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OPĆINA BUKOVLJE

41.
Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.),
članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine"
broj 24/13., 102/17. i 01/20) i članka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”
broj 3/18) Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj 17. rujna 2020.
godine donosi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna općine Bukovlje
za razdoblje 1.1.-30.06.2020.g.
OPĆI DIO
I.
Polugodišnjim obračunom proračuna općine Bukovlje za razdoblje 1. siječnja -30. lipnja 2020. godine
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu 3.116.715,54 Kn.
II.
Rashodi i izdaci utvrđeni po programima i aktivnostima proračuna za 1. siječnja -30. lipnja 2020. godine
izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.669.996,12 Kn.
III.
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam manjak prihoda:
Ostvareni prihodi i primici …………………...……............3.116.715,54 Kn
Izvršeni rashodi i izdaci ……………………...…….......…...3.669.996,12 Kn
Manjak prihoda za razdoblje 1.1.-30.06..2020…….........…. 553.280,58 Kn
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Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi:
Manjak prihoda iz 2019.g. (korigirani)……………............... 484.133,11 Kn
Manjak prihoda za razdoblje 1.1.- 30.06..2020.g................. 553.280,58 Kn
Ukupni manjak prihoda ………………………………......... 1.037.413,69 Kn
IV.
Stanje žiro-računa na dan 1. siječnja 2020. godine bilo je - 605.673,90 Kn, a na dan 30. lipnja 2020. godine
- 518.032.85 Kn. Račun je knjigovodstveno sveden na 0,00 Kn jer je korišteno dopušteno prekoračenje po računu.
V.
Stanje blagajne na dan 1. siječnja 2020. godine bilo je 0,00 Kn, a na dan 30. lipnja 2020.godine bilo je 0,00 Kn.
VI.
Stanje dionica i udjela u glavnicama trgovačkih društva na dan 30. lipnja 2020. godine iznosi 578.457,84 Kn.
Stanje danih instrumenata osiguranja (izdane bjanko zadužnice) na dan 30. lipnja 2020. godine iznosi
4.000.000,00 Kn.
VII.
Stanje glavnice dugoročnog kredita na dan 30. lipnja 2020. godine (HBOR) bilo je 1.703.404,76 Kn.
VIII.
Stanje potraživanja na dan 30. lipnja 2020. godine u iznosu od 355.358,15 kn, odnose se na:
Stalni porezi na pokretnu i nepokretnu imovinu(kuće za odmor)….….......... 22.290,73 kn
Porezi na korištenje dobara i izvođ. aktivnosti(porez na tvrtku)….……........ 30.282,12 kn
Porez na potrošnju………………………………………………………….… .6.054,71 kn
Povremeni porezi na imovinu(nekretnine)……………………….……........ 121.714,84 kn
Porez na reklame…………………………………………………….…………... 818,31 kn
Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine……………………….…….. 291,90 kn
Potraživanja od zakupa polj. zemljišta…………………………………..…… 1.571,28 kn
Potraživanje za javne općinske površine ………………………………….…. 2.900,00 kn
Potraživanja od spomeničke rente…………………………………………….. 1.100,84 kn
Potraživanja za komunalni doprinos………………………………………….. 15.942,97 kn
Potraživanja za komunalne naknadu……………………………………….. 109.133,99 kn
Naknada za uređenje voda……………………………………………………. 34.168,84 kn
Ostali nespomenuti prihodi………………………………..……………………… 250,00 kn
Potraživanja za više upl. doprinose……………………………………...………… 68,41 kn
Potraživanja za dane predujmove…………………………………..…………. 8.768,94 kn
Ostala nespomenuta potraživanja………………………………………..………… 0,24 kn
IX.

-

Nepodmirene obveze na dan 30. lipnja 2020. godine, u ukupnom iznosu 2.749.656,04 kn, odnose se na :
nepodmirene obveze prema dobavljačima…………………….…...............454.341,06 kn
nedospjela obveza za plaće 6/2020………………………………….............68.151,20 kn
neutrošeni predujam programa Zaželi………………...………………..........5.726,17 kn
obveze za naplaćene tuđe prihode(Hrv. vode-NUV)……………..…............29.006,93 kn
nedospjela obveza za otplatu kredita(HBOR)……………………............1.703.404,76 kn
obveza po kratkoročnom zaduženju po računu………………….................518.032,85 kn
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X.
Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine Bukovlje
za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
POSEBNI DIO
XI.
Posebni dio proračuna općine Bukovlje sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po
osnovnim i potanjim namjenama, odnosno po pozicijama.
XII.
Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bit će objavljeno u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 400-01/19-01/119
Urbroj: 2178/25-02-20-2
U Bukovlju, 17. rujna 2020. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BUKOVLJE
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2020.GODINE
PLAN 2020.G.

IZVRŠENJE
1.1.-30.6.2020.

6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC.
IMOVINE

16.659.944,94

3.116.715,54

20.000,00

0,00

3 RASHODI

5.897.444,94

2.345.553,58

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE
RAZLIKA–MANJAK/VIŠAK

9.522.500,00

643.098,37

1.260.000,00

128.063,59

---

----

-1.260.000,00

-681.344,17

0,00

-484.133,11

--

-1.037.413,69

A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA
NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVOR-višak/manjakpreneseni
VIŠAK/MANJAK +NETO
ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE
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III.

42.
Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o
upravljanju državnom imovinom („Narodne
novine“, broj 52/18) i članka 25. Statuta općine
Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 3/18) Općinsko vijeće općine
Bukovlje na svojoj 25. sjednici Općinskog vijeća
održanoj 17. rujna 2020. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja
imovinom u vlasništvu općine Bukovlje
za 2021. godinu
I.
Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan
upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bukovlje
za 2021. godinu kojeg je Općina Bukovlje u obvezi
donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju
državnom imovinom („Narodne novine“, broj
52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću
o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja
nekretninama jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave na području Brodskoposavske županije.
II.
Godišnjim planom upravljanja imovinom
određuju se: kratkoročni ciljevi i smjernice
upravljanja imovinom općine Bukovlje, provedbene
mjere u svrhu provođenja Strategije, detaljna analiza
stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u
vlasništvu općine Bukovlje,
Godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima
imovine u vlasništvu općine Bukovlje.
Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana
upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga
pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o
obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“,
broj 21/14).

Godišnji plan upravljanja imovinom u
vlasništvu općine Bukovlje za 2021. godinu donosi
Općinsko vijeće općine Bukovlje za razdoblje od
godinu dana, u tekućoj godini za sljedeću godinu.
IV.
Općina Bukovlje dužna je do 30. rujna 2022.
godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje
Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja
imovinom u vlasništvu općine Bukovlje za 2021.
godinu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«, a objavit će se na službenoj web
stranici općine Bukovlje i dostupna je javnosti u
skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i
85/15).
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
Klasa: 940-01/20-01/17
Urbroj: 2178/25-02-20-2
U Bukovlju, 17. rujna 2020. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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OPĆINA DAVOR

Članak 2.

15.
Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o
proračunu (”Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i
15/15) i članka 15. Parvilnika o polugodišnjem i
godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
(”Narodne novine” broj 24/13, 102/17. i 01/20.), te
članka 30. Statuta općine davor (”Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” broj 05/18), Općinsko
vijeće općine davor na 11. sjednici održanoj 24. rujna
2020. godine donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Proračuna općine Davor za period
01. 01. - 30. 06. 2020. godine
Članak 1.
Usvaja se financijsko Izvješće o izvršenju
Proračuna općine Davor za period od 01. 01. do 30.
06. 2020. godine.

Prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te
izvršenih rashoda i izdataka Proračuna općine Davor
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.
g o d i n e p o e k o n o m s k o j , o rg a n i z a c i j s k o j ,
funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji sastavni su
dio Izvještaja o izvršenju Proračuna općine Davor za
period 01. 01. - 30. 06. 2020. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije”.
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa : 400-01/19-01/11
Urbroj: 2178/17-01-20-15
Davor, 24. rujna 2020.
Predsjednica
Općinskog vijeća
Lidija Brlić, v.r.
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Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne
zaštite općine Davor.

16.
Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 3.
Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine",
br. 82/15, 118/18, 31/2020), i članka 30. Statuta
općine Davor, te u skladu sa Procjenom rizika od
velikih nesreća za područje općine Davor, Općinsko
vijeće općine Davor na 11. sjednici održanoj 24.
rujna 2020. godine donijelo je

Članak 5.
Sa udrugama iz članka 2. ove odluke Općina
Davor sklapa Ugovor o međusobnoj suradnji za
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofa.

ODLUKU

Članak 6.

o određivanju pravnih osoba i udruga građana
od interesa za sustav civilne zaštite općine
Davor

Pravnim osobama i udrugama iz članka 1. i 2.
dostavit će se Odluka o određivanju pravnih osoba za
sustav civilne zaštite i izvod iz Plana djelovanja
civilne zaštite koji će sadržavati točno određene
mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju
prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih
nesreća.

Članak 1.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
na području općine Davor su:

Članak 7.
1. Komunalac Davor d.o.o. Ivana Gundulića 35,
Davor - mjere u kojoj sudjeluje: evakuacija,
zbrinjavanje
2. Poljo-Davor d.o.o., I.B. Mažuranić bb, Davor mjere u kojoj sudjeluje: evakuacija, zbrinjavanje

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti,
pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
općine u svojim operativnim planovima planirati će
provedbu dobivenih mjera i aktivnosti, sukladno
članku 36. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
("Narodne novine", br. 82/15, 118/18, 31/2020) .

Članak 2.

Udruge iz članka 2. ove Odluke ne izrađuju
operativne planove, ali su u roku od mjesec dana od
dana primitka ove Odluke dužne dostaviti podatke
propisane člankom 48. stavka 3. Pravilnika o
nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja
javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne
novine broj 49/17.).

Udruge od interesa za sustav civilne zaštite na
području općine Davor:
1. Lovačka udruga Posavina, Trg M.A.
Relkovića bb, Davor - mjere u kojoj sudjeluje:
evakuacija, zbrinjavanje
2. Športsko ribolovna udruga Sava, Kralja
Tomislava 45, Davor - mjere u kojoj sudjeluje:
evakuacija, zbrinjavanje
Članak 3.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
općine Davor su one pravne osobe koje su svojim
proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i
drugima resursima najznačajniji nositelji tih
djelatnosti na području općine Davor.
Članak 4.
Pravne osobe iz članaka 1. i udruge iz članka 2. ove

Članak 8.
Pravne osobe iz članka 1. i udruge iz članka 2.
ove odluke dužne su voditi evidencije propisane
člankom 8. i člankom 11. Pravilnika o vođenju
evidencija pripadnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN75/2016). Navedene evidencije
se dostavljaju središnjem tijelu državne uprave
nadležnom za poslove civilne zaštite najkasnije do
30. prosinca svake godine.
Pravne osobe i udruge iz članka 1.i 2. ove
odluke popunjavaju i bazu podataka o materijalnim
sredstvima i opremi koja se koristi za provođenje
mjere i aktivnosti sustava civilne zaštite propisanu
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Pravilnikom o vođenju jedinstvene evidencije i
informacijskih baza podataka o operativnim
snagama, materijalnim sredstvima i opremi
operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
99/2016)
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području općine Davor KLASA:
810-01/14-01/5, URBROJ: 2178/17-01-14-01 od
07.04.2014.
Članak 10.
Po jedan primjerak (kopija) ove Odluke
dostaviti će se svakoj pravnoj osobi navedenoj u ovoj
Odluci i Ministarstvu unutarnjih poslova,
Ravnateljstvu civilne zaštite, Područni ured civilne
zaštite Osijek, Službi civilne zaštite Slavonski Brod.
Članak 11.
Odluka stupa na snagu nakon što predstavničko
tijelo općine istu usvoji uz prethodno dobivenu
suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova,
Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda
civilne zaštite Osijek, Službe civilne zaštite
Slavonski Brod.
OPĆINA DAVOR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 810-01/20-01/5
URBROJ: 2178/17-01-20-01
Davor, 24. rujna 2020.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Lidija Brlić, v.r.
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17.
Na temelju članka 35. i članka 391.Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br.
91/96.,68/98., 137/99., 73/00., 129/00., 114/01.,
79/06., 141/06., 146/08.,38/09., 153/09. , 143/12.
I152/14. ) te odredbama Odluke o upravljanju i
raspolaganju nekretninama u vlasništvu općine
Davor, članka 30. Statuta općine Davor („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 05/18)
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 10. sjednici
održanoj 21. srpnja 2020. donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnina u suvlasništvu općine
Davor
I.
Općinsko vijeće općine Davor određuje se
za raspisivanje javnog natječaja za prodaju svojeg
suvlasničkog dijela na nekretninama koje su u
suvlasništvu općine Davor i to:
1.
k.č.br.2937 Kuća i dvorište u selu, površine
214 m2, upisana u z.k.ul.754 k.o. Davor, suvlasnički
dio općine Davor : 49/54,
2.
k.č.br. 436 Oranica Šašište, površine 8279
m2, upisana u z.k.ul.754 k.o. Davor, suvlasnički dio
općine Davor: 49/54,
3.
k.č.br.1382 Oranica Bukovica, površine 344
m2, upisana u z.k.ul.754 k.o. Davor, suvlasnički
dio općine Davor: 49/54,
4.
k.č.br.3368 Kuća i dvorište u selu, površine
321 m2, upisana u z.k.ul.223 k.o. Davor, suvlasnički
dio općine Davor: 1/2,
5.
k.č.br.3108 Kuća i dvorište u selu, površine
566 m2, upisana u z.k.ul.446 k.o. Davor, suvlasnički
dio općine Davor 1/5,
a objavit će se na oglasnoj ploči općine Davor, web
stranici općine Davor i u lokalnom tisku.
II.
Početna prodajna cijena nekretnina opisanih
u točki I. bit će utvrđena elaboratom o procijenjenoj
vrijednosti nekretnina izrađenom od stalnog
sudskog vještaka za područje graditeljstva i
procjenu nekretnina Đurđice Butina, dipl.ing.građ.
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III.

I.

Općinskog načelnik imenovat će
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama, te na
prijedlog Povjerenstva donijeti odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja i zaključiti kupoprodajni
ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je osim
kupoprodajne cijene platiti i račun elaborata tržišne
vrijednosti nekretnine izrađenom od stalnog
sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu
nekretnina Đurđice dipl.ing.građ.

Općinsko vijeće općine Davor određuje se za
raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnina
koje su u vlasništvu općine Davor i to:
1.
k.č.br.367 Oranica Šašište, površine 1688 m2,
upisana u z.k.ul.447 k.o. Davor,
2.
k.č.br.901 Oranica Topolik, površine 5161
m2, upisana u z.k.ul.447 k.o. Davor,
3.
k.č.br.1805 Oranica Gornje polje, površine
2297 m2, upisana u z.k.ul.447 k.o. Davor,
4.
k.č.br.2604 Pašnjak Bokovi, površine 1913
m2, upisana u z.k.ul.447 k.o. Davor,

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
KLASA: 945-01/20-01/11
URBROJ: 2178/17-01-20-01
Davor, 21. srpnja 2020.godine

a objavit će se na oglasnoj ploči općine Davor, web
stranici općine Davor i u lokalnom tisku.
II.
Početna prodajna cijena nekretnina opisanih u
točki I. bit će utvrđena elaboratom o procijenjenoj
vrijednosti nekretnina izrađenom od stalnog sudskog
vještaka za područje graditeljstva i procjenu
nekretnina Đurđice Butina, dipl.ing.građ.
III.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Lidija Brlić, v.r.

18.
Na temelju članka 35. i članka 391.Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br.
91/96., 68/98., 137/99., 73/00., 129/00., 114/01.,
79/06., 141/06., 146/08.,38/09., 153/09., 143/12.
I152/14.) te odredbama Odluke o upravljanju i
raspolaganju nekretninama u vlasništvu općine
Davor, članka 30. Statuta općine Davor („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 05/18)
Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 11.
sjednici održanoj 24. rujna 2020. godine, donosi
ODLUKU

Općinskog načelnik imenovat će
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama, te na
prijedlog Povjerenstva donijeti odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja i zaključiti kupoprodajni
ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je osim
kupoprodajne cijene platiti i račun elaborata tržišne
vrijednosti nekretnine izrađenom od stalnog sudskog
vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina
Đurđice dipl.ing.građ.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DAVOR
KLASA: 945-01/20-01/12
URBROJ: 2178/17-01-20-01
Davor, 24. rujna 2020.godine

o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Davor
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Lidija Brlić, v.r.
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1. UVOD
Općina Donji Andrijevci prvi put izrađuje Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine
Donji Andrijevci za 2019. godinu (dalje u tekstu i kao Izvješće za 2019. godinu). Zakonom o upravljanju državnom
imovinom (NN 52/18), normirani su dokumenti upravljanja i raspolaganja imovinom: Strategija upravljanja i
raspolaganja imovinom, Plan upravljanja imovinom i Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom. Navedena
tri dokumenta ključni su i međusobno povezani dokumenti upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.
Strategijom su određeni srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom uvažavajući pri tome gospodarske i
razvojne interese Općine Donji Andrijevci. Planovi upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci
usklađeni su sa Strategijom, sadrže detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim
oblicima imovine u vlasništvu Općine Donji Andrijevci. Plan upravljanja imovinom je jedinstveni dokument
sveobuhvatnog prikaza transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci. Smjernice
Strategije, a time i odrednica godišnjih planova jest pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati
imovinu, čuvati interese Općine Donji Andrijevci i generirati gospodarski rast kako bi se osigurala kontrola, javni
interes i pravično raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci. Plan upravljanja Općinsko vijeće
Općine Donji Andrijevci donosi za razdoblje od godinu dana. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke
koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/14).
Izvješće o provedbi Plana upravljanja prati strukturu svih poglavlja godišnjeg plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Općine Donji Andrijevci, utvrđenih Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja imovinom u
vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 24/14). Slijedom navedenog, izrada svih planskoupravljačkih dokumenata i praćenje rezultata rada u nadležnosti su Općine Donji Andrijevci, te se oni obavljaju
transparentno, stručno i profesionalno, uvažavajući pri tome temeljna načela upravljanja državnom imovinom –
načelo javnosti, učinkovitosti, predvidljivosti i odgovornosti. Materijal ovog Izvješća obuhvaća podatke sa
stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine.
Upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci predstavlja važan javni interes zbog
očuvanja imovine za buduće generacije, aktiviranje gospodarskog rasta i zaštitu nacionalnih interesa. Bitna je i
transparentnost objave svih podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje imovinom kako bi naši građani imali
uvid u popis imovine s kojom Općina Donji Andrijevci raspolaže i na kakav način upravlja s njom.
Iskorak na osnovu dosadašnjem načinu upravljanja i raspolaganja imovinom koji je bio zatvoren, Općina Donji
Andrijevci je izradila i javno objavila Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za
razdoblje od 2019. do 2026. godine (dalje u tekstu Strategija) koja je donesena 10.07.2019. godine i Plan
upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu (dalje u tekstu Plan upravljanja za
2019. godinu) koji je donesen 10.07.2019. godine.
Smjernicama Europske unije u upravljanju imovinom upućuje se na nužnost sveobuhvatne evidencije imovine
kao infrastrukturne pretpostavke učinkovitog upravljanja imovinom. Na Internet stranicama Općine Donji
Andrijevci uspostavljena je Evidencija imovine koja će se stalno ažurirati i kojom će se ostvariti internetska
dostupnost i transparentnost u upravljanju imovinom. Stoga je jedan od prioritetnih ciljeva koji se navode u
Strategiji formiranje Evidencije imovine na način i s podacima propisanim za registar državne imovine kako bi se
osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno resursima s kojima Općina Donji Andrijevci raspolaže.
Imovina koja je u vlasništvu Republike Hrvatske a nalazi se na području Općine Donji Andrijevci može imati
pokretačku snagu gospodarskog rasta Općine Donji Andrijevci dajući priliku inovatorima, poduzetnicima i
investitorima za ostvarenje prioriteta a u cilju napretka cjelokupne zajednice. Stoga je Općina Donji Andrijevci
prethodnih godina slala Ministarstvu državne imovine zahtjev za darovanje nekretnina.
Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci imaju bitnu ulogu u gospodarstvu Republike
Hrvatske. Stoga je uloga Općine Donji Andrijevci da pomogne trgovačkim društvima u svom (su)vlasništvu u
razvoju sveobuhvatnog, šireg i transparentnog pregleda svog poslovanja, kako bi se ostvarile planirane aktivnosti s
krajnjem ciljem razvoja područja Općine Donji Andrijevci i područja ostalih suvlasnika trgovačkih društava kao i
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cijele Republike Hrvatske anticipiranjem utjecaja na državni proračun. Naglašavajući transparentan pristup,
Općina Donji Andrijevci na svojim mrežnim stranicama kontinuirano ažurira i objavljuje Registar imenovanja
članova nadzornih i upravnih odbora trgovačkih društava u svom (su)vlasništvu. U navedenom Registru
postavljene su i poveznice na trgovačka društva kako bi javnost imala uvid u njihovo poslovanje i izvješća koja
objavljuju na svojim Internet stranicama.
1.1. Zakonske osnove - najvažniji propisi o upravljanju imovinom
Zakoni i podzakonski propisi:
Zakon u upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18),
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (»Narodne
novine«, broj 80/11),
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15, 112/18),
Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18, 115/18, 98/19),
Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19),
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18, 98/19),
Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj 32/19),
Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013, 20/17, 39/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18),
Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje
organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro
(Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske, 30/06/15),
Uredba o Registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11),
Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 78/11, 128/12, 95/15).
Statut Općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 10/9, 2/11, 3/13,
14/14, 7/18 i 4/19),
Odluka o kupovini poljoprivrednog zemljišta na području Općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije«, broj 11/18)
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije«, broj 2/18, 17/18)
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Donji Andrijevci
(»Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije«, broj 04/19),
Odluka o Izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci (»Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije«, broj 12/19),
Odluka o Izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci (»Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije«, broj 21/19),
Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 1798 i 1799 k.o. Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije«, broj 30/19),
Doneseni akti Općine Donji Andrijevci u 2019. godini kojima se utječe na upravljanje i raspolaganje imovinom:
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 02/19:
Odluka o izradi izmjena i dopuna (3. Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja Općine Donji
Andrijevci,
Godišnji plan davanja koncesija Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu,
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu,
Odluka o 1.Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu,
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 04/19:
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Donji Andrijevci
Odluka o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
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»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 10/19:
Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Donji Andrijevci
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 12/19
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2018.
godinu
Odluka o Izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«,broj 16/19
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za 2019.
godinu
1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini
Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu općine Donji Andrijevci za razdoblje od
2019. do 2026. godine.
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 21/19
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za razdoblje
01.01.-30.06.2019. godine,
Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 30/19
Odluka o 3. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu,
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini,
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu,
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske i sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Donji
Andrijevci za 2020. godinu,
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.
godinu
Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 1798 i 1799 k.o. Donji Andrijevci
1.2. Kadrovske osnove za rad
Koncem 2019. godine Općina Donji Andrijevci je imala 7 zaposlenika (6 u jedinstvenom upravnom odjelu i 1
dužnosnik). Ovlasti i odgovornosti vezane uz upravljanje i raspolaganje nekretninama su utvrđene Statutom i
internim aktima kojima su utvrđeni uvjeti i način postupanja kod pojedinih oblika raspolaganja nekretninama.
Poslove upravljanja i raspolaganja imovinom obavlja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a kontrolu
navedenih poslova obavlja odgovorna osoba.
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2. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA TRGOVAČKIM
DRUŠTVIMA U (SU)VLASNIŠTVU OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Trgovačka društva kojima je osnivač i vlasnik Općina Donji Andrijevci veoma su važni za zapošljavanje, znatno
pridonose cjelokupnoj gospodarskoj aktivnosti i pružaju usluge od javnog interesa s osobinama javnog dobra.
Unatoč svom specifičnom karakteru, ona moraju prilagoditi svoju organizaciju i poslovanje izazovu konkurencije
te učinkovito poslovati, a sve u skladu s principima tržišnog natjecanja.
Bitna smjernica u Strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom koja se odnosi na trgovačka društva u
(su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci je unapređenje korporativnog upravljanja i vršenje kontrola Općine Donji
Andrijevci kao suvlasnika trgovačkog društva. Odgovornost za rezultate poslovanja trgovačkih društava u
(su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci uključuje složen proces aktivnosti uprava i nadzornih odbora,
upravljačkih prava i odgovornosti.
Tablica 1. Trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci

2.1. Registar imenovanih članova - nadzornog odbora i uprava
Općina Donji Andrijevci je na svojoj Internet stranici objavila Registar imenovanih članova nadzornog odbora i
uprava trgovačkih društava i pravnih osoba u svom (su)vlasništvu. Registar imenovanih članova Nadzornih
odbora i Uprava trgovačkih društava prikazuje članove nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava, i pravnih
osoba u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci. Registar je temeljen na postojećim podacima iz sudskog registra.
Podaci su prikazani temeljem provedenih upisa u Sudski registar.
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Tablica 2. Registar imenovanih članova nadzornog odbora i uprava trgovačkih društava u
2018. i 2019. godini

Općina Donji Andrijevci ažurira objavljene podatke u Registru imenovanih članova – nadzornih odbora i uprava,
te će u suradnji s trgovačkim društvima nastojati da se pravovremeno podnose prijedlozi za upis promjena u Sudski
registar, budući da upis promjene podataka o nadzornom odboru i upravi u javnom sudskom registru nadležnog
trgovačkog suda može zatražiti jedino društvo, te je tek nakon takva upisa podatak službeno verificiran i valjan za
javnu upotrebu i objavu.
2.2. Operativne mjere upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci
Tijekom 2019. godine Općina Donji Andrijevci je u okviru upravljanja (su)vlasničkim udjelom trgovačkih
društava obavljala sljedeće poslove:
1. Kontinuirano prikupljala i analizirala izvješća o poslovanju dostavljena od trgovačkih društava.
Tablica 3. Obvezni sadržaj svih izvješća koje trgovačka društva dostavljaju Općini Donji Andrijevci
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2. Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i
izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, predsjednici Uprava trgovačkih društava u (su)vlasništvu Općine Donji
Andrijevci do 31. Ožujka tekuće godine za prethodnu godinu dostavljaju načelniku Izjavu, popunjeni Upitnik,
Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima
prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su
bila revidirana. Predsjednik Uprave trgovačkog društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave do 31. Ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, dostavlja Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan
otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne
godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila
revidirana čelniku, one jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave koja ima najveći udio u vlasništvu
trgovačkog društva, a svim ostalim jedinicama lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u
vlasništvu dostavlja na znanje presliku dostavljene dokumentacije. Iznimno, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave koje imaju jednake udjele u vlasništvu trgovačkog društva koje su zajednički osnovale, a
od kojih niti jedna nema najveći udio u vlasništvu i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju se
međusobno dogovoriti kojoj od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predsjednik uprave
trgovačkog društva dostavlja do 31. Ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan
otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne
godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila
revidirana. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje temeljem najvećeg udjela u vlasništvu
odnosno dogovora provjeravaju Izjave i Upitnike te Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima
utvrđenima prethodne godine koje im dostavljaju trgovačka društva u vlasništvu više jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave kojima su osnivači više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o
provedenim provjerama obavještavaju druge jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju udjele u vlasništvu, odnosno koje su osnivači.
3. Popunjavala i ažurirala Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava društava, tj. Upravnih vijeća te
objavljivala podatke na Internet stranici.
2.3. Mjere unapređenja upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci
Mjere unapređenja upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci su sljedeće:
u suradnji s ostalim suvlasnicima trgovačkih društava provodio se natječaja za izbor Uprava trgovačkih
društava;
nakon analize stanja i poslovnih rezultata trgovačkih društava i održanih glavnih godišnjih skupština
trgovačkih društava, unapređuje se način, opseg, analiza i objavljivanje podataka;
sudjeluje na skupštinama trgovačkih društava i prati provedbu odluka skupština trgovačkih društava;
unaprjeđuje interni Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava, uz poboljšanje ažurnosti.
Registar imenovanih članova nadzornih odbora i uprava, postavljen je na Internet stranici Općine Donji
Andrijevci kako bi bio dostupan javnosti;
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na Internet stranici Općine Donji Andrijevci u Registru imenovanih članova nadzornih odbora i uprava
postavljenje su poveznice na trgovačka društva kako bi bila dostupna izvješća i ostali podaci iz djelokruga
trgovačkog društva a sve u cilju obavještavanja potencijalnih investitora i zainteresirane javnosti.

2.4. Provedbene mjere tijekom 2019. godine vezane za smjernice određene Strategijom, a koje se odnose na
trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci
Provedbene mjere tijekom 2019. godine vezane za smjernice određene Strategijom, a koje se odnose na trgovačka
društva u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci su sljedeće:
u Registru imenovanih članova nadzornih odbora i uprava postavljenje su poveznice na trgovačka društva
kako bi bila dostupna izvješća o poslovanju i ostali podaci iz djelokruga trgovačkog društva;
provjerava se dostavljena Izjava o fiskalnoj odgovornosti;
osoba zadužena za nepravilnosti spremna je zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na
prijevaru te poduzimati potrebne mjere i o tome obavještavati Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i
nadležno tijelo za nepravilnosti i prijevare pri Ministarstvu financija;
provjerava se upravljanje trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci obavlja li se
transparentno i odgovorno, profesionalno i učinkovito u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, što
se osigurava kroz rad i izvještavanje predstavnika vlasnika u nadzornim odborima i skupštinama
trgovačkih društava te uspostavom unutarnjih revizija i nadzora;
u smislu jačanja sprečavanja korupcije u trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci
upućuje se trgovačkim društvima provjera ovlasti glede sukoba interesa članova uprava i nadzornih
odbora;
preporuča se trgovačkim društvima javna objava bitnih informacija na njihovim Internet stranicama.
Bitne informacije koje bi trebale biti objavljenje na njihovim Internet stranicama su: ciljevi društva i
informacije o njihovom ispunjavanju, vlasničku i glasačku strukturu trgovačkog društva, svaku
financijsku pomoć (garancije, subvencije, preuzete obveze), popis gospodarskih subjekata s kojima su u
sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi, donesen plan nabave u skladu s propisima o javnoj
nabavi, registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o
javnoj nabavi;
preporuča se da doneseni akti kojima se reguliraju obveze i odgovornosti trgovačkog društva moraju biti
transparentno objavljeni općoj javnosti i s tim povezani troškovi morali bi se pokriti na transparentan
način.
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Tablica 4. Sažeti prikaz ciljeva i realizirane aktivnosti izvedbenih mjera
upravljanja trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci u 2019. godini
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2.5. Pregled poslovanja trgovačkih društava u (su)vlasništvu Općine Donji Andrijevci
Navedene financijske podatke te podatke o broju zaposlenih dostavila su trgovačka društva u kojima Općina Donji
Andrijevci ima udio u (su)vlasništvu.
Tablica 5. Ukupni prihodi, dobit/gubitak i broj zaposlenih za 2019. godinu

2.5.1. Pregled poslovanja trgovačkog društva Posavska Hrvatska d.o.o.
Adresa: Kraljice Jelene 26, Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod) OIB: 51975721232
Internet stranica: www.posavskahrvatska.hr
Nadzorni odbor i uprava:

Posavska Hrvatska d.o.o. je u 2019. godini prosječno imao zaposleno XX. djelatnika.
Ostvareno poslovanje

2.5.2. Pregled poslovanja trgovačkog društva Vodovod d.o.o.
Adresa: Nikole Zrinskog 25, Slavonski Brod (Grad Slavonski Brod) OIB: 80535169523
Internet stranica: www.vodovod-sb.hr
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Nadzorni odbor i uprava:

Vodovod d.o.o.je u 2019. godini prosječno imao zaposleno 162 djelatnika.
Ostvareno poslovanje
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3. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
STANOVIMA I POSLOVNIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2019. do
2026. godine definirani su sljedeći ciljevi upravljanja i raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima u
vlasništvu Općine Donji Andrijevci:
1. Općina Donji Andrijevci mora na racionalan i učinkovit način upravljati poslovnim prostorima i stanovima na
način da oni poslovni prostori i stanovi koji su potrebni Općini Donji Andrijevci budu stavljeni u funkciju koja će
služiti njezinu racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju. Svi drugi stanovi i poslovni prostori moraju biti
ponuđeni na tržištu bilo u formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem.
2. Ujednačiti standarde korištenja poslovnih prostora.
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno upravljanje i raspolaganje stanovima i poslovnim prostorima
u vlasništvu Općine Donji Andrijevci:
Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18),
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17),
Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18),
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne
novine«, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02,
98/19),
Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«,
broj 121/17, 98/19),
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 125/11, 64/15, 112/18),
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18),
Uredba o mjerilima i kriterijima dodjela na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili
drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (»Narodne novine«, broj 127/13),
Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj
127/13),
Uredba o Registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11),
Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na
korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro
(Povjerenstvo VRH 30/06/15),
Statut Općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 10/9, 2/11, 3/13,
14/14, 7/18 i 4/19),
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Donji Andrijevci
(»Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije«, broj 04/19),
Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije«, broj 10/19)
U 2019. godini doneseni su sljedeći akti kojima se utječe na upravljanje i raspolaganje stanovima i poslovnim
prostorima u vlasništvu Općine Donji Andrijevci:
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 4/19:
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Donji Andrijevci
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 10/19
Odluka o uspostavi Registra imovine Općine Donji Andrijevci
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 16/19:
Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za 2020.
godinu,
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Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za razdoblje od
2019.-2026. godine

»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 30/19:
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.
godinu
U Izvještajnom razdoblju Općina Donji Andrijevci nije imala u svom vlasništvu poslovne prostore namijenjene
zakupu.
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4. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Građevinsko zemljište je, prema odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19), zemljište koje je izgrađeno, uređeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje
građevina ili uređenje površina javne namjene.
Građevinsko zemljište čini važan udio nekretnina u vlasništvu Općine Donji Andrijevci koji predstavlja veliki
potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta. Aktivnosti u upravljanju i raspolaganju građevinskim
zemljištem u vlasništvu Općine Donji Andrijevci podrazumijevaju i provođenje postupaka stavljanja tog zemljišta
u funkciju: prodajom, osnivanjem prava građenja i prava služnosti, rješavanje imovinskopravnih odnosa,
davanjem u zakup zemljišta te kupnjom nekretnina za korist Općine Donji Andrijevci, kao i drugim poslovima u
vezi sa zemljištem u vlasništvu Općine Donji Andrijevci, ako upravljanje i raspolaganje njima nije u nadležnosti
drugog tijela.
Upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Donji Andrijevci uređeno je:
Zakonom o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18)
Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (»Narodne
novine«, broj 80/11),
Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, broj 93/13, 114/13, 41/14,
57/18),
Zakonom o strateškim investicijskim projektima (»Narodne novine«, broj 29/18, 114/18),
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).
Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19),
Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o željeznici (»Narodne novine«, broj 32/19),
Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18),
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, broj 86/12, 143/13, 65/17,
14/19),
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 112/18)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18),
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (»Narodne novine«, broj 74/14, 69/17),
Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18, 115/18).
Statut Općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 10/9, 2/11, 3/13,
14/14, 7/18 i 4/19),
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodskoposavske županije«, broj 2/18)
Odluka o kupovini poljoprivrednog zemljišta na području Općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije«, broj 11/18
Odluka o Izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci (»Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije«, broj 12/19),
Odluka o Izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci (»Službeni
vjesnik Brodsko – posavske županije«, broj 21/19),
Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 1798 i 1799 k.o. Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije«, broj 30/19)
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U 2019. godini doneseni su sljedeći akti kojima se utječe na upravljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u
vlasništvu Općine Donji Andrijevci:
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 02/19:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna (3. Izmjene i dopune) Prostornog plana uređenja Općine Donji
Andrijevci
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu,
Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 04/19:
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Donji Andrijevci
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 10/19:
Odluka o uspostavi registra imovine Općine Donji Andrijevci
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 12/19:
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2018.
godinu
Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», broj 16/19
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za 2019.
godinu
Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za razdoblje od
2019. do 2026. godine
«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 21/19
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za razdoblje
01.01.-30.06.2019.godine,
Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci
»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«,broj 30/19
Odluka o 3. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2019. Godinu,
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2020. Godinu,
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske i sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Donji
Andrijevci za 2020. Godinu,
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.
Godinu,
Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 1798 i 1799 k.o. Donji Andrijevci
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5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PRODAJE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE
DONJI ANDRIJEVCI
Jedan od ciljeva u Strategiji je da Općina Donji Andrijevci mora na racionalan i učinkovit način upravljati svojim
nekretninama na način da one nekretnine koje su potrebne Općini Donji Andrijevci budu stavljene u funkciju koja
će služiti njezinu racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju. Sve druge nekretnine moraju biti ponuđene na
tržištu bilo u formi najma, odnosno zakupa, bilo u formi njihove prodaje javnim natječajem.
Općina Donji Andrijevci tijekom 2019. godine nije prodavala nekretnine niti je dobila nekretnine na dar od
ministarstva državne imovine.
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6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA RJEŠAVANJA IMOVINSKO - PRAVNIH I
DRUGIH ODNOSA VEZANIH UZ PROJEKTE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE TE
OSTALIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA, KAO I EKSPLOATACIJU MINERALNIH
SIROVINA SUKLADNO PROPISIMA KOJI UREĐUJU TA PODRUČJA
Strategijom definiran je cilj rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora energije,
infrastrukturnih projekata, kao i eksploataciju mineralnih sirovina, sukladno propisima koji uređuju ta područja:
1. povećanje energetske učinkovitosti korištenjem prirodnih energetskih resursa.
Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno ovo područje:
Ustav Republike Hrvatske – članak 52. (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00,
28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj
94/13, 18/16, 89/17, 52/18, 112/18),
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (»Narodne
novine«, broj 80/11),
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, broj 100/15,
123/16, 131/17, 111/18),
Zakon o šumama (»Narodne novine«, broj 68/18, 115/18),
Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19),
Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19),
Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 29/18,
114/18),
Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17),
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15),
Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 52/18),
Zakon o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18),
Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine«, broj 127/14, 116/18),
Zakona o javno - privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14, 114/18),
Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
(»Narodne novine«, broj 10/14, 95/15),
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova (»Narodne
novine«, broj 108/06),
Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu
Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 133/07, 09/11),
Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (»Narodne novine«, broj 90/14),
Uredbe o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (»Narodne novine«, broj 31/14),
Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 37/14),
Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih
radova (»Narodne novine«, broj 79/14),
Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 88/12),
Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu (»Narodne
novine«, broj 72/16),
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (»Narodne
novine«, broj 78/14),
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (»Narodne novine«,
broj 95/14),
Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. godine (»Narodne novine«,broj
96/19),
Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (»Narodne
novine«, broj 131/14).
Izvješće o obavljenoj reviziji - Gospodarenje mineralnim sirovinama na području Brodsko-posavske
županije (Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, studeni 2016, Slavonski Brod).
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Sukladno Zakonu o uređivanju imovinskopravnih odnosa, u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina,
osiguravaju se pretpostavke za učinkovitije provođenje projekata, vezano za izgradnju infrastrukturnih građevina
od interesa za Republiku Hrvatsku i u interesu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi
uspješnijeg sudjelovanja u kohezijskoj politici Europske unije i u korištenju sredstava iz fondova Europske unije.
U nastavku se navode određeni infrastrukturni projekti koji su se provodili tijekom 2019. godine.
Investicijska ulaganja na objektima na području općine,
Sufinanciranje programa i projekata iz Fondova EU (projekt Igraonice),
Izgradnja pješačkih staza u naseljima,
Izgradnja ograda, staza i dr. u grobljima na području općine,
Rekonstrukcija pješačkih staza (u Donjim Andrijevcima),
Izgradnja biciklističkih staza (mjera 7),
Izgradnja i proširenje javne rasvjete,
Proširenje vodovodne mreže u Donjim Andrijevcima,
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i vodoodvodnje na području Općine,
Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže na području općine,
Izgradnja nerazvrstanih cesta na području općine,
Izgradnja nerazvrstanih cesta na području općine,
Uređenje parka u St.Topolju,
Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u St. Topolju
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7. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA PROVOĐENJA POSTUPAKA PROCJENE
IMOVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Strategijom definirani su sljedeći ciljevi provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine Donji
Andrijevci:
1.
Procjena potencijala imovine Općine Donji Andrijevci mora se zasnivati na snimanju, popisu i ocjeni
realnog stanja,
2.

Uspostava jedinstvenog sustava i kriterija u procjeni vrijednosti pojedinog oblika imovine kako bi se
poštivalo važeće zakonodavstvo i što transparentnije odredila njezina vrijednost.

Zakonski propisi, akti i dokumenti kojima je uređeno provođenje postupaka procjene imovine su sljedeći:
Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18),
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15),
Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 107/14),
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (»Narodne novine«, broj 114/15, 122/15),
Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 79/14),
Uputa o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske – Ministarstvo
financija.
Općina Donji Andrijevci nije vršila procjenu nekretnina tijekom 2019. godine. Prodaji nekretnina prethodi
procjena tržišne nekretnine koju utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske struke.
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8. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA RJEŠAVANJA IMOVINSKO-PRAVNIH
ODNOSA
Jedan od osnovnih zadataka u rješavanju prijepora oko zahtjeva koje jedinice lokalne i područne samouprave
imaju prema Republici Hrvatskoj je u rješavanju suvlasničkih odnosa u kojima se međusobno nalaze. Nadalje
potrebno je utvrditi kriterije i vrstu nekretnina koje bi bile prikladne da se njihovo korištenje prenese na jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne samouprave bi te nekretnine koristile za
unaprijed određene namjene koji bi se prije ustupanja na korištenje predočile ovlaštenom tijelu Republike
Hrvatske.
Općina Donji Andrijevci tijekom 2019. godine nije rješavala imovinsko-pravne odnose.

Broj: 31

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2887

9. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA
Zakonski propisi kojima je uređena provedba projekata javno - privatnog partnerstva:
-

Zakon o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16),
Zakon o javno - privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14, 114/18),
Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17),
Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15),
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),
Uredba Vlade Republike Hrvatske o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«,
broj 88/12, 15/15).

Zakonom o javno - privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/12, 152/14, 114/18) utvrđen je postupak
predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno - privatnog partnerstva, provedba tih projekata, sadržaj
ugovora o javno - privatnom partnerstvu te druga bitna pitanja.
Javno – privatno partnerstvo jest dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnerstva, čiji je predmet
izgradnja ili rekonstrukcija te održavanje javne građevine, u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti
javnog partnera. Obvezu i rizike uz financiranje i proces gradnje preuzima privatni partner. Statusno javno privatno partnerstvo jest model temeljen na ugovornom odnosu između javnog i privatnog partnera.
Općina Donji Andrijevci u 2019. godini nije imala planove za ulaženje u projekte javno - privatnog partnerstva.
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10. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA VOĐENJA EVIDNCIJE IMOVINE
Uspostava Evidencije imovine jedna je od pretpostavki upravljanja i raspolaganja imovinom. Evidencija imovine
mora se stalno ažurirati kako bi se omogućila internetska dostupnost i transparentnost u upravljanju imovinom.
Stoga je jedan od prioritetnih ciljeva koji se navode u Strategiji formiranje Evidencije imovine na način i s
podacima propisanim za registar državne imovine kako bi se osigurali podaci o cjelokupnoj imovini odnosno
resursima s kojima Općina Donji Andrijevci raspolaže.
Uspostava sveobuhvatnog popisa imovine bitan je za učinkovito upravljanje imovinom. Njegov ustroj i
podatkovna nadogradnja dugogodišnji je proces koji se mora konstantno ažurirati. Pravovremenim i učestalim
ažuriranjem evidencije imovine ostvarit će se ključna smjernica iz Strategije. Strategijom su definirani sljedeći
dugoročni (srednjoročni) ciljevi vođenja evidencije imovine:
1.
uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu Općine Andrijevci,
2.
nadzor nad stanjem imovine u vlasništvu Općine Andrijevci,
3.
kvalitetnije i brže donošenje odluka o upravljanju imovinom,
4.
praćenje koristi i učinaka upravljanja imovinom.
Sukladno načelu javnosti na Internet strancima Općine Andrijevci postavljena je poveznica Imovina gdje se
sukladno obvezama javne objave nalazi Evidencija imovine te svi dokumenti bitni za upravljanje i raspolaganje
imovinom.
Zakonski propisi kojima je uređeno vođenje Registra državne imovine su slijedeći:
Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18),
Uredba o Registru državne imovine (»Narodne novine«, broj 55/11).
Dana, 05. prosinca 2018. godine donesen je novi Zakon o središnjem registru državne imovine (»Narodne novine«
broj 112/18) prema kojem su JLS obveznici dostave i unosa podataka u Središnji registar.
Dostavu i unos podataka o pojavnim oblicima državne imovine u Središnji registar može za proračunske i
izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva,
zavode i druge pravne osobe čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i za ustanove
kojima je jedan od osnivača jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršiti nadležna jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave.
Obveznici ovoga Zakona dužni su:
voditi svoju evidenciju o pojavnim oblicima državne imovine iz ovoga Zakona kojom upravljaju,
raspolažu ili im je dana na korištenje, neovisno o nositelju vlasničkih prava te imovine
dostaviti i unijeti podatke o pojavnim oblicima državne imovine iz ovoga Zakona kojom upravljaju ili
raspolažu u Središnji registar, uz naznaku isprave na temelju
koje je upis, promjena ili brisanje izvršeno, sukladno postupku koji će se propisati Pravilnikom o tehničkoj
strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom.
Sukladno Zakonu o središnjem registru državne imovine, obveznici dostave podataka koji do stupanja na snagu
ovoga Zakona nisu dostavili podatke o imovini u Središnji registar dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja
na snagu ovoga Zakona dostaviti cjelokupnu evidenciju o pojavnim oblicima državne imovine iz ovoga Zakona
kojom upravljaju, raspolažu ili im je dana na korištenje.
Općina Donji Andrijevci nije dostavila podatke te će postupiti sukladno ovom Zakonu.
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11. IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA POSTUPAKA VEZANIH UZ
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU I PRAVO NA PRISTUP
INFORMACIJAMA KOJE SE TIČU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U
VLASNIŠTVU OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Strategijom su definirani sljedeći ciljevi vezani uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup
informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci:
1.
Potrebno je na internet stranici Općine Donji Andrijevci na uočljiv i lako pretraživ način omogućiti
informiranje javnosti o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine Donji Andrijevci,
2.
Organizirati učinkovitije i transparentno korištenje imovine u vlasništvu Općine Donji Andrijevci s ciljem
stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi.
Zakonski propisi kojima je uređeno postupanje vezano uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na
pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci:
Opći propisi:
-

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj
94/13, 18/16, 89/17, 52/18, 112/18),
Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96)
Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18),
Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13,
93/16, 104/16),
Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj
124/15),
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
(»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14),
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija
(»Narodne novine«, broj 20/16).
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Propisi EU:
-

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi
informacija javnog sektora,
Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use
of public sector information,
Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o
ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,
Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive
2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,
Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj
uporabi informacija javnog sektora,
Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003
on the re-use of public sector information,
Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe
dokumenata 2014/C 240/01,
Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C
240/01.

Općina Donji Andrijevci je provela savjetovanje s javnošću za Plan upravljanja imovinom Općine Donji
Andrijevci za 2019. godinu, Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Donji Andrijevci za razdoblje
od 2019. do 2026. godine i Plan upravljanja imovinom Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu.
Na Internet stranici Općine Donji Andrijevci postavljena je poveznica Imovina gdje se sukladno obvezama javne
objave nalazi Evidencija imovine te svi dokumenti bitni za upravljanje i raspolaganje imovinom za koje imaju
obvezu ažuriranja.
Javnosti je na raspolaganju i službenik za informiranje koji postupa u aktivnostima i podacima vezanima uz
imovinu na temelju upućenog zahtjeva za pristup informacijama prema Zakonu o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) Općina Donji
Andrijevci dostavila je Povjereniku Izvješće o provedbi ovog Zakona za prethodnu godinu.
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Tablica 7. Sažeti prikaz ciljeva i realizacije aktivnosti izvedbenih mjera za godišnji plan postupaka
vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci
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43.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i
98/19 – pročišćeni tekst) i članka 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18),
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 23. sjednici, održanoj dana 23.09.2020. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom
u vlasništvu općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
I.
Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Donji
Andrijevci za 2019. godinu kojeg je općina Donji Andrijevci u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o
upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16,
89/17), te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske županije.
II.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg plana upravljanja
imovinom u vlasništvu općine Donji Andrijevci utvrđenih Uredbom o propisanom sadržaju Plana upravljanja
imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 24/14).
III.
Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Donji Andrijevci za 2019. godinu donosi
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci za prethodnu godinu, a najkasnije do 30. rujna. IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije«, a objavit će se na službenoj web stranici općine Donji Andrijevci i dostupna je javnosti u skladu sa
odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).
KLASA: 406-01/20-01/5
URBROJ: 2178/04-03-20-1
Donji Andrijevci, 23.09.2020.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Donji Andrijevci
Robert Kuduz, v.r.
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44.
Na temelju članka 10. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
Novine, 28/10) i 29. članka Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije» br.
10/09., 2/11., 3/13., 14/14., 7/18. i 4/19.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 23. sjednici održanoj dana
23.9.2020. godine donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog
odjela općine Donji Andrijevci
Članak. 1.
U članku 2., dodaju se nove točke te glase:
R.br.
8.
9.

RADNO MJESTO
Referent za komunalno gospodarstvo
Komunalni djelatnike

KOEFICIJENT
1,40
1,00

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ”Službenim vjesniku Brodsko – posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
KLASA:120-01/20-01/1
URBROJ:2178/04-03-20-1
Donji Andrijevci, 23.9.2020.
PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr.med., v.r.

Broj: 31

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 2895

45.
Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,
110/19) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci (»Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 10/09,
2/11, 3/13, 14/14, 7/18 i 4/19.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci, na 23. sjednici od 23.9.2020. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
na području općine Donji Andrijevci
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama na području općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije“ br. 2/18, 17/18 i 12/19) mijenja se Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području
općine Donji Andrijevci na način da ista glasi:
JEDINSTVENA BAZA PODATAKA
NERAZVRSTVANIH CESTA NA PODRUČJUOPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
Broj

k.o.

Naziv ulice

duljina (m)

k.č.br.

1.

Novo Topolje

Luke (ulica prema groblju)

1080

596, 657, dio 121

1.
2.
3.
4.
5.

Staro Topolje
Staro Topolje
Staro Topolje
Staro Topolje
Staro Topolje

Ive Lole Ribara-odvojak
Varcaga (prema Bitunjcu)
Selo (između k.br. 143 i 147)
Selo (između k.br. 53 i 55)
Dalmatinska ulica

320
145
183
175
1780

684
687, 725
680
682
864, 863, 857, 856/1

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

Sredanci
Sredanci
Sredanci
Sredanci
Sredanci
Sredanci
Sredanci
Sredanci

Selište
Selo (od k.br. 45 do 53)
Selo (između k.br. 12 i 14/1)
Selo (između k.br. 81 i 83)
Selo (između k.br. 28 i 30)
Selo (između k.br. 113 i 113B)
Krčevine
Gosjelica

92
226
53
50
117
40
157
660

dio 218, dio 601, dio 522
537
521
528
520
531
588/1
642, 640
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Šljivice

217

dio 2065

Hrvatskih branitelja

265

2103

Hrvatskih branitelja-odvojak

130

dio 2106/12

Trnavačka ulica

383

303

5.

Donji
Andrijevci

Kolodvorska

1200

46, dio 164/1, 60, dio 61, dio
1225, dio 865, dio 2106/8,
dio 2106/7, dio 2106/6 , dio
165

6.

Donji
Andrijevci

30. svibnja

298

dio 865

1068

dio 37, dio 865/1, dio 844,
5/16, 26/6, dio 5/5, dio 5/18,
dio 5/21, dio 33/5, dio 33/1,
dio 32/1, dio 27/1

Željeznička ulica

1404

dio 32/1, dio 32/4, dio 35/1,
dio 969/1, dio 35/2, dio 1225,
dio 37, 970, dio 960/1, 970,
dio 5/5, dio 960/2, dio 959/1

Bilo

448

dio 892, dio 958/1, dio 959/1,
dio 984/6, dio 954/5

Braće Radić

833

1244, dio 1261, 1267

440

1269/1, 1265, 1260/2, dio
1258/1, dio 1257/12

100

1237

Baruga

354

1275, 1261, dio 1264, dio
1263, 1262

Perkovačka ulica

427

1338

Slavonska

915

dio 1498/1

Trpimirova ulica

184

1497

Selska cesta

216

795

507

1564, 1568/8, 1567/5,
1567/4, 1565/6, 1565/7, dio
1566

7.

Donji
Andrijevci

8.

Donji
Andrijevci

9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci

Radničko naselje

Braće Radić- odvojak (kod
Markovca)
Braće Radić- odvojak (kod
Balabanića)

Ulica Josipa Kozarca

Broj: 31
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
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Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci

Donji
Andrijevci

Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
Donji
Andrijevci
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Dalmatinska

416

1591

Ulica domovinskog rata

370

1706/24

Ulica dr. Mije Pišla

191

1706/31

Sajmište

298

1706/3

Sajamska ulica

267

1784, 552

Ulica S. Babunovića

183

536

Školska ulica

600

512

Trg kralja Tomislava
(prema ambulanti)

186

dio 491/1, dio 503, dio 505,
dio 506, dio 511/14, 511/13,
dio 511/12, dio 1786/4, dio
1786/3, dio 1786/7, 1786/8,
dio 1786/2, dio 1786/9, dio
1786/1

Grobljanska

653

1807, 489

Jelanje

1450

dio 1498/1, 1514

Kamarište

540

409, dio 1820, 1834, dio
1819, dio 1821/3, dio 1821/2

30.

Donji
Andrijevci

Radničko naselje (kraj
trafostanice)

96

dio 32/1

31.

Donji
Andrijevci

Glovac

950

844, dio 954, dio 895

UKUPNO:

20667

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 340-01/20-01/6
URBROJ: 2178/04-03-20-1
Donji Andrijevci, 23.9.2020.
PREDSJEDNIK
Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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46.
Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (''Narodne novine'', broj 19/98, 50/12 i 89/17), i članka 29.
Statuta općine Donji Andrijevci (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'', broj 10/9, 2/11, 3/13, 14/14, 7/18
i 4/19), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 23. sjednici održanoj dana 23.9.2020. godine, donosi
ODLUKU
o grobljima na području općine Donji Andrijevci
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način izgradnje, korištenje i upravljanje grobljima koja su u vlasništvu
općine Donji Andrijevci, a posebice:
- upravljanje grobljima,
- mjerila i način dodjeljivanja ili ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
- vremenski razmaci ukopa i popunjavanja grobnih mjesta,
- način ukopa nepoznatih osoba,
- održavanje i uređivanje groblja, te uklanjanje otpada,
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog
mjesta,
- način i uvjeti korištenja groblja,
- pravila ponašanja na groblju.
Članak 2.
Groblja su komunalni objekti u vlasništvu općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Općina).
Groblja na području općine su mjesna groblja u naseljima: Donji Andrijevci (katoličko groblje), Staro Topolje
(katoličko groblje), Sredanci (katoličko groblje) i Novo Topolje (pravoslavno groblje).
Pod grobljem u smislu ove Odluke smatra se ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta,
komunalna infrastruktura i prateće građevine.
Pratećim građevinama smatraju se krematorij, mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorija za
ispraćaj umrlih i sl.
Grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba.
Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je ovom Odlukom dodijeljeno na korištenje, odnosno ustupljeno
grobno mjesto, a nakon smrti tih osoba grobna mjesta dodjeljuju se njihovim nasljednicima.
Članak 3.
Groblja na području općine uređuju se i održavaju na temelju programa uređenja groblja, a sve u skladu s
dokumentacijom prostornog uređenja, sanitarnim propisima, ovom Odlukom, zakonskim i drugima propisima.
II. NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM
Članak 4.
Temeljem članka 10. Zakona o grobljima Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji Andrijevci (u
daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) povjerava se vršenje javnih ovlasti u poslovima upravljanja grobljima na području
općine Donji Andrijevci.
Pod upravljanjem grobljem, koje poslove obavlja Vlastiti pogon, podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta,
uređenje i rekonstrukcija groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i
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sanitarnim uvjetima pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim
vrijednostima.
Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) koji djeluje kao
organizacijska jedinica pri Jedinstvenom upravnom odjelu općine Donji Andrijevci ili pravnoj ili fizičkoj osobi,
povjeravaju se poslovi čišćenja zemljišta i putova na groblje od otpada, održavanja prostora i zgrada za obavljanje
ispraćaja i ukopa pokojnika, te uređivanje i održavanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.
Upravljanje grobljem treba obavljati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje u
njemu počivaju.
Osim navedenih poslova, pod upravljanjem grobljem, podrazumijeva se i:
- poslovi naplaćivanja godišnje naknade za korištenje groblja,
- poslovi vođenja grobnih očevidnika i registra umrlih osoba, kao i drugih propisanih evidencija sukladno Zakonu,
- nadziranje korištenja objekata na grobljima,
- izrada, vođenje katastra groblja i vođenje evidencije o korisnicima grobnih mjesta,
- predlaganje i planiranje razvoja i uređenja groblja na području općine Donji Andrijevci, te drugi poslovi
propisani Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 5.
Poslove naplaćivanja naknade za dodijeljeno grobno mjesto, godišnje grobne naknade za korištenje grobnog
mjesta, izdavanje potrebnih uvjerenja o korištenju grobnih mjesta, propisivanje uvjeta i izdavanje dozvole
korisnicima za zahvate na izgradnji i rekonstrukciji nadgrobnih spomenika ili grobnica, te ostale poslove obavlja
Vlastiti pogon.
Članak 6.
Vlastiti pogon dužan je voditi grobni očevidnik i registar umrlih osoba u skladu sa odredbama Pravilnika o vođenju
grobnog očevidnika i registra umrlih osoba.
Članak 7.
Vlastiti pogon dužan je upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara i na način kojim se iskazuje
poštovanje prema umrlim osobama koje u groblju počivaju.
Vlastiti pogon mora osigurati održavanje i uređenje groblja kao komunalnog objekta u stanju funkcionalne
sposobnosti i na način da se ne narušava pijetet prema umrlim osobama. O uređenju i održavanju dodijeljenih
grobnih mjesta dužni su se brinuti korisnici.
III. MJERILA, NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE
Članak 8.
Za ukop umrlih osoba na grobljima su predviđena grobna mjesta (zemljište) koja se uređuju kao grobovi ili
grobnice i grobovi ili grobnice za polaganje urni.
Na grobljima se mora osigurati prostor za zajedničku grobnicu koja će služiti za smještaj posmrtnih ostataka
iz napuštenih grobnih mjesta.
Članak 9.
Grobovi mogu biti pojedinačni grob, obiteljski grob za ukop dvaju ili više pokojnika ili grobnica za pokop
više pokojnika.
Unutar jednog grobnog mjesta koje se uređuje kao grob smije se ukopati samo jedan pokojnik, iznimno je
dozvoljeno unutar jednog grobnog mjesta ukapati majku s djecom do 5 godina starosti.
Izuzetno se u jedan grob može ukopati još jedan pokojnik uz suglasnost korisnika grobnog mjesta ili njegovog
nasljednika ukoliko je grob kod prvog (prethodnog) ukopa produbljen.
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Članak 10.
Neto dimenzija grobnog mjesta predstavlja veličinu same ukopne jame koja iznosi 80 cm x 200 cm.
Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi najmanje 120-150 cm x 250-300 cm.
Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima najmanje 180 cm.
Kod zemljanih grobova prilikom ukopa treba osigurati najmanje 0,80 metara zemlje iznad lijesa.
Razmak između grobnih mjesta (staze) mora iznositi najmanje 30 cm.
Prostor obiteljskog groba povećava se u širinu za dodatnih 80 cm za svaku daljnju umrlu osobu.
Članak 11.
Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u jednom stupcu iznosi najmanje 90 x 230 cm, u dva stupca
najmanje 150 x 230 cm, a u tri stupca najmanje 220 x 230 cm.
Bruto dimenzija grobnice povećava se za 15-30 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida.
Grobnice moraju biti izgrađene od vodonepropusnog betona.
Neto dimenzija za jednu urnu iznosi 50 x 50 cm, a za četiri urne 1 m.
Članak 12.
Grobna mjesta se dodjeljuju prema raspoloživim mjestima prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta
kojeg donosi Vlastiti pogon za svako groblje posebno, redoslijedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta
označenih u Položajnom planu groblja, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje korisnika.
Vlastiti pogon može dodjeljivati na korištenje nova grobna mjesta, tj. mjesta na kojima nisu obavljeni ukopi,
grobna mjesta za koja je utvrdila da su ih korisnici napustili i grobna mjesta koja su korisnici vratili, odnosno
ustupili Općini Donji Andrijevci kao vlasniku groblja.
Članak 13.
Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje ukop, kao i osobe zainteresirane za budući ukop
(osiguranje grobnog mjesta za života).
Osoba koja prijavljuje ukop, dužna je u prijavi naznačiti tko će biti budući korisnik grobnog mjesta.
Članak 14.
Vlastiti pogon daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi Rješenje
(u daljnjem tekstu: Rješenje o dodjeli grobnog mjesta) kao upravni akt.
Rješenje o dodjeli grobnog mjesta mora sadržavati:
- podatke o korisniku grobnog mjesta (ime i prezime, očevo ime, datum rođenja, OIB, prebivalište i adresu
stanovanja),
- podatke o grobnom mjestu (naziv groblja i grobnog mjesta),
- iznos i obvezu plaćanja naknade za dodijeljeno grobno mjesto,
- uvjete gubitka grobnog mjesta, odnosno prava korištenja grobnog mjesta (uvjete gubitka ukoliko ne plaća
godišnju naknadu za grobno mjesto),
- po potrebi i druge podatke.
Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali podaci iz rješenja unose se u grobne evidencije, a rješenje o dodjeli
grobnog mjesta čuva se u arhivi Vlastitog pogona.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka korisnik kojem je izdano rješenje može izjaviti žalbu Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Donji Andrijevci.
Članak 15.
Pravo ukopa na grobno mjesto ima osoba kojoj je dano na korištenje (u daljnjem tekstu: korisnik groba) i
članovi njegove obitelji ukoliko korisnik grobnog mjesta da suglasnost.
Članovi obitelji korisnika groba, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnik korisnika, izvanbračni
supružnik, potomci i posvojena djeca i njihovi supružnici, te roditelji korisnika groba.
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Korisnik groba može pisanom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim osobama na način propisan
Zakonom.
Pravo korištenja grobnog mjesta između korisnika grobnog mjesta i treće osobe ustupa se Ugovorom
(kupoprodajnim ugovorom ili darovnim ugovorom otvorenim kod javnog bilježnika).
Ovjereni Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Vlastitom pogonu radi upisa novog korisnika u
grobni očevidnik.
Da bi se mogao izvršiti prijenos prava korištenja grobnog mjesta trećoj osobi, za predmetni grob treba podmiriti
sve nepodmirene financijske obveze za predmetni grob (nepodmireni dug za dodjelu grobnog mjesta na korištenje
i/ili nepodmireni dug nastao neplaćanjem godišnje grobne naknade).
Članak 16.
Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim grobnim mjestom i može
se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon
proteka 30 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu.
Vlastiti pogon objavit će na oglasnoj ploči groblja poziv prijašnjem korisniku grobnog mjesta, koje se smatra
napuštenim, da preuzme opremu i uređaje groba (nadgrobnu ploču, nadgrobni spomenik, znakove, ogradu groba i
sl.) uz uvjet da prethodno uplati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama.
Prijašnji korisnik može preuzeti opremu i uređaje groba uz uvjet iz stavka 1. ovog članka u roku od 90 dana od
dana objave.
Ukoliko se prijašnji korisnik ni nakon 90 dana od objave na oglasnoj ploči ne pojavi, Vlastiti pogon može
grobno mjesto urediti kao slobodno mjesto (ukloniti obilježja, ukloniti eventualne ostatke grobnog okvira i sl.) i
pripremiti ga za eventualnu dodjelu novom korisniku.
Članak 17.
Nakon smrti korisnika groba, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici temeljem pravomoćnog
rješenja o nasljeđivanju, međusobnim očitovanjem između nasljednika, ugovorom o ustupanju zaključenim s
korisnikom za vrijeme korisnikova života, te osobe koje su od ranije upisane kao korisnici u očevidnik grobnih
mjesta.
Nasljednik grobnog mjesta dužan je Vlastitom pogonu dokazati da je grobno mjesto naslijedio.
Na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, nasljednik je dužan kod Vlastitog pogona zatražiti prijenos
prava korištenja grobnog mjesta u grobni knjigama.
Ukoliko pravo korištenja grobnog mjesta nije dodijeljeno rješenjem o nasljeđivanju nekom od nasljednika
navedenih u tom rješenju, nasljednici navedeni u rješenju dužni su međusobnim očitovanjem ovjerenim kod
javnog bilježnika riješiti pitanje korisnika grobnog mjesta.
Korisnikom grobnog mjesta postaje se danom upisa u očevidnik grobnih mjesta.
Članak 18.
Vlastiti pogon ima pravo uskratiti promjenu korisnika grobnog mjesta u grobnom očevidniku ukoliko
dosadašnji korisnik nije podmirio svoju obvezu za dodjelu grobnog mjesta ili plaćanja godišnje grobne naknade.
IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA
Članak 19.
Ukop u popunjeni grob može se obaviti po proteku najmanje 15 godina od zadnjeg ukopa uz dužnu pažnju
prema ostacima ranije pokopanih.
U napuštena grobna mjesta ukop se može obaviti nakon 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno
nakon proteka od 30 godina od dana ukopa u grobnicu.
Članak 20.
Vlastiti pogon će prije dodjele napuštenog grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti ostatke preminulog
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iz napuštenog grobnog mjesta u zajedničko grobno mjesto izrađeno za tu namjenu.
V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA
Članak 21.
Nepoznate osobe ukapat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri tome
dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.
Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu groblja označenom Planom i rasporedom korištenja grobnih
mjesta kojeg odredi Vlastiti pogon ili u zajedničku grobnicu.
Ukop nepoznate osobe u smislu stavka 1. i 2. ovog članka obaviti će se nakon što nadležna državna tijela
obave odgovarajuće radnje i izdaju odgovarajuća odobrenja prema mjesnim običajima, uz iskazivanje
odgovarajućeg poštovanja prema umrlome.
VI. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE GROBLJA, TE UKLANJANJE OTPADA
Članak 22.
Groblja održava Vlastiti pogon koji djeluje kao organizacijska jedinica pri Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Donji Andrijevci ili pravna ili fizička osoba kojoj su ti poslovi povjereni.
Pod održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju od otpada, održavanja
prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, te uređivanje i održavanje putova, zelenih i drugih
površina unutar groblja.
Pod otpadom u ovom smislu stavka 2. ovog članka smatraju se svi materijali koji na bilo koji način dospiju na
groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju, te ostaci vijenaca, cvijeća i svijeća na grobovima koji zbog
proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su propustili ih ukloniti.
Članak 23.
Redovno održavanje groblja Vlastiti pogon ili pravna ili fizička osoba kojoj su ti poslovi povjereni, obavljaju
u skladu s godišnjim programom održavanju, a naročito obuhvaća sljedeće:
- održavanje građevina – mrtvačnice, spremišta, ograde (poslovi čišćenja),
- obrezivanje stabala i tuja, kao i dosađivanje novim nasadima,
- košnja travnatih površina,
- košnja i uređivanje zakorovljenih površina,
- održavanje i uređivanje putova, staza i prostora ispred mrtvačnice od snijega,
- skupljanje i odlaganje otpada do mjesta predviđenih za to na groblju (kontejnera).
Redovito održavanje iz stavka 1. ovog članka financira se iz sredstava godišnje naknade za korištenje grobnih
mjesta te iz Proračuna općine Donji Andrijevci sukladno potrebama iskazanim u godišnjem Programu održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Donji Andrijevci.
Članak 24.
Vlastiti pogon ili pravna ili fizička osoba kojoj su ti poslovi povjereni, dužni su radnje iz prethodnog članka
ove Odluke obavljati kontinuirano na način da groblje bude uredno, a prostori, građevine i oprema u
funkcionalnom smislu ispravni, uredni i čisti.
Članak 25.
O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova i grobnica) dužni su brinuti korisnici o svom trošku.
Vlastiti pogon dužan je nadzirati uređenje i održavanje grobnih mjesta od strane korisnika.
Članak 26.
Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način, te održavati red i
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čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta, a otpad odložiti na za to uređeno mjesto.
Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću grobnog mjesta, Vlastiti pogon ili pravna ili fizička
osoba kojoj su ti poslovi povjereni, dužni su pismeno obavijestiti korisnika, a ukoliko korisnik ne postupi po
opomeni, Vlastiti pogon ili pravna ili fizička osoba kojoj su ti poslovi povjereni, izvršit će čišćenje na trošak
korisnika.
Članak 27.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta pridržavajući se Plana uređenja
groblja i rasporeda i korištenja grobnih mjesta, te ove Odluke.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti, moraju po obliku i načinu izvedbe
biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima.
Prije izgradnje nadgrobnog spomenika ili grobnica korisnik groba mora ishoditi odobrenje od Vlastitog
pogona glede oblika i načina izvedbe istog.
Članak 28.
O uklanjanju otpada s groblja brine Vlastiti pogon ili pravna ili fizička osoba kojoj su ti poslovi povjereni.
Vlastiti pogon dužan je na podnesenim mjestima na groblju osigurati prostor za pravilno odlaganje smeća,
otpadaka, ostataka vijenaca i sl., te odvoz i uklanjanje istog.
VII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH MJESTA,
NAKNADE ZA KORIŠTENJE MRTVAČNICE I GODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA
Članak 29.
Za dodjelu grobnih mjesta i korištenje grobnih mjesta kao i pružanje grobnih usluga plaća se naknada
Vlastitom pogonu, odnosno Općini Donji Andrijevci.
Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje, dužan je Vlastitom pogonu platiti:
- naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje (naknada kod dodjele grobnog mjesta) po donošenju
Rješenja o dodjeli grobnog mjesta, jednokratnom uplatom.
Korisnik kojemu je dodijeljeno grobno mjesto na korištenje po donošenju Rješenja o plaćanju godišnje
grobne naknade dužan je platiti Vlastitom pogonu:
- godišnju grobnu naknadu, odnosno godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta, jedanput godišnje za
tekuću kalendarsku godinu, po ispostavljenoj uplatnici s rokom dospijeća.
Obračun gore navedenih naknada i dostavu računa/uplatnica korisnicima vrši Vlastiti pogon.
Poslove evidentiranja prihoda od naknada, kontrolu i naplatu dospjele naknade za dodjelu grobnog mjesta na
korištenje i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta i sve potrebne poslove vrši Vlastiti pogon.
Članak 30.
Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje Vlastiti
pogon uz suglasnost Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci posebnom odlukom.
Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje se prema
broju ukopnih mjesta, bez obzira na to da li je netko ukopan ili ne.
Članak 31.
Vlastiti pogon donosi Rješenje o plaćanju godišnje grobne naknade kao upravni akt s relevantnim podacima o
korisniku, grobnom mjestu i visini naknade.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka korisnik kojem je izdano rješenje može izjaviti žalbu Upravnom
odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.
Naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme plaća se prilikom dodjele istog korisniku.
Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje i to do 15. prosinca tekuće godine.
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Članak 32.
Naknada za korištenje mrtvačnica u Donjim Andrijevcima, Starom Topolju i Sredancima, koju određuje
Vlastiti pogon, prihod je koji se koristi za podmirenje troškova plina, vode, električne energije i čišćenje prostorija
mrtvačnice i okoliša prije i nakon sahrane.
Članak 33.
Korisnik grobnog mjesta u koje je sahranjen poginuli hrvatski branitelj u Domovinskom ratu oslobođen je
plaćanja naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta, ali samo za jedno ukopno mjesto gdje je i sahranjen
poginuli hrvatski branitelj, kao i godišnje naknade za korištenje tog jednog grobnog mjesta.
VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA GROBLJA
Članak 34.
Umrle osobe se u mrtvačnicu prenose u zatvorenom lijesu.
Lijes može biti drveni ili od drugog materijala, čvrst i nepropustan.
Lijes u kojem se pokojnik pokapa u izgrađenu grobnicu mora biti dvostruk, unutarnji limeni i vanjski drveni.
Prijevoz pokojnika u mrtvačnicu ili na groblje obavlja se specijalnim vozilom.
Prijenos pokojnika, nakon obreda, od mrtvačnice do grobnog mjesta vrši se na uobičajeni način (nošenjem
lijesa ili prijevozom na kolicima).
Zabranjeno je obavljati posmrtni obred nad otvorenim lijesom.
Za prijenos umrlog od zaraznih bolesti primjenjuju se posebni propisi.
Ekshumacija umrlih osoba obavlja se pod uvjetima i na način koji su uređeni posebnim propisima.
Članak 35.
Pokojnik može biti izložen u mrtvačnici samo u lijesu i odjeven.
Niti jedan pokojnik ne smije biti pokopan bez dozvole za ukop izdane od mrtvozornika ili nadležne
zdravstvene ustanove.
Dozvola za ukop mora biti uručena predstavniku Vlastitog pogona prigodom predaje, odnosno preuzimanja
umrlog za pokop.
Umrli se može sahraniti najmanje 24 sata nakon smrti, u skladu s propisima o službi pregleda pokojnika.
Odobrenje za skraćenje ili produljenje izlaganja pokojnika u mrtvačnici izdaje sanitarna inspekcija.
Poslije izvršene sahrane unose se utvrđeni podaci u grobni očevidnik i registar umrlih.
Za svako grobno mjesto, u registar grobova, kao nositelj prava korištenja može biti upisana samo jedna
fizička ili pravna osoba.
Grobna mjesta koja se oštete prilikom obavljanja ukopa moraju se odmah, a najkasnije u roku od 15 dana
urediti i dovesti u prijašnje stanje.
Troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev obavlja ukop ili pravna ili fizička
osoba koja je izvodila radove ukopa.
Članak 36.
Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti obavljanje ukopa posebnom pismenom prijavom, u kojoj mora
naznačiti sljedeće podatke:
- osobne podatke o podnositelju prijave,
- naručitelju ukopa,
- osobne podatke o pokojniku,
- o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop,
- o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj godišnjoj grobnoj naknadi,
- ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta, podatke o nasljednicima.
Ako pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev naručitelja za dodjelu
grobnog mjesta.
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Članak 37.
Nakon podnošenja prijave, Vlastiti pogon dužna provjeriti podatke navedene u prijavi, te ukoliko su ispunjeni
uvjeti propisani zakonom i ovom Odlukom odobrava ukop na određenom grobnom mjestu.
Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog mjesta, Vlastiti pogon naručitelju izdaje Rješenje o dodjeli grobnog
mjesta.
Članak 38.
Vlastiti pogon nema pravo uskratiti ukop na određenom grobnom mjestu, ukoliko u postupku odobravanja
pokopa utvrdi da pokojnik, kao bivši korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao korisnik grobnog mjesta, nisu
platili godišnje grobne naknade.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlastiti pogon izvršit će obračun zaostalih grobnih naknada, predložit
naručitelju da ih odmah plati, a ako naručitelj nije u mogućnosti odmah platiti, dužan je dati posebni izjavu kojom
se obvezuje izvršiti plaćanje zaostalih grobnih naknada.
Članak 39.
Obrtničke radove na izgradnji grobnica, nadgrobnih spomenika i uređaja na grobovima mogu izvoditi fizičke
i pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti.
Izvođenje obrtničkih radova na grobljima mora se prethodno pismeno prijaviti Vlastitom pogonu
U prijavi se osobito mora naznačiti:
- korisnika grobnog mjesta, odnosno naručitelja radova,
- naziv groblja na kojemu se planiraju izvoditi obrtnički radovi,
- grobno mjesto na kojem će se radovi izvoditi,
- naziv izvođača radova, OIB, broj obrtnice i godina izdavanja,
- opis i vrsta radova koje će se izvoditi.
Vlastiti pogon dužan je u roku od osam dana odobriti, odnosno odbiti izvođenje prijavljenih radova.
S izvođenjem može se započeti nakon što je Vlastiti pogon izdala suglasnost (rješenje) za izvođenje radova
korisniku grobnog mjesta, a po izvršenoj uplati naknade za izvođenje obrtničkih radova na grobljima.
Obveznik uplate naknade za izvođenje radova je korisnik grobnog mjesta koji je ujedno i obveznik grobne
naknade.
Visinu naknade koja se plaća za izvođenje obrtničkih radova na grobljima utvrđuje Vlastiti pogon uz
suglasnost Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci posebnom odlukom i prihod je Vlastitog pogona, odnosno
općine Donji Andrijevci.
Članak 40.
Pri izvođenju radova iz prethodnog članka izvršitelji su dužni pridržavati se odredbi o radu na groblju, a
naročito:
- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se
obavljati samo u radne dane, u vremenu od 7.00h do 15.00h, nikako za vrijeme sprovoda, nedjeljom ili na dane
vjerskih blagdana,
- obvezno prekinuti radove najmanje 2 sata prije ukopa, odnosno početka sahrane,
- izvođenje radova mora se najaviti najkasnije 3 dana prije planiranog početka izvođenja i to Vlastitom
pogonu putem službene e-mail adrese ili na službeni broj telefona općine Donji Andrijevci,
- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, cement, vapno i dr.) može se držati na groblju samo kraće
vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne ometaju ostali korisnici,
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka izvoditelj je dužan bez odlaganja radilište dovesti u
prijašnje stanje,
- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni putovi i staze
koje odredi Vlastiti pogon.
Vlastiti pogon zabranit će rad onom izvoditelju radova koji započne s radom bez prethodne najave i prijave, te
koji se ne pridržava utvrđene lokacije i drugih uvjeta za uređenje i izgradnju grobnih mjesta.
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Grobna mjesta koja se oštete prilikom izvođenja obrtničkih radova moraju se odmah, a najkasnije u roku od
15 dana urediti i dovesti u prijašnje stanje.
Troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev obavljaju obrtnički radovi na groblju
ili pravna ili fizička osoba koja izvodi radove.
Vlastiti pogon može zabraniti radove u određene dane zbog opravdanih razloga.
Iznimno, Vlastiti pogon može dozvoliti obavljanje obrtničkih radova i neradnim danima, ako se moraju
obaviti zbog hitnosti ukopa.
Članak 41.
Groblje je otvoreno za posjetu:
- u zimskom razdoblju (od 1. listopada do 31. ožujka) od 7.00 do 18.00 sati;
- u ljetnom periodu (od 1. travnja do 30. rujna) od 7.00 do 20.00 sati.
Ukopi se obavljaju u vrijeme kad je groblje otvoreno za posjet.
Ukopi se u pravilu ne obavljaju nedjeljom i blagdanom.
Članak 42.
Na grobljima je izričito zabranjeno:
- postavljati na grobove posude za cvijeće i druge ukrase i opremu u dotrajalom, neprikladnom i oštećenom stanju,
- unutar i oko mrtvačnice postavljati i paliti svijeće ili lampione,
- kretati se izvan staza namijenjenih za prolaz između grobnih mjesta i prelaziti preko grobnih mjesta,
- kretati se grobljem motornim vozilom ili biciklom,
- voditi kućne ljubimce ili druge životinje unutar groblja,
- pristup djeci mlađoj od 10 godina bez nadzora roditelja ili skrbnika,
- obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar groblja,
- odlaganje otpada izvan za to previđenog mjesta,
- oštećivanje i uništavanje opreme na grobnim mjestima,
- oštećivanje i uništavanje zelenih površina na groblju, ograda, objekata i druge opreme groblja,
- ulaziti u mrtvačnicu bez prethodnog odobrenja, odnosno izvan vremena određenog za posjete,
- zabava, glasan govor, pjevanje, sviranje i slično ponašanje koje je protivno održavanju potrebnog poštovanja
prema mrtvima na groblju.
Članak 43.
Mještani ili posjetitelji su obvezni na groblju održavati potpun mir i moraju se ponašati kako to odgovara
mjestu i poštovanju prema umrlima.
Mještani ili posjetitelji su obvezni pridržavati se Odluke o pravilima ponašanja koju utvrđuje Vlastiti pogon.
IX. KAZNENE ODREDBE
Članak 44.
Novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj korisnik ako krši odredbe članka 26. i 27.
ove Odluke.
Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravne i fizičke osobe ako krše odredbe
članka 39. ove Odluke.
Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravne i fizičke osobe koje se ne
pridržavaju odredbi iz članka 10. i 11. ove Odluke.
Novčanom kaznom u visini od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
- postupa protivno odredbama iz članka 42. ove Odluke,
- ako se ne pridržava pravila o ponašanju na groblju prema odredbama članka 43. ove Odluke.
Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši komunalni redar općine Donji Andrijevci.
Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za navedene prekršaje ovlašten je Vlastiti pogon.
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X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 45.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o upravljanju grobljima na području općine Donji
Andrijevci (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'', broj 1/06).
Članak 46.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 363-01/20-01/61
URBROJ: 2178/04-03-20-1
Donji Andrijevci, 23.9.2020. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Kuduz, dr.med., v.r.

47.
Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 136/12. i 15/15.), članka
15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br.
24/13., 102/17.,01/20.) Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci je na 23. sjednici održanoj 23. rujna 2020.godine.
donijelo
ODLUKU
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Donji Andrijevci za
razdoblje 1.1.-30.06.2020.g.
OPĆI DIO
I
Polugodišnjim obračunom Proračuna općine Donji Andrijevci za razdoblje 1.1.-30.06.2020. godine
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 4.534.814,96 kn.
II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 1.1.-30.06.2020. godine izvršeni su u ukupnom
iznosu od 3.087.002,73 kn.
III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam višak prihoda:
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Ostvareni prihodi i primici
Izvršeni rashodi i izdaci
Višak prihoda u razdoblju 1.1. -30.6.2020.
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4.534.814,96 kn
3.087.002,73 kn
1.44 7.812, 23 kn

Ukupni višak prihoda i primitaka iznosi:
Manjak pr ihoda iz 201 9. (nakon korekcija)
Višak prihoda u razdoblju 1.1. - 30.6 .20 20 .
Ukupni višak prihoda

-169.956,74 kn
1.447.812,23 kn
1.277.855,49 kn

IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2020. iznosio je 684.817,11 kn, a na dan 30.6.2020. godine iznosilo je
1.354.406,75 kn.
Stanje blagajne na dan 1.1.2020. godine iznosilo je 0,00 kn, a na dan 30.6.2020. iznosilo je 0,00 kn.
Općina u razdoblju 1.1. - 30.6.2020. nije primala niti davala zajmove.
Evidencija stanja danih instrumenata osiguranja (izdane bjanko zadužnice) na dan 30.6.2020. godine
iznosi 2.050.000,00 kn.
V
Stanje dionica i udjela u glavnicama na dan 30.6.2020. ukupno iznosi 658.282,60 kn, a odnosi se na:
-

VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod - 621.365,94 kn
POSAVSKA HRVATSKA d.o.o. Slavonski brod - 36.916,66 kn.
VI

Stanje potraživanja na dan 30.6.2020. u ukupnom iznosu od 945.646,17 kn, a odnosi se na:
potraživanja za općinske poreze
potr aživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine
potraživanja od zakupa poljopr. zemljišta u vl. RH
potraživanja za komunalnu naknadu
potraživanja za komunalni doprinos
potraživanja za grobnu naknadu
potraživanje od pro daje pol joprivr ednog zemljišta
potraživanja od prodaje općinskog zemljišta
(Ćorluka)
ostala nespomenuta potraživanja

211.599,98
4.943, 41
383.652,14
215.508,04
26.310,08
23.009,64
60.624,87
18.937,44

kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn
kn

1.060,57 kn
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VII
Nepodmirene obveze na dan 30.6.2020. u ukupnom iznosu 77.611,33 kn, a odnose se na:
Obveze za primljene jamčevine
Obveze za zaposlene (plaća 6/2020 )
Obveze dobavljačima za robu i usluge

1.249,60 kn
52.206,74 kn
24.154,99 kn

VIII
Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine Donji
Andrijevci za razdoblje 1.1. do 30.6.2020. godine.
POSEBNI DIO
IX
Posebni dio izvršenja proračuna općine Donji Andrijevci sadrži rashode izvršene po korisnicima i
nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama, programima i aktivnostima i izvorima financiranja.
X
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» i
internet stranicama općine Donji Andrijevci.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA:400-01/20-01/ 9
URBROJ:2178/04-03-20-1
Donji Andrijevci, 23. rujan 2020.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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48.
Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07,
94/13, 98/19) i članka 29. Statuta općine Donji Andrijevci («Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije» br.
10/09, 2/11, 3/13, 14/14, 7/18 i 4/19.), Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci na 23. sjednici održanoj
23.9.2020. godine, donosi
ODLUKU
o dopuni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece
predškolske dobi s područja općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima
Članak 1.
U Odluci o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja općine Donji Andrijevci u
dječjim vrtićima („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 6/16, 27/17, 17/10, 12/19 i 16/19) u članku
5. stavku 1. iza riječi „troškova“ dodaju se riječi „poludnevnog i“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI
KLASA: 601-02/20-01/16
URBROJ: 2178/04-03-20-1
Donji Andrijevci, 23.9.2020.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Kuduz, dr. med., v.r.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

47.

Temeljem odredbi članka 108. i članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12,
15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj
24/13 i 102/17) i članka 32. točke 5. Statuta općine Podcrkavlje (”Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije”
broj 07/18), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 29. sjednici održanoj dana 24. rujna 2020. godine,
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 2020. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 2020. godinu sadrži:

Strana: 2912

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 31

Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i
Računu financiranja / zaduživanja kako slijedi:
I. OPĆI DIO
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 2020. godinu
A.

Račun prihoda i rashoda

•
•
•

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B.

Račun financiranja / zaduživanja

•
•

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
Primici i izdaci prema izvorima financiranja
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II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 2020. godinu
A. Polugodišnji izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
B. Polugodišnji izvještaj po programskoj klasifikaciji
Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Polugodišnjem
izvještaju o izvršenju Proračuna općine Podcrkavlje za 1. polugodište 2020. godine raspoređeni su po nositeljima,
korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka
ekonomske klasifikacije kako slijedi:
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III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 4.
U Planu razvojnih programa za razdoblje 2020. - 2022. godine, koji čini sastavni dio Plana Proračuna
općine Podcrkavlje za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po
pojedinim programima i kapitalnim projektima.
Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja općine Podcrkavlje povezanih sa programskom
i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
Plan razvojnih programa prikazuje realizaciju projekata za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.
godine i to vrijednosno i po pokazateljima rezultata.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA PERIOD 2020. - 2022.
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II.

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

III.

Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu
znanosti i obrazovanja.

Članak 4.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Podcrkavlje za 1. polugodište 2020. godine
stupa na snagu danom donošenja.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
općine Podcrkavlje za 1. polugodište 2020. godine
objavljuje se u „Službenom vjesniku Brodsko
posavske županije” i na web stranicama općine
Podcrkavlje www.podcrkavlje.hr .
KLASA: 400-08/20-01/11
URBROJ: 2178/13-01-20-2
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Damir Miletić, ing., v.r.

48.
Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o
ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08 i 127/19), članka 7. i 8. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne
novine broj 10/97, 107/07, 94/ 13 i 98/19) i članka
32. Statuta općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije", br. 07/18 i 07/20),
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 29.
sjednici održanoj dana 24. rujna 2020., donosi
ODLUKU
o ispravljanju pogreške u Odluci o osnivanju
Dječjeg vrtića „Bambi“
I.

I s p r a v l j a s e pogreška u Odluci o
osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi“
(Odluka objavljena u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“ br.
21/20), na način da se navedenoj Odluci u
naslovu Odluke iza riječi „Bambi“ doda
riječ „Podcrkavlje“ kao i u članku 1.

Obrazloženje
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi“
(objavljena u "Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ br. 21/20 - u daljnjem tekstu:
Odluka) donesena je temeljem Zakona o
ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08 i 127/19) i Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97,
107/07, 94/ 13 i 98/19).
Nakon što je Odluka stupila na snagu,
upozoreno je na grešku i propust te nemogućnost
registracije vrtića u sudskom registru.
Odluka ostaje u cijelosti identičnog sadržaja
s Odlukom koja je na snazi, dodana je samo riječ
„Podcrkavlje“, iza riječi „Bambi“ obzirom
registracija ustanove nije moguća ukoliko bi se
zadržao stari naziv, a o čemu smo obaviješteni od
strane Sudskog registra koji djeluje pri Trgovačkom
sudu u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu.
Pod točkom III. Izreke odlučeno je da će se
Odluka dostaviti nadležnim tijelima radi daljnje
provedbe Odluke.
KLASA: 602-01/20-01/4
URBROJ: 2178/13-01-20-17
Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Miletić, ing., v.r.
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49.
Na temelju članka 14. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97,
107/7, 94/13 i 98/19) ) i članka 32. Statuta općine Podcrkavlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
07/18 i 07/20) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 29. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2020. godine,
donijelo je
PLAN
mreže dječjih vrtića na području općine Podcrkavlje
Članak 1.
Planom mreže dječjih vrtića na području općine Podcrkavlje utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i
obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se provode programi
predškolskog odgoja i obrazovanja te razvoj mreže dječjih vrtića na području općine Podcrkavlje.
Članak 2.
Općina Podcrkavlje ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području
organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu
s područja općine Podcrkavlje u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja te sufinanciranjem ekonomske
cijene programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu općine Podcrkavlje, za tekuću godinu.
Članak 3.
Na području općine Podcrkavlje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavljat će Dječji vrtić
„Bambi Podcrkavlje“ kojemu je osnivač Općina Podcrkavlje.
Mrežu dječjih vrtića na području općine Podcrkavlje čini:
Naziv
Dječji vrtić „Bambi
Podcrkavlje“

Adresa
Diljska 33 Podcrkavlje

Osnivač
Općina Podcrkavlje

Programi
Primarni redoviti
vrtićki program – dvije
odgojno -obrazovne
skupine
Program predškole u
trajanju 250 sati

Članak 4.
Ovaj Plan će se dostaviti Brodsko-posavskoj županiji, a u svrhu usklađivanja Plana mreža dječjih vrtića na
njenom području.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ovog Plana, prestaje važiti Plan mreže dječjih vrtića na području općine Podcrkavlje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/15 i 04/16).
Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
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KLASA: 602-01/20-01/8
URBROJ: 2178/13-01-20-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

KLASA: 602-01/20-01/7
URBROJ: 2178/13-01-20-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
51.

50.
Na temelju članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne
novine'' broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka
13. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi
Podcrkavlje“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 21/20) i članka 32. Statuta općine
Podcrkavlje (''Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije'' br. 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na 29. sjednici održanoj dana 24. rujna
2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Dječjeg vrtića ''Bambi Podcrkavlje''
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Statut
Dječjeg vrtića ''Bambi Podcrkavlje'' u tekstu kojeg je
utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Bambi
Podcrkavlje'' na sjednici održanoj 24. srpnja 2020.
godine.
Prijedlog predmetnog akta prilog je ovoj
Odluci te čini njezin sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA PODCRKAVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 41. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne
novine'' broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka
13. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi
Podcrkavlje“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 21/20) i članka 32. Statuta općine
Podcrkavlje (''Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije'' br. 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na 29. sjednici održanoj dana 24. rujna
2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića ''Bambi Podcrkavlje''
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
''Bambi Podcrkavlje“ u tekstu kojeg je utvrdilo
Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Bambi Podcrkavlje''
na sjednici održanoj 24. srpnja 2020. godine.
Prijedlog predmetnog akta prilog je ovoj
Odluci te čini njezin sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA PODCRKAVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/20-01/8
URBROJ: 2178/13-01-20-2
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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52.

53.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama
(''Narodne novine'' broj 76/93, 29/97,47/99,35/08 i
127/19), članka 13. Odluke o osnivanju Dječjeg
vrtića „Bambi Podcrkavlje“ („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 21/20) i članka 32.
Statuta općine Podcrkavlje (''Službeni vjesnik
Brodsko – posavske županije'' br. 07/18 i 07/20),
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na 29. sjednici
održanoj dana 24. rujna 2020. godine, donijelo je

Na temelju članka 26. Zakona o radu
(''Narodne novine'' broj 93/14, 127/17 i 98/19),
članka 35. i 40. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju (''Narodne novine'' broj 10/97, 107/07,
94/13 i 98/19) i članka 32. Statuta općine
Podcrkavlje (''Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije'' br. 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na 29. sjednici održanoj dana 24. rujna
2020. godine, donijelo je

ODLUKU

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
plaćama, naknadama i ostalim materijalnim
pravima radnika Dječjeg vrtića ''Bambi
Podcrkavlje''

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
radu Dječjeg vrtića ''Bambi Podcrkavlje''
Članak 1.

Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o
plaćama, naknadama i ostalim materijalnim pravima
radnika Dječjeg vrtića ''Bambi Podcrkavlje“ u tekstu
kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića
''Bambi Podcrkavlje'' na sjednici održanoj 24. srpnja
2020. godine.
Prijedlog predmetnog akta prilog je ovoj
Odluci te čini njezin sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA PODCRKAVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/20-01/8
URBROJ: 2178/13-01-20-3
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o
radu Dječjeg vrtića ''Bambi Podcrkavlje'' u tekstu
kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića
''Bambi Podcrkavlje'' na sjednici održanoj 24. srpnja
2020. godine.
Prijedlog predmetnog akta prilog je ovoj
Odluci te čini njezin sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA PODCRKAVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/20-01/8
URBROJ: 2178/13-01-20-4
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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54.

55.

Na temelju članka 35. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne
novine'' broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka
13. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi
Podcrkavlje“ („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 21/20) i članka 32. Statuta općine
Podcrkavlje (''Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije'' br. 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine
Podcrkavlje na 29. sjednici održanoj dana 24. rujna
2020. godine, donijelo je

Na temelju odredbi članka 48. stavka 4.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i
98/19) i odredbe članka 32. Statuta općine
Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje na svojoj 29. sjednici održanoj
dana 24. rujna 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o ekonomskoj cijeni usluga i programa ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja
u Dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“

o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
upisu djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga
Dječjeg vrtića ''Bambi Podcrkavlje''
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o
upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika
usluga Dječjeg vrtića ''Bambi Podcrkavlje'' u tekstu
kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića
''Bambi Podcrkavlje'' na sjednici održanoj 24. srpnja
2020. godine.
Prijedlog predmetnog akta prilog je ovoj
Odluci te čini njezin sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA PODCRKAVLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/20-01/8
URBROJ: 2178/13-01-20-5
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

ODLUKU

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se ekonomska cijena
usluga i programa ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja u Dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“,
i to u sljedećim visinama :
 Ekonomska cijena za 10 – satni program :
1.500,00 kn
 Ekonomska cijena za 6 – satni program : 1.200,00
kn
 Osnovna uplata : 300,00 kn
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 602-01/20-01/9
URBROJ: 2178/13-01-20-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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56.
Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“
broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odredbe članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj 07/18 i 07/20), Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 29. sjednici održanoj dana
24. rujna 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o mjerilima za utvrđivanje visine sudjelovanja roditelja/skrbnika korisnika usluga u cijeni usluga i
programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
u Dječjem vrtiću „Bambi Podcrkavlje“
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“ (u
daljnjem tekstu: Dječji vrtić) roditelja – korisnika usluga.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić.
Općina Podcrkavlje kao osnivač osigurava sredstva za rad Dječjeg vrtića.
Članak 2.
Roditelj/skrbnik korisnik usluge koji ima prebivalište i boravište na području općine Podcrkavlje dužan je
sudjelovati u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje ostvaruje njegovo dijete ovisno o
vrsti i trajanju programa tako da plaća dio pune cijene programa, a preostali iznos do pune ekonomske cijene plaća
Općina Podcrkavlje.
Roditelj/skrbnik korisnik usluge koji nema prebivalište na području općine Podcrkavlje mora sam snositi punu
ekonomsku cijenu redovitog programa.
Roditelj/skrbnik korisnik usluge kojem je rješenjem Centra za socijalnu skrb odobrena novčana pomoć, te je to
jedini izvor prihoda obitelji oslobođen je plaćanja programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u cijelosti.
Status iz prethodnog stavka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležne službe o pravu na stalnu pomoć.
Članak 3.
Program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja organizira se tijekom pet radnih dana tjedno osim za vrijeme
državnih praznika i blagdana.
Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem
tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:
 redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i
predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program),
 programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
 programa predškole.
Dječji vrtić može, pored programa iz stavka 2. ovoga članka, izvoditi i poseban program:
 Montessori program,
 Program katoličkog vjerskog odgoja - Kateheza Dobrog Pastira,
 Program ranog učenja engleskog jezika,
 Sportski program.
 druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.
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Članak 4.
Program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću organizira se tijekom pet radnih dana tjedno
osim za vrijeme državnih praznika i blagdana kao:
REDOVITI PROGRAM :
10-satni program (4 obroka: doručak, užina, ručak, užina)
6 -satni program (2 obroka: doručak i užina)
POSEBNI PROGRAM: organizira u trajanju i prema rasporedu utvrđenom godišnjim planom i programom rada
Dječjeg vrtića.
PROGRAM JAVNIH POTREBA: kraći posebni program Program predškole se organizira u trajanju i prema
rasporedu utvrđenom godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića.
Programi iz stavka 3. i 4. ovoga članka provode se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom Godišnjim planom i
programom rada Dječjeg vrtića.
Članak 5.
Sredstva za programe Dječjeg vrtića osiguravaju se:
 u proračunu općine Podcrkavlje
 iz sredstava proračuna Županije Brodsko-posavske
 sudjelovanjem roditelja u financiranju dijela ekonomske cijene programa
 sufinanciranjem iz Državnog proračuna za djecu:
- s teškoćama u razvoju
- djecu pred polazak u školu
 iz projekata
 donacija
 sponzorstva
Članak 6.
Za obavljanje usluga programa iz članka 3. i 4. ove Odluke, ekonomska cijena programa izračunava se na osnovi
ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog broja korisnika usluga programa Dječjeg vrtića za
kalendarsku godinu.
Ukupni godišnji rashodi iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim
pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i to:
1. Izdatke za zaposlenike:
 brutto plaće
 naknade i materijalna prava radnika
2.

Prehranu djece

3.




Uvjete boravka djece:
materijalne izdatke
energiju i komunalije
tekuće održavanje objekta i opreme

3.

Nabavu namještaja i opreme

5.

Nabavu sitnog inventara
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Članak 7.
Roditelj/skrbnik – korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno ekonomskoj cijeni uz
primjenu slijedećih kriterija
1. KRITERIJ - Platni razredi - % ekonomske cijene koju plaća roditelj ovisno o visini zajedničkih primanja
roditelja djeteta upisanog u program Dječjeg vrtića

od

do
0,00 – 5.000,00
5.001,00 - 8.000,00
8.001,00 – 12.000,00
12.000,01 - 16.000,00
16.000,01 i više

Umanjenje cijene
70%
60%
50%
35%
20%

Sudjelovanje u cijeni sa
30%
40%
50%
65%
80%

Koeficijent (K1)
0,3
0,4
0,5
0,65
0,8

Članak 8.
2. KRITERIJ - Broj djece upisane u Dječji vrtić iz jedne obitelji

Broj djece
1
2
3
4 i više

utvrđena po 1. kriteriju
75% od utvrđene po 1. kriteriju
50% od utvrđene po 1. kriteriju
25% od utvrđene po 1. kriteriju

Koeficijent (K2)
1,0
0,75
0,50
0,25

(npr. Ukoliko je ekonomska cijena vrtića 1.500,00 kn, a vrtić pohađaju 2 djeteta iz obitelji sa zajedničkim
primanjima do 5.000,00 kn,cijena 10-satnog programa za prvo (starije) dijete je 450,00 kn, a za drugo (mlađe)
dijete 337,50 kn)
3. KRITERIJ - Dijete s teškoćama u razvoju i dijete s invaliditetom

20% umanjenje cijene utvrđene nakon primjene 2. kriterija
Koeficijent (K3) 0,80
(npr. Ukoliko u primjeru obitelji s dvoje djece u vrtiću i zajedničkim primanjima do 5.000,00 kn
prvo (starije) dijete ima teškoće u razvoju cijena za to dijete cijena bi bila 360,00 kn (450,00 kn
umanjeno za 20%). Ukoliko drugo (mlađe) dijete ima teškoće u razvoju, cijena za to dijete bi bila
270,00 kn (337,50 kn umanjeno za 20%)).
Ukoliko se ne radi o djetetu s teškoćama u razvoju i djetetu s invaliditetom koeficijent K3 iznosi 1,0.
4. KRITERIJ - Stupanj invalidnosti roditelja/skrbnika
Stupanj invalidnosti roditelja/skrbnika - za svaki postotak invalidnosti roditelja utvrđena cijena vrtića nakon
primjene 3. kriterija se umanjuje za 0,5% .
Vrijednost koeficijenta (K4) se dobiva na način da se invalidnost roditelja, iskazana u decimalnom obliku podijeli
sa 2 a zatim tako dobivena vrijednost oduzme od broja 1.
Npr : Roditelj ima invalidnost 20 %, što, izraženo u decimalnom obliku, iznosi 0,2.
0,2 /2 = 0,1
Vrijednost koeficijenta (K4) : 1 – 0,1 = 0,9
Dakle, za invalidnost roditelja od 20 %, postotak umanjenja cijene je 10 %, odnosno koeficijent (K4) iznosi 0,9.
Ukoliko roditelj nema utvrđenu invalidnost, koeficijent (K4) iznosi 1,0.
Cijena Dječjeg vrtića za svako upisano dijete formira se nakon primjene svih kriterija, po redoslijedu od prvoga do
četvrtoga, primjenom slijedeće formule :
Cijena Dječjeg vrtića = Ekonomska cijena x K1 x K2 x K3 x K4
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Članak 8.
Pravo na oslobađanje od plaćanja iz članka 2. stavka 3. ove Odluke utvrđuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bambi
Podcrkavlje“ na temelju dostavljene dokumentacije.
Pravo na umanjenje sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa Dječjeg vrtića „Bambi Podcrkavlje“ iz
članka 7. ili 8. ove Odluke utvrđuje ravnateljica Dječjeg vrtića na temelju odgovarajuće dokumentacije.
Članak 9.
Roditelj – korisnik usluga uplaćuje mjesečnu cijenu usluga na žiro – račun Dječjeg vrtića.
Članak 10.
Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluga
Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih evidencija o prisutnosti djece u Dječjem vrtiću.
Na temelju obračuna iz stavka 1. ovog članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju – korisniku usluga
najkasnije do 10-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Roditelj – korisnik usluga dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju
računa iz stavka 1. ovog članka najkasnije do 20-og u tekućem mjesecu.
Članak 11.
Osnovna uplata za Dječji vrtić primjenjuje se u slučaju kada roditelj/skrbnik – korisnik usluga ima pravo na
umanjenje plaćanja mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića zbog slijedećih okolnosti:
Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića zbog bolesti 20 dana i više, plaća se osnovna uplata (OBAVEZNO
- potvrdom liječnika koja se predaje odgojitelju prilikom dolaska u Dječji vrtić, kojom se dokazuje pravo na
umanjenu cijenu plaćanja)
Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića zbog korištenja godišnjeg odmora roditelja (najavljeno 15 dana
unaprijed pisanim zahtjevom roditelja) bilo kada tijekom godine, plaća se osnovna uplata pod uvjetom da
djeteta nije bilo cijeli mjesec.
Ako dijete ne koristi usluge Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza plaća se osnovna uplata Dječjeg vrtića za
srpanj i kolovoz (pravovremenim popunjavanjem i potpisivanjem anketnog listića u lipnju o potrebi
korištenja usluga Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza)
O izostanku djeteta iz Dječjeg vrtića tijekom mjeseca, roditelji/skrbnici – korisnici usluga su dužni obavijestiti
Dječji vrtić do kraja tekućeg mjeseca.
Obitelj koja koristi pravo na besplatan Dječji vrtić temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb iz članka 2. stavak tri
ove Odluke ne ostvaruju pravo na pohađanje Dječjeg vrtića tijekom srpnja i kolovoza.
Za dijete koje ne pohađa Dječji vrtić, a nema opravdani razlog (liječnička potvrda, korištenje godišnjeg odmora
roditelja) plaća se puna mjesečna cijena programa.
Članak 12.
Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje Dječji vrtić na temelju dokumentacije koju dostavlja
roditelj/skrbnik korisnik usluge pri upisu djeteta sukladno članku 25. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava
i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića.
Podnositelj zahtjeva za umanjenje cijene dužan je uz zahtjev za upis u Dječji vrtić obvezno priložiti tražene isprave
iz stavka 1. ovoga članka u protivnom će se zahtjev odbaciti kao nepotpun.
Zahtjev za umanjenje cijene može se podnijeti i tijekom pedagoške godine ukoliko se kod korisnika steknu neki od
uvjeta iz članaka 12.
Članak 13.
Dječji vrtić ima pravo otkazati pružanje usluga korisniku usluga koji dva (2) mjeseca uzastopce ne plati iznos
sudjelovanja u cijeni izabranog programa, a potraživanje će naplatiti pokretanjem ovršnog postupka.
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Dječji vrtić može otkazati pružanje usluga korisniku usluga u sljedećim slučajevima:
 nemarnog i neodgovornog odnosa korisnika usluga prema predškolskoj ustanovi (nepoštivanje kućnog reda,
neplaćanja iznosa sudjelovanja u cijeni programa)
 ako u roku od dva (2) mjeseca od početka pohađanja Dječjeg vrtića, stručna služba Dječjeg vrtića ocijeni da
dijete nije spremno biti uključeno u redoviti program Dječjeg vrtića, odnosno utvrdi teškoće u razvoju kod
djeteta, a nema mogućnosti smještaja u posebne skupine.
Članak 14.
Dječji vrtić zadržava pravo naplate nepodmirenih potraživanja putem suda.
Članak 15.
Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz Dječjeg vrtića, dužan je o tome obavijestiti Dječji vrtić pisanim putem
najkasnije 15 dana prije ispisa, te podmiriti svoja zaostala dugovanja do dana ispisa djeteta.
Članak 16.
Međusobna prava i obveze Dječji vrtić i roditelj/skrbnik – korisnik usluga uredit će posebnim Ugovorom o
neposrednim pravima i obvezama u ostvarivanju programa Dječjeg vrtića.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 602-01/20-01/10
URBROJ: 2178/13-01-20-1
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

50.
Na temelju članka 62. stavak 1 i 4 Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20)
i članka 31. Statuta općine Vrpolje ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 40. sjednici održanoj 29. rujna 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture u vlasništvu
općine Vrpolje javnim dobrom u općoj uporabi
Članak 1.
Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi komunalna infrastruktura u vlasništvu općine Vrpolje
opisana i određena nazivom, vrstom, podacima o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se
nalazi, a navedena je u sljedećoj Tablici:
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Redni
broj

Vrsta komunalne
infrastrukture

Naziv komunalne
infrastrukture

1.

Javne zelene površine

2.

Javne zelene površine

Nogometno igralište
– sportsko
rekreacijski prostor
Park pokraj škole

3.

Javne zelene površine

4.

Javne zelene površine

5.

6.

Javne prometne površine na
kojima nije dopušten
promet motornih vozila
Javna parkirališta

7.

Javne zelene površine

8.

Javna parkirališta

9.

Javne zelene površine

Park u središtu
naselja
Dječje igralište u
središtu naselja
Trg dr. Franje
Tuđmana
Parkiralište ispred
zgrade općine
Vrpolje
Park ispred zgrade
općine Vrpolje
Parkiralište ispred
DVD-a i Ambulante

Dječje igralište u
središtu naselja

Broj: 31

Katastarska i
zemljišnoknjižna
čestica
577/1
578/2

Katastarska
općina

577/1
578/3
575

Čajkovci

575

Čajkovci

865/1

Vrpolje

865/1
863

Vrpolje

865/1

Vrpolje

1525/8
1525/9
1525/6
1524
867/1
867/2
869/2

Vrpolje

Čajkovci

Čajkovci

Vrpolje

Članak 2.
Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno – knjižni odjel, provesti će ovu Odluku i navedenu komunalnu
infrastrukturu opisanu u Tablici članka 1. ove Odluke upisati će u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u
neotuđivom vlasništvu općine Vrpolje, OIB: 23975357666, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje, 35210 Vrpolje.
Članak 3.
Ova Odluka dostavit će se Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel radi provedbe upisa
statusa javnog dobra u općoj uporabi u zemljišnim knjigama.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Kalsa: 021-05/20-01/10
Ur. broj:2178/11-01-20-2
U Vrpolju 29. rujna 2020. g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Vrpolje
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 31
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Članak 5.

51.
Na temelju članka 58. Pravilnika o sadržaju,
načinu izrade i postupku donošenja, odnosno
odobravanja lovnogospodarske osnove, programa
uzgoja divljači i programa zaštite divljači („Narodne
novine“ broj 40/06, 92/08, 39/11 i 41/13) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 40 sjednici
održanoj 29. rujna 2020. godine donijelo je sljedeću

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/10
Urbroj: 2178/11-01-20-3
Vrpolje, 29. rujna 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Vrpolje
Tomislav Šimundić, v.r.

ODLUKU
o proglašenju površine izvan lovišta na

području općine Vrpolje
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se površina izvan
lovišta na području općine Vrpolje koja obuhvaća
dijelove naselja: Čajkovci, Stari Perkovci i Vrpolje
(u daljnjem tekstu: Površina).
Površina se prostire unutar granica sljedećeg
lovišta: zajedničko otvoreno lovište broj: XII/106
VRPOLJE (u čijem se opisu granica nalaze naselja
Vrpolje, Čajkovci, Stari Perkovci).
Članak 2.
Granica Površine utvrđuje se na udaljenosti
100 metara od granica građevinskog područja naselja
iz prethodnog članka. Granice građevinskog
područja općine Vrpolje utvrđene su Prostornim
planom uređenja općine Vrpolje (Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije 22/06, 09/10 i 11/16 usklađenje sa Zakonom).
Članak 3.
Ukupan obuhvat površine iznosi 734,66 ha.
Obuhvat površine s ucrtanim građevinskim
područjem prikazan je u kartografskom prikazu.
Kartografski prikaz Površine s ucrtanom granicom
izrađen je u mjerilu 1:25000. Kartografski prikaz iz
stavka 1. ovog članka nalazi se u privitku, čini
sastavni dio ove Odluke i nije predmetom objave.
Članak 4.
Ova Odluka sastavni je dio Programa zaštite
divljači za područje općine Vrpolje za razdoblje od
1.9.2020. do 31.8.2030.

52.
Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.
9/09, 5/13, 14/14 i 1/18), a u svezi sa člankom 35.b.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 ,19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i člankom 48.
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 40. sjednici
održanoj 29. rujna 2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice
općine Vrpolje za razdoblje
siječanj - lipanj 2020. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Izvješće o radu općinske načelnice općine Vrpolje za
razdoblje od siječanj - lipanj 2020. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije».
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Članak 2.

Podaci za predloženog kandidata za suca
porotnika biti će dostavljeni Upravnom odjelu za
poslove župana i Županijske skupštine Brodskoposavske županije.

Klasa: 021-05/20-01/10
Urbroj: 2178/11-01-20-4
Vrpolje, 29. rujan 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Vrpolje
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/10
Urbroj: 2178/11-01-20-5
Vrpolje, 29. rujan 2020. god.

53.
Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
9/09. 5/13.,14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 40. sjednici održanoj 29. rujna
2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o prijedlogu kandidata za suca porotnika
za Županijski sud u Slavonskom Brodu
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje predlaže
ANDREA GUNJEVĆ
(ime i prezime)
iz VRPOLJA, ŠAMAČKA 42,
(adresa)
OIB 29659427054 za suca porotnika za
Županijski sud u Slavonskom Brodu.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Šimundić, v.r.

Broj: 31
Bilješke :
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Tisak: "DIOZIT" d.o.o., Matije Gupca 31, Slavonski Brod
Telefon: 035 / 350 851
List izlazi po potrebi.
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