji različitih materijala (kamen, beton,
čelični profili, sa kombinacijom zelenila i dr.), ali
drugih materijala vodeći računa o lokalnom načinu
oblikovanja, te uklapanju u urbani izgled naselja.
(4)
Ograde između građevnih čestica grade se
prema mjesnim običajima, pri čemu njena visina ne
prelazi 1,8 m.
(5)
Iznimno od stavka (3) i stavka (4) ovog
članka, ograde mogu biti i više od 1,2 m odnosno 1,8
m, kada je to nužno radi pridržavanja terena (potporni
zidovi), zaštite ili zbog načina korištenja građevine i
površina (gospodarskih, športskih, rekreacijskih i
drugih), ali ne više od 2,50 m kada se moraju izvesti
kao prozračne.
(6)
Kod izvedbe ogradnih zidova veće visine od
1,80 m (radi pridržavanja većih visinskih razlika u
terenu) iste treba izvesti kaskadno s time da
maksimalna visina pojedine kaskade ne pređe 2,20 m.
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(2)
Oblikovanje uličnog poteza treba postići s
volumenima u odnosu stranica tlocrta građevine
1:1,5, te postavljanjem duže stranice paralelno s
ulicom, pri čemu sljeme građevine u pravilu prati
pružanje ulice, osim ako je zatečena izgradnja u
naselju, odnosno predmetnom dijelu naselja,
formirala potez ulice s građevinama zabatom
orijentiranim prema ulici i položajem sljemena
okomito na ulični pravac.
(3)
Krovišta treba u pravilu planirati kao kosa
(dvovodna viševodna), a pokrov treba biti uobičajen
za ovo podneblje i krajobrazna obilježja. Drugi oblici
krovišta iznimno se mogu planirati i upotrijebiti samo
za prateće i pomoćne građevine (garaže, spremišta,
radionice i sl.) odnosno dijelove stambenog i
stambeno-poslovne građevine koji se oblikuje i koristi
kao terasa iznad dijela prizemne etaže građevine.

2.2.6.9. Uređenje građevne čestice
Članak 41.
(1)
Dijelovi vanjskih prostora oko građevine
(posebno prema javnoj površini), uređivat će se kao
ukrasne zelene površine (minimalno 20% površine
građevne čestice kod građevina javne, poslovne i
proizvodne namjene), sadnjom autohtonih vrsta
zelenila, uključivo izvedbu pješačkih površina i
terasa, te kolnih prometnih površina za pristup do
građevine ili parkirališta - garaže na građevnoj čestici.

(7)
Ukoliko se nasipavanjem građevne čestice uz
njezinu granicu pojavljuje visinska razlika prema
prirodnom terenu susjedne građevne čestice veća od
1,0 m takvo nasipavanje nije dozvoljeno ako je
susjedna građevina locirana bliže od 3,0 m do granice
građevne čestice, odnosno ako se takvim radovima
mijenja stabilnost zemljišta ili prirodni tok oborinskih
voda na štetu susjedne građevne čestice / građevine.

(2)
Ograde, pergole ili brajde, terase, stepeništa,
pristupni put i potporni zidovi moraju se graditi tako
da ne narušavaju izgled naselja, pri čemu se ne smije
promijeniti prirodno ili postojeće oticanje oborinske
vode na štetu susjednih čestica i građevina.

2.2.6.8. Oblikovanje građevina

2.3.

Izgrađene strukture van naselja

2.3.1.

Razvoj i uređenje površina izvan naselja građevinsko područje izdvojene namjene

Članak 40.
(1)
Arhitektonsko oblikovanje građevine te
građevinski materijal koji će se upotrebljavati mora
biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na
okolnom prostoru, uvažavajući krajobrazne
karakateristike i vrijednosti.

2.3.1.1. Općenito
Članak 42.
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Izgrađene strukture izvan cjelina izgrađenih i
neizgrađenih dijelova naselja obuhvaćaju:

-

(1)
Strukture različite namjene čiji je razvoj i
uređenje, obzirom na veličinu površine, sadržaje,
namjenu, kapacitet i funkciju, te potrebe prometnog
pristupa, predviđen izvan naselja;

(1)
Navedene namjene (I1, I2, K1, K2, K3) mogu
se locirati kao pojedinačna ili zajednička
višenamjenska lokacija unutar ukupnog prostora
gospodarske namjene.

(2)
Građevine, koje se u skladu sa člankom 42.
Zakona o prostornom uređenju
grade izvan
građevinskog područja, moraju se projektirati, graditi
i koristiti na način da ne ometaju druga korištenja u
prostoru, te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog
okoliša i krajobraza.

(2)
Ukupni prostor za namjenu, navedenu u
stavku (1) ovog članka obuhvaća površinu od 80,16
ha smješten na četiri lokacije.

(3)
Građevne čestice na kojima postoje legalno
izgrađene pojedinačne, izdvojene stambene
građevine ili manje skupine građevina (stambenastalnog ili povremenog stanovanja, stambenoposlovna, poslovna, gospodarska,) a nisu utvrđene
kao građevinska područja, smatraju se izdvojenim
građevinskim područjem.
(4)
Na izgrađenim građevnim česticama iz
stavka (3) ovog članka mogući su zahvati prema
uvjetima iz članka 102. ovih Odredbi.

komunalno- servisna=K3)
Članak 43.

(3)
Lokacija na kojima se predviđa realizacija
gospodarske namjene jesu:
-

na području naselja BODOVALJCI,
površine 34,22 ha, namjene I1, I2, K1 i K2
na području naselja SAVSKI BOK, površine
2,94 ha, namjene K3
na području naselja VRBJE, površine 29,73
ha, namjene I1, I2, K1 i K2
na području naselja VRBJE, površine 13,27
ha, namjene K3

2.3.1.3. Iskorištavanje mineralnih sirovina
(5)
Izvan područja naselja Planom se predviđa
realizacija građevinskog područja izdvojene namjene
(prostori za izgradnju i površine za uređenje), i to:
-

proizvodna: I1 (industrijska), I2 (zanatska)
poslovna: K1 (uslužna) K2 (trgovačka), K3
(komunalno-servisna),
iskorištavanje mineralnih sirovina (ostalo šljunak)
ugostiteljsko-turistička (turističko naselje T2)
športsko-rekreacijska namjena (R)
površine infrastrukturnih koridora i
građevina (IS)
sanitarno odlagalište (OK)
groblja (G).

Članak 44.
(1)
Planom su utvrđene nove lokacije za
istraživanje mogućnosti buduće eksploatacije
mineralnih sirovina (šljunak) ukupne površine 1,43
ha, na području naselja Savski Bok, na kojima se
prethodno moraju izraditi dokumenti studije utjecaja
na okoliš (SUO).
(2)
Lokacijske dozvole za izgradnju pratećih
građevina i infrastrukture unutar eksploatacijskih
područja potrebito je temeljiti na rudarskom
elaboratu, projektu eksploatacije i studiji utjecaja na
okoliš s utvrđenim načinom sanacije prostora.

2.3.1.4. Ugostiteljsko-turistička namjena
2.3.1.2. Gospodarska namjena:
-

proizvodna (industrijska =I1, zanatska =I2)
poslovna(uslužna=K1,trgovačka=K2,

Članak 45.
(1)
Predmetni lokaliteti za razvoj ugostiteljstva i
turizma tretirani su kao područja izdvojene namjene.
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(2)
Lokalitet
sa predmetnom namjenom
površine 2,13 ha smješten je izvan naselja na
području Mačkovac s namjenom za realizaciju
turističke izgradnje - turističko naselje T2.
(3)
Uređenje ove zone ugostiteljsko-turističke
namjene (turističko naselje - T2) može se provoditi
samo uz prethodnu izradu detaljne prostorno-planske
dokumentacije (UPU), kojom će se utvrditi i detaljni
uvjeti uređenja prostora.
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2.3.1.7. Groblja
Članak 49.
(1)
Na području općine Vrbje nalazi se u
korištenju pet (5) groblja (unutar naselja Dolina,
Mačkovac, Sičice, Visoka Greda, Vrbje) koja
zadovoljavaju potrebe lokalnog stanovništva.
Locirana su pretežito na prostorima za razvoj i
uređenje izvan naselja. Djelomice su na lokacijama
ukopišta izgrađene i prateće građevine prema Zakonu
o grobljima.

2.3.1.5. Športsko-rekreacijska namjena
Članak 46.
(1)
Uređenje prostora s namjenom športskorekreacijske zone površine 5,23 ha predviđeno je na
građevinskom području izvan naselja na teritoriju
općine Vrbje, za naselja Bodovaljci površine 1,44 ha,
Dolina površine 1,08 ha, Mačkovac površina 0,64 ha,
Sičice površine 1,34 ha i Vrbje površine 0,73 ha.
(2)
Uređenje lokaliteta za šport i rekreaciju
obuhvaća potrebne zahvate oblikovanja zemljišta za
izvedbu športsko-rekreacijskih površina (igrališta,
staza i sl.), ali i izgradnju pratećih građevina nužnih za
funkciju ovih zona (ugostiteljsko-turistički,
društveni, servisno-sanitarni i drugih prateći sadržaji).

(2)
Radi potreba naselja u planskom periodu do
2015. godine Planom se osigurava ukupna površina
groblja s veličinom od 1,81 ha.

2.3.2.

2.3.2.1. Općenito
Članak 50.
(1)
Izvan građevinskih područja mogu se graditi,
u skladu s mjesnim uvjetima i prilikama, sljedeće
građevine:
a)

2.3.1.6. Površine infrastrukturnih sustava
Članak 47.

b)
c)

Ukupna površina infrastrukturnih sustava
(IS) obuhvaća prostor od 96,10 ha. Unutar navedene
površine nalaze se postojeće i planirane cestovne
komunikacije,
koridori dalekovoda, naftovoda,
plinovoda, te druge infrastrukturne građevine.

d)
e)
f)

Članak 48.
Ovim Planom predloženi koridor obilaznica
općine Vrbje (planirana županijska cesta) locirana je u
prostoru na potencijalnoj trasi, podložnoj daljnjem
istraživanju, valorizaciji i konačnom definiranju
temeljem SUO.

Gradnja izvan građevinskog područja
(naselja i izvan naselja)

g)
h)

i)

Infrastrukturne građevine (prometne,
telekomunikacijske, energetske, komunalne
itd.);
spremnici voća - povrća i klijeti
gospodarske građevine vezane uz resurse
poljoprivrednog - šumskog zemljišta, koje
služe primarnoj - stočarskoj proizvodnji i
uzgoju (farme, tovilišta, staje, peradarnici,
pčelinjaci)
staklenici, plastenici i ribogojilišta
rekreacijske, zdravstveno-rekreacijske,
zdravstveno-turističke građevine,
šumske, lovačke, lugarske i druge slične
građevine;
izletišta i skloništa za izletnike i sl.;
stambene i gospodarske građevine za vlastite
potrebe i potrebe seoskog turizma, u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
građevine namijenjene istraživanju i
eksploataciji mineralnih sirovina,
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j)
k)
l)

vojne građevine,
građevine za proizvodnju, smještaj i čuvanje
eksploziva,
benzinske postaje s pratećim sadržajima.

(2)
Građevine koje se grade izvan građevinskih
područja, a posebno iz stavka (1) točke c, d, e, h, j, k,
članka 50. moraju imati minimalnu komunalnu
opremljenost koja se sastoji od direktnog kolnog
pristupa s javne prometne površine, te osiguranja
vodoopskrbe i elektroopskrbe s javne mreže ili iz
lokalnih izvora (bunari, agregati). Unutar građevne
čestice treba biti riješeno zbrinjavanje otpadnih voda
bez negativnog utjecaja na okoliš, uz ostvarenje
zaštite od požara i eksplozije.
(3)
Izgradnja građevina opisanih u članku 50.
stavak (1) točke b, c, g, h izvan građevinskog područja
na poljoprivrednom zemljištu moguća je samo u
slučaju ako podnositelj zahtjeva za gradnju takve
građevine putem izvoda iz upisnika o upisu
poljoprivrednih proizvođača dokaže da mu je
poljoprivreda glavno ili sporedno zanimanje.
(4)
Realizacija pojedinih građevina određene
namjene, opisanih u članku 50., moguća je samo
ukoliko je osigurana sljedeća minimalna površina
poljoprivrednog zemljišta:
-

za građevine pod "b" 2,0 ha,
za građevine pod "d" 1,0 ha,
za građevine pod "c" i "h" 1,5 ha,
za građevine pod "e", "f", "g" 5,0 ha,
za ostale građevine pod "a", "i", "j", "k"
veličina potrebnog zemljišta određuje se
prema funkcionalnim potrebama i
planiranom kapacitetu u skladu s drugim
odredbama ovog Plana.
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(2)
Spremište voća-povrća i klijet mogu se
graditi kao prizemne građevine (s podrumom, ako to
proizlazi iz terenskih uvjeta), tako da njihova ukupna
2
brutto razvijena površina iznosi najviše 60,0 m , pri
čemu prostor za boravak ljudi iznosi maksimalno 20
m2, a preostali prostor koristi se isključivo kao
spremište.
(3)
Građevine iz stavka (1) ovog članka mogu se
graditi samo na građevnoj čestici koja ima direktan
pristup s javne prometne površine.

Članak 52.
(1)
Spremište (klijet) mora biti građeno u skladu
s lokalnim običajima i to:
maksimalni broj etaža iznosi podrum i
prizemlje,
kota poda prizemne etaže ne smije biti viša od
50 cm od konačne kote zaravnatog i uređenog
terena na njegovom višem dijelu;
najniža kota konačno zaravnatog i uređenog
terena ne smije biti niža od 50 cm od poda
podruma,
svjetla visina prizemlja ne može biti viša od
2,60 m, a podruma 2,40 m,
krovište građevine izvodi se kao dvostrešno s
nagibom 35-450.
(2)
Spremište (klijet) mora biti udaljeno od
granice formirane građevne čestice najmanje 3,0 m.

2.3.2.3. Gospodarske građevine (farme, tovilišta,
staje, peradarnici, pčelinjaci)

Članak 53.
2.3.2.2. Spremište voća - povrća i klijet
Članak 51.
(1)
Za potrebe realizacije spremišta voća - povrća
ili izgradnju klijeti osigurava se u okvirima
poljoprivredne površine utvrđene u članku 50. stavak
(4) ovih Odredbi građevna čestica maksimalne
površine od 5000 m2.

(1)
Izvan građevinskog područja, prema članku
50. stavak (1) točka c može se odobriti gradnja
gospodarskih građevina (farme i tovilišta, staje,
peradarnici, pčelinjaci).
(2)
Površina građevne čestice za gradnju
građevine iz stavka (1) ovog članka, formirana u
sklopu poljoprivrednog zemljišta minimalne površine
prema članku 50. stavak (4) ovih Odredbi, ne može
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2

biti veća od 5.000 m , a koeficijent izgrađenosti
građevne čestice određen je sa maksimalno Kig = 0,40
(40% površine građevne čestice).

Broj
uvjetnih
grla
20 - 50
51-80
81-100
101-150
151-200
201-300
301 i višae

(3)
Gospodarske građevine za uzgoj stoke farme
mogu se graditi na sljedećim udaljenostima od
građevinskog područja, te državnih, županijskih i
Najmanje udaljenosti

od
građevinskog
podru ja (m)
30
60
90
140
170
200
400

od drž~avne ceste
(m)

od ~upanijske
ž
ceste
(m)

od lokalne ceste
(m)

50
75
75
100
100
150
200

30
40
50
50
60
60
100

10
15
20
30
40
40
50

lokalnih cesta:
4)
Minimalni broj uvjetnih grla temeljem
kojeg se može dozvoliti izgradnja građevine
(farme) za uzgoj stoke iznosi 20 uvjetnih grla.
Vrsta ž~ivotinja
krave, steone junice
bikovi
volovi
junad 1-2 god.
junad 6-12 mjeseci
telad
krmača + prasad
tovne svinje do 6 mjeseci
mlade svinje 2-6 mjeseci
tešaki konji
srednji tešaki konji
laki konji
ž~drebad
ovce, ovnovi, koze i jarci
janjad i jarad
tovna perad prosječne tež~ine 1,5 kg
ostala tovna perad prosječne tež~ine veće
od 1,5 kg
kokošai nesilice konzumnih jaja prosječne
tež~ine 2,0 kg
ostale kokošai nesilice prosječne tež~ine
veće od 2,0 kg
nojevi

Uvjetnim grlom, u smislu ovih Odredbi,
podrazumijeva se grlo težine 500 kg (krava,
steona junica) i obilježava koeficijentom 1. Sve
vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom

1
1,5
1,2
0,7
0,5
0,25
0,55
0,25
0,13
1,2
1
0,8
0,75
0,1
0,05
0,003

Najmanji broj uvjetnih
grla
20
13
17
29
40
80
36
80
154
17
20
25
27
200
400
6667

0,006

3333

0,004

5000

0,008

2500

0,25

80

Koeficijent
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koeficijenata iz niže date tablice.
(5)
Za gospodarske građevine za uzgoj stoke
(farme), što će se graditi na građevnoj čestici
zatečenog gospodarstva, udaljenost od stambene
građevine tog gospodarstva, odnosno od zdenca ne
smije biti manja od 30 m, uz uvjet da su propisno
udaljene od ostalih građevinskih područja i građevina
prema tablici iz stavka (3) ovog članka.

Članak 54.
Lokacijskom dozvolom gospodarskih
građevina iz stavka (3) članka 53. odredit će se uvjeti i
mjere za:
prometni pristup i priključak na osnovnu
komunalnu infrastrukturu,
zaštitu okoliša temeljem odredbi ovog Plana
ili druge dokumentacije (PUO, SUO), kada je
to uvjetovano drugim propisima,
zaštitu od požara i elementarnih opasnosti;
djelotvorno sabiranje, odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda;
opskrbu vodom i energijom,
postupanje s otpadom;
sadnju zaštitnog zelenila.

2.3.2.4. Staklenici, plastenici i ribogojilišta
Članak 55.
Na poljoprivrednim površinama unutar ili
izvan građevinskih područja, mogu se graditi
staklenici, plastenici za uzgoj povrća, voća i cvijeća.

-
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Udaljenost od rubova građevne čestice iznosi
minimalno 5,0 m.
Minimalna komunalna opremljenost
građevne čestice obuhvaća:
prometni pristup
opskrbu vodom iz javne mreže ili lokalnih
izvora
priključak na elektroenergetsku mrežu ili
putem agregata
javni ili individualni sustav za evakuaciju
otpadnih i oborinskih voda.

(4)
Osim staklenika i plastenika na
poljoprivrednom zemljištu mogu se postavljati
pčelinjaci, gljivarnici i druge građevine u funkciji
obavljanja poljodjelskih djelatnosti.
(5)
Planirana ribogojilišta moguće je realizirati
samo uz osiguranje građevne čestice minimalne
2
veličine 5000 m unutar ukupnog zemljišta površine
2,0 ha. Predmetni prostor može se urediti za potrebe
navedenog uzgoja, pod uvjetom da se time ne
opterećuje ekosustav i snižava kvaliteta vode.
(6)
Djelatnosti navedene pod stavkom (1) ovog
članka moraju biti temeljene na procjeni utjecaja na
okoliš, te trajno nadzirane.
(7)
Uz prostor ribogojilišta moguće je izgraditi
prateće građevine (poslovne, ugostiteljsko-turističke,
pomoćne i sl.) s maksimalnom brutto izgrađenom
2
površinom od 200 m na minimalnoj udaljenosti 50 m
od izvorišta, dok komunalna opremljenost treba biti
kao u stavku (6) točka A članka 56. ovih Odredbi.

Plastenicima se smatraju montažne građevine
od plastične folije (PVC) koja je postavljena na
montažnoj konstrukciji od plastike, drva ili metala.

2.3.2.5. Rekreacijske, zdravstveno-rekreacijske,
zdravstveno-turističke, šumske, lovačke, izletničke i
slične građevine

Izgradnja staklenika i plastenika unutar ili
izvan građevinskih područja podliježe sljedećim
uvjetima:

Članak 56.

-

-

Maksimalna veličina građevne čestice iznosi:
2
2
5000 m izvan naselja i 2000 m unutar
naselja,
Dopustiva izgrađenost građevne čestice
iznosi Kig=40% njezine površine

(1)
Izvan građevinskog područja, a u okviru
atraktivnih krajobraznih, prirodnih, šumskih i lovnih
područja dopuštena je izgradnja građevina iz članka
50. stavak (1) točke e, f, g.
(2)
Realizacija predmetnih rekreacijskih,
zdravstveno-rekreacijskih, zdravstveno-turističkih,

Broj: 5
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šumskih, lovačkih, lugarskih, izletničkih i sličnih
građevina moguća je na građevnoj čestici minimalne
površine 5000 m 2 , smještene unutar šireg
poljoprivredno-šumskog zemljišta minimalne
veličine 5,0 ha.
(3)
Udaljenost građevine od rubova građevne
čestice iznosi minimalno 20 m.
(4)
Unutar građevina iz stavka (2) ovog članka
dopušta se za određene vrste i namjene građevina
sljedeća maksimalno ukupno izgrađena (razvijena)
brutto površina:
-

-

izletišta s ugostiteljsko-turističkim
sadržajima,
maksimalno 500 m2 ukupne brutto izgrađene
površine u građevinama (visina izgradnje P,
P+1 ili 6-8,5 m),
lugarske građevine i skloništa za izletnike,
šumske i lovačke građevine,
maksimalno 250 m2 ukupne brutto izgrađene
površine u građevinama (visina izgradnje P ili
6,0 m),

(5)
Oblikovanje ovih građevina mora biti u
potpunosti podređeno tradicionalnom - autohtonom
načinu građenja i oblikovanja građevina uz potpuno
korištenje lokalnih materijala i oblika (drvo, crijep,
kosi krov i sl.), s uklapanjem u krajobrazne
specifičnosti predmetnog područja.
(6)
Obvezna minimalna komunalna
opremljenost prostora za izgradnju predmetnih
građevina određenog sadržaja obuhvaća:
A)
·
-

-

izletišta s ugostiteljsko-turističkim
sadržajima:
prometni pristup preko javne ceste 5,0 m
širine ili odvojka širine 3,5 m s proširenjima
za mimoilaženje svakih 100 m, na ukupnoj
dužini pristupne ceste
do 500 m, sa
suvremeno obrađenim kolnikom,
vodoopskrba iz javne mreže ili lokalnih
izvora
odvodnja otpadnih voda putem lokalnog
uređaja.
priključak na energetsku ili agregat, te
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telekomunikacijsku infrastrukturu.
B)
–

–
–
-

lugarske, šumske i lovačke građevine,
uključivo skloništa za izletnike:
prometni pristup širine 3,5 m (proširenja za
mimoilaženje svakih 100 m) s
makadamskim kolnikom,
vodoopskrba iz lokalnih izvora,
priključak na energetsku mrežu ili korištenje
agregata
odvodnja otpadnih voda putem lokalnog
uređaja.

2.3.2.6. Stambene i gospodarske građevine za vlastite
potrebe i potrebe seoskog turizma u funkciji
obavljanja poljoprivredne djelatnosti
Članak 57.
(1)
Građevine iz članka 50. stavak 1 točka h
mogu se graditi izvan građevinskog područja na
građevnoj čestici minimalne površine 5000 m2,
smještene unutar šireg poljoprivrednog zemljišta
minimalne veličine 2,5 ha.
(2)
Dopuštena visina izgradnje građevina
ograničava se na P+1, maksimalne visine 8,50 m od
terena do vijenca građevine, dok se izgrađenost
građevne čestice ograničava na maksimalno 40%
površine (koeficijent Kig = 0,40), pri čemu se
izgrađeni prostor za potrebe stanovanja i seoskog
2
turizma limitira s maksimalno 500 m brutto
izgrađene površine.
(3)
Kapacitet građevina ograničen je na najviše
dvije stambene jedinice (stana) i 5 turističkih jedinica
(5 soba-10 kreveta), vezano uz djelatnost seoskog
turizma uključivo i manji ugostiteljski prostor.
Udaljenost građevine od rubova građevne čestice
iznosi minimalno 10 m.
(4)
Oblikovanje ovih građevina, kao i minimalna
komunalnu opremljenost treba provesti u skladu sa
člankom 56. stavak (5) i (6).

Članak 58.
(1)

Građevine obuhvaćene člankom 56. i 57.
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mogu prema lokalnim i terenskim uvjetima izgraditi
podrum i potkrovlje, koji se namjenski koriste u
okviru proširenja opće namjene građevine.
(2)
U sklopu građevne čestice građevine iz
stavka (1) ovog članka može se provesti uređenje
otvorenih prostora u formi površina za rekreaciju
(manja igrališta - tenis, košarka, rukomet, boćanje i
sl.), uređenih otkrivenih ili natkrivenih terasa, bazena
i vrtno-tehnički uređenih parkovnih prostora.
2.3.2.7. Građevine za istraživanje i eksploataciju
mineralnih sirovina, vojne građevine i
građevine za smještaj i čuvanje eksploziva

-

-

-

Članak 59.
A.
Građevine za istraživanje i eksploataciju
mineralnih sirovina (šljunak)
-

B.

Istraživanje i eksploatacija mineralnih
sirovina ovim se Planom usmjerava na
lokaciju Savski Bok.
Korištenje i uređivanje prostora provodi se
prema članku 65. ovih Odredbi

Građevine za proizvodnju, smještaj i čuvanje
eksploziva

(3)
Lokacije za proizvodnju, smještaj i čuvanje
eksploziva ograničavaju se s maksimalnom količinom
eksploziva do 1000 kg. Lokacija ovih građevina treba
biti udaljena minimalno 1,0 km od najbliže izdvojene
zone izgradnje, odnosno 2,0 km od najbližeg naselja.
Izgradnja građevina provodi se na komunalno
opremljenom zemljištu (vodovod, elektrika i pristupni
put), temeljem posebnih uvjeta za zaštitu od požara i
eksplozije utvrđenih od nadležne policijske uprave.

2.3.2.8. Benzinske postaje s pratećim sadržajima
Članak 60.
(1)
U skladu sa člankom 71, stavak (5), ovih
Odredbi predmetne građevine mogu se graditi uz
osiguranje sljedećih minimalnih uvjeta:
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površina građevne čestice iznosi 2000 m2
maksimalna izgrađenost iznosi 10 %
građevne čestice, ali ne više od 200 m2 ukupne
brutto razvijene površine u građevinama bez
obzira na veličinu građevne čestice, osim za
prometno-uslužne građevine uz autocestu i
priključnu cestu na potezu čvor Vrbje
(autocesta) i državnu cestu D-50 i D-25,
maksimalna visina građevina iznosi 4,0 m od
terena do vijenca, dok se nadstrešnica iznad
otvorenog prostora može izvesti do visine 6,0
m (visina od terena do gornje rubne plohe)
minimalna udaljenost građevine
nadstrešnice, pumpi i rezervoara od ruba
građevne čestice iznosi 1,0 m, a do javne
prometne površine 3, 0 m.

(2)
Prometna se površina izvodi sa suvremenim
kolnikom uz minimalno osiguranje priključka na
mrežu elektroopskrbe, vodoopskrbe iz javne mreže ili
lokalnih izvora, te odvodnje otpadnih voda putem
posebne građevine sabirne jame bez mogućnosti
upuštanja u teren, a oborinske vode treba prije
upuštanja u cestovne jarke provesti kroz pjeskolov i
separator ulja masti.
(3)
Otvoreni prostor benzinske postaje treba
vrtno-tehnički urediti i ozeleniti na način da se ne
smanjuju prometno-tehnički i sigurnosni uvjeti
(vidljivost preglednost).

3.

UVJETI SMJEšTAJA GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI

3.1.

Gospodarske djelatnosti unutar područja
naselja
Članak 61.

(1)
Uvjeti izgradnje gospodarskih djelatnosti
unutar građevinskih područja naselja (manji
poslovno-proizvodni sadržaji tipologije I1-I2-K1K2-K3 ograničene veličine do maksimalno 500 m2
brutto razvijene površine), zajedno sa stambenom
namjenom (stambeno-poslovne i poslovno-stambene
građevine) opisani su u člancima 24, 25, 26, 36, 37, 38
i 39. ovih Odredbi.
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(2)
Izgradnja gospodarskih djelatnosti bez
stanovanja na zasebnim građevnim česticama unutar
naselja tipologije I1-I2-K1-K2-K3 s brutto
izgrađenom površinom većom od 500 m2, realizira se
prema uvjetima iz članka 63. ovih Odredbi.

3.2.

Gospodarske djelatnosti izdvojene
namjene izvan naselja

3.2.1.

Općenito

-

Članak 62.

-

(1)
Prostornim planom utvrđena su građevinska
područja izdvojene namjene za razvoj i uređenje izvan
naselja koja obuhvaćaju:

-

I.

Područja za građenje:

a)

površine proizvodnih ili zanatsko-servisnih
(I2) uključivo poslovnih, trgovačkih,
uslužnih, skladišnih i sličnih (K1,K2,K3)
namjena;
površine za razvoj ugostiteljsko-turističke
namjene (T2).

b)

-

-

II.

Područja za uređenje
Prostori eksploatacije mineralnih sirovina
(Ex)
Prostori za sportsko-rekreacijske aktivnosti
(R)

-

I.

GRAĐEVINSKA PODRUČJA
IZDVOJENE NAMJENE

-

3.2.2.

Gospodarske djelatnosti I1, I2, K1, K2,
K3.

-

c)
d)

Članak 63.
(1)
U građevinskim područjima izdvojene
namjene iz stavka (1.a) članka 62. koja su predviđena
Prostornim planom, mogu se graditi građevine prema
sljedećim uvjetima :
dozvoljeno je građenje isključivo onih
građevina čija djelatnost neće ugrožavati
okoliš;

-

-
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sve građevine moraju biti tako građene da se
spriječi izazivanje požara, eksplozije,
ekoakcidenta;
na građevnoj čestici treba osigurati
protupožarni put i priključak do izgrađene
javno prometne površine (ukoliko nije
locirana uz postojeću javnu prometnu
površinu) minimalne širine kolnika tog
priključka od 6,0 m
na građevnoj čestici ili uz javnu prometnu
površinu potrebno je osigurati prostor za
parkiranje vozila;
minimalna veličina građevne čestice za
namjenu I1-I2 i K1-K2-K3 iznosi 2000 m2,
ukupna tlocrtna zauzetost građevne čestice
može iznositi max. 40% (koeficijent
izgrađenosti Kig=0,4), a minimalno 10%
(koeficijent 0,1) površine građevne čestice,
visina proizvodne (I1 I2) građevine može
biti najviše 14,0 m od terena do vijenca
objekta unutar koje se može izvesti jedna ili
više etaža,
visina poslovne (K1 K2 K3) građevine
može iznositi i do 14,0 m od terena do vijenca
građevine, unutar koje visine se može izvesti
jedna ili više etaža,
unutar naprijed ograničene visine građevine
se mogu realizirati s podrumom ili
potkrovljem (mansardom),
iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces,
dio građevine (do 50% ukupne tlocrtne
površine), može biti i viši od navedenog u
prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.), ali ne
viši od 25,0 m,
visina krovnog nadozida kod građevine s
najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20
m iznad stropne konstrukcije;
gornji rub stropne konstrukcije podruma
može biti najviše 1,5 m iznad kote konačno
uređenog terena;
krovišta mogu biti kosa, ravna ili bačvasta;
oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te
nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s
namjenom, funkcijom, te suvremenim
oblikovanjem industrijskih-poslovnih
građevina,
najmanje 20% površine građevne čestice
potrebno je ozeleniti,

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 606
-

najmanja udaljenost građevine od međa
susjednih građevnih čestica iznosi 10,0 m;
pri planiranju, projektiranju, te odabiru
tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u
gospodarskim zonama, uvjetuju se Zakonom
propisane sigurnosne mjere, te mjere za
zaštitu okoliša.

(2)
Utvrđivanje uvjeta za izgradnju unutar
predmetnih područja iz stavka (1). točka a članka 62.
za gospodarske zone Vrbje 1, Savski Bok te
Bodovaljci, moguće je samo na temelju Urbanističkog
plana uređenja (UPU).
3.2.3.

Gospodarske djelatnosti: ugostiteljskoturistička namjena
Članak 64.

(1)
Izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke
namjene ostvaruje se uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
-

-

-

Veličina građevne čestice, ovisno o tipu
ugostiteljsko-turističke građevine iznosi
minimalno 2500 m2,
Izgrađenost građevne čestice ograničava se
obzirom na tipologiju izgradnje sa:
za namjenu - turističku s maksimalno 30%
površine građevne čestice,
Minimalno 30% građevne čestice treba biti
uređeno kao ukrasna zelena površina.
Visine građevina ograničavaju se s
maksimalno P+1+PK odnosno 9,50 m od
terena do vijenca građevine.
Navedene zone ugostiteljsko-turističke
namjene trebaju imati osiguran direktni
pristup s javne prometne površine ili
odvojak minimalne širine kolnika za
dvosmjerni promet od 6,0 m i jednostrani
pločnik širine 1,50
m
uz osiguranu
vodoopskrbu (iz javne mreže ili lokalnih
izvora), elektroopskrbu, vezu na s u s t a v e
javnih telekomunikacija te provedeno
zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda u
sklopu građevne čestice.

(2)
Uređenje prostora turističke zone Mačkovac
provodi se temeljem Urbanističkog plana uređenja
(UPU).
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II.

PODRUČJA ZA UREĐENJE

3.2.4.

Prostori eksploatacije mineralnih sirovina
Članak 65.

(1)
Eksploatiranje mineralnih sirovina (šljunak)
na području općine Vrbje (potencijalni prostori za
eksploataciju nakon prethodnih istraživanja-naselje
Savski Bok) vremenski je ograničena djelatnost, koja
mora biti usmjerena na privođenje prostora konačnim
i za okoliš prihvatljivim namjenama.
(2)
Lokacija za istraživanje i eksploataciju mora
biti najmanje 100 m zračne linije udaljena od
utvrđene granice naselja i izgrađenih stambenih
građevina ugostiteljsko-turističkih i športskorekreacijskih područja.
(3)
Za utvrđivanje načina uređenja i završne
sanacije eksploatacijskog polja na kojem se provodi
eksploatacija kamena na području općine Vrbje,
izradit će se potrebna prostorno-planska i tehnička
dokumentacija, pri čemu se sanacija može provesti
biološkom rekultivacijom.

3.2.5.

Prostori za sportsko-rekreativne
aktivnosti

Članak 66.
(1)
Zone sportsko-rekreativne namjene
smještavaju se u prostoru kao izdvojena uređena
područja ili unutar pojedine druge namjene
(prvenstveno ugostiteljstvo i turizam) kao njezin
sastavni dio.
(2)
Izdvojena uređena sportsko-rekreativna
područja planirani su na prostorima naselja Vrbje,
Bodovaljci, Dolina, Mačkovac, Sičice.
(3)
U sklopu zona sportsko-rekreativne namjene
mogu se graditi potrebni prateći i pomoćni prostori
(ugostiteljstvo, klupske prostorije, garderobe,
spremišta, sanitarije i sl.) te isti, bez obzira na veličinu
građevne čestice, mogu zauzeti do 500 m2 brutto
izgrađene površine, visine maksimalno P+M ili 6,0 m
od terena do vijenca građevine.
(4)
Prometno-komunalna opremljenost
sportsko-rekreativnih zona obuhvaća izgradnju
priključnog puta širine min. 6,0 m do javne prometne
površine te osiguranje elektroopskrbe i
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telekomunikacijskih veza iz javne mreže, dok se
vodoopskrba rješava iz lokalnih izvora ili javne
mreže. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda rješava
se vlastitom građevinom i kanalizacijskom mrežom u
sklopu građevne čestice.
4.

4.1.

UVJETI SMJEšTAJA DRUšTVENIH
DJELATNOSTI
Općenito

-
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poslovnih građevina, treba biti najmanje 10,0
m, a od manjih poslovnih i gospodarskih
građevina s izvorima zagađenja najmanje
50,0 m;
građevine trebaju biti sigurne od požara,
elementarnih i drugih opasnosti.

(2)
Maksimalni koeficijent izgrađenosti
građevne čestice za građevine društvenih sadržaja
može iznositi najviše Kig = 0,20 ili 20% površine
građevne čestice.

Članak 67.
(1)
Prostornim planom utvrđuje se smještaj
građevina za sadržaje društvenih djelatnosti i javnih
službi, unutar utvrđenih izgrađenih i neizgrađenih
dijelova građevinskih područja na površinama
predviđenim za razvoj i uređenje naselja.
(2)
Izvan građevinskih područja moguća je samo
sanacija, adaptacija i rekonstrukcija postojećih
građevina i sadržaja društvenih djelatnosti ukoliko su
izgrađeni legalno.

4.2.

Uvjeti za izgradnju građevina društvenih
djelatnosti
Članak 68.

(1)
Građevine i sadržaji društvenih djelatnosti
mogu se graditi pod sljedećim uvjetima:
minimalna veličina građevne čestice iznosi
2000 m2 ,
građevna čestica na kojoj će se graditi treba se
nalaziti uz već izgrađenu javno-prometnu
površinu širine kolnika najmanje 5,0 m i
obostranog pješačkog hodnika 1,5 m,
na građevnoj čestici ili uz javno-prometnu
površinu treba osigurati prostor za parkiranje
potrebnog broja vozila, prema članku 74.
ovih Odredbi,
udaljenost građevine sa sadržajima
društvenih djelatnosti od rubova građevne
čestice iznosi minimalno 10 m, a od granice
prema javnoj prometnoj površini minimalno
20 m,
udaljenost građevine: škole, dječjeg vrtića i
jaslica od drugih stambenih, stambeno-

(3)
Građevna čestica građevine društvenih
djelatnosti treba biti ozelenjena, a najmanje 40%
njezine površine treba hortikulturno urediti, koristeći
autohtoni biljni materijal.
(4)
Građevine društvenih djelatnosti mogu se
graditi najviše do visine P+1+PK (prizemlje + jedna
etaža i potkrovlje), a prema potrebi i s podrumom,
odnosno maksimalno 9,0 m od najniže kote uređenog
terena uz građevinu do vijenca građevine, pri čemu
visina vjerskih građevina može biti i veća.
(5)
Građevine društvenih djelatnosti mogu se
iznimno (radi ekonomičnosti objedinjavanja većeg
broja sadržaja) na području središnjih naselja
glavnog i lokalnih središta graditi najviše do visine
P+2 (maksimalno 13,0 m od najniže kote uređenog
terena uz građevinu do vijenca građevine), uključivo
podrum i potkrovlje.
(6)
Na prostorima unutar gušće izgrađenog
urbanog područja glavnog središnjeg naselja - općine
Vrbje gradnja građevina društvenih djelatnosti
prilagođava se stvarnim mogućnostima prostora,
okolnoj izgrađenosti i ambijentu zbog interpolacije u
izgrađeno tkivo gradskog područja, pa se oblik i
veličina građevne čestice za ove sadržaje u pravilu
određuje urbanističkim ili detaljnim planom uređenja.
U tom slučaju minimalna površina građevne čestice
može iznositi 1000 m2, maksimalni koeficijent
izgrađenosti može biti Kig = 0,6 ili 60% površine
građevne čestice, uz maksimalnu visinu građevine do
P+2 ili 13,0 m, ovisno o okolnim kontaktnim
građevinama /građevnim česticama, s udaljenostima
građevine minimalno 5,0 m do svih rubova građevne
čestice.
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(7)
Građevine društvenih djelatnosti moraju biti
vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati lako
zapaljive ili eksplozivne tvari.
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letjelište (kao površina infrastrukturnih sustava
županijskog značaja) na području općine Vrbje
naselje Bodovaljci površine 7,05 ha.
Članak 70.

5.

UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA
ILI TRASA I POVRŠINA PROMETA I
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH
SUSTAVA

5.1.

Prometni koridori i površine
Članak 69.

(1)
Prostornim su planom na kartografskom
prikazu:
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I
MREŽE PROMET utvrđene trase, koridori i površine
za cestovni, riječni i zračni promet, te potrebne prateće
građevine.
(2)
Prema Prostornom planu Brodsko-posavske
županije ovim Planom osigurava se koridor
županijske ceste obilaznice naselja Vrbje.
(3)
Prostornim planom utvrđeni su koridori i
građevine vezano uz pravce državnih, županijskih,
lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine
Vrbje.
(4)

(1)
Prometni koridori trasa županijskih i lokalnih
cesta moraju biti tako uređeni, da se stambena naselja
s kojima graniče (ili kroz koja prolaze), zaštite od
nepovoljnih utjecaja (buka, ispušni plinovi, i sl.).

Prostornim planom utvrđen je koridor za

Značaj (rang) javne prometnice

1. }Županijske ceste
2. Lokalne ceste

(2 trake)
(2 trake)

(2)
Planom predloženi novi koridori
predstavljaju plansku podlogu za daljnja istraživanja i
utvrđivanje konačnog (detaljnog) položaja trase kroz
izradu SUO i druge plansko-projektne dokumentacije.

Članak 71.
(1)
Prostorni plan utvrđuje i određuje izgradnju
novih i rekonstrukcije postojećih županijskih i
lokalnih cesta sa ciljem poboljšanja ukupne cestovne
mreže i prometnih uvjeta na području općine Vrbje.
(2)
Prostorni plan utvrđuje dopunu prometne
mreže potrebnom rekonstrukcijom postojećih i
izgradnjom novih dionica nerazvrstanih cesta.
(3)
Širine zaštitnih koridora županijskih i
lokalnih cesta utvrđene su prema tablici:

Minimalna šairina koridora (cestovnog i zašatitnog
pojasa) u m
U naselju
Izvan naselja
5+10+5 m
15+10+15 m
3 (5)+8+3(5) m
10+8+10 m
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(4)
Kod prolaza županijske ili lokalne ceste kroz
gusto izgrađeno građevinsko područje naselja širina
koridora se smanjuje, te za 2 vozne trake ne može biti
manja od 14,0 m (3+8+3m)
(5)
Ako se izdaje lokacijska dozvola za građenje
građevina i instalacija na javnoj cesti ili unutar
zaštitnog pojasa javne ceste potrebno je ishoditi
posebne uvjete Hrvatske ili Županijske uprave za
ceste.
(6)
Nove nerazvrstane ceste u naseljima uvjetuju
se sa minimalnim profilom 6,5 m (5,0 m kolnik i 1,5 m
jednostrani pješački pločnik) dok se postojeće
zadržavaju sa zatečenim profilom koji za dvosmjerni
promet treba osigurati širinu kolnika od min. 5,0 m, a
za jednosmjerni minimalno 3,5 m.

Članak 72.
(1)
Sve javne prometne površine unutar
građevinskog područja na koje postoji neposredan
pristup s građevnih čestica, ili su uvjet za formiranje
građevne čestice, moraju se projektirati, graditi i
uređivati na način da se omogućuje vođenje
komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na
sistem javnih prometnica.
(2)
Prilaz s građevne čestice na javnu prometnu
površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava javni
promet.
(3)
Unutar i uz koridore prometnica županijske i
lokalne razine, kao i nerazvrstanih cesta mogu se
izgrađivati prateće uslužne građevine za potrebe
prometa. To se odnosi na benzinske postaje i prateće
sadržaje (servisi, ugostiteljstvo i sl.), ali ne obuhvaća
ugostiteljsko-turističke građevine. Navedene prateće
uslužne građevine moguće je graditi i izvan
građevinskog područja. Predmetna izgradnja i
uređivanje prostora realizira se prema smjernicama iz
članka 60. ovih Odredbi, uz prethodnu suglasnost
mjerodavne institucije koja vodi brigu o predmetnoj
problematici. Prilikom projektiranja realizacije takve
lokacije treba primijeniti sve Zakonom predviđene
uvjete zaštite okoliša i prometno-sigurnosna pravila,
uključivo zaštitu od požara i eksplozije.
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Članak 73.

(1)
Lokacijskom dozvolom za građevinu
određene namjene utvrđuje se potreba osiguranja
parkirališnih ili parkirališno-garažnih mjesta za:
javna, teretna i osobna vozila.
(2)
Parkiranje i garažiranje vozila rješavat će se
na građevnim česticama unutar pojedinih namjena, ili
dijelom u neposrednoj blizini građevne čestice na
javnim površinama, određenim za tu namjenu.
(3)
Gradnja parkirališno-garažnih mjesta određ
uje se okvirnim normativom koji se koristi za
dimenzioniranje prostora za promet u mirovanju,
vezano uz namjenu i kapacitet prostora (prema broju
korisnika ili na 1000 m2 izgrađene površine), te uz
primjenu prosječnog stupnja motorizacije od 300
2
vozila na 1000 stanovnika. Tako na svakih 1000 m
niže navedene namjene građevine, potrebno je
orijentaciono (minimalno) osigurati:
-

Obiteljske stambene građevine 1 mjesto / 1
stambena jedinica
Višestambene građevine 15 mjesta/1000 m2
BRP
Poslovni prostori uz stanovanje20
2
mjesta/1000 m BRP
2
Industrija i zanatstvo10 mjesta/1000 m BRP
Škole (za nastavnike i učenike)5 mjesta/1000
2
m BRP
2
Športska igrališta i dvorane40 mjesta/1000 m
BRP
Uredi i sl.15 mjesta/1000 m2 BRP
Trgovine i uslužni sadržaji20 mjesta/1000 m2
BRP
Kulturni, vjerski i društveni sadržaji
40 mjesta/1000 m2 BRP
2
Lokalni centri 20 mjesta/1000 m BRP
Ugostiteljstvo20 mjesta/1000 m2 BRP

Članak 74.
Uređenje javnih parkirališta u centralnoj zoni
naselja Vrbje definirat će se u okviru UPU-a Vrbje.
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Članak 75.

(1)
Na dijelovima gdje ceste ulaze u
većizgrađenu zonu naselja (građevine, javne površine
i sadržaji) mora se osigurati razdvajanje pješaka od
prometnih površina za vozila, gradnjom nogostupa ili
trajnim oznakama na kolovozu i zaštitnim ogradama.
(2)
Površine za kretanje pješaka moraju biti
dovoljne širine (na glavnim pravcima kretanja i u
glavnom centru širine 2,0 2,5 m), u pravilu ne uže od
1,50 m. Iznimno u vrlo skučenim uvjetima mogu biti i
uže, ali ne manje od 1,2 m. Kad su površine za kretanje
pješaka uže od 1,5 m u njih se ne smiju postavljati
stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke
koje otežavaju kretanje pješaka.
(3)
U cilju unapređenja kvalitete življenja urbani
prostor će se uređivati na način da se za sve građane,
bez obzira na dob i vrstu poteškoća u kretanju, osigura
nesmetan pristup javnim građevinama, javnim
površinama, sredstvima javnog prijevoza i sredstvima
javnog komuniciranja. U provedbi plana primjenjivat
će se propisi, normativi i europska iskustva u svrhu
smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja
nastajanja novih urbanističko arhitektonskih barijera.

Infrastrukturni sustavi

5.2.1.

Općenito

telekomunikacijske mreže;
na sustav površinske odvodnje cesta
priključuju se odvodnje s krovnih ploha i s
površina prilaza stambenih i javnih
građevina.

(3)
Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat će
se u skladu s Prostornim planom te programima i
projektima pravnih osoba s javnim ovlastima
(komunalna poduzeća i dr.).
(4)
Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu
se izvoditi po fazama realizacije, s time da svaka faza
mora činiti funkcionalnu cjelinu.
(5)
Prikazani infrastrukturni sustavi
predstavljaju samo programsku smjernicu za daljnju
razradu u cjelovitim studijama ili projektima
pojedinog segmenta komunalne infrastrukture.
Ukoliko se prilikom izrade studija ili detaljnijih
projektnih rješenja postignu tehnički i ekonomski
povoljnija i prihvatljivija rješenja, ista će se
primijeniti u daljnjoj realizaciji, bez obzira na
utvrđeni položaj trase i profil cjevovoda definiran
ovim Planom.

5.2.2.
5.2.

Broj: 5

Vodoopskrba
Članak 77.

Članak 76.
(1)
Prostorni plan u kartografskim prikazima:
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, određuje trase
sustava infrastrukture, trase glavnih vodova, te
položaj osnovnih građevina.

-

(2)
Vodovi mreže infrastrukture u naseljima
polažu se prema načelu:
-

-

-

u gabaritu ceste smještava se tzv. fiksna
infrastruktura: odvodnja otpadnih i
oborinskih voda;
ispod nogostupa i u zaštitnom neizgrađenom
zelenom pojasu smještavaju se instalacije
vodovodne i hidrantske mreže (prema
uvjetima komunalnog poduzeća);
vodovi elektroopskrbe odvajaju se od

-

-

Situacijsko rješenje mreže vodoopskrbe
definirano je na kartografskom prikazu br.
2.1. Prostornog plana - Vodnogospodarski
sustav mj. 1:25000.
Prostorni plan određuje priključenje svih
naselja i građevina općine Vrbje na javnu
vodovodnu mrežu, kao cjelovitog
vodoopskrbnog sustava općine povezanog u
budućnosti preko magistralnog (regionalnog)
vodovoda.
Magistralni vodovi lokalne vodovodne
mreže, kod radova rekonstrukcije ili kod
polaganja novog dijela mreže, ukapaju se
najmanje 120 cm ispod površine tla i izvode s
minimalnim profilom ¨ 160-200 mm, lokalna
mreţa ¨ 100-160 mm, a prema uvjetima
nadležnog komunalnog poduzeća.
Uz javne prometnice izvodi se mreža
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-

nadzemnih hidranata. Najveća
međuudaljenost protupožarnih hidranata
iznosi 80 metara, a najmanji presjek dovodne
priključne cijevi iznosi 100 mm.
Veći korisnici prostora gospodarske namjene,
na građevnim česticama većim od 2.000 m2,
grade zasebne interne vodovodne mreže s
uređajima za protupožarnu zaštitu.

(6)
Sva izvorišta štite se zaštitnim područjem
utvrđenim ovim Planom u radijusu minimalno 500 m
u okviru kojeg nije dopuštena izgradnja građevina niti
drugi zahvati u prostoru koji mogu imati negativan
utjecaj na izvorište.

5.2.3.

Odvodnja
Članak 78.

(1)
Prostornim planom - kartografski prikaz br.
2.1. Vodnogospodarski sustav - odvodnja utvrđen je
sustav te način odvodnje i sabiranja otpadnih voda.

Članak 79.
(1)
Oborinske vode iz stambenih naselja, zona
gospodarske namjene i s prometnih površina
sakupljaju se u sustav javne (razdjelne, polurazdjelni
ili mješovite) kanalizacije i odvode se prema
uređajima za čišćenje (separator i založnice) odnosno
ispuštaju u lokalne vodotoke (kod razdjelnih i
polurazdjelni sustava).
(2)
U manjim naseljima veličine ispod 500
stanovnika, oborinske odvodnja rješava se cestovnim
jarcima povezanim s lokalnim vodotocima.
(3)
Utvrđivanje lokacijskih dozvola za sustave iz
članka 79. i 80. temelji se na urbanističkom planu
uređenja naselja i na urbanističkom planu uređenja za
zone gospodarske namjene, a navedene zahvate
izgradnje mreže odvodnje u periodu do izrade detaljne
prostorno planske dokumentacije moguće je
realizirati na osnovu lokacijske dozvole temeljene na
posebnim uvjetima građenja nadležnih tijela državne
uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima te idejnim
projektom i ovim Odredbama.

(2)
Za područje općine Vrbje određeni su različiti
sustavi odvodnje otpadnih i oborinskih voda za
pojedina naselja i područja (razdjelni, polurazdjelni i
mješoviti)
(3)
Otpadne vode naselja rješavaju se izgradnjom
kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje
prvenstveno za gušće naseljena i gospodarski
razvijenija područja, dok se područja drugih naselja
rješavaju u kasnijem postplansko periodu, kako je to
opisano u članku 37. ovih Odredbi.
(4)
Daljnjim detaljnijim istraživanjima sustava
odvodnje definirati će se konačno rješenje za područja
općine Vrbje, te za izdvojena gospodarska područja
/I2, K1, K2, K3, T2/ (trase i profili cjevovoda, crpne
stanice, kapacitet i lokacija uređaja za pročišćavanje
te recipijent). U preostalim naseljima izvode se
individualni pojedinačni uređaji za prikupljanje
otpadnih voda (sabirne jame) locirani uz svaku
pojedinu građevinu.
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Članak 80.
(1)
Upuštanje industrijskih i tehnoloških
otpadnih voda u sustav javne kanalizacije uvjetuje se
njihovom predobradom na mjestu nastanka do razine
kućne otpadne vode (pročišćavanje od ulja i masti,
kiselina, lužina i opasnih tekućina).
(2)
Priključenje na sustav javne kanalizacije se
izvodi putem revizijskih i priključnih okana.
(3)
Odvodnja s prostora eksploatacijskih polja
(otpadna ulja, nafta i derivati, aditivi i sl.) rješava se
zasebno nepropusnim sabirnim jamama. Rješenje se
utvrđuje na temelju projekta odvodnje, u sklopu
ukupnog projekta eksploatacije u skladu s uvjetima
zaštite okoliša.

5.2.4.
(5)
Daljnje istraživanje detaljnog rješenja mreže
odvodnje provest će se i na nižoj planskoj razini
prilikom izrade UPU-a Vrbje.

Elektroopskrba
Članak 81.

(1)

Prostorni plan općine Vrbje utvrđuje
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energetske potrebe, mrežu i način opskrbe
električnom energijom svih naselja, zona
gospodarske namjene i javne rasvjete.

5.2.5.

(2)
Prostornim planom se trase tranzitnih zračnih
dalekovoda napona 110 i 35 kV zadržavaju u okviru
postojećih koridora.

(1)
Prostorni plan u kartografskom prikazu br. 2
utvrđuje energetski sustav u dijelu koji se odnosi na
cijevni transport nafte, te mrežu naftovoda unutar
područja općine Vrbje.

(3)
Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih
elektroenergetskih građevina (dalekovodi 10/20 kV i
transformatorske stanice) kao i kabliranje vodova
visokog napona na prolazu kroz građevinska područja
naselja određuje se lokacijskim dozvolama prema
rješenjima Prostornog plana i urbanističkih planova
uređenja, odnosno detaljnih planova uređenja naselja ,
uključivo utvrđene uvjete HEP-a.
(4)
Prostorni plan određuje zaštitne koridore za
buduće zračne elektroprijenosne uređaje i to kako
sljedi:
-

-

dalekovod 110 kV - postojeća
trasa...................................koridor širine 20
metara
dalekovod 35 kV - postojeća
trasa........................... koridor širine 20
metara.

Cijevni transport nafte
Članak 83.

(2)
Planom se omogućava razvitak magistralnih
naftovoda za međunarodni transport i magistralnih
naftovoda te posebnih projekata i studija kojima se
utvrđuju uvjeti za lokaciju i izgradnju predmetnog
planskog sustava.
(3)
Naftovodna mreža unutar predmetnog
područja utvrđena je temeljem smjernica "Strategije i
programa prostornog uređenja Republike Hrvatske",
te Prostornog plana Županije s konceptualno orijentacijski utvrđenom trasom naftovoda paralelno
uz postojeći koridor autoceste Zagreb-Lipovac.
(4)
Uvjeti za izgradnju naftovodne mreže
obuhvaćaju potrebne sigurnosne udaljenosti od
građevina, prometne i druge komunalne
infrastrukture, u skladu s važećim propisima (zakoni
i pravilnici).

(5)
Isključuje se građenje novih građevina u
koridoru dalekovoda, osim iznimno, a na temelju
uvjeta koje utvrđuje HEP.

(5)
Ovim Planom utvrđuje se poseban zaštitni
koridor uz trasu naftovoda sa širinom od min. 100 m.

(6)
Prostor u koridoru iz stavka (4) ovog članka
mora biti tako uređen da se spriječi moguća pojava
požara.

5.2.6.

Članak 82.
(1)
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.)
(2)
Uvjeti uređenja za javnu rasvjetu utvrđuju se
lokacijskom dozvolom, a u posebnim slučajevima
centralne zone naselja, na temelju rješenja izrađenih
prema uvjetima HEP-a i nadležnih komunalnih
poduzeća.

Cijevni transport plina
Članak 84.

(1)
Prostorni plan u kartografskom prikazu br. 2
utvrđuje energetski sustav u dijelu koji se odnosi na
cijevni transport plina, te mrežu plinovoda unutar
područja općine Vrbje.
(2)
Planom se omogućava razvitak magistralnih i
lokalnih distributivnih plinovoda temeljem ovog
Plana te posebnih projekata i studija kojima se
utvrđuju uvjeti za lokaciju i izgradnju predmetnog
planskog sustava.
(3)
Plinska mreža unutar predmetnog područja
utvrđena je temeljem smjernica “Strategije i programa
prostornog uređenja Republike Hrvatske” te
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Prostornog plana Županije s konceptualno
orijentacijski utvrđenom trasom plinovoda paralelno
uz postojeće koridore dalekovoda i okvirnom
dimenzijom planiranog plinskog sustava sa 50/70
BAR-a
(4)
Uvjeti za izgradnju plinske mreže, mjernoredukcijskih stanica, gradnju lokalnih mreža
plinovoda obuhvaćaju potrebne sigurnosne
udaljenosti od građevina, prometne i druge
komunalne infrastrukture, u skladu s važećim
propisima (zakoni i pravilnici).
(5)
Ovim Planom utvrđuje se potreban zaštitni
koridor uz trasu plinovoda sa širinom od minimalno
2x30 m.

5.2.7.
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(6)
Izgradnja mreže i građevina
telekomunikacijskog sustava iz ovog članka
određuje se lokacijskom dozvolom na temelju
Prostornog plana u skladu s važećim zakonskim
propisima (zakon i pravilnik) koji reguliraju izgradnju
TK građevina i mreže, te utvrđenih uvjeta od HT i
HTV.
(7)
Ovim Planom se
omogućava daljnja
izgradnja sustava mobilne telefonije pri čemu se
bazne stanice s rešetkastim antenskim stupom mogu
graditi samo izvan građevinskog područja na
minimalnoj udaljenosti 100 m od njegovog ruba.
Unutar naselja se infrastruktura mobilne telefonije
može graditi samo u formi manjih krovnih ili
potkrovnih antena, odnosno na stupovima javne
rasvjete ili fiksne telefonije.

Pošta i telekomunikacije
5.3.

Komunalne građevine
i montažnodemontažne građevine (kiosci)

5.3.1.

Komunalne građevine kamionski terminal

Članak 85.
(1)
Prostorni plan - kartografski prikaz br. 1.1.
Korištenje i namjena površina - PROMET, POŠTA I
TELEKOMUNIKACIJE određuje raspored jedinica
poštanske mreže te položaj građevina i mreže javnih
telekomunikacija.
(2)
Prostorni plan određuje također i raspored
područnih centrala (UPS) telefonske mreže
(komutacijski čvorovi u nepokretnoj mreži) na
prostoru općine.
(3)
Za potrebe općine Vrbje funkciju glavnog
poštanskog centra i telefonske centrale obavlja
poštanski centar Vrbje i centrala AXE 10 u Novoj
Gradiški. Preko nje se ostvaruje veza sa širim
područjem.
(4)
Planirano proširenje telekomunikacijske
mreže, obzirom na njezinu postojeću izgrađenost
sastojati će se u izgradnji novih UPS-ova prvenstveno
na područjima naselja s funkcijom lokalnih središta
(UPS Dolina).
(5)
Javne telefonske govornice treba planirati u
dokumentu prostornog uređenja nižeg nivoa (UPU,
DPU) kao dio urbane opreme i smještavati ih u
centralnim zonama naselja, uz javne sadržaje.

Članak 86.
(1)
Ovim Planom omogućava se lokacija
kamionskog terminala na području svih naselja
općine Vrbje. U toj zoni rješavaju se i svi prateći
sadržaji (parking vozila, benzinska postaja, servisi,
ugostiteljstvo, motel, sanitarni čvor i dr.).
(2)
Izgrađenost predmetnog prostora iznosi
maksimalno 1000 m2 brutto površine ispod svih
građevina, s maksimalno dopuštenom visinom
izgradnje građevina P + 1 ili 8,0 m (od terena do
vijenca građevine), odnosno 10,0 m od terena do
sljemena krova. Udaljenost građevina do rubova
građevne čestice treba iznositi najmanje 10,0 m.
(3)
Predmetni prostor treba minimalno opremiti
s infrastrukturom vodoopskrbe, odvodnje otpadnih i
oborinskih voda, i elektroopskrbe uz osiguranje
direktnog pristupa s javne prometne površine širine
8,0 m, odgovarajućeg parkirališnog prostora u sklopu
građevne čestice i uređenih zelenih površina.
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Komunalne građevine - stočno sajmište
Članak 87.

(1)
Ovim Planom omogućava se
lokacija
stočnog sajmišta na prostoru općine Vrbje, unutar
izgrađenog građevnog područja. U sklopu predmetne
zone rješavaju se i svi prateći sadržaji (parking vozila i
dr.) .
(2)
Izgrađenost predmetnog prostora iznosi
maksimalno 20%, ali uz ograničenje maksimalne
brutto površine ispod svih građevina sa 500 m2 bez
obzira na veličinu građevne čestice, s maksimalno
dopuštenom visinom izgradnje građevina P ili 5,0 m
(od terena do vijenca građevine), odnosno 7,0 m od
terena do sljemena krova. Udaljenost građevina do
rubova građevne čestice treba iznositi najmanje 5,0
m, a od javne prometne površine 10,0 m.
(3)
Predmetni prostor treba minimalno opremiti
s infrastrukturom vodoopskrbe i elektroopskrbe (iz
lokalnih izvora ili javne mreže) uz osiguranje
direktnog pristupa s javne prometne površine širine
6,0 m, odgovarajućeg parkirališnog prostora u sklopu
građevne čestice i uređenih zelenih površina, kojima
se sanira predmetni dio eksploatacijskog polja i
odvaja od prostora na kome se obavlja eksploatacija.
5.3.3.

Postavljanje montažno-demontažnih
građevina

-

-

-

-

-

-

Lokacija ovih građevina dozvoljava se uz
sadržaje i površine javne namjene (autobusno
stajalište, željeznički kolodvor, tržnica,
građevine školstva, kulture, sporta rekreacije i groblje) u okviru njihovih
površina ili okolnih zelenih površina uz
prometnice.
Osim navedenog, predmetne građevine mogu
se locirati i unutar zelenih površina kategorije
uz javne prometnice, kao i unutar namjenske
kategorije (K1, K2, K3), na dijelu uz javnu

prometnu površinu.
Iznimno se dozvoljava lokacija predmetnih
građevina u stambenim zonama (stambenaposlovna i poslovno-stambena namjena) na
prostoru građevne čestice uz javnu prometnu
površinu, u okviru ukupno dozvoljene
izgrađenosti građevne čestice.
Korištenje predmetnih građevina moguće je
za sljedeću namjenu: trgovina, servisi, usluge
i ugostiteljstvo, te isti trebaju biti priključeni
na komunalnu infrastrukturu sukladno
namjeni građevine.
Montažno-demontažne građevine izvode se
kao tipske (sa certifikatom proizvođača) za
čitavo područje općine, modularne veličine
2,5 x 2,5 m do max. 2,5 x 5,0 m visine 3,0 m.
Njihova lokacija treba biti takva da ne ometa
odvijanje kolnog i pješačkog prometa, te se
uz iste treba izvesti proširenje pješačke
površine adekvatno površini građevine.
Izbor tipa montažno-demontažne građevine,
određivanje njihovih lokacija kao i dužina i
rok korištenja pojedine lokacije na području
općine Vrbje treba utvrditi posebnim
prostorno-planskim dokumentom niže razine
(UPU, DPU) ili studijom i odlukom koju
donosi Općinsko poglavarstvo.

6.

MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I
PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1.

Zaštita kulturno-povijesnih cjelina
(kulturne baštine)

Članak 88.
Ovim Planom dopušteno je postavljanje
montažno-demontažnih građevina na području svih
naselja općine Vrbje:

Broj: 5

Članak 89.
(1)
Provedbene odredbe kao i mjere zaštite
kulturnih dobara temelje se na sljedećim zakonima,
pravilnicima, rezolucijama i strategijama:
Strategiji kulturnog razvitka
Strategiji prostornog uređenja Republike
Hrvatske
Program prostornog uređenja Republike
Hrvatske
Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Zakonu o prostornom uređenju
Zakonu o gradnji
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-

Rezoluciji o obnovi Hrvatske kulturne
baštine
Pravilniku o Registru kulturnih dobara
Pravilniku o utvrđivanju sustava mjera zaštite
za kulturno-povijesne cjeline (prijedlog)

Naselje
1. Mačkovac
Apostola i Evanđeliste
2. Dolina

(2)
Mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara nad
kojima je uspostavljena zaštita prema Zakonu o zaštiti
i očuvanju kulturnih dobara (kulturna dobra za koja je
utvrđen akt o preventivnoj zaštiti ili registraciji)
utvrđuje i provodi nadležno tijelo Ministarstva
kulture. Točan popis mjera zaštite utvrđuje se
posebnim uvjetima u postupku izdavanja lokacijske
dozvole, a odobrava prethodnim odobrenjem u
postupku izdavanja građevinske dozvole.
(3)
Prethodno odobrenje potrebno je ishoditi za
sve radove koji se provode na kulturnim dobrima
uključujući i radove za koje se ne izdaje građevinska
dozvola prema Zakonu o gradnji, te za radove iz
Pravilnika o određivanju zahvata u prostoru za koje se
ne izdaje lokacijska dozvola.
(4)
U slučaju izmjene važećih zakona (Zakona o
gradnji - ukidanje lokacijske dozvole) mjere zaštite
utvrdit će nadležno tijelo na zahtjev stranke
adekvatnim aktom, prije izdavanja prethodnog
odobrenja (građevinske dozvole).

Članak 90.
(1)
Za kulturna dobra nad kojima nije
uspostavljena zaštita, a koja su ovim Planom
predložena za zaštitu kroz Zakon o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara (preventivna zaštita, registracija),
potrebno je pokrenuti postupak zaštite. Postupak će po
službenoj dužnosti pokrenuti nadležno tijelo
Ministarstva kulture, odnosno vlasnik ili investitor
prije poduzimanja planiranih zahvata. Sve navedeno
odnosi se na sljedeća kulturna dobra:
- Sakralna arhitektura:

1
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3. Savski Bok
4.Visoka Greda

Spomenik
Crkva Sv. Matije
(lokalni značaj)
Crkva Sv. Marka i
Luke Evanđeliste
(lokalni značaj)
kapela Sv. Ane (lokalni
značaj)
Kapela presvetog Srca
Isusovog
(lokalni značaj)

-

Arheološki lokalitet:

5.

Mačkovac
"Mačkovac-Crišanj",
prapovijesni
arheološki (preventivno zaštićen)

6.

Dolina "Babine grede", prapovijesni,
arheološki lokalitet (u postupku prev. zašt.)

7.

Dolina "Glavičica", prapovijesni, arheološki
lokalitet (u postupku prev. zaštite)

8.

Dolina "uz obalu Save" - prapovijesni
arh.lok. (evident.)

9.

Dolina "Krčevine", prapovijesni, arheološki
lokalitet
(evidentirani)

(2)
Zaštitu i očuvanje kulturnih dobara od
lokalnog značaja provode tijela lokalne uprave i
samouprave sukladno mjerama zaštite utvrđenim
ovom konzervatorskom podlogom. Lokalna uprava i
samouprava dužna je o planiranim zahvatima na
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara lokalnog značaja
obavijestiti nadležno tijelo Ministarstva kulture, te
postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara (“NN”, br. 69/99), članak 171 te

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“NN”, br. 69/99), Članak 17:
Dobro za koje prema odredbama ovoga Zakona nije utvrđeno da je pod zaštitom kao kulturno dobro predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba, grada ili
općine može proglasiti zaštićenim, ako se nalazi na njihovu području.
Tijelo iz stavka 1. ovoga članka svojom će odlukom odrediti dobro koje proglašava zaštićenim, a način njegove zaštite utvrdit će uz prethodnu suglasnost
nadležnog tijela, te osigurati uvjete i sredstva potrebna za provedbu odluke.
Odluku iz stavka 1. ovoga članka donositelj je dužan dostaviti Ministarstvu kulture.
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člankom 242 Pravilnika o registru kulturnih dobara
republike Hrvatske ("NN" 37/2001).

- Arheološki lokalitet:
5.

Mačkovac "Mačkovac-Crišanj",
prapovijesni arheološki (preventivno
zaštićen)

6.

Dolina "Babine grede", prapovijesni,
arheološki lokalitet (u postupku prev. zašt.)

7.

Dolina "Glavičica", prapovijesni, arheološki
lokalitet (u postupku prev. zaštite)

8.

Dolina "uz obalu Save" - prapovijesni
arh.lok. (evident.)

9.

Dolina "Krčevine", prapovijesni, arheološki
lokalitet
(evidentirani)

Članak 91.
(1)
Na preventivno zaštićenom arheološkom
lokalitetu kao i na dva lokaliteta koja su u postupku
preventivne zaštite, svi zemljani radovi koji uključuju
kopanje zemljišta dublje od 40 cm, moraju se izvesti
ručnim iskopom pod nadzorom i uputama arheologa
uz prethodno utvrđene posebne uvjete zaštite i
odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela, 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.
(2)
Evidentiranim se arheološkim lokalitetima
zbog neistraženosti ne mogu utvrditi točne granice, te
su locirani položajem.
Radi njegove daljnje identifikacije, te
otkrivanja i drugih mogućnosti nalazišta na području
općine, potrebno je obaviti rekognosciranje terena,
detaljno kartiranje i dokumentiranje, temeljem kojih
će se odrediti njihov konačni status i mjere zaštite
sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara.
(3)
Također, ukoliko bi se na području općine,
prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih
zemljanih radova, naišlo na arheološko nalazište ili
nalaze, radove je nužno prekinuti, te o navedenom
bez odlaganja obavijestiti nadležni Konzervatorski
odjel, kako bi se sukladno odredbama cit. Zakona
poduzele odgovarajuće mjere osiguranja, te zaštite
nalazišta i nalaza.

Broj: 5

Članak 92.
Opći i tehnički uvjeti kao i dopušteni zahvati i
tehničke mjere zaštite na kulturnim dobrima
graditeljske baštine i njihovim dijelovima određeni su
prema valorizaciji kulturnih dobara, ovisno o
kategoriji kojoj pripadaju, te se provode za povijesne
građevine kako sljedi:

LOKALNI ZNAČAJ
Preporuča se provođenje sljedećih mjera
zaštite:
Povijesne strukture koje se nalaze u dobrom
stanju potrebno je primjeren održavati. Sanaciju
oštećenih povijesnih struktura moguće je provoditi
prema povijesnim oblicima prikladnim materijalima i
tehnikama koje nisu u sukobu s izvornikom.
Rekonstrukciju uništenih dijelova i sklopova moguće
je provoditi prema suvremenim oblicima koji čine
skladnu cjelinu
s
povijesnim oblicima, u

2
Pravilnika o registru kulturnih dobara republike Hrvatske ("NN" 37/01), Članak 24:
Uprava vodi i evidenciju kulturnih dobara od lokalnog značenja proglašenih u skladu s člankom 17. Zakona. Evidencija dobara od lokalnog značenja
posebni je dio Registra označen odgovarajućom oznakom u bazi podataka. Po završetku kalendarske godine svi upisi evidencije dobara od lokalnog
značenja ispisuju se na papir na način propisan člankom 11. stavak 3. i 4. ovoga Pravilnika. U evidenciju dobara od lokalnog značenja unose se na osnovi akta
koje je donijelo nadležno tijelo lokalne samouprave sljedeći podaci: redni broj upisa, broj i datum akta na osnovi kojega se dobro upisuje, smještaj dobra
(naselje, lokalitet, adresa, za arheološko dobro: topografske oznake, za nematerijalno dobro: područje na kojem je poznato), naziv dobra, identifikacijski
podaci koji sadrže sažete povijesne podatke, opis i stanje, ime i prezime naziv i adresa vlasnika/imatelja dobra, katastarsku česticu i katastarsku općinu (za
nepokretna dobra), opis područja zaštićenog dobra (za povijesne cjeline), karakterističnu fotografiju, te službene bilješke (upisi hipoteke i drugih podataka
važnih za imovinsko-pravni status dobra).
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suvremenim materijalima i tehnikama koje nisu u
neposrednom sukobu s povijesnim strukturama. Prije
izvođenja planiranog zahvata potrebno je provesti
nužna istraživanja za provođenje istog. Projektna
dokumentacija između ostalog, treba sadržavati i
snimku postojećeg stanja za predmetni zahvat. Prostor
unutar zaštićenih međa kulturnog dobra, predstavlja
neposrednu okolinu koja ne prelazi granice čestice na
kojoj se građevina nalazi.
Navedene kriterije potrebno je primijeniti u
zaštiti sljedećih građevina:
1.

Mačkovac Crkva Sv. Matije Apostola i
Evanđeliste

2.

Dolina Crkva Sv. Marka i Luke Evanđeliste

3.

Savski Bok kapela Sv. Ane

8.
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MJERE SPREČAVANJA
NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA
OKOLIŠ
Članak 94.

(1)
Ovaj Plan utvrđuje prostorne preduvjete za
unapređenje uvjeta života i rada, zaštite okoliša, te
zaštite od prirodnih i tehničkih nepogoda.
(2)
Na području općine Vrbje ne mogu se
obavljati zahvati u prostoru, na površini zemlje, ispod
ili iznad površine zemlje ili graditi građevine koje bi
mogle svojim postojanjem ili uporabom ugrožavati
život, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno
vrijednosti čovjekova okoliša, te kulturnih dobara ili
narušavati osnovna obilježja krajobraza.

Članak 95.
4.

7.

Visoka Greda
Isusovog

Kapela presvetog Srca

POSTUPANJE S OTPADOM

(1)
Nepovoljan utjecaj na okoliš sprječava se
uvjetima korištenja prostora, posebnim mjerama
utvrđenim u okviru Zakona koji tretiraju predmetnu
problematiku i odredbama za provođenje Prostornog
plana.

Članak 93.
(1)
Prostornim planom određen je prostor za
realizaciju sanitarnog odlagališta za prihvat
komunalnog otpada s područja općine Vrbje, na
području naselja Vrbje s površinom od oko 13,27 ha.
(2)
U svim naseljima predvidjet će se prostor za
privremeno odlaganje kućnog otpada sa
odgovarajućim kontejnerima za njegov prihvat.
Navedeni prostor treba biti dostupan vozilima
komunalnog poduzeća. Predmetnu lokaciju treba
urediti na adekvatan način (tvrda podloga, vizuelna
zaštita izvedbom zidova ili drugih paravana) na način
koji omogućava kvalitetno održavanje u skladu s
higijensko-sanitarnim standardima.

(2)
Dijelovi prirode i kulturna dobra stavljeni su
Zakonom pod posebnu zaštitu, a Prostornim planom
određena su posebna ograničenja njihovog korištenja.
(3)
Prostor prolaza brzih prometnica kroz naselja
ili u neposrednoj blizini naselja mora biti tako uređen
da se postigne sigurnost učesnika u prometu i zaštita
od buke (zeleni pojasevi, odmicanje izgradnje od
regulacijske linije prometnice, izmještanje glavnih
prometnica van naselja, režimska ograničenja za teški
promet i brzinu odvijanja prometa i dr.), te postigne
zakonom i pravilnikom uvjetovana razina buke.
(4)
Zaštita zraka od onečišćenja postići će se
formiranjem zelenih pojaseva između industrijskoradnih zona i stambenog područja, zelenim
pojasevima unutar takvih zona, te njihovim
lociranjem izvan ili na rubovima stambenog područja.
Zagađivanje zraka od strane prometa sprječava se
izvedbom zelenih pojaseva, ograničenjem za kretanje
teretnih vozila, te dislokacijom glavnih prometnica
izvan urbanog područja.
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(5)
Do vremena izgradnje mreže javne
kanalizacije za prihvat otpadnih voda, sve građevine
na područjima središnjih naselja moraju imati strogo
nadzirane sustave sabiranja otpadnih voda koje se ne
mogu slobodno - bez određenog stupnja
pročišćavanja, ispuštati u teren ili okolne vodotoke.
(6)
Zaštita tala ( vrijednog poljoprivrednog i
šumskog zemljišta) realizirana je prvenstveno
usmjeravanjem nove izgradnje uz područja postojećih
naselja, odnosno izvan zemljišta najviše proizvodne bonitetne kategorije.
(7)
Protupožarna zaštita provodi se kroz
osiguranje protupožarnih - vatrogasnih puteva sa
omogućavanjem pristupa u sva područja. Drugu
mjeru zaštite treba ostvariti kroz izgradnju hidrantske
protivpožarne mreže, a posebno u sklopu pojedinog
gospodarskog subjekta s većim požarnim
potencijalom. Mjere protivpožarne zaštite postižu se i
kroz realizaciju Planom uvjetovanih udaljenosti
između građevina, odnosno izvedbom vatrobranih
zidova između pojedinih dvojnih ili skupnih
građevina.
(8)
Ovim Planom uvjetuje se uspostavljanje
mjera zaštite stanovništva u uvjetima elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti. Elementarne nepogode
odnose se na moguće seizmičke aktivnosti - potrese.
Mjere zaštite uspostavljaju se pravilnim
oblikovanjem i čvrstoćom konstruktivnog sustava
građevina, dovoljnim razmakom između građevina te
građevina i javnih prometnica, kako bi iste ostale
izvan zona ruševina, te bile prohodne za evakuaciju.
(9)
Prostornim planom utvrđena je seizmička
zona, koju treba uvažavati prilikom proračuna
stabilnosti građevina. Cjelokupno područje općine
Vrbje pripada zoni jačine 6° MCS.

Broj: 5

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru), kao
i u slučaju potrebe usklađivanja Prostornog plana s
planovima širih područja i višeg reda.

9.1.

Obveza izrade prostornih planova
Članak 97.

(1)
Na temelju Prostornog plana uređenja općine
Vrbje izradit će se sljedeći dokumenti prostornog
uređenja i to kako sljedi:
UPU 1: Urbanistički plan uređenja naselja Vrbje
UPU 2: Urbanistički plan uređenja gospodarske zone
Vrbje 1
UPU 3: Urbanistički plan uređenja gospodarske zone
Vrbje 2
UPU 4: Urbanistički plan uređenja gospodarske zone
Bodovaljci 1
UPU 5: Urbanistički plan uređenja gospodarske zone
Bodovaljci 2
UPU 6: Urbanistički plan uređenja gospodarske zone
Savski Bok
UPU 7: Urbanistički plan uređenja turističke zone
Mačkovac
DPU 1: Detaljni plan uređenja dijela naselja
Bodovaljci - letjelište.
(2)
Točna granica obuhvata ovih prostornoplanskih dokumenata niže razine prikazana je detaljno
na grafičkim prilozima građevinskog područja u
mjerilu 1:5000.
(3)
Potrebe izrade drugih prostorno-planskih
dokumenata niže razine (DPU) utvrdit će se
Urbanističkim planom uređenja naselja Vrbje.

Članak 98.
9.

MJERE PROVEDBE PLANA
Članak 96.

Provođenje Plana pratit će se postupkom
kontinuiranog planiranja i uređivanja prostora.
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja provodit
će se na temelju ocjene stanja u prostoru općine Vrbje
(četverogodišnje Izvješće o stanju u prostoru i

(1) Uređivanje prostora na području općine Vrbje
provodit će se temeljem ovog Plana (uključivo
posebne konzervatorske uvjete za preventivno
zaštićena kulturna dobra).
(2)
U periodu do donošenja urbanističkih
planova uređenja i detaljnih planova uređenja (UPUa, DPU-a) primjenjivat će se Odredbe za provođenje
Prostornog plana uređenja općine Vrbje, osim za UPU
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gospodarske zone Vrbje 1, UPU gospodarske zone
Savski Bok, UPU turističke zone Mačkovac i za DPU
zone Bodovljaci - letjelište.
(3)
Za poslovne zone u naselju Bodovaljci (UPU)
primjenjivati će se Odredbe za provođenje PPU
općine Vrbje osim u slučaju nove parcelacije kada je
obveza izrada UPU-a.

9.2.

Primjena posebnih razvojnih i drugih
mjera

Članak 100.
U realizaciji ovog Plana, primjenom
odgovarajućih mjera i aktivnosti treba ostvariti što
brže njegovo oživotvorenje, kako bi se otvorile
mogućnosti Planom utvrđenog korištenja prostora na
dijelovima koji predstavljaju osnovu za gospodarski
razvitak. Pri tome u daljnjoj realizaciji prostornoplanskog dokumenta treba provesti sljedeće
aktivnosti:
-

Članak 99.
Poticaj razvitka gospodarstva kroz primjenu
posebnih razvojnih i drugih mjera ostvaren je kroz
prostorno-plansku dokumentaciju kojom se
omogućuje:
intenziviranje stočarske proizvodnje i uzgoja
na području naselja,
izgradnja izvan građevinskih područja
naselja na poljoprivrednom zemljištu radi
osnivanja obiteljskog gospodarstva
usmjerenog prema poljoprivrednoj
(uključivo voćarstvo i povrtlarstvo) i
stočarskoj proizvodnji koje danas
predstavljaju osnovne tradicionalne
gospodarske djelatnosti razmatranog
područja, kao poticajna mjera za razvitak
tradicionalnih gospodarskih aktivnosti,
povećanje učešća novih gospodarskoproizvodnih područja izgradnje kao
poticajna mjera za razvitak širokog spektra
ponude u segmentu zanatskih i servisnih
djelatnosti,
ostvarenje turističko-ugostiteljske djelatnosti
vezano uz zatečene prirodne i druge faktore
(promet, lovstvo, i dr.), što predstavlja
razvojnu i poticajnu mjeru za razvitak
gospodarskih aktivnosti usmjerenih prema
turizmu,
valorizacija i zaštita kulturno-povijesnih
vrijednosti, te njihovo uključivanje u
turistički razvitak općine Vrbje,
temeljem povoljnih prirodnih uvjeta i
očuvanosti
okoliša poticati ekološku
proizvodnju hrane i eko-turizma.
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-

-

-

-

-

-

ostvariti uključivanje u razvojne i druge
projekte (obnova, poticaji i sl.) na razini
države i Županije,
realizirati poticajna sredstva i drugu pomoć
države u cilju ostvarenja zacrtanih razvojnih
programa kao područje od posebne državne
skrbi,
ostvariti takvu zemljišnu politiku na
gradskom i županijskom nivou koja će biti u
funkciji stvaranja zemljišnog fonda u
državnom gradskom vlasništvu te njegovog
korištenja radi usmjeravanja prostornorazvojnih programa u okviru budućeg
razvitka općine Vrbje,
ostvariti potporu Države za određene
projekte obnove naselja, infrastrukture i
gospodarstva, kao dio područja od posebne
državne skrbi,
posebnim mjerama treba osigurati
pravovremenu pripremu detaljnijih nivoa
prostorno-planske dokumentacije koja
omogućava pristup realizaciji planiranih
razvojnih programa, posebno u segmentu
gospodarstva,
poticanje lokalnog razvitka ostvarivati i kroz
organizirano, usmjereno i pravovremeno
opremanje razvojno-poticajnih područja
potrebnom prometnom i drugom
komunalnom infrastrukturom u nužnom
(minimalno potrebnom) opsegu, kako bi se
stvorili preduvjeti za jače pokretanje
poduzetništva i osnivanje obiteljskih
gospodarstava,
definiranje stimulativnih mjera u okviru
općine vezano uz troškove komunalnog
opremanja pojedinih prostora i koncesija na
državnom gradskom zemljištu.
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Članak 101.

Sve aktivnosti kojima će se točno definirati i
usvojiti posebne razvojne i druge mjere za poticanje
gospodarskog i svekolikog drugog razvitka na
području općine kroz primjenu ovog prostornoplanskog dokumenta treba iskazati kroz izradu
gradskog programa razvitka za određeno razdoblje
(četverogodišnje) kojim treba obuhvatiti sljedeću
problematiku:
-

-

definirati pojedine faze gospodarskog i
društvenog razvitka vezano s upravljanjem i
zaštitom prostora,
utvrđivanje terminskih planova za izradu
neophodne prostorno planske i druge
dokumentacije kao osnove za realizaciju
razvojnih programa i primjenu razvojnih i
drugih mjera,
utvrditi prioritetna područja razvitka na
kojima treba provesti uređenje i opremanje
građevinskog zemljišta uz utvrđivanje
minimalne razine tog uređenja.

-

-

Rekonstrukcija građevina čija je namjena
protivna planiranoj namjeni

-

-

Članak 102.
(1)
Sve legalno izgrađene građevine (prikazane
ili neprikazane u grafičkim prilozima Plana)
zadržavaju se u prostoru.
Građevine čija je namjena protivna namjeni
utvrđenoj Prostornim planom, mogu se do privođenja
prostora planiranoj namjeni rekonstruirati ili sanirati u
sljedećem opsegu:
-

-

-

9.4.
stambene, stambeno-poslovne građevine
saniranje i zamjena dotrajalih dijelova
konstrukcije u postojećim gabaritima;
dogradnja, nadogradnja stambenih i
sanitarnih prostora te spremišta za ogrjev,
tako da se ukupna brutto razvijena površina
građevine ne povećava za više od 25% u
odnosu na zatečenu građevinu, s time da se ne
povećava ukupan broj stanova,
unutarnje preinake uz mogućnost promjene

namjene prostora,
preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora,
priključak ili sanacija - rekonstrukcija
građevina i uređaja komunalne
infrastrukture,
izvedba novog krovišta (kod građevina s
dotrajalim ravnim krovom) bez nadozida ili s
nadozidom, ako se radi o povećanju
stambenog prostora iz alineje 2. ovog stavka;
izgradnja garaže, kotlovnice i pomoćne
građevine površine do 20 m2,
saniranje postojeće ograde i gradnja
potpornih zidova, zbog saniranja terena.

(3)
Navedeni zahvati rekonstrukcije moraju biti u
okvirima maksimalne izgrađenosti građevne čestice
sa koeficijentom 0,5 ili 50% površine građevne
čestice.

9.3.

Broj: 5

građevine druge namjene ( gospodarske,
prometne, prateće građevine i dr.)
saniranje i zamjena dotrajalih dijelova
konstrukcije u postojećim gabaritima;
dogradnja sanitarija, garderoba, manjih
spremišta i sl.
ukupna izgrađena brutto površina dograđenih
2
dijelova može iznositi do 100 m odnosno
do maksimalno 10% ukupne brutto izgrađene
površine u okviru postojeće veće građevine;
prenamjena i funkcijske preinake;
dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
priključak na građevine i uređaje
infrastrukture;
dogradnja i zamjena građevina infrastrukture
i rekonstrukcija javno prometnih površina.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 103.

(1)
Provedbu i realizaciju postavki Prostornog
plana općine Vrbje operativno će provoditi upravne i
stručne službe općine.
(2)
Pripremne radove, potrebne za
operacionalizaciju ovog Plana, kao i programski dio
potrebnih studijskih istraživanja za potrebe izrade
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Broj: 5

urbanističkih planova obavljat će Stručne službe
općine, u okviru svojih nadležnosti ili u suradnji s
drugim institucijama.
(3)
Zavod za prostorno planiranje Županije, kao i
Općinski odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
brinut će da se na vrijeme priđe izradi neophodnih
studija i prostorno-planskih dokumenata koji su
potrebni za provođenje ovog Plana.
(4)
Praćenje provođenja ovog Plana obavljat će
Općinsko vijeće općine Vrbje, preko dokumenata
praćenja stanja u prostoru (Izvješće o stanju u prostoru
i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru)
čime će se utvrditi mjere koje treba predvidjeti i
provesti u daljnjem četverogodišnjem periodu
njegove primjene.
(5)
Stručne službe općine će prema potrebi
Općinskom vijeću prezentirati informaciju o
provođenju Plana, s prijedlozima mjera koje treba
predvidjeti u daljnjem postupku njegove primjene.

Članak 104.
(1)
Donošenjem ovog Plana svi postojeći i važeći
prostorno-planski dokumenti niže razine primjenjivat
će se i dalje u onim svojim dijelovima u kojima postoji
njihova usklađenost s ovim Planom.
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(2)
Danom stupanja na snagu Prostornog plana
uređenja općine Vrbje, prestaje važiti Prostorni plan
(Bivše) općine Nova Gradiška (Službeni glasnik
općine Nova Gradiška br.10/80 i 7/83.)

Članak 105.
(1)
Izvornik Prostornog plana uređenja općine
Vrbje, kojeg je donijelo Općinsko vijeće općine Vrbje,
potpisano od predsjednika Općinskog vijeća, čuva se
u arhivi općine Vrbje, dok se preostali primjerci
dostavljaju nadležnom Ministarstvu, Uredu državne
uprave nadležnom za poslove prostornog uređenja i
Županijskom zavodu.
(2)
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana
po njezinoj objavi u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRBJE
Klasa:350-01/06-01/02
Urbroj:2178/19-03-06-1
Vrbje,28. 3.2006.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Stjepan Stipić,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.

