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OPĆINA BUKOVLJE

60.
Na temelju članka 39. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12, 15/15),
Općinsko vijeće općine Bukovlje je na svojoj 27. sjednici, održanoj 18. prosinca 2020. godine, donijelo
IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Bukovlje za 2020.godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
PRORAČUN
2020.g.

POVEČANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN
2020.g.

16.659.944,94

-7.334.616,61

9.325.328,33

20.000,00

-

20.000,00

3 RASHODI

5.897.444,94

95.455,06

5.992.900,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE .IMOVINE
RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

9.522.500,00
1.260.000,00

-7.462.500,00

2.060.000,00
1.292.428,33

-1.260.000,00

--450.000,00

--610.000,00

--

-

-

A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- višak/manjak prihoda

0.0

VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

--

-482.428,33

--

--
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Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog viška prihoda
Proračuna.
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2020. godinu.
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se za proračunsku 2020. godinu i
bit će objavljene u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 400-01/19-01/119
URBROJ: 2178/25-02-20-3
U Bukovlju, 18. prosinca 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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61.
IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - OPĆINA BUKOVLJE
PRORAČUN ZA 2020.G., PROJEKCIJE ZA 2021.G. I 2022.G
MJERA 1.1. - Jačanje komunalne infrastrukture
2020.godina
PROGRAM 1002-ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-1.094.000,00
AKTIVNOST- 1002-01 – Održavanje objekata i uređaja
AKTIVNOST-1002-02- Komunalne usluge
AKTIVNOST 1002-03- Javna rasvjeta

452.000,00
160.000,00
482.000,00

PROGRAM 1006-POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-645.000,00
AKTIVNOST 1006-01-Tekuće pomoći trgovačkim društvima
AKTIVNOST 1006-02-Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

45.000,00
600.000,00

PROGRAM 1009-DUGOTRAJNA IMOVINA- 2.030.000,00
AKTIVNOST 1009-02- Poslovni objektiAKTIVNOST 1009-03-Ceste i slični prometni objekti
AKTIVNOST 1009-04-Ostali građevinski objekti
AKTIVNOST 1009-05- Oprema
UKUPNO 2020.godina: 3.769.000,00 kn

10.000,00
1.145.000,00
855.000,00
20.000,00

2021.godina
PROGRAM 1002-ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-1.507.000,00
AKTIVNOST- 1002-01 - Održavanje objekata i uređajaAKTIVNOST-1002-02- Komunalne uslugeAKTIVNOST 1002-03- Javna rasvjeta-

525.000,00
217.000,00
765.000,00

PROGRAM 1006-POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-800.000,00
AKTIVNOST 1006-02-Kapitalne pomoći trgovačkim društvima-800.000,00
PROGRAM 1009-DUGOTRAJNA IMOVINA-

3.300.000,00

AKTIVNOST 1009-02- Poslovni objektiAKTIVNOST 1009-03-Ceste i slični prometni objektiAKTIVNOST 1009-04-Ostali građevinski objektiUKUPNO 2021.godina:

1.000.000,00
1.200.000,00
1.100.000,00
5.607.000,00 kn

2022.g.
PROGRAM 1002-ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-1.594.000,00
AKTIVNOST- 1002-01 –Održavanje objekata i uređaja-

384.000,00
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AKTIVNOST-1002-02- Komunalne uslugeAKTIVNOST 1002-03- Javna rasvjeta-
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300.000,00
910.000,00

PROGRAM 1006-POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-500.000,00
AKTIVNOST 1006-02-Kapitalne pomoći trgovačkim društvimaPROGRAM 1009-DUGOTRAJNA IMOVINA-4.616.000,00
AKTIVNOST 1009-02- Poslovni objektiAKTIVNOST 1009-03-Ceste i slični prometni objektiAKTIVNOST 1009-04-Ostali građevinski objektiUKUPNO 2022.godina:

500.000,00
1.000.000,00
2.200.000,00
1.416.000,00
6.710.000,00 kn

Cilj:
Razvoj i izgradnja objekata komunalne infrastrukture, gradnja novih objekata koji bi poboljšali kvalitetu života
stanovnika općine.
Održavanje razine postojećih cesta, izgradnja novih u naseljima općine.
Dogradnja i obnova objekata javne rasvjete.
Kroz pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, poboljšanje i nastavak izgradnje vodovodne i
kanalizacijske mreže na području općine.
Pokazatelj rezultata:
Objekti komunalne infrastrukture su u funkciji, redovno održavanje postojećih kapaciteta i izgradnja novih.
Poboljšana kvaliteta života stanovnika općine.

62.
Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18),
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 27. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
aktivnosti u Programu javnih potreba i Programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz
Proračuna općine Bukovlje za 2020. godinu
Članak 1.
PROGRAM: JAVNE POTREBE
AKTIVNOST: socijalna skrb
U Proračunu općine Bukovlje osigurana su sredstva za pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja u obliku
jednokratnih pomoći u novcu trošak ukopa ili podmirenjem računa za električnu energiju, troškove stanovanja,
komunalne naknade, vodne naknade, ogrjeva i slično. Jednokratne pomoći će se odobravati na temelju pismenog
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zahtjeva u pravilu tijekom godine, a visina će se određivati ovisno o uvjetima i okolnostima u kojima živi
podnositelj zahtjeva.
Predviđena su sredstva za kapitalne donacije građanima i kućanstvima u svrhu komunalnog opremanja.
U 2020. godini u Proračunu općine Bukovlje predviđena su financijska sredstva kako slijedi:
AKTIVNOST ILI UDRUGA

IZNOS
SREDSTAVA U
KN

POVEĆANJ/
SMANJENJE

NOVI PLAN

40.000,00

10.000,00

50.000,00

25.000,00

5.000,00

30.000,00

33.000,00

7.000,00

40.000,00

42.000,00

28.000,00

70.000,00

195.000,00

------

195.000,00

10.000,00

-4.000,00

6.000,00

15.000,00

----

15.000,00

5.000,00

6.000,00

11.000,00

20.000,00

-2.000,00

18.000,00

25.000,00

-5.000,00

20.000,00

30.000,00

-----

30.000,00

30.000,00
33.574,94

-30.000,00
25,06

0,00
33.600,00

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - novcu
– jednokratna financijska pomoć
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - trošak
ukopa
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna jednokratne naknade studentima
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna –
pomoć za novorođenu djecu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
sufinanciranje prijevoza
Naknade građanima i kućanstvima u naravi – pomoć i
njega u kući
Naknade građanima i kućanstvima u naravi – stanovanje
Naknade građanima i kućanstvima u naravi – prehrana
Naknade građanima i kućanstvima u naravi - ostale
Naknade građanima i kućanstvima u naraviogrjev(BPŽ)
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima - HRVI
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima –
stambeno zbrinjavanje mladih
Sufinanciranje HCK – GCK Slavonski Brod

 planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 503.574,94 kn, te nakon Izmjene i dopune
proračuna planirana financijska sredstva iznose 518.600,00 kn.
AKTIVNOST: Sport i rekreacija, kultura, ostale društvene djelatnosti, religija
Sport i rekreacija
Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je
osigurati financijska sredstva u Proračunu općine.
Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o
udrugama. Općina je obvezna pomagati rad športskih udruga vodeći računa o usklađenosti s ciljevima,
prioritetima i mjerama iz Strateškog razvojnog programa općine Bukovlje, kako slijedi:





Razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja
Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj sportskih sadržaja namijenjenih djeci i mladima
Poticanje sporta i rekreacije
Poticanje izvrsnosti u sportu
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Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. Sredstva javnih potreba za
rekreaciju i sport raspodjeljuju se korisnicima prema Pravilniku o financiranju javnih potreba.
 planirana su financijska sredstva za rad sportskih udruga u ukupnom iznosu od 204.000,00 kn.
Kultura
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi određeno je financiranje kulture i kulturnih djelatnosti.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i
manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih kriterija:
 djelatnosti udruga u kulturi te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini,
 manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,
 poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegove tradicije,
 promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje.
Financiranje djelatnosti udruga u kulturi usklađeno je s ciljevima, prioritetima i mjerama iz Strateškog
razvojnog programa općine Bukovlje, kako slijedi:
Razvoj kulturnih sadržaja
 Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj kulturnih sadržaja namijenjenih djeci i mladima
 Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj kulturnih sadržaja namijenjenih očuvanju baštine
 Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj ostalih kulturnih sadržaja
- planirana su financijska sredstva za rad udruga u kulturi u ukupnom iznosu od
30.000,00 kn.
Ostale društvene djelatnosti
Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge, općina financira djelatnosti udruga u području ostalih društvenih
djelatnosti, u skladu s ciljevima, prioritetima i mjerama iz Strateškog razvojnog programa općine Bukovlje, kako
slijedi:
 Razvoj sadržaja za osobe starije dobi
 Poticanje i stvaranje uvjeta za rad udruga umirovljenika
 Razvoj sadržaja za djecu i mlade
 Poticanje i stvaranje uvjeta za rad udruga mladih
 Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj sadržaja namijenjenih djeci i mladima
 Razvoj socijalnih usluga namijenjenih ranjivim skupinama
 Poticanje i stvaranje uvjeta za razvoj socijalnih usluga namijenjenih ranjivim skupinama.
 Organizacija manifestacija kulturne, turističke ili sportske prirode
 Poticanje i stvaranje uvjeta za organizaciju različitih manifestacija
 planirana su financijska sredstva za ostale društvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn,
nakon Izmjene i dopune proračuna sredstva iznose 65.000,00 kn.
Religija
Sufinancirat će se rad vjerskih organizacija:
RKT Župa Podvinje, Filijala Bukovlje -Vranovci
Grkokatolička filijala crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Bukovlju

20.000,00 kn

Strana: 5052

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 46

Političke stranke
Financirat će se rad svih parlamentarnih političkih stranaka prema broju članova u Općinskom vijeću.
planirana su financijska sredstva za političke stranke u ukupnom iznosu od 26.000,00 kn, te nakon
Izmjena i dopune iznosi 31.000,00 kn
PROGRAM: ŠKOLSTVO
AKTIVNOST: osnovno obrazovanje
Ostale pomoći u naravi – knjige i radne bilježnice
90.000,00 kn
Tekuće donacije u naravi
0,00 kn
 planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 145.000,00 kn, a nakon Izmjena i dopuna
iznose 90.000,00 kn
AKTIVNOST: predškolsko obrazovanje
Sufinanciranje vrtića
150.000,00 kn
Sufinanciranje održavanja programa predškole
56.000,00 kn
 planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn, a nakon
Izmjena dopuna ona iznose 206.000,00 kn
Članak 2.
Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa javnih potreba za koje se sredstva izdvajaju i proračuna
općine Bukovlje za 2020. godinu iznose 1.178.574,94 kn, te nakon Izmjene i dopune proračuna iznose
1.164.600,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 400-01/19-01/121
URBROJ: 2178/25-02-20-2
Bukovlje, 18. prosinca 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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63.
Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18,
110/18, 32/20) i članaka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/18),
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 27. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Bukovlje za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim se programom određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Bukovlje za 2020. godinu za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
 javne površine,
 groblje
 javna rasvjeta
 nerazvrstane ceste
Programom iz stavka I. ovog članka određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i
uređaja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
U 2020. godini gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća
sljedeće:
OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

ULICA IGRAČ
Izrada projektne dokumentacije
Ceste i slični prometni objekti
40.000,00
Opći prihodi i primici 12

40.000,00

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

0,00
ULICA JADRANKA VALIĆA
Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza
Ceste i slični prometni objekti

Kapitalne pomoći 52
Opći prihodi i primici 12

1.500.000,00
1.500.000,00
40.000,00
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OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

ULICA DANKA MATAIĆA
Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza
Ceste i slični prometni objekti

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

ULICA SVETOG IVANA
Izrada projektne dokumentacije
Ceste i slični prometni objekti

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

ULICA MARIJANA ALKOVIĆA
Izgradnja cestovnog kolnika i pješačkih staza
Ceste i slični prometni objekti

2.500.000,00
Kapitalne pomoći 52

2.500.000,00
0,00

50.000,00
Opći prihodi i primici 12

50.000,00
0,00

1.500.000,00
Opći prihodi i primici 12
Tekuće pomoći 51

1.500.000,00
35.000,00

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

PJEŠAČKE STAZE– Šušnjevci
Izgradnja pješačkih staza
Ceste i slični prometni objekti

OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVOR FINANCIRANJA:
NOVI PLAN
NOVI PLAN
NOVI PLANUKUPNO

PJEŠAČKE STAZE Bukovlje
Izgradnja pješačke staze
Ceste i slični prometni objekti

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

PJEŠAČKE STAZEVranovci
Izgradnja pješačke staze
Ceste i slični prometni objekti

Opći prihodi i primici 12
Tekuće pomoći 51

Kapitalne pomoći 52
Kapitalne pomoći 52
Opći prihodi i primici 12

Opći prihodi i primici 12

700.000,00
700.000,00
60.000,00

1.600.000,00
1.600.000,00
135.000,00
510.000,00
645.000,00

0,00
0,00
350.000,00
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OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVOR FINANCIRANJA:

PLATO/PARKIRALIŠTE (iza sale)
Asfaltiranje puta
Ceste i slični prometni objekti

NOVI PLAN

Opći prihodi i primici-12

100.000,00
Opći prihodi i primici-12
100.000,00
15.000,00,00

A.3. Javna rasvjeta
OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

JAVNA RASVJETA
Izrada projektne dokumentacije i izgradnja
Ostali građevinski objekti
300.000,00
Tekuće pomoći 51

300.000,00
0,00

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa u iznosu od 8.290.000,00 kuna nakon Izmjene i dopune proračuna
iznose 1.145.000,00 kn raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda i
zaduženja općine Bukovlje. U skladu sa sadržajem programa u članku 2. troškovi programa građenja komunalne
infrastrukture u 2020. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:
12 / Opći prihodi i primici
915.000,00 kn
52 / Kapitalne pomoći
135.000,00 kn
51 / Tekuće pomoći
95.000,00 kn
SVEUKUPNO: 1.145.000,00 kn
Članak 4.
Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/19-01/14
URBROJ: 2178/25-02-20-2
Bukovlje, 18. prosinca 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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64.
Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18,
110/18, 32/20) i članka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/18),
Općinsko vijeće općine Bukovlje, na svojoj 27. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2020. godini na području općine
Bukovlje za komunalne djelatnosti:
 odvodnja atmosferskih voda,
 održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 održavanje nerazvrstanih cesta,,
 javna rasvjeta.




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

U 2020. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini Bukovlje
obuhvaća:
1. Odvodnju atmosferskih voda
 Održavanje i čišćenje cestovnih kanala
KOMUNALNE USLUGE
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 50.000,00 kn, a nakon Izmjene i dopune proračuna
iznose 30.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava proračuna općine Bukovlje. Opći prihodi i primici.
NOVI PLAN

30.000,00 kn

1. Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje javnih i zelenih površina
 redovito košenje trave i čišćenje parkova i površina ispred objekata u vlasništvu općine i površina ispred
napuštenih kuća u svim mjesnim odborima

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 100.000,00 kn, a nakon Izmjene i dopune proračuna
iznose 70.000,00 kn, a financirat će se ih sredstava Proračuna općine Bukovlje. Prihodi za posebne namjene / 42.
NOVI PLAN

1.


70.000,00 KN

TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NERAZV. CESTA
Održavanje nerazvrstanih cesta:
nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenom
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održavanje nerazvrstanih cesta
čišćenje snijega

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 350.000,00 kn, a nakon Izmjene i dopune proračuna
iznose 340.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna općine Bukovlje. Prihodi za posebne namjene / 42.
NOVI PLAN

340.000,00 kn

JAVNA RASVJETA-ODRŽAVANJE I POTROŠNJA
1. Javna rasvjeta

troškovi zamjene rasvjetnih tijela,

troškovi potrošnje električne energije za javnu rasvjetu
Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 150.000 kn za održavanje javne
rasvjete, troškovi potrošnje javne rasvjete 260.000,00 kn, a nakon Izmjene i dopune proračuna iznose ukupno
482.000,00 kn, a financirat će se iz Proračuna općine Bukovlje. Prihodi za posebne namjene / 42.
NOVI PLAN-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
NOVI PLAN-POTROŠNJA JAVNE RASVJETE
UKUPNO:

180.000,00 kn
302.000,00 kn
482.000,00 kn

Članak 3.
Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
iznose 960.000,00 kn, te nakon Izmjene i dopune proračuna iznose 922.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za
pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja:
42/ Prihodi za posebne namjene

922.000,00 kn
Članak 4.

Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 363-01/19-01/13
URBROJ: 2178/25-02-20-2
Bukovlje, 18. prosinca 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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65.
Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”broj 3/18),
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 27. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE
Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini
na području općine Bukovlje za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim programom određuju se poslovni objekti na području općine Bukovlje koji će se graditi i objekti na
kojima će se vršiti dodatna ulaganja, te opis poslova s procjenom troškova.
Članak 2.
Planirana su kapitalna ulaganja u 2020. godini na sljedećim objektima:
1. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

IGRALIŠTE VRANOVCI
Adaptacija svlačionica
Ostali građevinski objekti

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

IGRALIŠTE BUKOVLJE
Adaptacija klupskih prostorija i terena
Ostali građevinski objekti

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

OPREMA DIZALO ZA INVALIDE
Kupnja i ugradnja dizala
Ostali građevinski objekti

350.000,00
Opći prihodi i primici 12
Opći prihodi i primici 12

350.000,00
45.000,00

100%

200.000,00
Opći prihodi i primici -12
Opći prihodi i primici 12

200.000,00
760.000,00

100%

100.000,00
Opći prihodi i primici -12

100.000,00
0,00

100%
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3. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

•

•

•

•
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OGRADA GROBLJE ŠUŠNJEVCI
Izrada ograde
Ostali građevinski objekti
35.000,00
Opći prihodi i primici - 12

35.000,00
0,00

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

DJEČIJE IGRALIŠTE ŠUŠNJEVCI
Obnova dječjeg igrališta
Ostali građevinski objekti

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

DJEČIJE IGRALIŠTE KORDUŠEVCI
Obnova dječjeg igrališta
Ostali građevinski objekti

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

DJEČIJE IGRALIŠTE VRANOVCI
Obnova dječjeg igrališta
Ostali građevinski objekti

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

DJEČIJE IGRALIŠTE JEŽEVIK
Obnova dječjeg igrališta
Ostali građevinski objekti

100%

40.000,00
Opći prihodi i primici - 12

40.000,00
0,00

100%

40.000,00
Opći prihodi i primici - 12

40.000,00
0,00

100%

40.000,00
Opći prihodi i primici - 12

40.000,00
0,00

100%

40.000,00
Opći prihodi i primici - 12

40.000,00
0,00

100%
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8. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN
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DJEČIJE IGRALIŠTE BUKOVLJE
Obnova dječjeg igrališta
Ostali građevinski objekti
50.000,00
Opći prihodi i primici- 12
Opći prihodi i primici 12

50.000,00
50.000,00

100%

Članak 3.
Planirana su dodatna ulaganja na sljedećoj nefinancijskoj imovini u 2020. godini:
1. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

ZGRADA općine
Adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
20.000,00
Opći prihodi i primici 12

3. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN
4. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN

100%

0,00

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

20.000,00

DOM VRANOVCI
Adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Opći prihodi i primici - 12

30.000,00
0,00

30.000,00
100%

DOM ŠUŠNJEVCI
Adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Tekuće pomoći -51

30.000,00
0,00

30.000,00
100%

DOM JEŽEVIK
Adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
50.000,00
Tekuće pomoći -51

50.000,00
0,00

100%

Broj: 46
5. OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U
PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH
SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:
NOVI PLAN
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DOM KORDUŠEVCI
Opremanje
Oprema -dom Korduševci
30.000,00
Opći prihodi i primici - 12
Opći prihodi i primici 12

30.000,00
10.000,00

100%

Članak 4.
Sredstva iz članka 2. i 3. ovog Programa u iznosu od 1.055.000,00 kuna, a nakon Izmjene i dopune
proračuna iznose 865.000,00 kn te se raspoređuju i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.
U skladu sa sadržajem programa u članku 2.i 3. troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u
2020. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:
12 / Opći prihodi primici
865.000,00 kn
SVEUKUPNO: 865.000,00 kn
Članak 5.
Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a
stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 400-01/19-01/122
URBROJ: 2178/25-02-20-2
Bukovlje, 18. prosinca 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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66.
Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
3/18), Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 27. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
Programa vatrogastva i civilne zaštite za koje se sredstva
izdvajaju iz Proračuna općine Bukovlje za 2020. godinu
Članak 1.
U skladu s potrebama općine Bukovlje utvrđuje se Program vatrogastva i zaštite od požara i civilne
zaštite kako slijedi:
AKTIVNOST: vatrogastvo i zaštita od požara
•

PLAN
100.000,00 kn

Usluge vatrogasne intervencije

NOVI PLAN
30.000,00 kn

Ukupno: 30.000,00 kn
AKTIVNOST: civilna zaštita
•
•
•
•

Službena radna odjeća i obuća
Civilna zaštita (red.tek.ažuriranje, edukacija)
Osiguranje-Civilna zaštita
Sufinanciranje rada HGSS Slavonski

PLAN
5.000,00 kn
17.000,00 kn
900,00 kn
7.000,00 kn

NOVI PLAN
11.000,00 kn
36.000,00 kn
1.700,00 kn
6.000,00 kn

Ukupno: 54.700,00 kn
Članak 2.
Ukupna potrebna sredstva za realizaciju Programa vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite nakon
izmjene i dopune iznose 54.700,00 kn za koje se sredstva izdvajaju i proračuna općine Bukovlje za 2020. godinu, a
raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a
stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 810-01/19-01/11
URBROJ: 2178/25-02-20-2
Bukovlje, 18. prosinca 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.
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67.

68.

Na temelju članka 69. Zakona o šumama
(„Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20) i
članka 25. Statuta općine Bukovlje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18),
Općinsko vijeće općine Bukovlje na svojoj 27.
sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine, donosi

Na temelju članka 25. Statuta općine
Bukovlje ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" broj 3/18) te odredbi Zakona o
upravljanju državnom imovinom („Narodne
novine“ broj 52/18), Strategije upravljanja
državnom imovinom za razdoblje 2019. –2025
(„Narodne novine“ broj 96/19), Općinsko vijeće
općine Bukovlje na svojoj 27. sjednici održanoj 18.
prosinca 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa utroška sredstava ostvarenih od
šumskog doprinosa
za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda
i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u Proračun općine Bukovlje u
2020. godini.
Članak 2.
U 2020. godini planiraju se prihodi od
šumskog doprinosa u iznosu od 88.000,00 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit
će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine
Bukovlje, sukladno Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture općine Bukovlje
u 2020. godini.
Članak 4.
Ova Izmjena i dopuna Programa objavit će
se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“, a stupa na snagu danom donošenja i
primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE
KLASA: 400-01/19-01/125
URBROJ: 2178/25-02-20-2
Bukovlje, 18. prosinca 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

ODLUKU
o izradi Strategije upravljanja imovinom
općine Bukovlje za razdoblje
od 2021. do 2027. godine
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Bukovlje daje
suglasnost za izradu temeljnog planskog dokumenta
Strategija upravljanja imovinom općine Bukovlje za
razdoblje od 2021. do 2027. godine.
Članak 2.
Strategija upravljanja imovinom općine
Bukovlje za razdoblje od 2021. do 2027. (u daljnjem
tekstu: Strategija), je obvezujući dokument u
funkciji učinkovitijeg upravljanja imovinom u
vlasništvu ili raspolaganju općine Bukovlje.
Članak 3.
Strategijom će se odrediti dugoročni ciljevi i
smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u
vlasništvu općine Bukovlje (u daljnjem tekstu:
Općina) za navedeno razdoblje ( od 2021. do 2027.
godine).
Strategijom se želi osigurati ekonomski
svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje
imovinom općine, uz očuvanje i pronalaženje
optimalnih rješenja za Općinu pri upravljanju i
raspolaganju imovinom.
Članak 4.
Svrha Strategije je temeljem utvrđivanja
ekonomske, financijske i proračunske podloge te
utvrđivanja potreba i stanja nekretnina u vlasništvu
općine Bukovlje, postaviti okvire za realizaciju
programa i sustava upravljanja i raspolaganja
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nekretninama u narednom sedmogodišnjem
razdoblju.
Članak 5.
Ovlašćuje se općinski načelnik za osnivanje
i imenovanje članova savjetodavnih i/ili radnih tijela
zaduženih za pripremu i za izradu dokumenata u
skladu s ovom Odlukom.
Članak 6.
Sredstva za izradu Strategije osigurana su u
Proračunu općine Bukovlje za 2021. godinu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije«.

Broj: 46
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BUKOVLJE

KLASA: 940-01/20-01/25
URBROJ: 2178/25-02-20-1
Bukovlje, 18. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Kovačević, inž.građ., v.r.

Broj: 46
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OPĆINA GUNDINCI

49.
Temeljem odredbi članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka
30. Statuta općine Gundinci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 01/18), Općinsko vijeće općine
Gundinci na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine donosi
DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Proračuna općine Gundinci za 2020. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Planu Proračuna Općine Gundinci za 2020. godinu (dalje u tekstu: Proračun) mijenja se članak 1. u
dijelu koji se odnosi na 2020. godinu, projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu ostaju nepromjenjene. II.
Izmjene i dopune Proračuna sastoje se od:

Strana: 5066
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Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda
kako slijedi:
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Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna općine Gundinci za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022.
raspoređeni su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske
klasifikacije kako slijedi:

Posebni dio programska klasifikacija

II. Izmjene i dopune proračuna općine Gundinci za 2020. godinu, te projekcije za 2021. i 2022. godinu

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Broj: 46
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DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2020. - 2022. godine, koji čini sastavni dio II. Izmjena i dopuna proračuna općine Gundinci 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 Gundinci povezanih sa programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Članak 4.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Broj: 46
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PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Klasa: 400-08/20-01/18
Urbroj: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020.

II. Izmjene i dopune Proračuna općine Gundinci za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije” i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr, a primjenjuje se osmog dana od dana objave.

Članak 5.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Broj: 46
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50.
Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) i
članka 30. Statuta općine Gundinci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 01/18), Općinsko vijeće
općine Gundinci na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Gundinci i to za komunalne djelatnosti kako slijedi:
održavanje javnih zelenih površina,
redovito održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
održavanje javne rasvjete,
održavanje kanalske mreže,
sanacija poljskih putova,
rekonstrukcija pješačkih staza – nogostupa,
održavanje objekata i slični radovi.
Održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture nastoje se poboljšati uvjeti stanovanja na području
općine Gundinci.
Održavanje javne rasvjete na području općine regulirano je Ugovorom o održavanju javne rasvjete. Na području
oćine ugrađeno je ukupno 286 rasvjetnih tijela - led rasvjeta i 55 lampi - natrijevih i u pravilu intervencije na
održavanju javne rasvjete izvode se u prosjeku pet puta godišnje što ovisi i o samim kvarovima na rasvjetnim
tijelima.
Na području općine Gundinci postoji jedno groblje, Mjesno groblje Gundinci, ukupne površine cca 20.000 m2.
Pod održavanjem groblja podrazumijeva se košnja koja se u pravilu obavlja sukladno potrebama, tijekom godine,
iznošenje i odvoz smeća, nabavku potrepština za groblje. U sklopu groblja izgrađena je mrtvačnica ukupne
površine 150 m2. U navedenoj aktivnosti planirana su i sredstva za opremanje mrtvačnice.
Ukupna površina nerazvrstanih cesta koje se održavaju tokom godine iznosi oko 6000 m2. Održavanje
nerazvrstanih cesta odnosi se na sljedeće ulice Zagrebačka, Đure Varzića, Đakovačka i Sajmišna, te nasipavanje
poljskih puteva koje koriste poljoprivrednici. Pod redovitim održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva se
održavanje prohodnosti, nasipavanje te košnja uz ceste. Zimsko održavanje podrazumijeva čišćenje ulica od
snijega i nasipavanje za vrijeme poledice.
Za održavanje kanalske mreže u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn. Pod održavanje
kanalske mreže podrazumijeva se čišćenje i izmuljivanje kanala.
Za rekonstrukciju pješačkih staza – nogostupa predviđena su sredstva u iznosu 608.000,00 kuna za rekonstrukciju
staza u ulicama: Đakovačka u dužini 172,88 m, Đure Varzića u dužini 158,31 m, Matije Gupca u dužini 197,59 m,
Sajmišna ulica u dužini 160,34m, Zagrebačka ulica u dužini 204,15 m, Đure Varzića ulica u dužini 122,17 m,
Stjepana Radića u dužni 270,00 m.
Za održavanje javnih zelenih površina predviđena su sredstva u iznosu od 127.000,00 kn. Općina uređuje ukupno
3500 m2 javnih površine na cijelom području općine.
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Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Općinskog
proračuna za 2020. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2020. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati opseg radova
utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima financiranja istih.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje provedbenih akata iz ovog Programa.
Članak 5.
II. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske” županije i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuje se
osmog dana od dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/20-01/22
Urbroj: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

51.
Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i Odluke o pravima iz socijalne skrbi općine Gundinci (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 26/14), te članka 30. Statuta općine Gundinci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije” broj 01/18), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine
donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Gundinci za 2020. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području općine Gundinci za 2020. godinu utvrđuju se prava
korisnika na oblike socijalne pomoći koje osigurava općina Gundinci.
Članak 2.
Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe – samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje
osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih
izvora.

Broj: 46

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5105

Članak 3.
Nadležna tijela po ovom Programu su načelnik općine Gundinci i Općinsko vijeće općine Gundinci koji o
utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći izdaju odluku odnosno rješenje, sukladno odredbama Zakona o
općem upravnom postupku.
Članak 4.
Oblici pomoći Socijalnog programa općine Gundinci za 2020. godinu:
pomoć u ogrjevnom drvu,
naknada troškova stanovanja,
jednokratna novčana pomoć,
jednokratne pomoći u naravi,
prehrambeni paketi,
naknada za rođenje djeteta i slično.
Pomoć u ogrjevnom drvu
Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može odobriti novčani
iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska županija, ili ako se pomoć daje iz
sredstava općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom odredi načelnik općine.
Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na popisu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Za svakog
korisnika općina Gundinci izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. Za svakog korisnika
kojem se pomoć daje iz vlastitih sredstava općine Načelnik općine izdaje rješenje o ostvarenju prava na pomoć u
ogrjevnom drvu.
Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju pomoć. Revizija
prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti najmanje jednom godišnje.
Naknade troškova stanovanja
Pod troškovima stanovanja podrazumijevaju se troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije,
plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Jednokratna novčana pomoć
Jednokratna novčana pomoć u visini do 2.000,00 kn isplaćivati će se najugroženijima u određenim situacijama
(troškovi liječenja, nesreća, iznenadna bolest i sl.), te u određene blagdane (Sv. Nikola, Božić, Nova godina i sl.).
Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu izravno
korisniku ili na način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili
fizičkoj osobi.
Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u Proračunu, općinski načelnik donijeti će odluku o visini
jednokratne novčane pomoći. Jednokratna novčana pomoć može se u pravilu ostvariti jedanput godišnje. U
izuzetno teškim slučajevima jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i više puta godišnje o čemu odlučuje
općinski načelnik.
U planu proračuna predviđena su sredstva za izgradnju doma za starije i nemoćne. Ukupan kapacitet doma
planiran je za 20 osoba. Cilj izgradnje doma za starije i nemoćne je da se za starije mještane općine Gundinci
omogući kvalitetnija briga i skrb.
Članak 5.
Planirana sredstva za provedbu Programa socijalne skrbi i novčane pomoći iz Općinskog proračuna za 2020.
godinu iznose kako slijedi:
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Članak 6.
Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun općine Gundinci. Načelnik je ovlašten dio neutrošenih
sredstava predviđenih za pojedine oblike pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za koje unaprijed nije bilo
moguće predvidjeti iznos potrebnih sredstava. Predviđena struktura i ukupni iznos potrebnih sredstava za
izvršenje ovog Programa za 2020. godinu sastavni su dio ovog Programa.
Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu općine Gundinci, ovisno o pritjecanju
sredstava u Proračun.
Članak 7.
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije” i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuje se osmog dana od dana
objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/20-01/23
Urbroj: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

52.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97, 107/07,
94/13, 98/19), članka 143. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), članka 74.
Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20,
77/20), članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te
članka 30. Statuta općine Gundinci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 01/18), Općinsko vijeće
općine Gundinci na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu za 2020. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu općine Gundinci za 2020.
godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u
predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za općinu Gundinci, kao i za njenu promociju na
svim razinama suradnje.
Programom se posebice utvrđuju potrebe u predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče kulturno –
umjetničko stvaralaštvo, razvijaju se programi iz područja kulture i sporta, ulaže se u opremanje i održavanje
objekata prije svega na kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose promicanju
kulturnih i sportskih aktivnosti.
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U Planu Proračuna predviđena su sredstva za financiranje obveznog programa predškole u iznosu 50.000 kuna.
Programom je obuhvaćeno 17 djece.
Iznos od 10.000 kuna planiran je za sufinanciranje dječje igraonice za 32 djeteta.
U planu proračuna predviđena su sredstva za stipendiranje studenata koja će se dodjeljivati sukladno provedenom
javnom natječaju. U 2020. u planu je potpisivanje 25 ugovora o stipendiranju studenata.
Iznos od 60.000,00 kn planiran za nabavu udžbenika osnovnoškolcima s područja općine Gundinci u 2020. godini
planiran je za otprilike 160 učenika.
Članak 2.
Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz predškolskog odgoju i obrazovanju te područja kulture i
sporta na području općine Gundinci za 2020. godinu:
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Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osigurat će se iz Proračuna općine
Gundinci za 2020. godinu ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 4.
Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni opravdati u toku proračunske godine dostavom ovjerenih
financijskih izvještaja od strane Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom dokumentacijom iz koje se na
transparentan način može dobiti uvid u nabavku određene opreme, odnosno primljene usluge, a za koja su
korištena dodijeljena proračunska sredstva.
Članak 5.
II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a
primjenjuje se osmog dana od dana objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/20-01/21
Urbroj: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

53.
Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) i
članka 30. Statuta općine Gundinci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 01/18), Općinsko vijeće
općine Gundinci na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine donosi
II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Gundinci za 2020. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja i projektiranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Gundinci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine i to za:
rekonstrukcija poljskog puta,
izgradnja društvenog doma,
rekonstrukcija javne rasvjete,
uređenje groblja i slično.
Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i opis poslova s procjenom troškova, te iskaz financijskih
sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.
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U 2020. godini planirana su sredstva za izgradnju društvenog doma u iznosu od 2.334.900,00 kn. Cilj izgradnje
društvenog doma je poboljšanje kvalitete života stanovnika na području općine Gundinci, veća socijalna
uključenost, stvaranje preduvjeta za intenzivniji razvoj civilnog života, podizanje razine kvalitete društvenog
života, izgradnja prostora za zajedničko okupljanje.
Za rekonstrukciju javne rasvjete predviđena su sredstva u iznosu od 210.000,00 kn za zamjenu 60 postojećih
rasvjetnih tijela novim LED – štednim rasvjetnim tijelima.
Za uređenje groblja predviđena su sredstva u iznosu od 810.000,00 kn, od čega je u vrijednosti od 432.846,75 kn
izvršena je rekonstrukcija ograde oko groblja u dužini 240 metara, te izvršena rekonstrukcija staza na groblju u
dužini 860 m u vrijednosti od 371.213,90 kn. Širine staza su prilagođene položajima postojećih grobnih mjesta kao
i planiranima te iznose 0,79-2,00 m. Staze su oivičene parkovnim rubnjacima širine 5 cm. Planira se rekonstrukcija
staza na groblju.
Rekonstrukcija poljskog puta niz k.č.br. 598 iznos od 362.500,00 kn gdje je izvršena rekonstrukcija dijela poljskog
puta u dužini 1.000 m.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Općinskog
proračuna za 2020. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2020. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati opseg radova
utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima financiranja istih.
Članak 4.
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije” i na web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuje se osmog dana od dana
objave.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/20-01/20
Urbroj: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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54.

55.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o
šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 129/08,
80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka
30. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18) Općinsko
vijeće općine Gundinci na svojoj 25. sjednici
održanoj 04. rujna 2020. godine, donijelo je

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17) te
članka 30. Statuta općine Gundinci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18)
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 27.
sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine,
donijelo je

I.

IZMJENE PROGRAMA
I.

utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2020. godinu

IZMJENE PROGRAMA

utroška sredstava ostvarenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
prostoru u 2020.g.

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda
i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u Proračun općine Gundinci u
2020. godini.
Članak 2.
U 2020. godini planiraju se prihodi od
šumskog doprinosa u iznosu od 1.000.000,00 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit
će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine
Gundinci, sukladno Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture općine Gundinci u
2020. godini.
Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio I. izmjena i
dopuna Proračuna općine Gundinci za 2020. godinu
i stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/19-01/26
URBROJ: 2178/05-02/20-2
Gundinci, 04. rujna 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u
II. Izmjenama i dopunama Proračunu općine
Gundinci za 2020. u iznosu od 35.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. Ovog članka utrošiti će
se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih naselja sukladno Programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.
godinu, i to za:
uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje
makadamskih cesta u općini Gundinci
Članak 3.
Ovaj Program sastavni je dio II. Izmjena i
dopuna Proračuna općine Gundinci za 2020. godinu i
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 40008/19-01/24
URBROJ: 2178/05-02/20-2
Gundinci, 10. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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Na temelju članka 44. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
39/13, 48/15), članka 3. Pravilnika o uvjetima i
načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09)
i članka 30. Statuta općine Gundinci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 27.
sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine donijelo
je
I.

Broj: 46

Gundinci za 2020. godinu u ukupnom iznosu od
803.000,00 kn i to:
- prihod od zakupa i privremenog raspolaganja
poljoprivrednog zemljišta 105.000,00 kn
- prihod od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta (koncesije) 100.000,00 kn
- prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta
598.000,00 kn.
Članak 4.
Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke
vršit će se na način da će se sredstva ostvarena od
prodaje i zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su
prihod općine Gundinci te trošiti po planiranim
pozicijama.

IZMJENE PROGRAMA
Članak 5.

korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske
na području općine Gundinci za 2020. godinu

Ovaj Program sastavni je dio II. izmjena i
dopuna Proračuna općine Gundinci za 2020. godinu i
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Ovim Programom utvrđuje se korištenje
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Gundinci za 2020.
godinu.
Članak 2.
Sredstva se mogu se koristiti za programe
katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje
zemljišnih knjiga, uređenje ruralnog prostora
izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture
vezane za poljoprivredu i akvakulturu, uređenja
zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije,
poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka
popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže,
materijal i usluga za sanaciju poljskih puteva,
sanacija divljih odlagališta otpada, kao i za druge
poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i
poljoprivredne proizvodnje.
Članak 3.
Prihod od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske planira
se u II. izmjenama i dopunama Proračuna općine

KLASA: 400-08/19-01/25
URBROJ: 2178/05-02/20-2
Gundinci, 10. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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57.

58.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o
šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 129/08,
80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka
30. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18) Općinsko
vijeće općine Gundinci na svojoj 27. sjednici
održanoj 10.12.2020. godine, donijelo je

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o
proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12,
15/15) i članka 30. Statuta općine Gundinci
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
01/18), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici
održanoj dana 10. prosinca 2020. godine donosi
PLAN PRORAČUNA

II.IZMJENE PROGRAMA
utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2020. godinu

općine Gundinci za 2021. godinu, te projekcije
Proračuna za 2022. i 2023. godinu
I. OPĆI DIO

Članak 1.
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i
utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u II. izmjenama i dopunama
Proračuna općine Gundinci u 2020. godini.
Članak 2.
U 2020. godini planiraju se prihodi od šumskog
doprinosa u iznosu od 1.432.000,00 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za
ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine
Gundinci, sukladno Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture općine Gundinci u
2020. godini.
Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio II. izmjena i dopuna
Proračuna općine Gundinci za 2020. godinu i stupa
na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 400-08/19-01/26
URBROJ: 2178/05-02/20-3
Gundinci, 10. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

Proračun općine Gundinci za 2021. godinu i
projekcije za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) sastoji se od:
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Broj: 46

Članak 2.
U članku 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda
i Računu zaduživanja / financiranja u Proračun za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu kako slijedi:
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Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Planu proračuna općine Gundinci za 2021. godinu, te projekcije za 2022. i 2023. raspoređeni
su po nositeljima, korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
kako slijedi:

Posebni dio programska klasifikacija

Plan proračuna općine Gundinci za 2021. godinu, te projekcije za 2022. i 2023. godinu

Članak 3.

II. POSEBNI DIO
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PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2021. - 2023. godine, koji čini sastavni dio Plana proračuna općine Gundinci za 2021. godinu i projekcija za 2022. i
2023. godinu, dan je detaljniji pregled rashoda po pojedinim programima i kapitalnim projektima. Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja
općine Gundinci povezanih sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Članak 4.

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
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PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Klasa: 400-08/20-01/13
Urbroj: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020.

Plan proračuna općine Gundinci za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu objavljuje se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije i na
web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

Članak 5.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Broj: 46
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II. STRUKTURA PRORAČUNA

59.

Članak 2.
Temeljem odredbi članka 14. Zakona o
proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12,
15/15) te članka 30. Statuta općine Gundinci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
01/18) Općinsko vijeće općine Gundinci na 27.
sjednici održanoj dana 10. prosinca 2020. godine,
donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Gundinci za
2021. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Člankom 14. Zakona o proračunu (Narodne novine
broj 87/08, 136/12, 15/15 – u daljnjem tekstu: Zakon
o proračunu) propisana je obveza donošenja Odluke
o izvršavanju proračuna Jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, kojom se omogućava
provedba usvojenog proračuna te u skladu sa
zakonskim odredbama uređuju izuzeci i posebnosti
koje proizlaze iz usvojenog proračuna.
Sukladno Zakonu o proračunu, Odlukom o
izvršavanju Proračuna općine Gundinci za 2021.
godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se
struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
Proračuna i njegovo izvršavanje, prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava, odgovornost za
korištenje proračunskih sredstava sukladno
namjenama i iznosima utvrđenim u Proračunu.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te
Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i
Račun financiranja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi
poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske
imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu
nefinancijske imovine. U Računu financiranja
iskazani su primici od financijske imovine i
zaduživanja, te svi izdaci za financijsku imovinu i
otplatu kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i
izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u
programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U
Planu razvojnih programa iskazani su planirani
rashodi Proračuna za razdoblje 2021. do 2023.
godine, koji su razrađeni po pojedinim programima,
po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti
proračune sljedećih godina i po izvorima
financiranja za cjelovitu izvedbu programa.
Plan razvojnih programa za razdoblje 2021. do 2023.
godine sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s
programskom i organizacijskom klasifikacijom
Proračuna.
Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani
su prema proračunskim klasifikacijama (organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska
klasifikacija i izvorima financiranja).
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Nadalje, Odlukom se propisuju ovlasti načelnika u
izvršavanju Proračuna, upravljanje financijskom i
nefinancijskom dugotrajnom imovinom,
zaduživanje općine i davanje jamstava za zaduženje
pravnim osobama i ustanovama.
Pored navedenog, Odlukom se utvrđuje obavljanje
financijsko računovodstvene kontrole poslovnih
postupaka te način i rokovi izvještavanja o
izvršavanju Proračuna.
U nastavku su obrazložene pojedine odredbe
Odluke.

Članak 3.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim
sredstvima i dospjelim obvezama. Općinski načelnik
i Jedinstveni upravni odjel općine odgovorni su za
potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz
svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za
izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s
namjenama.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u
skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o
visini prihoda planiranih u proračunu.
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Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od
prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu općine,
naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od
zaduživanja.
Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju
se u Proračun.
Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz
namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do
iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.
Članak 5.
Namjenski prihodi iz članka 4. ove Odluke koji nisu
iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun
za tekuću proračunsku godinu.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći,
donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski
primici od zaduživanja mogu se koristiti prema
naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.
Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama
utvrđena namjena mogu se, u slučaju nedostatka
drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge
namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena
evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.
Članak 6.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom
prihoda u Proračunu.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene
koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene
u Posebnom dijelu Proračuna. Korištenje
proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna
ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda
Proračuna.
U slučaju neravnomjerne dinamike priljeva
sredstava općinski načelnik može samostalno
utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih
izdataka, a prioritet će imati eventualne otplate
glavnice i kamata prema poslovnoj banci.
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U skladu sa Zakonom o proračunu, iznos sredstava
za nepredviđene rashode u visini proračunske
pričuve planiran je korištenjem brojčane oznaku 385
i naziva Proračunska zaliha.
Tijekom godine ti rashodi će se evidentirati na teret
računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti
pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim
računima obrazlažu se financiranjem sredstvima
planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj
odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na
Proračunskoj zalihi.
O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje
općinski načelnik.
O korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovog
članka općinski načelnik je obvezan izvijestiti
Općinsko vijeće uz polugodišnji i godišnji izvještaj o
izvršenju proračuna. U planu za 2021. godinu
predviđena su sredstva proračunske zalihe u visini
od 50.000,00 kn.
Sredstva Proračunske zalihe koriste se za
financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju
posljedica elementarnih nepogoda, epidemija,
ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja o ostali
nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene
rashode tijekom godine.
Sredstva proračunske zalihe koriste se za
nepredviđene namjene ili za namjene za koje se
tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena
dovoljna sredstva, odnosno pri planiranju proračuna
nije ih bilo moguće predvidjeti.
Članak 8.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun,
vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune
prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret
rezultata poslovanja.
IV. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 9.

Članak 7.
Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu
osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom
godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna
sredstva koristit će se sredstva izdvojena za
proračunsku zalihu.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti
na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se
dokazuje obveza plaćanja.
Općinski načelnik, odnosno osoba na koju je to
pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i
potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja
proizlazi iz knjigovodstvene isprave. Nalog za
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isplatu iz Proračuna s oznakom stavke Proračuna
izdaje općinski načelnik.
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V. PLAĆANJE PREDUJMA
Članak 14.

Članak 10.
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstva i sl. obračunavati će se i isplaćivati
temeljem Odluke o naknadama troškova za rad
članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.
Odluku o naknadama troškova za rad članova
Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela donosi
Općinsko vijeće.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u
iznimnim slučajevima i to na temelju prethodne
suglasnosti općinski načelnika.
VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM
IMOVINOM
Članak 15.

Članak 11.
Odluku o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika općine utvrđuje općine
vijeće općim aktom, na prijedlog općinskog
načelnika.
Općinski načelnik utvrđuje visinu bruto vrijednosti
boda za obračun plaća zaposlenih u Jedinstvenom
upravnom odijelu u okviru osiguranih sredstava u
Proračunu, a sukladno Zakonskim propisima.
Osnovica za obračun plaće dužnosnika utvrđuje se u
visini osnovice za izračun plaća državnih
dužnosnika prema propisima kojima se uređuju
obveze i prava državnih dužnosnika, a koeficijent za
obračun plaće općinskog načelnika, koji svoju
dužnost obavljaju profesionalno utvrđuje Općinsko
vijeće općim aktom na prijedlog općinskog
načelnika.
Članak 12.
Donacije političkim strankama rasporediti će se
posebnom Odlukom Općinskog vijeća, a
doznačivati će se tromjesečno. Nagrade općine
doznačiti će se sukladno Odluci Općinskog vijeća.

Općinski načelnik raspolaže slobodnim sredstvima
na računu Proračuna u smislu odobravanja
pozajmica ili deponiranja kod poslovnih banaka, pod
uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje
proračunskih rashoda i izdataka.
Rok povrata sredstava iz stavka 1. ovog članka može
biti najduže do 31. prosinca 2021. godine.
Članak 16.
Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom
društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u
Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno
interes općine, donosi Općinsko vijeće.
U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo
dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva,
Općinsko vijeće može odlučiti da se dionice odnosno
udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u
suprotnosti s posebnim zakonom.
Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u
kapitalu trgovačkog društva mogu se koristiti samo
za otplatu duga ili za nabavu nefinancijske i
financijske imovine općine sukladno Zakonu o
proračunu.

Članak 13.
Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret
Proračuna stvaraju obveze, izdaje Jedinstveni
upravni odjel, a potpisuje općinski načelnik.
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih
osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja
ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se
Jedinstvenom upravnom odijelu. Evidenciju izdanih
i primljenih instrumenata osiguravanja plaćanja vodi
Jedinstveni upravni odjel.

VII. ODGODA PLAĆANJA I OBROČNA
OTPLATA DUGA TE OTPIS ILI
DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA
Članak 17.
Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično
otpisati dug prema Općini ako bi troškovi postupka
naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom
potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog
razloga.
Odgoda plaćanja i obročna otplata (reprogram) duga
Općini te otpis i djelomičan otpis potraživanja
općine, određuje se i provodi na način i po uvjetima
sukladno važećim propisima.
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Općinski načelnik odlučuje o otpisu nenaplativih i
s p o r n ih p o tr aživ an ja temeljem izv ješ t a j a
Povjerenstva za popis potraživanja, a sukladno
Pravilniku o proračunskom računovodstvu i
Računskom planu (Narodne novine broj 124/14,
115/15 i 87/16).
VIII. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM
DUGOTRAJNOM IMOVINOM OPĆINE
Članak 18.
Nefinancijskom dugotrajnom imovinom općine
upravljaju općinska uprava.
Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka
podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i
davanje u zakup.
Općinska uprava iz stavka 1. ovoga članka mora
upravljati vlastitom imovinom brigom dobrog
gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa
zakonom.
Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne
nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima
poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 19.
Knjigovodstvena evidencija nefinancijske
dugotrajne imovine vodi Jedinstveni upravni odjel.
IX. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA
Članak 20.
Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12
mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog
zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća
obveza, u skladu sa zakonom kojim se uređuje
proračun.
Odluku o kratkoročnom zaduživanju iz stavka 1.
ovog članka donosi općinski načelnik.
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Jedinica lokalne samouprave može se dugoročno
zadužiti samo za investiciju koja se financiranja iz
njezina Proračuna a koju potvrdu njezino
predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.
Ugovor o zaduživanju sklapa Predsjednik
Općinskog vijeća na osnovi donesenog Proračuna uz
prethodno mišljenje Ministra financija i suglasnost
Vlade.
Ukupna godišnja obveza jedinica lokalne
samouprave može iznositi najviše do 20%
ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u
kojoj se zadužuje.
U iznosu ukupne godišnje obveze zaduženja
uključen je i iznos godišnjeg anuiteta po kreditima te
neplaćene obveze iz prethodnih godina.
Izvanproračunski korisnici Proračuna (trgovačka
društva i druge pravne osobe u kojima Općina
Gundinci ima udio u vlasništvu ili odlučujući utjecaj
na upravljanje) mogu se zaduživati i davati jamstva
do visine i pod uvjetima koje svojom Odlukom
utvrdi Općinsko vijeće.
Jedinica lokalne samouprave može davati jamstva
pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu čiji je osnivač za ispunjenje obveza
pravne osobe. Dana jamstva uključuju se u opseg
zaduženja općine u skladu sa Zakonom o proračunu.
Zahtjev Općini za izdavanje suglasnosti za
zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna
osoba pravne osobe ili ustanove putem Jedinstvenog
upravnog odjela. Zahtjevu se prilažu obrazloženje
kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, dokaz
o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude
za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili
pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja te plan
otplate sa svim navedenim troškovima (naknada i
kamata), izjavu odgovorne osobe podnositelja
zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom
odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.
Općina će procijeniti rizičnost danog jamstva i
osigurati adekvatnu jamstvenu pričuvu u slučaju
potrebe.

Članak 21.
Općina se u 2021. godini može zadužiti za kapitalne
izdatke sukladno propisima Zakona o proračunu i
Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2021.
godinu do svote utvrđene u Računu financiranja
Proračuna. Općina u Proračunu za 2021. godinu ne
predviđa dugoročna zaduženja.
Jedinica lokalne samouprave može se zaduživati
uzimanjem kredita i izdavanjem vrijednosnih papira.

X. PRIMJENA PRORAČUNSKOG
RAČUNOVODSTVA
Članak 22.
Kontrola postupaka u pripremi i izvršavanju
proračuna, praćenje primjene proračunskog
računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja
obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu.
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Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su dati
sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od
njih zatraže. Ako se prilikom obavljanja kontrole
utvrdi da su sredstva bila nenamjenski korištena
korisniku će se umanjiti sredstva u visini
nenamjenskog korištenja sredstava ili će se
privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama
s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.
Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava
donijet će općinski načelnik.
Jedinstveni upravni odjel izrađuje i dostavlja
općinskom načelniku polugodišnji i godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima
propisanim Zakonom o proračunu.
Općinski načelnik podnosi polugodišnji i godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom vijeću u
rokovima propisanim Zakonom o proračunu.
XI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I
PRERASPODJELA SREDSTAVA
PRORAČUNA
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KLASA: 400-08/20-01/19
URBROJ: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

60.
Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18,
32/20) i članka 30. Statuta općine Gundinci
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
01/18), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici
održanoj dana 10. prosinca 2020. godine donosi
PLAN PROGRAMA

Članak 23.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti
planiranih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka
Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i
dopunama Proračuna prema postupku za donošenje
proračuna.
Općinski načelnik može donijeti odluku o
preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i
između pojedinih razdjela na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odijela, s tim da umanjenje pojedine stavke
rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih
na stavci rashoda koja se umanjuje.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 2.
ovoga članka općinski načelnik izvještava Općinsko
vijeće prilikom podnošenje polugodišnjeg i
godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Odluka o izvršenju Proračuna općine Gundinci za
2021. godinu objavit će se u Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije i na web stranicama
općine Gundinci www.gundinci.hr , a stupa na snagu
01. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Gundinci
za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja i
projektiranje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Gundinci za
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.
godine i to za:
nerazvrstane ceste,
rekonstrukcija poljskog puta,
izgradnja društvenog doma,
uređenje groblja.
Programom iz prethodnog stavka se utvrđuje opseg i
opis poslova s procjenom troškova, te iskaz
financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje
programa s naznakom izvora financiranja.
U 2021. godini planirana su sredstva za izgradnju
društvenog doma u iznosu od 500.000,00 kn. Cilj
izgradnje društvenog doma je poboljšanje kvalitete
života stanovnika na području općine Gundinci,
veća socijalna uključenost, stvaranje preduvjeta za
intenzivniji razvoj civilnog života, podizanje razine
kvalitete društvenog života, izgradnja prostora za
zajedničko okupljanje.
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Za uređenje groblja predviđena su sredstva u iznosu
od 300.000,00 kn. Navedenim sredstvima planira se
rekonstrukcija staza na groblju.
Za asfaltiranje nerazvrstane ceste Sajmišna ulica
predviđena su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kn,
a za rekonstrukciju poljskog puta niz k.č.br. 598
iznos od 500.000,00 kn.

Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2021.
godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati
opseg radova utvrđenih ovim Programom radi
usklađenja opsega radova sa mogućnostima
financiranja istih.
Članak 4.
Program izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije” i na web stranicama
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Članak 2.

Planirana sredstva za provedbu Programa izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz
Općinskog proračuna za 2021. godinu iznose kako
slijedi:

općine Gundinci www.gundinci.hr, a primjenjuje se
od 01. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/20-01/17
Urbroj: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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U Planu Proračuna predviđena su sredstva za
stipendiranje studenata koja će se dodjeljivati
sukladno provedenom javnom natječaju.

61.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o
predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97,
107/07, 94/13, 98/19), članka 143. Zakon o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne
novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,
98/19, 64/20), članka 74. Zakon o sportu (Narodne
novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), članka 1. i
9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
(Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te članka
30. Statuta općine Gundinci (Službeni vjesnik
Brodsko posavske županije broj 01/18), Općinsko
vijeće općine Gundinci na sjednici održanoj dana 10.
prosinca 2020. godine donosi
PLAN PROGRAMA

U 2021. u planu je potpisivanje 25 ugovora o
stipendiranju studenata.
Iznos od 100.000,00 kn planiran za nabavu
udžbenika osnovnoškolcima s područja općine
Gundinci u 2021. godini planiran je za otprilike 160
učenika.
Iznos od 70.000,00 kn planiran za sufinanciranje
školske kuhinje za prehranu učenika osnovne škole s
područja općine Gundinci u 2021. godini planiran je
za otprilike 100 učenika.
Za organizaciju pripreme državne mature za
otprilike 100 učenika završnih razreda srednje škole
u 2021. godini planiran je iznos od 50.000,00 kn.

javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju, kulturi i sportu za 2021. godinu

Za program predškolskog odgoja za otprilike 20
djece u 2021. godini planiran je iznos od 50.000,00
kn.

Članak 1.

U planu proračuna za 2021. godinu za sufinanciranje
dječje igraonice za otprilike 30 djece planiran je
iznos od 50.000,00 kn.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju, kulturi i sportu općine Gundinci za
2021. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju
se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i
manifestacije u predškolskom odgoju i obrazovanju,
kulturi i sportu od značenja za općinu Gundinci, kao i
za njenu promociju na svim razinama suradnje.
Programom se posebice utvrđuju potrebe u
predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče
kulturno–umjetničko stvaralaštvo, razvijaju se
programi iz područja kulture i sporta, ulaže se u
opremanje i održavanje objekata prije svega na
kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi
i sportu koje doprinose promicanju kulturnih i
sportskih aktivnosti.

Iznos od 294.000,00 kn planiran je za poticanje
sportsko–rekreativnih aktivnosti kroz sufinanciranje
udruga sportskog značaja koje će svoje programe
provoditi na području općine Gundinci.
Iznos od 200.000,00 kn planiran je za financiranje
programa i projekata u kulturi.
Članak 2.
Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz
predškolskog odgoju i obrazovanju te područja
kulture i sporta na području općine Gundinci za
2021. godinu:
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Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba
iz članka 2. ovog Programa osigurat će se iz
Proračuna općine Gundinci za 2021. godinu ovisno o
pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 4.
Utrošak doznačenih sredstava korisnici su dužni
opravdati u toku proračunske godine dostavom
ovjerenih financijskih izvještaja od strane
Financijske agencije, te drugom vjerodostojnom
dokumentacijom iz koje se na transparentan način
može dobiti uvid u nabavku određene opreme,
odnosno primljene usluge, a za koja su korištena
dodijeljena proračunska sredstva.
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62.
Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj
skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i Odluke o
pravima iz socijalne skrbi Općine Gundinci
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj
26/14), te članka 30. Statuta općine Gundinci
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj
01/18), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici
održanoj dana 10. prosinca 2020. godine donosi
PLAN PROGRAMA
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području općine Gundinci za 2021. godinu
Članak 1.

Članak 5.
Plan programa javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu objavit će se u
Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije i na
web stranicama općine Gundinci www.gundinci.hr ,
a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/20-01/16
Urbroj: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020. godine

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području općine Gundinci za 2021. godinu utvrđuju
se prava korisnika na oblike socijalne pomoći koje
osigurava Općina Gundinci.
Članak 2.
Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe –
samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za
podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od
imovine ili iz drugih izvora.
Članak 3.

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

Nadležna tijela po ovom Programu su načelnik
općine Gundinci i Općinsko vijeće općine Gundinci
koji o utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći
izdaju odluku odnosno rješenje, sukladno
odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 4.
Oblici pomoći Socijalnog programa pćine Gundinci
za 2021. godinu:
pomoć u ogrjevnom drvu,
naknada troškova stanovanja,
jednokratna novčana pomoć,
jednokratne pomoći u naravi,
prehrambeni paketi,
naknada za rođenje djeteta i slično.
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Pomoć u ogrjevnom drvu
Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se
jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može
odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u
visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska
županija, ili ako se pomoć daje iz sredstava
općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom
odredi Načelnik općine.
Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na
popisu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Za
svakog korisnika Općina Gundinci izdaje rješenje o
ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. Za
svakog korisnika kojem se pomoć daje iz vlastitih
sredstava općine Načelnik općine izdaje rješenje o
ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu.
Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu
pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju pomoć.
Revizija prava na pomoć može se izvršiti na zahtjev
stranke ili po službenoj dužnosti najmanje jednom
godišnje.
Naknade troškova stanovanja
Pod troškovima stanovanja podrazumijevaju se
troškovi najamnine, komunalne naknade, električne
energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi
troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Jednokratna novčana pomoć
Jednokratna novčana pomoć u visini do 2.000,00 kn
isplaćivati će se najugroženijima u određenim
situacijama (troškovi liječenja, nesreća, iznenadna
bolest i sl.), te u određene blagdane (Sv. Nikola,
Božić, Nova godina i sl.).
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Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju
pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu
izravno korisniku ili na način da Općina djelomično
ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi.
Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u
Proračunu, općinski načelnik donijeti će odluku o
visini jednokratne novčane pomoći. Jednokratna
novčana pomoć može se u pravilu ostvariti jedanput
godišnje. U izuzetno teškim slučajevima
jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i više
puta godišnje o čemu odlučuje općinski načelnik.
U planu proračuna predviđena su sredstva u iznosu
od 75.000,00 kn za naknadu za novorođenče. Pomoć
se odobrava temeljem pismenog zahtjeva i iznosi
2.000,00 kn po novorođenom djetetu.
Iznos od 100.000,00 kn predviđen je u proračunu za
prigodne naknade umirovljenicima sa mirovinom
manjom od 1.000,00 kuna i osobama starijim od 65
godina koje nemaju nikakva primanja.
U planu proračuna predviđena su sredstva za
izgradnju doma za starije i nemoćne. Ukupan
kapacitet doma planiran je za 20 osoba. Cilj
izgradnje doma za starije i nemoćne je da se za starije
mještane općine Gundinci omogući kvalitetnija
briga i skrb.
Članak 5.
Planirana sredstva za provedbu Programa socijalne
skrbi i novčane pomoći iz Općinskog proračuna za
2021. godinu iznose kako slijedi:
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Članak 6.

Članak 7.

Troškovi provođenja Socijalnog programa terete
Proračun općine Gundinci. Načelnik je ovlašten dio
neutrošenih sredstava predviđenih za pojedine
oblike pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za
koje unaprijed nije bilo moguće predvidjeti iznos
potrebnih sredstava. Predviđena struktura i ukupni
iznos potrebnih sredstava za izvršenje ovog
Programa za 2021. godinu sastavni su dio ovog
Programa.
Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa
osiguravaju se u Proračunu općine Gundinci, ovisno
o pritjecanju sredstava u Proračun.

Plan programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije” i na web stranicama općine
Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuje se od 01.
siječnja 2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/20-01/14
Urbroj: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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63.
Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18,
32/20) i članka 30. Statuta općine Gundinci
(Službeni vjesnik Brodsko posavske županije broj
01/18), Općinsko vijeće općine Gundinci na sjednici
održanoj dana 10. prosinca 2020. godine donosi
PLAN PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i
izvori financijskih sredstava za održavanje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području
općine Gundinci i to za komunalne djelatnosti kako
slijedi:
održavanje javnih zelenih površina,
redovito održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
održavanje javne rasvjete,
održavanje kanalske mreže,
sufinanciranje priključka na vodovodnu
mrežu građanima.
sanacija poljskih putova,
rekonstrukcija pješačkih staza – nogostupa,
održavanje objekata i slični radovi.
Održavanjem objekata i uređaja komunalne
infrastrukture nastoje se poboljšati uvjeti stanovanja
na području općine Gundinci.
Za održavanje javnih zelenih površina na području
općine Gundinci za otprilike 15000 m2 planirana su
sredstva u proračunu u iznosu od 100.000,00 kn.
Ukupna površina nerazvrstanih cesta koje se
održavaju tokom godine iznosi oko 30000 m2.
Održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se na sljedeće
ulice Zagrebačka, Đure Varzića, Đakovačka i
Sajmišna, te nasipavanje poljskih puteva koje koriste
poljoprivrednici. Pod redovitim održavanje
nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje
prohodnosti, nasipavanje te košnja uz ceste. Zimsko
održavanje podrazumijeva čišćenje ulica od snijega i
nasipavanje za vrijeme poledice.
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Na području općine Gundinci postoji jedno groblje,
Mjesno groblje Gundinci, ukupne površine cca
20.000 m2. Pod održavanjem groblja podrazumijeva
se košnja koja se u pravilu obavlja sukladno
potrebama, tijekom godine, iznošenje i odvoz
smeća, nabavku potrepština za groblje. U sklopu
groblja izgrađena je mrtvačnica ukupne površine
150 m2. U navedenoj aktivnosti planirana su i
sredstva za opremanje mrtvačnice.
Održavanje javne rasvjete na području Općine
regulirano je Ugovorom o održavanju javne rasvjete.
Na području Općine ugrađeno je ukupno 286
rasvjetnih tijela - led rasvjeta i 55 lampi - natrijevih i
u pravilu intervencije na održavanju javne rasvjete
izvode se u prosjeku pet puta godišnje što ovisi i o
samim kvarovima na rasvjetnim tijelima.
Za održavanje kanalske mreže u 2021. godini
planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 kn. Pod
održavanje kanalske mreže podrazumijeva se
čišćenje i izmuljivanje kanala u dužini otprilike od
7000 m2.
Za sufinanciranje priključka na vodovodnu mrežu
građanima planirana su sredstva u iznosu od
30.000,00 kn.
Iznos od 570.000,00 kn planiran je u proračunu za
rekonstrukciju pješačkih staza u ulicama Đure
Varzića, Zagrebačka, Matije Gupca, Sajmišna,
Stjepana Radića i Đakovačka u dužini otprilike od
750 m2.
Članak 2.
Planirana sredstva za provedbu Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz Općinskog proračuna za 2021.
godinu iznose kako slijedi:
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Članak 3.
Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2021.
godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati
opseg radova utvrđenih ovim Programom radi
usklađenja opsega radova sa mogućnostima
financiranja istih.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje
provedbenih akata iz ovog Programa.

Broj: 46

64.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17) te
članka 30. Statuta općine Gundinci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18)
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 27.
sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine,
donijelo je
PROGRAM

Članak 5.
Plan programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” i
na web stranicama općine Gundinci
www.gundinci.hr , a primjenjuje se od 01. siječnja
2021. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
Klasa: 400-08/20-01/15
Urbroj: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.

utroška sredstava ostvarenih od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2021.g.
Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u
Proračunu općine Gundinci za 2021. u iznosu od
50.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošiti će
se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih naselja sukladno Programu gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu, i to za:
uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje
makadamskih cesta u općini Gundinci
Članak 3.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna
općine Gundinci za 2021. godinu i stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Broj: 46

»SLUŽBENI VJESNIK«
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

KLASA: 361-01/20-01/2
URBROJ: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

65.
Na temelju članka 44. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
39/13, 48/15), članka 3. Pravilnika o uvjetima i
načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i
koncesije za ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09)
i članka 30. Statuta općine Gundinci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 01/18),
Općinsko vijeće općine Gundinci na svojoj 27.
sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine donijelo
je
PROGRAM
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zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije,
poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka
popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže,
materijal i usluga za sanaciju poljskih puteva,
sanacija divljih odlagališta otpada, kao i za druge
poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i
poljoprivredne proizvodnje.
Članak 3.
Prihod od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg
zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske planira
se u Proračunu općine Gundinci za 2021. godinu u
ukupnom iznosu od 940.000,00 kn i to:
- prihod od zakupa i privremenog raspolaganja
poljoprivrednog zemljišta 140.000,00 kn
- prihod od dugogodišnjeg zakupa
poljoprivrednog zemljišta (koncesije)
150.000,00 kn
- prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta
650.000,00 kn.
Članak 4.
Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke
vršit će se na način da će se sredstva ostvarena od
prodaje i zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su
prihod općine Gundinci te trošiti po planiranim
pozicijama.
Članak 5.

korištenja sredstava ostvarenih od prodaje,
zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog
raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske
na području općine Gundinci za 2021. godinu

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna
općine Gundinci za 2021. godinu i stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Ovim Programom utvrđuje se korištenje
sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području općine Gundinci za 2021.
godinu.
Članak 2.
Sredstva se mogu se koristiti za programe
katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje
zemljišnih knjiga, uređenje ruralnog prostora
izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture
vezane za poljoprivredu i akvakulturu, uređenja

KLASA: 320-01/20-01/13
URBROJ: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.
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66.

67.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o
šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 129/08,
80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka
30. Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18) Općinsko
vijeće općine Gundinci na svojoj 27. sjednici
održanoj 10. prosinca 2020. godine, donijelo je

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (Narodne novine broj 24/11, 61/11,
27/13, 02/14, 96/16, 70/17) te članka 30. Statuta
općine Gundinci (”Službeni vjesnik Brodskoposavske županije” broj 01/18), Općinsko vijeće
općine Gundinci na sjednici održanoj dana 10.
prosinca 2020. godine donosi

PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2021. godinu

ODLUKU

Članak 1.

o raspoređivanju sredstava za redovito
financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine
Gundinci za 2021. godinu

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda
i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u Proračun općine Gundinci u
2021. godini.
Članak 2.
U 2021. godini planiraju se prihodi od
šumskog doprinosa u iznosu od 1.139.000,00 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit
će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine
Gundinci, sukladno Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture općine Gundinci u
2021. godini.
Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna
općine Gundinci za 2021. godinu i stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI
KLASA: 402-01/20-01/41
URBROJ: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020.g.

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka u
Općinskom vijeću općine Gundinci (dalje u tekstu:
Općinsko vijeće) iz proračuna općine Gundinci za
2021. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu općine Gundinci za
2021. godinu osigurana sredstva za financiranje
političkih stranaka u Općinskom vijeću u iznosu od
30.000,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna
općine Gundinci za 2021. godinu imaju političke
stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u
Općinskom vijeću.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka
raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih članova u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

Politička stranka za svakog vijećnika
podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima
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pravo na uvećanu naknadu u visini 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća
određenog temeljem članka 6. stavak 1. ove Odluke.
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spola utvrđuju se sredstva u iznosu od 2.946,43 kuna
godišnje.
Članak 7.

Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se
sredstva u iznosu od 2.678,57 kuna godišnje. Za
svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog
Redni
broj
1.

Naziv političke stranke
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke
raspoređuju se političkim strankama Općinskog
vijeća kako slijedi:
Broj
članova
4

Od toga
žena
0

Raspoređena
sredstava
10.714,29 kn

2.

Hrvatska seljačka stranka (HSS)

4

1

10.982,13 kn

3.

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

3

1

8.303,58 kn

11

2

30.000,00 kn

UKUPNO

Članak 8.

Članak 10.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje
političkih stranaka doznačuju se na žiro račun
političke stranke.
Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje
Jedinstveni upravni odjel općine Gundinci na žiro
račun političke stranke tromjesečno u jednakim
iznosima.

Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Brodsko posavske županije i na web stranicama
općine Gundinci www.gundinci.hr , a stupa na
snagu osmog dana od dana objave u Službenom
vjesniku Brodsko posavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GUNDINCI

Članak 9.
Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke
političke stranke mogu koristiti isključivo za
ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom
političke stranke, odnosno programom i godišnjim
financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove
Odluke za osobne potrebe.

KLASA: 402-01/20-01/40
URBROJ: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marija Kadić, v.r.
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Članak 5.

68.
Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 3.
Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine",
br. 82/15, 118/18, 31/2020), i članka 34. Statuta
općine Gundinci, te u skladu sa Procjenom rizika od
velikih nesreća za područje općine Gundinci,
Općinsko vijeće općine Gundinci na 27. sjednici
održanoj 10. prosinca 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba i udruga građana
od interesa za sustav civilne zaštite općine
Gundinci

Sa udrugama iz članka 2. ove odluke Općina
Gundinci sklapa Ugovor o međusobnoj suradnji u
slučaju katastrofa i velikih nesreća.
Članak 6.
Pravnim osobama iz članka 1. i udrugama iz
članka 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 7.

Članak 1.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
na području općine Gundinci su:
1.
2.

Ljekarne Furić, Stjepana Radića 2, Gundinci,
(mjere u kojoj sudjeluje: prva pomoć)
Veterinarska ambulanta Jeđut d.o.o., Stjepana
Radića 99, Gundinci (mjere u kojoj sudjeluje:
zbrinjavanje i evakuacija stoke i asanacija
terena)
Članak 2.

Udruge od interesa za sustav civilne zaštite na
području općine Gundinci:

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) .
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.).
Članak 8.

3. Lovna udruga „Fazan“ (mjere u kojoj sudjeluje:
evakuacija, zbrinjavanje)
Članak 3.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne
zaštite općine Gundinci su one pravne osobe koje su
svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim,
ljudskim i drugima resursima najznačajniji nositelji
tih djelatnosti na području općine Gundinci.
Članak 4.
Pravne osobe iz članaka 1. i udruge iz članka 2.
ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne
zaštite općine Gundinci.

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
Pravilnikom o vođenju jedinstvene evidencije i
informacijskih baza podataka o operativnim
snagama, materijalnim sredstvima i opremi
operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN
99/2016).
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Članak 9.

ANALIZA

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite (Klasa: 810-01/16-01/21,
URBROJ: od 2178/05-01/16-1) od 25. studenog
2016.g.

stanja sustava civilne zaštite za općinu Gundinci
u 2020.g.

Članak 10.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

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.
KLASA: 810-01/20-01/21
URBROJ: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marija Kadić, v.r.

UVOD

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti
(preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma
i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Općina Gundinci dužna je organizirati poslove iz
svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.

69.
Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15,
188/18, 31/20), članka 58. Pravilnika o nositeljima,
sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donošenja (NN 49/17 i članka 30.
Statuta općine Gundinci („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 01/18), a na
prijedlog općinskog načelnika općine Gundinci,
Općinsko vijeće općine Gundinci na 27. sjednici
općinskog vijeća održanoj dana 10. prosinca 2020.
donijelo je:

Općina Gundinci dužna je jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava
civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužni su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja
e) udruge
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postrojbe i povjerenici civilne zaštite
koordinatori na lokaciji
pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

–

Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog
načelnika izvršava sljedeće zadaće:

–

f)
g)
h)

–

–
–
–
–

u postupku donošenja proračuna razmatra i
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
donosi procjenu rizika od velikih nesreća
donosi odluku o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite
donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne
zaštite
osigurava financijska sredstva za izvršavanje
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.

Općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće:
–
–
–

–
–

donosi plan djelovanja civilne zaštite
donosi plan vježbi civilne zaštite
priprema i dostavlja Općinskom vijeću
prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog
odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan
uključuje materijalna sredstva i opremu snaga
civilne zaštite
donosi odluke iz svog samoupravnog
djelokruga radi osiguravanja materijalnih,
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i
opremanje operativnih snaga sustava civilne
zaštite

–

–

–

–
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odgovorno je za osnivanje, razvoj i
financiranje, opremanje, osposobljavanje i
uvježbavanje operativnih snaga sukladno
usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava
civilne zaštite
izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plan
djelovanja civilne zaštite
osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje,
evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća
u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i
spašavanju građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša
osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u
postrojbe i na dužnost povjerenika civilne
zaštite te vođenje evidencije raspoređenih
pripadnika
osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze
podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne
zaštite
uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba
u velikim nesrećama i katastrofama.

Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih
snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje
općine Gundinci u velikim nesrećama i katastrofama
uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik dužan je osposobiti se za
obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest
mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu
osposobljavanja koji provodi Služba civilne zaštite
Slavonski Brod.
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7.
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ZAKONI – PRAVILNICI- UREDBE

ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj
hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i
katastrofi
Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom
broju za hitne službe 112
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih
poslova u području planiranja civilne zaštite
Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za
ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za
područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne
zaštite
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u
sustavu civilne zaštite
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i
spašavanje
Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
 Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati
pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za
imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih
sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za
raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog
zamjenika
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava
civilne zaštite
Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne
opasnosti te davanju uputa stanovništvu

NN
82/15
118/18
31/20
37/16
126/19
17/20
37/16
38/16
49/16
57/16
57/16
57/16
61/16
65/16
69/16
69/16
69/16
69/16
75/16
75/16

98/16
67/17

99/16
99/16
27/17
33/17
49/17
53/17
67/17
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STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2020.g. poduzeto je slijedeće:








Donesena je Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Gundinci i imenovanju načelnika, zamjenika
načelnika i članova Stožera civilne zaštite općine Gundinci,
Ažuriran je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.g.,
Donesen je Plan vježbi za 2020.
Donesena je Analiza stanja sustava civilne zaštite općine Gundinci u 2020. godini,
Donesen je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u
2020.g.
Izvješće o angažiranim Operativnim snagama sustava civilne zaštite na aktivnostima u provođenju mjera za
vrijeme trajanja COVID-19.

2. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, POSTROJBA CZ opće namjene)

-

Naziv stožera CZ/ dužnost

Ime i Prezime

Načelnik stožera civilne zaštite
Zamjenik načelnika stožera civilne zaštite
Član stožera za protupožarnu zaštitu
Član stožera za komunalne djelatnosti

Josip Tukara
Ivan Kadić
Mato Mrković
Nada Kokanović

Član stožera – predstavnik policijske uprave
Član stožera – predstavnik službe civilne zaštite

Mato Kokanović
Jadranka Ćorluka

Član stožera za medicinsko zbrinjavanje

Mirko Matić

Član stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju

Igor Jeđut

Član stožera za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju
HCK
Član stožera – zapovjednik postrojbe CZ

Ismail Kurtiši
Ivan Kadić

Član stožera - HGSS

Josip Zubak

Održano je 3. sjednica stožera civilne zaštite na kojima se raspravljalo o stanju sustava civilne zaštite na
području općine.
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2.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene
Sukladno Procjeni rizika ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene koja broji 22 obveznika.

2.2. Povjerenici civilne zaštite
Postojećem Odlukom je imenovano su 8 povjerenika. Slijedeći članak 21. spomenute Uredbe za prostor općine
potrebno je imenovati 1 povjerenika i 1 zamjenika.
Tablica 1: Pregled potrebnih povjerenika/zamjenika za prostor općine Gundinci
Naselje
1.

Gundinci

Broj
stanovnika
2 027

Povjerenici

Zamjenici
povjerenika

Ukupno

4

4

8
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3.1. PREVENTIVA


Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda

3.1. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
Plan djelovanja sadržava:
1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode
2. procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih
funkcija i stradanja stanovništva
3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz ovoga Zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih
ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda
3.2. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite
3.2.1.

Za područje preventive

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

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

Brojčana ocjena

Ocjena

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

2
2
4

Niska spremnost

3

4
3
2

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s
navedenim konačna ocjena spremnosti općine u području preventive je 3 – niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području preventive potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati njegove
sastavnice koje se ocjenjene ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i 3 (niska spremnost). U ovom slučaju to su
sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i stanje fiskalne situacije i njene
perspektive.
Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i stanja fiskalne situacije
unaprijedila potrebno je:

sazivati Stožer CZ i onda kada povod nije nekakav štetni događaj u cilju upoznavanja članova o utvrđenim
prijetnjama i mjerama odgovora na iste, štetama izazvanim u proteklom periodu te mjerama kako su se one
mogle spriječiti ili bar ublažit,

predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama, načinu
preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog stanovništva, provedbi obrane od
prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i sanacije stanja ugroženog područja,

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

3.2.2.

Za područje reagiranja

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

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

Brojčana ocjena

Ocjena

Visoka spremnost
Visoka spremnost
Vrlo niska spremnost

2
2
4

Niska spremnost

3

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s
navedenim konačna ocjena spremnosti općine u području reagiranja je 3 – niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati njegove
sastavnice koja je ocjenjena ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i ocjenom 3 (niska spremnost). U ovom slučaju to je
sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja
komunikacijskih kapaciteta .
Da bi se sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i
stanja komunikacijskih kapaciteta unaprijedila potrebno je:

izvršiti analizu potreba vlastitih operativnih snaga za satelitskim mobilnim telefonima i mobilnim radio
uređajima i planirati financijska sredstva za njihovu nabavu,

obzirom da Općina nema vlastita prijevozna sredstva, kojima bi osigurala mobilnost vlastitih operativnih
snaga niti bi bilo racionalno da ih ima, potrebno je u planskim dokumentima točno definirati potrebe i ista
osigurati izuzimanjem od građana općine.

3.2.3.

Za područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini (preventiva i
reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj tablici..
Tablica 4: Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite
Područje preventive
Područje reagiranja
Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Brojčana ocjena
Niska spremnost
Niska spremnost
Niska spremnost

Ocjena
3
3
3

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

Za DVD Gundinci, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu osigurati
sredstva za:
nabavku vatrogasne opreme
razvoj kadrovskih kapaciteta
planirane vježbe –
sustav organizacije i djelovanja - dežurstva, preseljenja i sl.
5.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one
segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju
utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju
iskustva u organizaciji i dr.
Udruge građana:
1. Lovna udruga „Fazan“
6. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
6.1. Operativne snage sustava civilne zaštite
1.
2.
3.
4.

Stožer civilne zaštite
Postrojba civilne zaštite opće namjene
Povjerenici civilne zaštite
Dobrovoljno vatrogasno društvo „Gundinci“

6.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
1.
2.

Ljekarne Furić, Stjepana Radića 2, Gundinci, (mjere u kojoj sudjeluje: prva pomoć)
Veterinarska ambulanta Jeđut d.o.o., Stjepana Radića 99, Gundinci (mjere u kojoj sudjeluje: zbrinjavanje i
evakuacija stoke i asanacija terena)

KLASA: 810-01/20-01/22
URBROJ: 2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020.g.
Predsjednica
Općinskog vijeća
Marija Kadić, v.r.
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70.
Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15, 118/18, 31/20), članka 59. Pravilnika o
nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja
javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)
i članka 30. Statuta općine Gundinci («Službeni
vjesnik BPŽ“ br. 01/18), Općinsko vijeće općine
Gundinci na 27. sjednici općinskog vijeća, održanoj
10. prosinca 2020., donijelo je
GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje
za 2021. – 2023. g.
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Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u
narednoj godini te projekcija s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice
usvajaju.
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog
načelnika, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava koje se
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje
odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u
velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.

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

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U
SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2021.G.
Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja
dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica
koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere
i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog
ostvarivanja.
Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se
nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u
narednoj godini te projekcija s financijskim
učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do
zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice
usvajaju.
Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se
provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima
uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne
zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti
postepeno postale prioritetima najviše razine koji će
se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja
rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja
sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s
procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i
Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.
Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se
revidira na temelju provedene godišnje analize
stanja sustava civilne zaštite.
Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću
razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:
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1. Ažurirati Plan djelovanja sustava civilne zaštite
za općinu Gundinci za 2021. godinu.
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ,
Jedinstveni upravni odjel.
Rok: studeni 2020.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju
i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donošenja (NN 49/17)
2. Izraditi Plan vježbi za 2021. god
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ,
Jedinstveni upravni odjel.
Rok: ožujak 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu
provođenja vježbi operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 49/16)

Broj: 46

6. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika
civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite općine.
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni
odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN
konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
7. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne
zaštite opće namjene
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)

3. Planirati, organizirati i provesti terensko
pokaznu vježbu operativnih snaga sustava civilne
zaštite općine
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stručna služba
općinsko vijeća i načelnika
Rok: siječanj-ožujak 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vrstama i načinu
provođenja vježbi operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 49/16)

8. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika
povjerenika civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Služba civilne zaštite Slavonski Brod,
IN konzalting d.o.o.
Rok: srpanj 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)

4. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu
civilne zaštite
Nositelj: načelnik stožera CZ
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN
konzalting d.o.o.
Rok: kontinuirano 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju
i postupcima izrade planskih dokumenata u
civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

9. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za
članove stožera CZ, članove postrojbe opće
namjene, povjerenike i zamjenike
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik
stožera CZ
Rok: ožujak 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)

5. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe
civilne zaštite opće namjene.
Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni
odjel
Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN
konzalting d.o.o.
Rok: ožujak 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)

10. Ugovoriti police osiguranja od posljedica
nesretnog slučaja za članove stožera CZ,
članove postrojbe opće namjene, povjerenike i
zamjenike
Nositelj: općinski načelnik
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik
stožera CZ
Rok: siječanj 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji,
uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava
civilne zaštite (NN 69/16)
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11. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju
pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite, te informacijskih baza podataka o
operativnim snagama.
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni
upravni odjel
Rok: kontinuirano 2021.g.
Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija
pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite (NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene
evidencije i informacijskih baza podataka o
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i
opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
(NN 99/16)
12. Uspostaviti komunikacija s građanima,
pravnim osobama, udrugama građana, HGSS,
Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama,
DVD, Službom civilne zaštite oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te
poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica
velikih nesreća i katastrofa.
Nositelj: načelnik stožera
Suradnici: Jedinstveni upravni odjel
Rok: kontinuirano 2021.g.
KLASA:810-01/20-01/23
URBROJ:2178/05-02/20-1
Gundinci, 10. prosinca 2020.g.
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U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda predstavničko tijelo
donosi Plan djelovanja za područje prirodnih
nepogoda za sljedeću kalendarsku godinu radi
određenja mjera i postupanja djelomične sanacije
šteta od prirodnih nepogoda.
II.
Plan djelovanja sadrži popis mjera i nositelja
mjera u slučaju nastajanja prirodne, procjene
osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i
sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih
funkcija i stradanja stanovništva i druge mjere koje
uključuju suradnju sa nadležnim tijelima, drugim
tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za
prirodne nepogode.
III.
Predstavničko tijelo usvojilo je Plan djelovanja
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. U
navedeni plan uključene su sve potrebne točke
određene čl. 17 Zakona o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogode.
U Planu djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2021. godinu dodatno će se obraditi:

Predsjednica
Općinskog vijeća
Marija Kadić, v.r.

71.





Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“ br. 16/2019) i članka 30. Statuta
općine Gundinci („Službeni glasnik općine
Gundinci“ br. 01/18) Općinsko vijeće općine
Gundinci na 27. sjednici održanoj 10. prosinca 2020.
donijelo je



PLAN



djelovanja u području prirodnih nepogoda za
2021. godinu



utjecaj klimatskih promjena na prirodne
nepogode u skladu sa preporukom iz Strategije
prilagodbe klimatskim promjenama u
Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040.
godine s pogledom na 2070. koju je donio
Hrvatski sabor na sjednici 7. travnja 2020.
godine.
u pregledu mjera u slučaju nastajanja prirodne
nepogode prikazat će se promjene u prijavnom
postupku štete zbog pandemije COVID-19.
u odnosu na nositelj prikazat će se cjeloviti
sustav u odgovoru na prirodne nepogode
provest će se usklađenje procjene osiguranja
opreme i drugih sredstava za zaštitu i
sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih
funkcija i stradanja stanovništva sukladno
Procjeni rizika od velikih nesreća.
pružit će se prikaz platformi kroz koji će se
razvijati mjere koje uključuju suradnju s
nadležnim tijelima, znanstvenim ustanovama i
stručnjacima za područje prirodnih nepogoda.
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Ostali dio Plana preuzima se iz Plana djelovanja
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.

Broj: 46



Zbog pandemije C O V I D-19 Državno
povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda donijelo je zaključak kojim dolazi do
izmjena u samim rokovima prijave što je
potrebno uvrstiti u proceduru prijave. U samom
procesu prijave štete od strane oštećenika
potrebno je omogućiti i prijavu putem
elektroničke pošte zbog smanjenja kontakta.



Potrebno je prikazati cjeloviti sustav nositelja
mjera koji ima različite uloge u slučaju
ostvarenja prirodnih nepogoda.



Procjenu osiguranja opreme i drugih sredstava
za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine,
gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
potrebno je uskladiti sa Procjenom rizika od
velikih nesreća.



Prema izvješću Europske agencije za okoliš,
Republika Hrvatska pripada u skupinu od tri
europske zemlje sa najvećim kumulativnim
udjelom šteta. Stoga je u narednom razdoblju
potrebno odrediti platforme kroz koji će se
razvijati mjere u odgovoru na prirodne
nepogode koje uključuju suradnju s nadležnim
tijelima, znanstvenim ustanovama i
stručnjacima za područje prirodnih nepogoda.

IV.
Izvršno tijelo podnosi predstavničkom tijelu do
31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana
djelovanja za proteklu godinu.
V.
Ovaj Plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda stupa na snagu donošenja i objavit će se u
„Službenom glasniku općine Gundinci“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA GUNDINCI
KLASA:810-01/20-01/24
URBROJ: 2178/05-02/20-2
Predsjednica
Marija Kadić, v.r.

OBRAZLOŽENJE


Hrvatski sabor na sjednici održanoj 7. travnja
2020. godine donio je Strategiju prilagodbe
klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj
za razdoblje do 2040. godine s pogledom na
2070. koju je donio Hrvatski sabor na sjednici 7.
travnja 2020. godine. Sukladno navedenom
dokumentu preporuka je integracija najvažnijih
saznanja u planske dokumente na nacionalnoj i
lokalnoj razini.
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72.

PLAN
djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2021. godini na području općine Gundinci

1. Sadržaj
1. UVOD ............................................................................................................................................................... 2
2. UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNE NEPOGODE ...................................................... 4
3. POPIS MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE ...................................................10
4. CJELOVITI PREGLED NOSITELJA MJERA U ODGOVORU NA PRIRODNE NEPOGODE .............12
5. PROCJENE OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE
STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA .......................13
6. DRUGE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA, ZNANSTVENIM
USTANOVAMA I STRUČNJACIMA ZA PODRUČJE PRIRODNIH NEPOGODA ......................................14
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1. UVOD
Prirodnom nepogodom smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama,
seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve,
štetu na imovini ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi ili u okolišu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prirodnom nepogodom smatraju se:
potres
olujni i orkanski vjetar
požar
poplava
suša
tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom
mraz
izvanredno velika visina snijega
snježni nanos i lavina
nagomilavanje leda na vodotocima
klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta
druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na
određenom području.
TABLICA 1: ODABIR PRIRODNIH NEPOGODA ZA OPĆINU GUNDINCE

Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda uređuju se kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode,
procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda nastalih na području JLP(R)S, Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga pitanja u vezi s dodjelom
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.
Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi
plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od
prirodnih nepogoda.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana djelovanja za
proteklu kalendarsku godinu.
Predstavničko tijelo usvojilo je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. Kako su
navedenim planom obrađeni svi potrebni elementi sukladno čl. 17 Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda u daljnjem tekstu:
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u pregledu prirodnih nepogoda provest će se usklađenje sa dokumentima koji imaju iznimnu važnost u
odgovoru na prirodne nepogode (Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za
razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070.).
u pregledu mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode prikazat će se promjene u prijavnom postupku
štete zbog pandemije COVID-19,
u odnosu na nositelje mjera koji u postupaju u slučaju nastupa prirodne nepogode biti će pružen cjeloviti
prikaz nositelja koji imaju različite uloge u slučaju ostvarenja pojedine prirodne nepogode,
provest će se usklađenje procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja
imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva sa Procjenom rizika od velikih nesreća,
pružit će se prikaz platformi kroz koji će se razvijati mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima,
znanstvenim ustanovama i stručnjacima za područje prirodnih nepogoda.

Ostali dio Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda preuzima se iz Plana donesenog za 2020. godinu.
Zakonske odredbe:
1.
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, NN 16/19
2.
Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda, NN 65/19

2.

UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNE NEPOGODE

Klimatske promjene predstavljaju jednu od najvećih prijetnji današnjem društvu. Njihov utjecaj na učestalost
pojave, jačine i posljedica većine prirodnih nepogoda je neosporiv. Zbog navedenih razloga je Republika
Hrvatska, 7. travnja 2020. godine usvojila Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za
razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu.
Navedeni dokument preporuča integriranje najbitnijih segmenata u planske dokumente na lokalnoj razini. Cilj je
sa ostalim inicijativama postići jačanje otpornosti cijelog hrvatskog društva na klimatske promjene.
U skladu sa preporukama uvrštene su u Plan djelovanja u području za prirodne nepogode za 2021. predviđanja o
klimatskim promjena koja se temelje na Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za
razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu ( u daljnjem tekstu: Strategija) , ali i drugim značajnim
izvorima.1

_____________________
1 Saznanja predočena u Izvješću Europske agencije za okoliš o klimatskim promjenama, Izvještaj o procijenjenim utjecajima i ranjivosti na
klimatske promjene po pojedinim sektorima, Zagreb 2017. i Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku također su obrađena.

Tablica 2.:
PROJEKCIJA KLIMATSKIH PROMJENA ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA SCENARIJU
U KOJEM DOLAZI DO SMANJENJA KONCENTRACIJE
STAKLENIČKIH PLANOVA UZ PODUZIMANJE MJERA ZA UBLAŽENJE I PRILAGODBU
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Izvor: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu
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Izvješće Europske agencije za okoliš o klimatskim promjenama
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3 Projekcija klimatskih promjena za Republiku Hrvatsku prema scenariju u kojem dolazi do smanjenja koncentracije stakleničkih
planova uz poduzimanje mjera za ublaženje i prilagodbu.
4 Izvještaj o procijenjenim utjecajima i ranjivosti na klimatske promjene po pojedinim sektorima, Zagreb 2017.
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3. POPIS MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE
IZVANREDNI POSTUPAK PRIJAVE ŠTETE OD STRANE OŠTEĆENIKA ZBOG PANDEMIJE
KORONA VIRUSOM
1. 25. ožujka 2020. godine Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda donijelo je Zaključak da
se zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusom odgađaju rokovi za dostavu podataka o
štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda propisanih Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda (NN br. 16/2019.). Odgoda zakonom propisanih rokova za dostavu podataka o nastalim štetama vrijedi
sve do okončanja izvanredne situacije uzrokovane korona virusom i odnosi se na područje cijele Republike
Hrvatske.
2. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusom, Županijsko povjerenstvo Brodskoposavske županije sugeriralo je da oštećenici sve zabilježe fotografijama i video snimkama, a što će
povjerenstvima za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području općine/grada pomoći u utvrđenju nastanka
prirodne nepogode kao i provjeri visine štete.
3. Zbog smanjenja kontakta, a u skladu sa tehničkim mogućnostima, prijaviteljima štete omogućit će se
podnošenje prijave elektroničkim poštom. U navedenu svrhu objavit će se službeni obrazac i primjerak
popunjenog obrasca na službenim web stranicama (prilog 2 i prilog 2/1), kao i elektronička adresa na koju mogu
podnijeti prijavu.
Za osobe koje ne mogu podnijeti prijavu elektroničkim putem i dalje će postojati mogućnost prijave štete pisanim
putem i osobnom predajom prijave.
4. Šteta se procjenjuje na području na kojem se dogodila. Šteta se utvrđuje za sljedeće skupine dobara:
a)
građevine (prilog 2 i prilog 2/1 , prilog 3, prilog 4)
b)
opremu (prilog 2 i prilog 2/1, Prilog 5)
c)
zemljišta (prilog 2 i prilog 2/1)
d)
višegodišnje nasade (prilog 2 i prilog 2/1)
e)
šume (prilog 2 i prilog 2/1)
f)
stoku (prilog 2 i prilog 2/1)
g)
ribe (prilog 2 i prilog 2/1)
h)
poljoprivredna proizvodnja – proizvod (prilog 2 i prilog 2/1)
i)
ostala sredstva i dobra (prilog 2 i prilog 2/1).

5 Izvor: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama za Republiku Hrvatsku
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5. Prijava prve procjene štete u Registar šteta sadržava:
•
•
•
•
•
•
•

datum donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode i njezin broj
podatke o vrsti prirodne nepogode
podatke o trajanju prirodne nepogode
podatke o području zahvaćenom prirodnom nepogodom
podatke o vrsti, opisu te vrijednosti oštećene imovine
podatke o ukupnom iznosu prijavljene štete
podatke i informacije o potrebi žurnog djelovanja i dodjeli pomoći za sanaciju i djelomično uklanjanje
posljedica prirodne nepogode te ostale podatke o prijavi štete sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda.

U preostalom dijelu procesa obrade šteta nema promjena.
4.

CJELOVITI PREGLED NOSITELJA MJERA U ODGOVORU NA PRIRODNE NEPOGODE

Nositelji mjere u odgovoru na prirodne nepogode razvrstavaju se u dvije skupine:
•
Nositelji mjera koji sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ovlašteni
su za proglašenje prirodne nepogode, koji procjenjuju štete od prirodne nepogode, dodjeljuju pomoć za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike
Hrvatske, unose i vode podatke u Registru šteta od prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Registar šteta)
te postupaju u drugim pitanjima u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje
posljedica prirodnih nepogoda.
Nadležna tijela za provedbu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda su:
Vlada Republike Hrvatske,
Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda: Državno povjerenstvo, županijska povjerenstva,
gradska i općinska povjerenstva,
nadležna ministarstva za financije, poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, gospodarstvo, graditeljstvo i
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i energetiku, more, promet i infrastrukturu,
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Nositelji mjera koji su obvezni djelovati sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite. Civilna zaštita je sustav
organiziranja sudionika za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Nositelje mjera koji su odgovorni za provedbu Zakona o sustavu civilne zaštite razvrstavamo u dvije podskupine:
Sudionici sustava civilne zaštite (Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, tijela
državne uprave i druga državna tijela, Oružane snage Republike Hrvatske i policija i jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave).
Operativne snage sustava civilne zaštite čine:
Stožeri civilne zaštite
operativne snage vatrogastva
operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
udruge
postrojbe i povjerenici civilne zaštite
koordinatori na lokaciji
pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Broj: 46

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5193

Grafički prikaz 1: Sustav nositelja mjera

5. PROCJENE OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE
STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA
U skladu sa obvezama iz čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite, Općina Gundinci donijela je Procjenu rizika od
velikih nesreća. Navedenim dokumenta, između ostalog utvrđena je spremnost sustava civilne zaštite Općine da
odgovori na moguće prijetnje velikom nesrećom.
Zbirna ocjena spremnosti u području preventive i reagiranja iznosila je nisku spremnost (3). Osiguranje opreme i
drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
zasniva se na navedenoj Procjeni i provodi se u skladu sa mogućnostima izdvajanja iz proračuna.

6. DRUGE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA, ZNANSTVENIM
USTANOVAMA I STRUČNJACIMA ZA PODRUČJE PRIRODNIH NEPOGODA
2020. godina donijela je promjene na raznim područjima ljudskog djelovanja, tako i u sustavu mjera u području
prirodnih nepogoda.
Pandemija virusom COVID-19 u kombinaciji sa potresom i olujnim nevremenom na području glavnog grada
Republike Hrvatske pokazala je svu kompleksnost i složenost kriza. Također, pokazalo se koliko je stručnost i
kvaliteta u odgovoru na krize bitna, stoga je suradnja sa nadležnim tijelima, znanstvenim ustanovama i
stručnjacima imperativ za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Stoga, u daljnjem tekstu biti će pružan pregled sustava suradnje koji može poslužiti kao platforama za razvoj
adekvatnog odgovora na prirodne nepogode na razini JLP(R)S.
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6 Na razini EU postoji niz institucija i organizacija koji imaju za cilj istaknuti potrebe lokalnih zajednica, a najznačajniji je
Europski odbor regija. Odbor regija omogućuje regijama i gradovima da službeno iznesu svoje stavove u zakonodavnim
postupcima EU-a i tako osigurava poštovanje položaja i potreba regionalnih i lokalnih vlasti.
7 Službeni list Europske unije (2017/C 272/07)
8 Službeni list Europske unije (2018/C 361/07)
9 https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf
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10 https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/Opinions/3783-Report-impact-CoR-opinions-LR.PDF
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/Opinions/3976-Impact-report-2018-full-version.pdf

Strana: 5195

Strana: 5196

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 46

11 Prema izvješću Europske agencije za okoliš, Republika Hrvatska spada u skupinu od tri europske zemlje s najvećim kumulativnim
udjelom šteta od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja u odnosu na bruto nacionalni proizvod (BNP). Iznos ukupno
prijavljenih šteta za razdoblje od 2013 do 2018. godine bili su oko 1.8 milijardi eura.
12 S obzirom na vremensko razdoblje Strategije, prilagodbe će provoditi kroz Akcijske planove za petogodišnje razdoblje.
13 Sukladno čl.15.Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine 127/2019) nacionalni razvojni
dokumenti i razvojni dokumenti pojedinih područja i djelatnosti moraju biti usklađeni sa načelima, osnovnim ciljevima, prioritetima i
mjerama utvrđenim u Strategiji niskougljičnog razvoja i Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama.
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3.

73.
Na temelju članka 6. stavka 8. i članka 42.
stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga
prostora ("Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i
112/18), članka 30. Statuta općine Gundinci
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”,
broj 01/18) Općinsko vijeće općine Gundinci, na 27.
sjednici održanoj 10. prosinca 2020. godine,
donijelo je

4.
5.
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Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više
prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi
namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti
koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu
cjelinu i ima zaseban glavni ulaz.
Garaža je prostor za smještaj vozila.
Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u
garaži.

II. UPRAVLJANJE POSLOVNIM
PROSTORIMA

ODLUKU
Članak 4.
o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u
vlasništvu općine Gundinci
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga
prostora u vlasništvu općine Gundinci (u daljnjem
tekstu: Odluka) uređuju se način, uvjeti i postupak
davanja u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu
općine Gundinci (u daljnjem tekstu: Općina) te
pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu
općine i pravnih osoba kojima je osnivač Općina
Gundinci te međusobna prava i obveze zakupodavca
i zakupnika poslovnoga prostora, kao i opći uvjeti
kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu
općine Gundinci.
Ova Odluka ne primjenjuje se na slučajeve
povremenog korištenja poslovnog prostora u
vlasništvu općine od strane udruga od interesa za
Općinu.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje
korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili
ženskom rodu.
Članak 3.
U smislu odredbi ove Odluke definiraju se
sljedeći pojmovi:
1. Poslovnim prostorom smatraju se poslovna
zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno
mjesto (u daljnjem tekstu: poslovni prostor).
2. Poslovnom zgradom smatra se zgrada
namijenjena obavljanu poslovne djelatnosti ako
se pretežnim dijelom i koristi u tu svrhu.

Poslovnim prostorima u vlasništvu općine
upravlja općinski načelnik (u daljnjem tekstu:
općinski načelnik) u skladu sa zakonom i Statutom
općine.
Sukladno Zakonu i ovlaštenjima iz Statuta,
općinski načelnik u obavljanju poslova iz stavka 1.
ovog članka:
1. odlučuje o namjeni poslovnoga prostora,
2. odlučuje o promjeni ili proširenju namjene
poslovnoga prostora,
3. odlučuje o davanju u zakup poslovnoga
prostora,
4. raspisuje javni natječaj za davanje u zakup
poslovnoga prostora,
5. određuje početni iznos zakupnine za poslovni
prostor koji se daje u natječaj,
6. imenuje Povjerenstvo za provođenje postupka
javnog natječaja (u daljem tekstu:
Povjerenstvo) koje se sastoji od najmanje dva
člana i predsjednika,
7. donosi odluku o prihvatu najpovoljnije
ponude,
8. odobrava adaptaciju poslovnoga prostora,
9. odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava
zakupnika i općine u poslovni prostor te o
prijeboju uloženih sredstava zakupnika s
zakupninom,
10. odlučuje o povratu uloženih sredstava
zakupnika,
11. odlučuje o prestanku zakupa poslovnoga
prostora,
12. odlučuje i o drugim pitanjima u svezi zakupa i
kupoprodaje poslovnoga prostora.
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III. NAČIN DODJELE I ZASNIVANJA
ZAKUPA
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putem obavijesti zakupnika da mu neće ponuditi
sklapanje novog ugovora o zakupu, za navedeni
prostor objavit će se natječaj za davanje u zakup.

Članak 5.
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno ili
neodređeno vrijeme putem javnog natječaja o čemu
odlučuje općinski načelnik odlukom iz članka 4.
stavka 2. točke 3. ove Odluke.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka,
ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se bez
javnog natječaja kada ga međusobno sklapaju
Općina i:
- Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave,
jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna
osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu
Republike Hrvatske, jedinice lokalne ili područne
(regionalne) samouprave, pravna osoba čiji je
Općina osnivač ili vlasnik uz uvjet da je to u cilju i
interesu općega, gospodarskog i socijalnog napretka
stanovnika općine, dok se zakupnina određuje
sukladno kriterijima za određivanje visine
zakupnine jedinice lokalne samouprave gdje se
nekretnina nalazi.
Interes iz stavka 2. ovog članka utvrđuje Općinsko
vijeće općine Gundinci (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće) posebnom odlukom.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka,
Općina kao zakupodavac može dati pisanu ponudu
za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno
vrijeme na rok od 5 (pet) godina pod istim uvjetima
(iznos mjesečne zakupnine, zakupnik i dr.) kao u
postojećem ugovoru o zakupu, kada je to ekonomski
opravdano, odnosno kada je mjesečni iznos
zakupnine veći od cijene zakupnine po odluci
jedinice lokalne samouprave za djelatnost koju
zakupnik obavlja isključivo zakupniku koji sa
Općinom ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju
javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze
iz ugovora o zakupu, kada mu istječe takav ugovor o
zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja, a na
njegov pisani zahtjev.
Zakupnik iz stavka 4. ovoga članka dužan je
pisani zahtjev podnijeti Općini najkasnije 120 dana
prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, dok je
Općina dužna najkasnije 90 dana prije isteka roka na
koji je ugovor sklopljen zakupniku dati pisanu
ponudu za sklapanje novog ugovora ili ga pisanim
putem obavijestiti da mu neće ponuditi sklapanje
novog ugovora o zakupu.
Ako zakupnik ne podnese pisani zahtjev u roku
iz stavka 5. ovoga članka ili ako Općina pisanim

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz
stavka 4. ovoga članka najkasnije 30 (trideset) dana
prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, zakupni
odnos je prestao istekom roka na koji je ugovor
sklopljen, a zakupodavac će nakon stupanja u posjed
tog poslovnog prostora raspisati javni natječaj za
davanje u zakup poslovnoga prostora.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona
ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i
najviši iznos zakupnine.
Ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbama
ovoga članka ništetan je.
Odredbe ovoga članka odnose se i na poslovni
prostor koji je još uvijek upisan u zemljišnim
knjigama kao društveno vlasništvo na kojem Općina
i druge pravne osobe imaju pravo raspolaganja ili
korištenja.
Članak 6.
Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu
poslovnoga prostora imaju osobe određene
Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog
rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u
svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu
na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja,
uvjete iz važećeg zakona koji uređuje zakup i
kupoprodaju poslovnog prostora i prihvate najviši
ponuđeni iznos zakupnine.
Članak 7.
Zakup poslovnoga prostora zasniva se
ugovorom o zakupu.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora Općina
ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja
ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom
proračunu i proračunu općine, osim ako je sukladno
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja
navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili
pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
Ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbi
stavka 2. ovoga članka ništetan je.
IV. UVJETI I POSTUPAK JAVNOG
NATJEČAJA
Članak 8.
O potrebi davanja poslovnoga prostora u zakup
općinski načelnik odlučuje Odlukom o raspisivanju
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javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga
prostora (u daljnjem tekstu: Odluka).
Odluka iz stavka 1. ove Odluke obvezno sadrži:
podatke o poslovnom prostoru (adresa, položaj
u zgradi, površina),
djelatnost koju je moguće u prostoru obavljati,
način provođenja javnog natječaja
prikupljanjem pisanih ponuda ili licitacijom,
početni iznos zakupnine i iznos jamčevine,
vrijeme za koje se poslovni prostor daje u
zakup,
naznaku o mogućnosti odnosno vremenu uvida
u prostor,
dokumentaciju koju je potrebno dostaviti,
rok za dostavu ponuda koji ne može biti kraći od
15 dana od dana objave natječaja, način dostave
ponude i rok u kojemu će ponuditelji biti
obaviješteni o rezultatu natječaja,
mjesto i vrijeme otvaranja ponuda odnosno
provođenju javne dražbe,
rok predaje poslovnoga prostora zakupniku,
odredbe o zadaćama, sastavu i broju članova
povjerenstva za provođenje javnog natječaja,
posebne uvjete (npr. obveze uređenja ili rok za
početak obavljanja djelatnosti).
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Visina zakupnine za poslovni prostor iz članka
5. stavka 2. utvrđuje se ugovorom o zakupu ovisno o
vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom
prostoru, a osobito doprinosu zakupnika ostvarenju
općega, gospodarskog i socijalnog napretka na
području općine.
Početni iznos zakupnine u raspisanom javnom
natječaju u slučaju iz članka 5. stavka 7. ove Odluke,
ne može biti niži od iznosa zakupnine koji je
ponuđen sadašnjem zakupniku ako će se u
poslovnom prostoru nastaviti obavljanje iste
djelatnosti.
Članak 11.
Zakupnina za poslovni prostor ugovara se u
visini najpovoljnije ponude postignute na javnom
natječaju.
Članak 12.
Zakupnik je dužan Općini plaćati zakupninu
umanjenu za iznos jamčevine u prvom plaćanju
zakupnine.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to
najkasnije do desetoga dana u mjesecu.

Članak 9.
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih
prostorija (u daljnjem tekstu: javni natječaj)
objavljuje se na službenoj internetskoj stranici
općine i u barem jednim dnevnim ili tjednim
novinama.
Javni natječaj za Općinu raspisuje općinski
načelnik a za pravne osobe kojima je osnivač ili
vlasnik Općina raspisuje odgovorna osoba pravne
osobe.
Tekst javnog natječaja obavezno sadrži uvjete i
postupak za davanje poslovnoga prostora u zakup u
skladu sa člankom 8. ove Odluke te sve potrebne
podatke potencijalnim ponuditeljima za
sudjelovanje u natječaju.

VI. IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Članak 13.
Nakon isteka roka za podnošenje ponuda,
Povjerenstvo provodi postupak otvaranja pregleda i
odabira ponuda te sastavlja popis podnijetih ponuda
za pojedini poslovni prostor.
Ponuda mora sadržavati:
Nepravodobne i nepotpune ponude
Povjerenstvo neće razmatrati, a nepotpunom
ponudom smatrat će onu u kojoj se ponuditelj nije
očitovao o svim natječajnim uvjetima.
Članak 14.

V. ODREĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE
Članak 10.
Visina početnog iznosa zakupnine određuje se
ovisno o tržišnoj cijeni zakupnine poslovnoga
prostora, a osobito o vrsti djelatnosti koja se u
poslovnom prostoru obavlja ili može obavljati i zoni
u kojoj se poslovni prostor nalazi na području
jedinice lokalne samouprave te opremljenosti i
stanju u kojem se prostor nalazi.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona
ponuda, koja uz ispunjenje svih natječajnih uvjeta,
sadrži i najviši iznos zakupnine.
Sa ponuditeljem koji dostavi najpovoljniju
ponudu odnosno sa ponuditeljem koji ostvari pravo
prvenstava zaključuje se ugovor o zakupu.
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Članak 15.

-

Prema kriteriju iz prethodnog članka ove
Odluke, Povjerenstvo predlaže općinskom
načelniku donošenje Odluke o izboru najpovoljnije
ponude za pojedini poslovni prostor iz javnog
natječaja.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se
svim ponuditeljima.

-

Članak 16.
Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija, u
bilo kojoj fazi postupka davanja u zakup poslovnoga
prostora, odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o
zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju
jamčevina se vraća u roku 15 (petnaest) dana nakon
otvaranja ponuda odnosno provođenja usmenog
nadmetanja.
U slučaju iz stavka 1.ovog članka, općinski
načelnik može na prijedlog Povjerenstva poslovni
prostor dati u zakup drugom po redu najpovoljnijem
ponuditelju za najviši iznos zakupnine postignute
natječajem ili raspisati novi natječaj.

-
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odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i
prostorija te zajedničkih usluga,
rok predaje poslovnoga prostora zakupniku,
vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
iznos mjesečne zakupnine te rokovi plaćanja,
pretpostavke i način izmjene zakupnine,
mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpise
ugovornih strana,
odredbu o zabrani davanja poslovnoga prostora
ili dijela poslovnoga prostora u podzakup,
odnosno odredbu kojom se dozvoljava davanje
poslovnoga prostora ili dijela poslovnoga
prostora u podzakup,
odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu
i otkaznim rokovima,
odredbu o obvezi sastavljanja zapisnika o
primopredaji prostora kod zasnivanja i
prestanka zakupa,
ostala međusobna prava i obveze koje proizlaze
iz odredbi ove Odluke i zakonskih propisa.

VII. UGOVOR O ZAKUPU I PRAVA I OBVEZE
ZAKUPNIKA

Ugovor o zakupu posebno sadrži odredbu o
obvezi zakupnika da snosi troškove tekućeg
održavanja poslovnoga prostora i popravaka koji,
temeljem zakona, padaju njemu na teret, kao i
obvezu zakupnika da će se u pogledu ostalih
troškova, naročito na zajedničkim dijelovima i
uređajima, zajedno s ostalim korisnicima
poslovnoga prostora u zgradi, obratiti Općini i
sudjelovati u istima.

Članak 17.

Članak 18.

U skladu s prijedlogom iz članka 15. ove
Odluke i po obavijesti o prvenstvenom pravu na
sklapanje ugovora iz članka 6. ove Odluke, općinski
načelnik, u ime i za račun općine, sklapa ugovor o
zakupu poslovnoga prostora (u daljnjem tekstu:
Ugovor o zakupu) sa zakupnikom.
Ugovor o zakupu obavezno sadrži:
ime i prezime ili naziv, adresu prebivališta ili
sjedišta te osobni identifikacijski broj
ugovornih strana,
podatke za identifikaciju poslovnog prostora
koji se mogu nedvojbeno utvrditi (broj
zemljišnoknjižne čestice i zemljišnoknjižnog
uloška u koji je poslovni prostor upisan,
površina poslovnog prostora, etaža na kojoj se
poslovni prostor nalazi, pozicija na etaži,
tlocrtni opis poslovnog prostora, kao i svi drugi
potrebni podaci za nedvojbenu identifikaciju
poslovnog prostora),
djelatnost koja će se obavljati u poslovnom
prostoru, obvezu namjenskog korištenja i
odredbu o načinu promjene djelatnosti,

Zakup poslovnoga prostora zasniva se
ugovorom o zakupu koji mora biti potvrđen
(solemniziran) kod javnog bilježnika.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se
u pisanom obliku, a potpisuje ju zakupnik i općinski
načelnik.
Ukoliko ponuditelj u roku od 15 (petnaest) dana
po primitku odluke iz članka 16. ove Odluke ne
zaključi ugovor o zakupu ili ne preuzme poslovni
prostor smatrat će se da je odustao od ugovora.
U slučaju iz stavka 3. ovog članka primijenit će
se odredbe članka 16. stavka 1. i 3. ove Odluke.
Ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbi
stavka 1. i 2. ovoga članka ništetan je.
Članak 19.
Prilikom predaje poslovne prostorije
zakupniku, sastavlja se zapisnik s podacima o stanju
u kojem se nalazi poslovni prostor.
Zakupnik ne može početi koristiti poslovni
prostor prije zaključenja ugovora o zakupu kod
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javnog bilježnika i potpisa zapisnika o primopredaji
poslovnoga prostora u posjed zakupniku.
Članak 20.
Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio
poslovnoga prostora na kojem je zasnovao zakup,
dati u podzakup, osim ako nije drugačije ugovoreno.
Iznimno zakupnik može po bilo kojoj pravnoj
osnovi dati trećoj osobi na korištenje ili sukorištenje
poslovni prostor samo na temelju posebne
suglasnosti općinskog načelnika, a što se uređuje
ugovorom o zakupu.
Na podzakupnika se primjenjuju sva prava i
obaveze iz ugovora o zakupu zaključenog između
zakupnika i općine.
Zakupniku koji je poslovni prostor ili dio
poslovnoga prostora u vlasništvu općine dao u
podzakup, odnosno koji je po bilo kojoj pravnoj
osnovi dao trećoj osobi na korištenje ili sukorištenje
suprotno odredbama ugovora o zakupu, ugovor o
zakupu raskida se po sili zakona.
Zakupniku iz članka 6. ove Odluke nije
dopušteno poslovni prostor na kojem je zasnovao
zakup na temelju uvjeta iz te odredbe, dati taj
poslovni prostor u podzakup.
Članak 21.
U slučajevima kada je zakupnik na osnovi
pisanog odobrenja općinskog načelnika, uložio
vlastita sredstva u zakupljeni poslovni prostor, visina
zakupnine će se kroz određeno razdoblje umanjiti
za visinu uloženih sredstava.
U slučaju raskida ugovora o zakupu raniji
zakupnik ne ostvaruje prava na povrat uloženih
sredstava iz stavka 1. ovoga članka.
Kada zakupnik bez pisanog odobrenja
općinskog načelnika, uloži vlastita sredstva u
zakupljeni poslovni prostor nema pravo na povrat
uloženih sredstava niti na umanjenje ili povrat
zakupnine.
Članak 22.
Općina kao vlasnik poslovnoga prostora snosi
troškove investicijskog održavanja.
Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja
poslovnoga prostora kao što su čišćenje,
soboslikarski radovi, sitniji popravci na
instalacijama, stolariji i slično.
Zakupnik je dužan plaćati troškove vezane uz
korištenje poslovnoga prostora (električnu energiju,
plin, vodu, telefon, internet, vodnu naknadu,
komunalnu naknadu, odvoz smeća i druge tekuće
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troškove) kao i troškove vezane uz korištenje
zajedničkih uređaja i prostora te obavljanja
zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi
poslovni prostor po njihovom dospijeću, ako nije
drugačije ugovoreno.
Eventualne troškove zajedničke pričuve koji se
plaćaju Upravitelju zgrade snosi Općina.
VIII. ROK TRAJANJA I OTKAZ UGOVORA
Članak 23.
Ugovor o zakupu sklapa se na neodređeno ili
određeno vrijeme, s vremenski određenim rokom ili
rokom odredivim prema nastupu okolnosti od
interesa za Općinu.
Ugovor o zakupu s rokom odredivim prema
nastupu okolnosti od interesa za Općinu sadrži
klauzulu o obvezi općine da o nastupu okolnosti, za
koje je vezan raskid ugovora, pisano obavijesti
zakupnika najmanje šezdeset dana prije prestanka
ugovora.
Članak 24.
Ugovor o zakupu sklopljen na određeno
vrijeme prestaje istekom vremena na koji je
sklopljen.
Ugovor o zakupu sklopljen na neodređeno
vrijeme otkazuje se putem javnoga bilježnika, s time
da isti ne može na temelju otkaza prestati prije isteka
1 (jedne) godine od dana sklapanja ugovora, osim
ako ugovorom nije drugačije određeno.
Otkazni rok iznosi 30 (trideset) dana i otkaz se
može dati samo prvoga u mjesecu ukoliko nije
ugovorom drugačije utvrđeno zbog specifičnosti
djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.
Članak 25.
Ugovor o zakupu sklopljen na određeno ili
neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana može
otkazati u svako doba, ako druga ugovorna strana ne
izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom, ovom
Odlukom ili zakonom.
Članak 26.
Prilikom predaje ispražnjenoga poslovnoga
prostora sastavlja se zapisnik o stanju u kojemu se
nalazi poslovni prostor u vrijeme predaje.
Ako prilikom predaje nije sastavljen zapisnik
smatra se da je poslovni prostor predan u ispravnom
stanju.
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IX. KUPOPRODAJA POSLOVNOGA
PROSTORA
Članak 27.
Poslovni prostor u vlasništvu općine može se
prodati pravnim i fizičkim osobama po tržišnoj
cijeni, a na osnovu provedenog javnog natječaja,
prikupljanjem ponuda ili licitacijom, sukladno
odredbama zakona i ove Odluke.
Poslovni prostor ne može se prodati fizičkoj ili
pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu
obvezu prema državnom proračunu, Općini,
radnicima i dobavljačima, osim ako je sukladno
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja
navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili
pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
Pravo na kupnju poslovnoga prostora ne može
ostvariti zakupnik poslovnoga prostora koji je isti
dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne
osnove prepustio korištenje poslovnoga prostora
drugoj osobi.
Općinski načelnik utvrđuje svojom odlukom
popis poslovnih prostora koji su predmet
kupoprodaje.
Popis poslovnih prostora javno se objavljuje.
Članak 28.
Poslovni prostor u vlasništvu općine može se
prodati sadašnjem zakupniku poslovnog prostora
koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u
tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor
koristi bez prekida u trajanju od najmanje 5 (pet)
godina, koji uredno ispunjava sve obveze iz ugovora
o zakupu i druge financijske obveze prema Općini,
pod uvjetima i u postupku propisanim zakonom i u
skladu s odlukama koje će donijeti nadležna tijela
općine na temelju popisa poslovnih prostora koji su
predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti.
Zakupnik iz stavka 1. ovog članka zahtjev za
kupnju poslovnoga prostora mora podnijeti
općinskom načelniku odnosno Općinskom vijeću,
ovisno o tržišnoj vrijednosti poslovnoga prostora,
sukladno posebnim propisima, u roku od 90 dana od
javne objave popisa poslovnih prostora koji su
predmet kupoprodaje općine.
Članak 29.
Poslovni prostor prodaje se po procijenjenoj
vrijednosti koju određuje sudski vještak iz stavka 4.
ovoga članka.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka,
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kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem
zakupniku pod uvjetima i u postupku iz članka 28.
ove Odluke, procijenjena vrijednost umanjuje se za
neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika koja
su utjecala na visinu procijenjene vrijednosti
poslovnoga prostora te za koje je Općina kao
zakupodavac dala prethodnu pisanu suglasnost, s tim
da se visina neamortiziranog ulaganja zakupnika
priznaje najviše do 30% procijenjene vrijednosti
poslovnoga prostora.
Sadašnjem zakupniku neće se priznati ulaganja
u preinake poslovnoga prostora učinjene bez
prethodne pisane suglasnosti općine kao
zakupodavca, osim nužnih troškova, kao ni ulaganja
koja je Općina kao zakupodavac priznao u obliku
smanjene zakupnine.
Procijenjenu vrijednost i vrijednost
neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika
utvrđuje procjenitelj koji je tako određen odredbama
propisa kojim se uređuje procjena vrijednosti
nekretnina, a po odabiru općine kao vlasnika
poslovnoga prostora.
Članak 30.
Zahtjevi za kupnju poslovnoga prostora u
vlasništvu općine podnose se općinskom načelniku
odnosno Općinskom vijeću, ovisno o tržišnoj
vrijednosti poslovnoga prostora.
Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostora
donosi općinski načelnik odnosno Općinsko vijeće,
ovisno o vrijednosti poslovnoga prostora.
Članak 31.
Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnoga
prostora općinski načelnik i kupac sklopit će u roku
od 90 (devedeset) dana od dana donošenja odluke
ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora.
X. PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE
Članak 32.
Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnoga
prostora obavlja se isključivo jednokratnom
uplatom.
Rok isplate kupoprodajne cijene iz stavka 1.
ovog članka ne može biti duži od 30 (trideset) dana
od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji poslovnog
prostora.
Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora
mora biti sastavljen u pisanom obliku i mora ga
potvrditi (solemnizirati) javni bilježnik.
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XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Odredbe ove Odluke o obvezi davanja
poslovnoga prostora u zakup, kao i o kupoprodaji
putem javnog natječaja primjenjuju se na
odgovarajući način na prava i obveze pravnih osoba
u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu općine, kao i
pravnih osoba kojima je osnivač Općina.
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Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
KLASA: 406-01/20-01/5
URBROJ: 2178/05-02/20-1
Predsjednica
Marija Kadić, v.r.
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OPĆINA KLAKAR

6.
Na temelju članka 39., stavak 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15),i članka 29.
Statuta općine Klakar –pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/2018.), Općinsko
vijeće na svojoj 33. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. donosi:
PRORAČUN
općine Klakar za 2021. godinu
Članak 1.
Proračun općine Klakar za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023.godinu sastoji se od Općeg i Posebnog
dijela i od Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda kako slijedi:
I. OPĆI DIO

Članak 2.
Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu
prihoda i rashoda za 2021.godinu.
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II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2021.godinu.
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III. Plan razvojnih programa
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
općine Klakar za razdoblje od 2021. do 2023.godine
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Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave
u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“, a primjenjivati će se od 01. siječnja 2021
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 400-06/20-01/01
URBROJ: 2178/07-02-20-01
U Klakaru, 21. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić., v.r.
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Namjenski prihodi proračuna jesu pomoći,
donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od
imovine u vlasništvu općine i namjenski primici od
zaduživanja.
Članak 3.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna
u cijelosti je općinski načelnik.
Članak 4.
Za zakonito i pravilno planiranje i
izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran
općinski načelnik. U slučaju potrebe općinski
načelnik može u okviru utvrđenog iznosa izdatka
pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava
između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava
utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.
Članak 5.

7.
Na temelju članka 39., stavak 1. Zakona o
proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15),
i članka 29. Statuta općine Klakar–pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
13/2018.), Općinsko vijeće na svojoj 33. sjednici
održanoj 21. prosinca 2020. donosi:
ODLUKA
o izvršavanju proračuna općine Klakar
za 2021. godinu

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda
proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini ako je stjecanje i otuđivanje planirano u
Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim
propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja
ili otuđenja pokretnina i nekretnina veća od 0,5 %
prihoda proračuna bez primitka ostvarenih u
prethodnoj godini odluku o istom donosi Općinsko
vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine.
Članak 6.

Članak 1.
Proračun općine Klakar (u daljnjem tekstu:
Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i drugim propisima i
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.

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

Članak 2.
Proračunska sredstva se koriste za namjene i
u visinama koje su određene Proračunom u
posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda.
Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine
mjesečno, odnosno prema pristiglim obvezama, a u
skladu sa ostvarenim prihodima odnosno likvidnim
mogućnostima proračuna.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu danom donošenja.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/20-02/02
URBROJ: 2178/07-02-20-1
U Klakaru, 21. prosinca 2020.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.
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iz proračuna jedinice lokalne samouprave;
fondova Europske unije;
iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih
posebnim zakonom i
donacija.

Program građenja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu sadrži procjenu troškova
projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog
nadzora građenja i provedbe vođenja projekta
građenja komunalne infrastrukture s naznakom
izvora njihova financiranja.
Članak 2.

8.
Na temelju članka 39., stavak 1. Zakona o
proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15)
i članka 29. Statuta općine Klakar – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
13/2018.), Općinsko vijeće na svojoj 33. sjednici
održanoj 21. prosinca 2020. donosi:
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture u Općini
Klakar za 2021. godinu

I. UVODNE ODREDBE

U 2021.godini gradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture iz članka 1.ovog Programa
obuhvaća slijedeće:
-

Javne površine

1. Izgradnja staza (nogostupa) u Gornjoj Bebrini,
Donjoj Bebrini, Klakaru i Ruščici, planirana
financijska sredstva 800.000,00 kuna.
2. Uređenje javnih površina u Gornjoj Bebrini,
Donjoj Bebrini, Klakaru i Ruščici, planirana
financijska sredstva 100.000,00 kuna.
3. Rekonstrukcija spomen obilježja, planirana
financijska sredstva 300.000,00 kuna.
- Izvršenje ovih radova će se financirati iz
sredstava komunalnog doprinosa, komunalne
naknade, kapitalnih pomoći i proračuna općine
Klakar.

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se komunalna
infrastruktura koji će se graditi u 2021. godini,
sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18,
32/20).
Program građenja komunalne infrastrukture
izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u
prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog
prostornim planom i planom razvojnih programa
koji se donose na temelju posebnih propisa.
Financiranje građenja i održavanja komunalne
infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o
komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:
- komunalnog doprinosa;
- komunalne naknade;
- iz cijene komunalne usluge;
- iz naknade za koncesiju;

-

Nerazvrstane ceste

1. Izgradnja sekundarnih šumskih cesta, planirana
sredstva u iznosu 100.000,00 kuna;
2. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području
naselja Gornja Bebrina, Donja Bebrina, Klakar i
Ruščica, planirana sredstva u iznosu 600.000,00
kuna.
- Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 600.000,00 kn, financirat će se iz
sredstava kapitalnih pomoći iz državnog
proračuna, kapitalnih pomoći iz državnog
proračuna temeljem prijenosa EU sredstava,
komunalnog doprinosa i proračuna općine
Klakar.
- Izgradnja rasvjete
1. Izgradnja i modernizacija javne rasvjete u
Donjoj Bebrini, Gornjoj Bebrini, Klakaru i
Ruščici

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5224
-

Sredstva za izvršenje radova se planiraju u
iznosu 50.000,00 kuna, a financirat će se iz
komunalnog doprinosa i proračuna općine
Klakar.

- Opskrba pitkom vodom
1. Proširenje i izgradnja vodovodne mreže na
području općine Klakar i izrada priključaka na
općinske objekte.
- Sredstva za izvršenje radova se planiraju u iznosu
80.000,00 kn, a financirat će se iz proračuna
općine Klakar.
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9.
Na temelju članka 39., stavak 1. Zakona o
proračunu (“Narodne novine“ 87/08, 136/12, 15/15)
i članka 29. Statuta općine Klakar – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
13/2018.), Općinsko vijeće na svojoj 33. sjednici
održanoj 21. prosinca 2020. donosi:
PROGRAM
održavanje komunalne infrastrukture u
2021.godini

- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
1. Izrada projektne dokumentacije odvodnje
oborinskih voda u Ruščici, te proširenje i
izgradnja kanalizacijske mreže na području
općine.
- Planirana financijska sredstva 50.000,00 kn,
izvršenje ovih radova financirat će se iz
proračuna općine Klakar.
- Izgradnja autobusnog ugibališta Ruščica
1. Izgradnja autobusnog ugibališta u Ruščici
- sredstva za izvršenje se planiraju u iznosu od
100.000,00 kn

Članak 1.
Programom održavanja komunalne
infrastrukture određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u 2021. godini na području općine
Klakar za komunalne djelatnosti.
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje
se:
opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova, po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarenje Programa s naznakom izvora
financiranja.

- Ostali objekti komunalne infrastrukture
Članak 2.
1. Dodatna ulaganja na ostaloj komunalnoj
infrastrukturi (Izmulj kanala) planiraju se
sredstva u iznosu 20.000,00 kuna.
- Sredstva za izvršenje radova se planiraju u iznosu
20.000,00 kn, a financirat će se iz komunalnog
doprinosa i proračuna općine Klakar.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a primjenjivat će se od 01.siječnja 2021.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/20-02/03
URBROJ: 2178/07-02-20-1
U Klakaru, 21. prosinca 2020.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

U 2020. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovoga Programa u općini
Klakar obuhvaća:
1.
-

održavanje javne rasvjete
troškovi zamjene rasvjetnih tijela – 20.000,00
kn;
troškovi potrošnje električne energije za javnu
rasvjetu – 100.000,00 kn.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
120.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.
2. održavanje groblja
redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih
groblja – 50.000,00 kn;
održavanje mrtvačnica – 20.000,00 kn.
ostale usluge tekućeg održavanja
(nadstrešnica Ruščica) – 200.000,00
ostale usluge tekućeg održavanja
(nadstrešnica Donja Bebrina) – 200.000,00
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
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od 470.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
grobne naknade i Proračuna općine Klakar.

10.

3.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi pročišćeni tekst zakona (NN 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,
126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20),
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
pročišćeni tekst zakona ( NN 47/90, 27/93, 38/09) i
članka 29. Statuta općine Klakar – pročišćeni tekst
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj
13/2018.), Općinsko vijeće na svojoj 33. sjednici
održanoj 21. prosinca 2020. donosi:

održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva

-

čišćenje snijega, košenje bankina i kanala i dr.
nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
kamenom, ugradnja cijevnih propusta i
tarupiranje poljskih putova.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 100.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.
4.

tekuće održavanje komunalne
infrastrukture

-

Košenje i održavanje javnih površina –
120.000,00 kuna;
Ostale usluge tekućeg održavanja u – 20.000,00
kuna;
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 140.000,00 kn, a financirati će se iz sredstava
komunalne naknade i Proračuna općine Klakar.
-

Zacijevljenje kanala – 400.000,00. Predviđeni
radovi odnose se na zacojevljenje kanala
Ruščica, Gornja Bebrina i Donja Bebrina.
Članak 3.

Ukupno potrebna sredstva za realizaciju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za
koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine
Klakar za 2021. godinu iznose 1.230.000,00 kuna.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a primjenjivat će se od 01.siječnja 2021.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/20-02/04
URBROJ: 2178/07-02-20-1
U Klakaru, 21. prosinca 2020.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

PROGRAM
Javnih potreba i potrebnih sredstava u
području obrazovanju, turizmu i društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Klakar za 2021. godinu
Članak 1.
- PROGRAM JAVNIH POTREBA U
PREDŠKOLSKOM I
OSNOVNOŠKOLSKOM ODGOJU I
OBRAZOVANJU
Sukladno Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi pročišćeni tekst zakona NN 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,
126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20
Općina Klakar provodi organizirani program rada sa
djecom predškolske dobi i to:
- Održavanje igraonice i „Male škole“ za djecu u
godini dana prije polaska u osnovnu školu;
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 25.000,00 kuna.
- Sufinanciranje troškova boravka djece s područja
općine Klakar u dječjim vrtićima;
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 200.000,00 kuna.
- Za donacije područnim školama u naravi.
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 5.000,00 kuna.
- Za potrebe financiranja školskog likovnog
pribora učenicima prvih razreda s područja
općine.
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 3.000,00 kuna.
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- Sufinanciranje kupnje knjiga učenika srednjih
škola;
Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 80.000,00 kuna.

Na području općine Klakar djeluju nogometni
klubovi, šahovski klub i ostale sportske udruge koje
se financiraju sredstvima iz općinskog proračuna i
doniraju se:

- Sufinanciranje kupnje radnih bilježnica
učenicima osnovne škole;

Za praćenje i poticanje programa rada ovih športskih
udruga u Proračunu za 2021. godinu osiguravaju se
sredstva u iznosu 144.000,00 kuna.

Za ove potrebe u Općinskom proračunu je
predviđeno 50.000,00 kuna.
Ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i
školskom odgoju u 2021. godini potrebno je
osigurati: 363.000,00 kuna.

- ODRŽAVANJE PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI I RAZVOJA TURIZMA
- izrada projektne dokumentacije poučnih staza,
panoa, na području Posebnog ornitološkog
rezevata bare „Dvorine“, Donja Bebrina i na
poplavnom području (inundaciji) na K.O. Klakar
i K.O. Gornja Bebrina („Kopitarski put“).
- Postavljanje info touch panela
- Rekreacijski centar u parku „Bebrinica“
- Izgradnja pj.staza uz park „Bebrinica“
Ukupno za realizaciju aktivnosti održavanja
prirodnih vrijednosti u 2021. godini kroz izgradnju
(projektna dokumentacija), promidžbu i
intelektualne usluge potrebno je osigurati
540.000,00 kuna.

- PROMICANJE DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI
POMOĆI SPORTSKIM UDRUGAMA
Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih
potreba u športu, a za njihovo ostvarenje potrebno je
osigurati financijska sredstva u Proračunu općine.
Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge
koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o
udrugama. Općina je obvezna pomagati rad športskih
udruga vodeći računa o:
- stvaranju uvjeta za rad športskih udruga,
poticanje gradnje novih športskih objekata i
dvorana u cilju unaprjeđenja športa na području
općine,
- tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.

KULTURA
o MANIFESTACIJE - OBILJEŽAVANJE
ZNAČAJNIH DOGAĐAJA
Tijekom godine na području općine Klakar se
održavaju i obilježavaju slijedeće manifestacije:
- „Pokladno jahanje“ u organizaciji konjogojske
udruge „Lipicanac“ Ruščica;
- Smotra pučkog pjevanja „Kad zapjevam i malo
zagudim“, Donja Bebrina u organizaciji KUD-a
„Kolo“ Donja Bebrina;
- Klakar open paintball turnir - K O P T u
organizaciji Paintball kluba „Komandosi“ iz
Klakara;
- Koncert u Klakaru u organizaciji Pučke pjevačke
skupine „Snaše“ iz Klakara;
- Memorijalni nogometni turnir „Zvonko
Mikolčević“ drugi tjedan u srpnju u organizaciji
NK „Posavac“ Ruščica;
- Memorijalni nogometni turnir „Tomislav
Matičević“ u organizaciji NK „Mladost“ Donja
Bebrina;
- Malonogometni turnir povodom Dana državnosti
u organizaciji NK „Slavonca“ Gornja Bebrina;
- Malonogometni ljetni turnir u organizaciji NK
„Graničar“, Klakar;
- Memorijalni šahovski turnir Drago Mandić, u
organizaciji ŠK „Posavac“ Ruščica;
- Općinski nogometni turnir.
Sredstva potrebna za realizaciju ovih aktivnosti
osiguravaju se u Općinskom Proračunu u iznosu
55.000,00 kuna.
o IZDAVANJE KJNIGE
- U općinskom proračunu su predviđeni troškovi
pripreme za tiskanje knjiga u iznosu 5.000,00 kn.
Ukupno za realizaciju ovog projekta osigurano je
5.000,00 kuna.
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o OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE
Dan općine Klakar obilježava se 26.06. na blagdan
Sv. Ivana i Pavla.
Za program obilježavanja osiguravaju se sredstva u
iznosu 103.000,00 kn.
POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA –
RELIGIJA
Na području općine Klakar djeluju dvije RKT
župne zajednice:
- RKT župa „Rođenja Blažene Djevice Marije“
Ruščica;
- RKT župa „Sv. Jakoba apostola starijeg“ sa
dvije filijale:
– filijalna crkva „Sv. Duha“ u Gornjoj Bebrini
– filijalna crkva „Sv. Ilije“ u Donjoj Bebrini
Za potrebe pomoći župama u Proračunu općine
Klakar osiguravaju se sredstva u iznosu 102.000,00
kuna.
POMOĆ UDRUGAMA U KULTURI I
KULTURNOJ DJELATNOSTI
Praćenje i poticanje programa rada udruga u
kulturi i kulturnoj djelatnosti kroz tekuće i kapitalne
donacije.
Ukupno potreba sredstva za pomoć udrugama u
kulturi i kulturnoj djelatnosti iznose 65.000,00 kuna.
Članak 2.
Ukupno potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u
području društvenih djelatnosti za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu općine Klakar za 2021.
godinu iznose 1.377.000,00 kuna.
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a primjenjivat će se od 01.siječnja 2021.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/20-02/05
URBROJ: 2178/07-02-20-1
U Klakaru, 21. prosinca 2020.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.
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11.
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br.
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 130/17, 98/19,
64/20) i članka 29. Statuta općine Klakar –
pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ broj 13/2018.) Općinsko vijeće
općine Klakar na svojoj 33. sjednici održanoj 21.
prosinca 2020. godine, donijelo je:
PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
općine Klakar za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom se određuje način i iznos
financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici
socijalne skrbi, način i iznos financiranja stipendija i
prijevoz učenika, sufinanciranje rada humanitarnih
udruga u organizacija i zaštite zdravlja i ljudi.
1. OBLICI I OPSEG DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi Općina je
obavezna u svome Proračunu osigurati sredstva za
ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje, a
Općinskom Odlukom o obavljanju djelatnosti i
ostvarivanju novčanih naknada i potpora i socijalnih
usluga u djelatnosti socijalne skrbi na području
općine Klakar i sredstva za ostvarivanje prava na
jednokratnu novčanu pomoć i socijalnu skrb.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, odnosi se
na:
troškove najamnine, plaćanja računa za
utrošenu električnu energiju, plin, vodu, drva i
druge troškove stanovanja;
pomoć u plaćanju komunalne naknade,
osobama koje su sukladno Odluci o komunalnoj
naknadi oslobođenje plaćanja komunalne
naknade;
Jednokratne novčane pomoći, odnosi se na:
pomoć obiteljima za novorođeno dijete u iznosu
2.000,00 kuna za prvo dijete, 3.000,00 kuna za
drugo dijete te 5.000,00 kuna za treće i svako
slijedeće dijete;
pomoć u plaćanju školske kuhinje za djecu čiji
roditelji nisu u mogućnosti plaćati te troškove, a
prema spisku škole i zahtjevu roditelja;
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sufinanciranje troškova ljetovanja školske
djece (osnovne škole) u organiziranim dječjim
odmaralištima u iznosu od 30.000,00 kuna;
jednokratna novčana pomoć obiteljima
poginulih hrvatskih branitelja u iznosu od
4.000,00 kuna;
jednokratna novčana pomoć obiteljima smrtno
stradalih u iznosu od 75.000,00 kuna; pomoći
podmirenja najosnovnijih pogrebnih troškova,
ako plaćanje ovih troškova nije ostvareno po
drugoj osnovi ili ustanovi (Zavod za socijalnu
skrb);
pomoć za podmirenje troškova liječenja i
smještaja u slučaju bolesti;
pomoći u slučaju elementarne nepogode i
nabavke obuće i odjeće.

Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u
pravilu jednom u tijeku godine, a visina se određuje
do iznosa koji podmiruje potrebu, ovisno o posebnim
uvjetima i okolnostima u kojima živi podnositelj
zahtjeva.
Socijalne usluge, odnose se na:
usluge stručne pomoći pri uključivanju djeteta s
poteškoćama u razvoju u programe predškolske
i školske ustanove (asistent u nastavi);
usluge boravka djece s teškoćama u razvoju u
vrtićima i školama.
Troškovi ovih usluga se sufinanciraju udrugama,
vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama
koje pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju.
Za pomoć samcima ili članovima kućanstava,
djeci s teškoćama u razvoju i drugim korisnicima
socijalne skrbi u Proračunu općine Klakar za
2021.godinu predviđena su sredstva u ukupnom
iznosu od 501.000,00 kuna.
2. JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA
VISOKOG OBRZOVANJA – STIPENDIJE
U Proračunu općine Klakar za 2020.godinu
osiguravaju se sredstva za stipendiranje svih
redovnih studenata sa područja općine Klakar u
ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.
Kriterije i uvjete za dodjelu stipendija odrediti će se
Odlukom Općinskog vijeća.

Broj: 46

3. ISPLATA NOVČANE POMOĆI
UMIROVLJENICIMA
Umirovljenicima s područje općine Klakar uoči
blagdana isplatit će se novčana naknada u ukupnom
iznosu od 100.000,00 kuna.
4. SUFINANCIRANJE RADA
HUMANITARNIH UDRUGA I
ORGANIZACIJA
Za rad humanitarnih udruga i organizacija u
Proračunu općine Klakar za 2020. godinu
predviđena su financijska sredstva u iznosu
35.000,00 kuna:
5.

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI

Deratizacija i dezinsekcija na području općine
Klakar u pravilu se provodi dva puta godišnje, a
sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u
Proračunu općine Klakar u iznosu do 70.000,00
kuna.
6. ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA
ZAŠTITA
Za zaštitu od požara, sustav zaštite i spašavanja
te civilne zaštite na području općine Klakar u
Proračunu za 2021.godinu osigurana su sredstva u
iznosu od 144.000,00 kuna.
Članak 2.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a primjenjivat će se od 01.siječnja 2021.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR
KLASA: 021-05/20-02/06
URBROJ: 2178/07-02-20-1
U Klakaru, 21.prosinca 2020.godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Pendić, v.r.

Broj: 46
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OPĆINA OPRISAVCI

45.
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), Općinsko vijeće
općine Oprisavci je na svojoj 24. sjednici, održanoj 16. prosinca 2020.godine, donijelo
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
općine Oprisavci za 2020.godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.
.
PRORAČUN
2020.G.

POVEČANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN
2020.G.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA

10.835.000,00

-1.799.472,95

9.035.527,05

26.000,00

0,00

26.000,00

3 RASHODI

4.961.000,00

-62.500,00

4.898.500,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
.IMOVINE

6.500.000,00

-1.942.000,00

4.558.000,00

-600.000,00

205.027,05

-394.972,95

7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA

---

--

--

5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU
ZAJMOVA

---

--

--

---

--

--

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- višak prihoda iz prethod nih godina
VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+
RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

600.000,00

--

-205.027,05

--

394.972,95

--

Članak 2.
Opći dio izmjena i dopuna Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te
planiranog viška/manjka prihoda Proračuna.
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Članak 3.
Posebni dio izmjena i dopuna Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
Proračuna raspoređenih u tekuće programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2020. godinu.
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Članak 4.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2020.godine i
bit će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/20-01/09
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Uremović, v.r.

Broj: 46
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46.
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i 32/20), te
članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 3/18, 12/18 i 38/20),
Općinsko vijeće općine Oprisavci, na 24. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020. godine donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture
na području općine Oprisavci za 2020. godinu
Članak 1.
U Programu građenja komunalne infrastrukture na području općine Oprisavci za 2020.g. („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br.30/2019 ) članak 4. mijenja se i glasi:
„ Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja,
revizije, građenja/rekonstrukcije, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja
komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, te
obuhvaća:
I.
GRAĐENJE JAVNE PROMETNE POVRŠINE-NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET
MOTORNIM VOZILIMA
Pod građenjem javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima podrazumijeva se
izgradnja staza i pješačko-biciklističke staze. Planirani troškovi u 2020. godini procjenjuju se u iznosu od
280.000,00 kn.

Red.
broj
1.

Naziv objekta ili uređaja
Ostali građevinski objekti-. Staza
Oprisavci u dužini 500 m
UKUPNO:

Procjena troškova
Izvori financiranjakn
građenja – kn
280.000,00 Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom-280.000,00
280.000,00

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji nerazvrstanih cesta, te
izrada projektne dokumentacije. Troškovi planirane gradnje i uređenja nerazvrstanih cesta u 2020. godini
procjenjuju se u iznosu od 2.800.000,00 kn.

Red.
broj
1.

Naziv objekta ili uređaja
Šumska cesta Marčevka - Oprisavci

2.

Šumska cesta Jelas - Trnjanski Kuti
UKUPNO:

Procjena troškova
Izvori financiranja
građenja – kn
1.700.000,00 Pomoći iz proračuna
kapitalne- 1.700.000,00
1.100.000,00 Pomoći iz proračuna
kapitalne- 1.100.000,00
2.800.000,00

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5248

Broj: 46

III. GRAĐENJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE
Pod građenjem poslovnih objekata i ostalih građevinskih objekata podrazumijeva se izgradnja novih objekata,
energetska obnova postojećih objekata,izrada projektne dokumentacije, nadzor i provedba vođenja projekata,
troškovi građenja poslovnih objekata i ostalih građevinskih objekata za 2020. godinu procjenjuju se u iznosu od
1.305.000,00 kn.

Red.
broj
1.

Naziv objekta ili uređaja

2.

Društveni dom Stružani -izrada
projektne dokumentacije
Društveni dom Novi Grad I FAZA

3.

Društveni dom- Svilaj

4.

Društveni dom Prnjavor- izrada projektne
dokumentacije
Energetska obnova zdravstvene
ambulante općine Oprisavci
Dodatna ulaganja u zgradi općineizgradnja vrtića- izrada projektne
dokumentacije
Dodatna ulaganja -ostalo

5.
6.

7.
8.
9.

Izrada projektne dokumentacije za
uređenje poslovne zone Oprisavci
Ostali građevinski objekti

11.

Kanalizacija EU projekt „Brod 3“

Procjena troškova
Izvori financiranja
građenja – kn
110.000,00 Opći prihodi i primici –
110.000,00
500.000,00 Opći prihodi i primici –
300.000,00 i pomoći iz
proračuna kapitalne200.000,00
300.000,00 Opći prihodi i primici –
100.000,00 i pomoći iz
proračuna kapitalne200.000,00
100.000,00 Pomoći iz proračuna tekuće100.000,00
100.000,00 Pomoći iz proračuna tekuće100.000,00
60.000,00 Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom-60.000,00

UKUPNO:

30.000,00 Opći prihodi i primici –
30.000,00
80.000,00 Opći prihodi i primici –
80.000,00
15.000,00 Opći prihodi i primici –
15.000,00
10.000,00 Opći prihodi i primici –
10.000,00
1.305.000,00

Članak 2.
Članak 5. mijenja se i glasi:
„Financijska sredstva u iznosu 4.385.000,00 kn potrebna za gradnju komunalne infrastrukture iz članka 4.
ovog Programa planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2020 godinu.“
Članak 3
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020.g. i biti će objavljen u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/20-01/10
URBROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.

Broj: 46
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47.
Na temelju članka 72. Stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i
32/20), te članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 3/18, 12/18 i
38/20) Općinsko vijeće općine Oprisavci na 24.sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Oprisavci za 2020. godinu
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području općine Oprisavci za 2020.g. („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.30/2019.) članak 2. mijenja se i glasi:
„ Prikaz: komunalnih djelatnosti, planiranog iznosa i izvora sredstava:
R.br.
1.

2.

3.

4.

Komunalne djelatnosti
Održavanje nerazvrstanih cesta:
uređenje otresišta na izlazu s poljskih
puteva na glavnu cestu po potrebi u naseljima
općine .
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva na području općine Oprisavci po potrebi
Održavanje javnih prometnih površina na
kojima nije dopušten promet motornim
vozilima:
- održavanje javnih površina. parkirališta, putova
staza, trga i drugih površina ispred javnih
objekata,
Održavanje javnih zelenih površina
- košenje javnih zelenih površina,
- sadnja višegodišnjih nasada
- održavanje cvjetnih gredica,
- obrezivanje stabala i grmova,
- ukrašavanje naselja,
-održavanje opreme na dječjim igralištima,
- fitosanitarna zaštita bilja,
- održavanje popločenih i nasipanih površina u
parkovima
Održavanje čistoće javnih površina
- održavanje čistoće javnih površina u svim
naseljima općine Oprisavci:
- uklanjanje snijega i leda s pješačkih staza ,
javnih površina i dr.
- uklanjanje otpada s javnih površina
- skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera

Plan 2020.g.

Izvori financiranja

550.000,00 kn

Opći prihodi i primici
550.000,00 kn

250.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
250.000,00 kn

100.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
100.000,00 kn

100.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
100.000,00 kn
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5.

6.

7.

8.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta
javne namjene
- održavanje autobusnih stajališta
u svim
naseljima općine Oprisavci
- održavanje spomenika
Održavanje groblja
poslovi čišćenja mrtvačnica,
obrezivanje stabala i tuja,
košnja travnatih površina,
košnja i uređivanje zakorovljenih
površina,
održavanje putova staza i prostora ispred
mrtvačnica od snijega,
skupljanje i odlaganje otpada do
kontejnera .
Održavanje odvodnja oborinskih voda
- zacjevljenje, pročišćavanje i
izmuljavanje kanala u svim
naseljima općine Oprisavci
(po potrebi)
Održavanje javne rasvjete
- pregled i popravak javne rasvjete, te zamjena
postojećih rasvjetnih tijela energetski
učinkovitijom i ekološki prihvatljivijom po
potrebi.

-

energija- javna rasvjeta
UKUPNO:

Broj: 46

20.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
20.000,00 kn

230.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
230.000,00 kn

100.000,00 kn

Prihodi utvrđeni posebnim
zakonom
100.000,00 kn

50.000,00 kn

Opći prihodi i primici
50.000,00 kn

220.000,00 kn

Opći prihodi i primici
220.000,00 kn

1.620.000,00 kn

Članak 2.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 01.
siječnja 2020. godine.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/20-01/12
URBROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.

Broj: 46
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48.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i
98/19 ), članka 143. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09,
92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13152/14 , 07/17, 68/18 , 98/19 i 64/20), članka 74. Zakon o
sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20),
članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na 24. sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNEPROGRAM
javnih potreba u predškolskomodgoju i obrazovanju,
kulturi i sportu za 2020. godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu općine Oprisavci za
2020. godinu članak 2. mijenja se i glasi:
„Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz predškolskog odgoja i obrazovanja te područja kulture i
sporta na području općine Oprisavci za 2020. godinu:
r. br.

OPIS

1.

VJERSKE ZAJEDNICE

PLAN
KN

1.1.

Tekuće donacije vjerskim zajednicama

2.

UDRUGE

2.1.

Kultura- Tekuće donacije udrugama građ.

30.000,00

2.2.

Ostale tekuće donacije

30.000,00

3.

MANIFESTACIJE

3.1.

Usluge promidžbe i informiranja

20.000,00

3.2.

Reprezentacija

30.000,00

4.

POLITIČKE STRANKE

4.1.

Tekuće donacije političkim strankama

5.

SPORTSKA DRUŠTVA

5.1.

Tekuće donacije sportskim društvima

70.000,00

30.000,00

180.000,00
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6.

Broj: 46

VATROGASTVO, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

6.1.

Zaštita i spašavanje

12.000,00

6.2.

Zaštita i spašavanje-intelektualne usluge

20.000,00

6.3.

Ostale tekuće donacije DVD

180.000,00

6.4.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

12.000,00

6.5.

Ostale tekuće donacije HGSS

5.000,00

7.

VISOKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ

7.1.

Sufinanciranje vrtića

50.000,00

7.2.

Predškolski odgoj

30.000,00

7.3.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna-škola

50.000,00

7.4.

Kapitalne donacije -OŠ

10.000,00

7.5.

Nabava radnih bilježnica i ostalog pribora učenicima osnovne škole

70.000,00

7.6.

Sufinanciranje ljetovanja učenika 7.r.

11.000,00

7.7.

Jednokratna pomoć studentima

70.000,00

8.

OSTALE DONACIJE

8.1.

Ostale tekuće donacija LAG

20.000,00

8.2.

Ostale tekuće donacije

10.000,00

8.3.

Naknade štete pravnim i fizičkim osobama

2.000,00

8.4.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

15.000,00

8.5.

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

10.000,00

UKUPNO:

967.000,00

Članak 2.
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 1.siječnja 2020. godine.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/20-01/11
URBROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.

Broj: 46
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KLASA: 400-01/20-01/15
URBROJ: 2182/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.

49.
Na temelju članka 49. Stavak 3. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18,115/18 i 98/19) i članka 30. Statuta općine
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 24. sjednici održanoj
16. prosinca 2020. godine, donijelo je

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Uremović, v.r.

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
50.
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanju na korištenje bez javnog
poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i koncesije na području
općine Oprisavci za 2020.godinu
Članak 1.
U Programu korištenja sredstava ostvarenih od
zakupa,zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske i koncesije na području općine Oprisavci
za 2020.godinu („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.30/2019 ) članak 3. mijenja se
i glasi:

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br.
br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 , 130/17 i
98/19), Odluke o pravima iz socijalnoj skrbi općine
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 2/15) i članka 30. Statuta općine
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 3/18, 12/18 i 38/20) Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 24. sjednici održanoj 16.
prosinca 2020. godine, donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
općine Oprisavci za 2020. godinu
Članak 1.

„Prihod od prodaje, koncesije i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske planira se u Proračunu općine
Oprisavci za 2020. godinu u ukupnom iznosu od
275.000,00 kn i to:
prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta
-260.000,00 kn
prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta
– 15.000,00 kn „
Članak 2.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine
Oprisavci za 2020. godinu i stupa na snagu danom
donošenja s primjenom od 1.siječnja 2020.god te će
se objaviti u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na
području općine Oprisavci za 2020. godinu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br.30/2019.) mijenja se i glasi:
„
Za pomoć samcima ili članovima kućanstava, djeci s
teškoćama u razvoju i drugim
korisnicima socijalne skrbi u Proračunu općine
Oprisavci za 2020.godinu predviđena su sredstva u
ukupnom iznosu od 128.000,00 kuna za slijedeće
namjene:
1. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE
STANOVANJA
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje
Općina Oprisavci korisniku zajamčene minimalne
naknade koji ima prebivalište na području općine
Oprisavci. Troškovi stanovanja u smislu Zakona o
socijalnoj skrbi su troškovi najamnine, komunalne
naknade, električne energije, plina, grijanja, vode,
odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s
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posebnim propisima, sukladno Odluci o pravima iz
socijalne skrbi općine Oprisavci.

Broj: 46

e) Program pomoći-njega u kući – pomoć
odobrena starim i nemoćnim korisnicima od Centra
za socijalnu skrb.

2. OSTALI OBLICI SOCIJALNIH POMOĆI
a) Jednokratne pomoći
Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Općinski
načelnik, a može se odobriti samcu ili obitelji koji
zbog trenutačnih okolnosti (npr.bolesti ili smrti člana
obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla i sl.)
nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti
zadovoljiti osnovne životne potrebe. Istoj osobi ili
obitelji jednokratna novčana pomoć može biti
dodijeljena najviše jedan puta godišnje i to u
najvišem pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn osim
u izuzetno izvanrednim okolnostima kada iznos
može biti i veći od 1.000,00 kn. Visinu jednokratne
novčane pomoći za svaki pojedini slučaj odrediti će
odlukom Općinski načelnik.
b) P
omoć za novorođenu djecu
Ova pomoć može se odobriti obitelji po njihovom
zahtjevu, za prvo dijete 2.500,00 kn, drugo dijete
4.000,00 kn i svako slijedeće dijete 6.000,00 kn
t e meljem Odluke Općinskog načelnik a o
jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu
djecu s područja općine Oprisavci kojom su uređeni
uvjeti, način, visina i postupak za ostvarivanje prava
na pomoć.
c) Pomoć za pogrebne troškove
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se
odobriti za pogreb osobe koja je imala prebivalište
na području općine, a koju nema tko sahraniti ili je
osoba nepoznata i to u visini osnovne pogrebne
opreme i troškova ukopa temeljem ispostavljenog
računa pogrebnog poduzeća. Općinski načelnik
odlučuje o pravu na ovakav oblik pomoći sukladno
Odluci o pravima iz socijalne skrbi općine Oprisavci.
d) Pravo na troškove ogrijeva
Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se
grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrijeva
na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva
ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u
visini koju odlukom odredi nadležna jedinica
područne (regionalne) samouprave.

3. SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I
HUMANITARNIH ORGANIZACIJA
Za rad udruga i humanitarnih organizacija u
Proračunu općine Oprisavci za 2020. godinu
predviđena su financijska sredstva u iznosu
35.000,00 kn:
a)

Crveni križ

35.000,00 kn

4. ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI
Deratizacija i dezinsekcija na području općine
Oprisavci u pravilu se provodi dva puta godišnje, a
sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u
Proračunu općine Oprisavci u iznosu do 150.000,00
kn. “
Članak 2
Ovaj Program objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“,
a
primjenjuje se od 01. siječnja 2020.g.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/20-01/13
URBROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.
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51.

52.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
te članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18,
12/18 i 38/20), Općinsko vijeće općine Oprisavci na
svojoj 24. sjednici održanoj 16. prosinca 2020.
godine, donijelo je

Na temelju članka 5. stavak 2. i članka 9.
stavak 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti
i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 29/19 i
98/19) i članka 30. Statuta općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
03/18, 12/18 i 38/20), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na 24. sjednici održanoj 16. prosinca
2020. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA

ODLUKU

utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenihzgrada u prostoru u 2020.g.

o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine
Oprisavci za 2020. godinu

Članak 1.
U Programu utroška naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020.g.
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br.30/2019 ) članak 1. mijenja se i glasi:
„Prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira
se u Proračunu općine Oprisavci za 2020. u iznosu
od 70.000,00 kuna.“
Članak 2.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna
općine Oprisavci za 2020 godinu i stupa na snagu
danom donošenja s primjenom od 1.siječnja
2020.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/20-01/14
URBROJ: 2182/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.

Članak 1.
U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
općine Oprisavci za 2020. godinu (KLASA: 02305/19-01/32, UR.BROJ: 2178/14-01-19-1 od 12.
prosinca 2019.g.) članak 7. mijenja se i glasi:
„Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke
raspoređuju se političkim strankama kako slijedi:
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Redni
broj

Naziv političke
stranke/nositelja
nezavisne liste

Broj
članova

Od toga žena

Broj: 46
Raspoređena
sredstva

1.

HSS

2

1

2.100,00 kn

2.

HDZ

5

1

5.100,00 kn

3.

SDP

5

0

5.000,00 kn

4.

HSLS

1

0

1.000,00 kn

UKUPNO

13.200,00 kn

Ostale tekuće donacije
političkim strankama

16.800,00 kn
UKUPNO

30.000,00 kn

Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/20-01/21
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Uremović, v.r.

Broj: 46

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5257

53.
Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), Općinsko vijeće
općine Oprisavci je na svojoj 24. sjednici, održanoj 16. prosinca 2020.godine, donijelo
PRORAČUN
općine Oprisavci za 2021.godinu i
projekcije 2022. i 2023. godinu
I OPĆI DIO
Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE

14.628.600,00
26.000,00

3 RASHODI

6.364.600,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
8.290.000,00
--

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANC.IJSKEIMOVINE I ZADUŽIVANJA
5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

-----

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE

---

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVOR - PRENESENI V.P.

--

VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

--

Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka , rashoda i izdataka Proračuna, s projekcijama.
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Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna
raspoređenih u tekuće i razvojne programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2021. godinu.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2021.godine i bit će
objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA:400-01/20-01/16
UR.BROJ:2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Uremović, v.r

Broj: 46
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54.
OBRAZLOŽENJE
Prijedloga Proračuna općine Oprisavci
za 2021. godinu
Općina Oprisavci je izradila prijedlog Proračuna
općine za 2021. godinu i projekcije proračuna za
2022. i 2023.godinu, u skladu s odredbama Zakona o
proračunu (N.N.br.87/08., 136/12. i 15/15.) koje se
odnose na izradu proračuna, Smjernicama i uputama
Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za
razdoblje 2020.-2022. godine, te vlastitih procjena
pojedinih prihoda i rashoda, koje su temelj za
izvršavanje Proračuna općine Oprisavci za
2021.godini.
Proračunom se omogućava financiranje poslova u
cilju ostvarivanja javnih potreba i prava stanovnika
općine, koje se temeljem posebnih zakona i drugih
propisa financiraju iz javnih prihoda odnosno iz
Proračuna Općine. Pri sastavljanju prijedloga
proračuna obvezno je pridržavanje zakonom
propisane metodologije koja propisuje sadržaj
proračuna, programsko planiranje i proračunske
klasifikacije.
Zakon o proračunu propisuje trogodišnji
proračunsko planiranje, što znači da predstavničko
tijelo usvaja proračun za 2021. godinu i projekcije za
slijedeće dvije godine , 2022. i 2023. godinu.
Proračun za 2021. godinu se usvaja po ekonomskoj
klasifikaciji na trećoj razini, a za 2022. i 2023.
godinu na drugoj razini računskog plana. Na osnovu
Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o
proračunskim klasifikacijama (N.N. br. 26/10. i
120/13.), koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu
proračunskih klasifikacija koje su obvezne za izradu
proračuna, a primjenjuju se u procesu planiranja za
razdoblje 2021. -2023. godine. Pravilnikom se
definira okvir kojim se iskazuju i prate prihodi i
primici, te rashodi i izdaci po programskim
aktivnostima, funkciji, vrsti, lokaciji i izvorima
financiranja.
Propisuje se struktura brojčanih oznaka i naziva
svake klasifikacije. Pravilnikom o proračunskim
klasifikacijama naglašava se uspostava
organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane
i međusobne usklađene cjeline proračuna, koje
odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju
postavljene ciljeve.
Organizacijska klasifikacija uspostavlja se
definiranjem razdjela i glava, dok se programska
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klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih
programa, projekata i aktivnosti, kojima se ostvaruju
ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu
koji se donosi na trećoj razini ekonomske
klasifikacije omogućava uvid u sve aktivnosti i
projekte.
Najvažnija, a samim tim i temeljna osnova za
izradu prijedloga Proračuna za 2021.g.te projekcija
za slijedeće dvogodišnje razdoblje je razvoj općine
kao jedinice lokalne samouprave , poboljšanje uvjeta
života mještana općine, izgradnja i razvoj
komunalne infrastrukture,unapređenje kulture i
sporta, briga o djeci, mladima,ali i o stanovništvu
treće životne dobi, izvršavanje investicijskih
projekata u skladu s planom proračuna i
proračunskim mogućnostima.
Prijedlog Proračuna Oprisavci za 2021. godinu
sadrži slijedeće elemente:
1. -Opći dio proračuna koji sadrži račun prihoda i
rashoda i račun financiranja /zaduživanja
U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi i
primici, iskazani po vrstama i izvorima financiranja,
i rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji
usklađenoj s Računskim planom proračuna.
Rashodi su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj
klasifikaciji i izvorima financiranja.
U Računu financiranja iskazani su primici od
financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za
eventualnu nabavu financijske imovine i otplatu
kredita i zajmova.
2.- Posebni dio proračuna koji sadrži plan rashoda i
izdataka raspoređenih u dva razdjela, koji se sastoje
od programa, a isti sadrže aktivnosti, tekuće i
kapitalne projekte.
Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke
raspoređene po programima, njihovim sastavnim
dijelovima -aktivnostima.
3. - Plana razvojnih programa
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani
rashodi Proračuna za investicije, kapitalne pomoći i
donacije za razdoblje 2021.-2023. godine, te sadrži
ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i
organizacijskom klasifikacijom
PRIHODI I PRIMICI
Proračun općine Oprisavci za 2020.g.predlaže se u
ukupnom iznosu od 14.654.600,00 kn. Od toga su
planirani prihodi poslovanja 14.628.600,00 kn, a
prihodi od prodaje nefinancijske imovine 26.000,00
kn.
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Prihodi od poreza skupina- 61, iznose procijenjeni su
temeljem ostvarenja u 2020. godini, te prijedloga
Nacrta Zakona o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i smjernica
Ministarstva financija RH. Ovi se prihodi sastoje od
poreza na dohodak, fiskalnog izravnanja poreza na
imovinu i poreza na robu i usluge, od kojih je
najznačajniji fiskalno izravnanje.
Prihodi od pomoći –skupine 63, procijenjeni su
temeljem ostvarenja u 2020 godini odnose se na
planirane kapitalne pomoći i tekućih pomoći ( HZZjavni radovi, kapitalne pomoći Državnog proračuna i
fondova )
Prihodi od imovine –skupina 64 odnosi se na
naknade zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH i
općine, naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada, naknade od koncesija , naknade
od najma poslovnih prostora i sl.
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima-skupina 65, planiraju se i u 2020.g. , a
sastoje se od prihoda od prodaje državnih biljega u
iznosu ,naknade uređenje voda u iznosu ,
komunalnog doprinosa i u najvećoj mjeri komunalne
naknade , prihoda od grobne naknade i naknade za
zakup grobnog mjesta.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine-skupina
71 i 72 odnose se na prihode od: prodaje
poljoprivrednog zemljišta u vl. države i prodaja od
stanova sa stanarskim pravom.
RASHODI I IZDACI
Rashodi su planirani u ukupnom iznosu
14.654.600,00 kn, od čega se na rashode poslovanja
odnosi 6.364.600,00 kn, a 8.290.000,00 kn na
rashode za nabavu nefinancijske imovine.
(investicije i ulaganja).
Rashodi za zaposlene –skupina 31, koji su planirani
obuhvaćaju rashode za zaposlene u općinskoj
upravi, te plaće za zaposlene iz programa javnih
radova (HZZ), te programa Zaželi u općini
Oprisavci-faza II.
Skupina rashoda 32-materijalni rashodi ,materijalne rashode čine: rashodi za materijal i
usluge,a odnose na materijal i usluge za
funkcioniranje djelatnosti predstavničkog i izvršnog
tijela, jedinstvenog upravnog odjela, komunalnih
djelatnosti, održavanje postojeće infrastrukture,
javnu rasvjetu i sl.
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Financijski rashodi-skupina 34, - odnose se na
troškove platnog prometa, rashoda za kamate i
ostalih financijskih rashoda.
Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37, se
odnose na socijalnu skrb, na pomoći socijalno
ugroženom stanovništvu, jednokratne pomoći
rodiljama, pomoći studentima i izvrsnim učenicima
osnovne i srednjih škola.
Ostali rashodi-skupina 38 čine: tekuće donacije
udrugama građana, tekuće donacije sportskim,
kulturnim, vatrogasnim i ostalim udrugama, te na
tekuće prijenose sredstava trgovačkom društvu.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineskupina 42- odnose se na nabavu opreme za
održavanje javnih površina, uređenje pješačkih
staza, izgradnju i uređenje prometnica, pješačke
staze, izgradnju cesta, šumskih putova i izgradnju
domova..
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku
imovinu -skupina 45 - odnose se na uređenje
općinskih zgrada i domova.
Proračun je uravnotežen.
2.2. Rashodi i izdaci po organizacijskoj
klasifikaciji
Organizacijskom klasifikacijom definira se razina
utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja
proračuna. Prema organizacijskoj klasifikaciji
Proračun Oprisavci sastoji se od jedinstvenog
razdjela: - Općina Oprisavci .
Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe
planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od
jedne ili više glava.
Glavu čine programi usmjereni na ispunjavanje
prioritetnih ciljeva općine.
Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili
tekućih projekata i/ili kapitalnih projekata.
Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed
određeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani
rashodi i izdaci za ostvarenje ciljeva utvrđenih
programom.
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RAZDJEL 010 OPĆINA OPSIAVCI
Ukupno planirana sredstva za ovaj razdjel iznose
14.654.600,00 kuna.
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Aktivnost A101-08-Lokalni izbori –planirana
sredstva za provedbu lokalnih izbora u ukupnom
iznosu od 75.000,00 kn.
Program 1002- PROGRAM GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRATSRUKTURE

GLAVA 010-01- JEDINSTVENI UPRAVNI
ODJEL
Ukupno planirana sredstva za ovu glavu iznose
14.654.600,00 kuna.
Program 1001-JAVNA UPRAVA I
ADMINISTRACIJA
Ukupno planirana sredstva za ovaj program iznose
2.276.000,00. Općinsko vijeće predstavničko je
tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje
donosi akte u okviru prava i dužnosti općine kao
jedinice lokalne samouprave. Donosi Statut općine,
općinski proračun, odluku o izvršavanju proračuna,
nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje
Općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim
zakonom i Statutom općine. načelnik zastupa
Općinu i nositelj je izvršne vlasti općine. Obavlja
poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i
područne samouprave te Statutom općine.
Aktivnost A1001-01 Predstavnička i izvršna tijela planirana sredstva u iznosu od 1.896.000,00 kn.
Planirana sredstva obuhvaćaju troškove plaća,
administrativno-tehničke poslove, režijske troškove
(grijanje, el.energija, telefonski troškovi) i sve ostale
troškove vezane za neophodan rad općinske uprave.
Aktivnost A1001-03-Političke stranke- planirana
sredstva 40.000,00 kn za redovno financiranje
političkih stranaka.
Aktivnost A1001-04-Obilježavanje Dana općinesadrži planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za
obilježavanja Dana općine.
Aktivnost A1001-05- Sala-Oprisavci-održavanjeplanirana sredstva od 75.000,00 kn odnose se na
održavanje sale.
Aktivnost A1001-06-Oprema-nabava opreme za
potrebe općine 60.000,00 kn
Aktivnost A1001-07-Pomoći komunalnom
poduzeću-planirane kapitalne -10.000,00 i tekuće
donacije komunalnom poduzeću „Rakitovac“ u
iznosu od 100.000,00 kn.

Aktivnost
A1002-01–Nerazvrstane ceste-,
planirana sredstva za izgradnju i rekonstrukciju
nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.220.000,00 kn.
Aktivnost
A1002-02-Javne prometne površinesredstva za izgradnju biciklističkih i pješačkih staza
u ukupnom iznosu od 850.000,00 kn.
Aktivnost
A1002-03-Javna rasvjeta- dodatna
ulaganja na javnoj rasvjeti 300.000,00 kn.
Aktivnost
A1002-05-Ostale građevine javne
namjene-ulaganja u građ.i ostale objekte, te
izgradnja novih u vl. općine, sredstva planirana
2.620.000,00 kn.
Aktivnost
A1002-06-Groblja-sredstva od
90.000,00 kn planirana za postavljanje ograda na
grobljima.
Program 1003- PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnost
A1003-01- Nerazvrstane cesteodržavanje nerazvrstanih cesta i puteva, planirano u
iznosu od 400.000,00 kn.
Aktivnost A1003-02-Javne prometne površineodržavanje planirano u iznosu od 250.000,00 kn kroz
komunalne usluge održavanja.
Aktivnost A1002-03-javna rasvjeta- potrošnja i
održavanje postojeće javne rasvjete sa iznosom
290.000,00 kn.
Aktivnost
A1002-05-Javne općinske površineodržavanje javnih općinskih površina u planiranom
iznosu od 450.000,00 kn.
Program 1004-SOCIJALNA SKRB I NOVČANE
POMOĆI
Aktivnost A1004-01-Pomoći građanima i
kućanstvima- ukupno planirana sredstva 210.000 kn.
Sredstva su planirana za jednokratne pomoći
socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima,
pomoći kroz jednokratne naknade za rođenje djeteta,
te pomoć i njega u kući.
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Aktivnost A1004-02- Crveni križ-tekuće donacije,
kao zakonska obveza za financiranje rada Crvenog
križa, planirano sa 20.000,00 kn.

Aktivnost A1007-03-Srednje školstvo-planirana
sredstva u visini 30.000 kn, a odnose se na
sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih .

Program 1005-PROGRAM JAVNIH POTREBA

Aktivnost A0100-05-Visoko školstvo-pomoći svim
studentima sa područja općine, po podnesenoj
zamolbi, planirana sredstva 70.000,00 kn.

Aktivnost A1005-01-Javne potrebe u kulturiplanirana sredstva u ukupnom iznosu od 80.000 kn, a
odnose se na sufinanciranje rada udruga u kulturi,a
raspodijelila bi se Javnim natječajem po utvrđenim
kriterijima.

Program 1008- OSTALE DONACIJE

Aktivnost A1005-02-Javne potrebe u športuplanirana sredstva u iznosu od 225.000 kn. Sredstva
se odnose na sufinanciranje rada športskih udruga, a
raspodijelila bi se Javnim natječajem po utvrđenim
kriterijima.
Aktivnost A1005-03-Ostale javne potrebe50.000,00 -Pomoći vjerskim organizacijama i
župama sa područja općine. (Javni natječaj),te ostale
javne potrebe po udrugama i dr.
Aktivnost A1005-04-Manifestacije- planirani iznos
od 50.000,00 kn odnosi se na troškove organizacije
tradicionalnih manifestacija u naseljima općine.

Aktivnost A1008-01-Ostale donacije-planirana
sredstva 32.000 kn, za LAG-a, te tekuće i kapitalne
donacije neprofitnim organizacijama.
Program 1009-KAPITALNE DONACIJE
Aktivnost A1009-0-Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama - odnosi se na kapitalne donacije
udruga,a , te na naknade šteta. Planirana sredstva za
ovu namjenu su 10.000,00 kn.
Aktivnost A1009-02-Kapitalne donacije građanima
i kućanstvima- odnosi se na kapitalne donacije
građanima i kućanstvima. Planirana sredstva za ovu
namjenu su 30.000,00 kn.

Program 1006-VATROGATSTVO, ZAŠTITA
OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Program 1010- IZGRADNJA I ODRŽAVANJE
OBJEKATA I UREĐAJA U VLASNIŠTVU
OPĆINE

Aktivnost A1006-01-Vatrogastvo, zaštita od požara
i civilna zaštita- sredstva su planirana u iznosu od
192.000 kn, i odnose se na izdvajanje sredstava za
aktivnost i rada VZO i DVD-a sa područja općine.

Aktivnost A1010-01-Održavanjej građevinskih i
ostalih objekata-planirana sredstva za održavanje
domova, mrtvačnica i dr. objekata u iznosu od
150.000,00 kn

Aktivnost A1006-02- Civilna zaštita- sredstva se
izdvajaju se poslove usluge zaštite i spašavanja, u
planiranom iznosu od 17.000,00 kn.

Aktivnost A1010-02- Poslovni objekti-obnova,
rekonstrukcija, gradnja i dogradnja domova.
Planirana sredstva 2.080.000,00 kn.

Program 1007-ŠKOLSTVO

Aktivnost A1010-03-Ostali građevinski objektiplanirano 530.000,00. za izgradnju poslovne zone
Oprisavci i solarne elektrane.

Aktivnost A1007-01-Osnovno školstvo-planirana
sredstva 160.000 kn. Odnose se na sufinanciranje
nabave školskih udžbenika, sredstva za prehranu
učenike osnovne škole i dr.
Aktivnost A1007-02-Predškolski odgoj- planirana
sredstva u visini 195.000 kn, a odnose se na
financiranje troškova male škole, te za
sufinanciranje cijene vrtića korisnika, i kupnja
potrebne opreme i namještaja za prostor vrtića

Aktivnost A1010-04-Komunalen usluge
održavanja- planirana sredstva u iznosu od
223.000,00 kn, za kupnju goriva za strojeve i
prijevozna sredstva, materijal i dijelovi za
održavanje , kupnja opreme za održavanje i sl.
Aktivnost A1010-05-Javni rad-planirano
zapošljavanje uz 100% tno financiranje HZZ u
programima Javnog rada, sa 236.000,00 kn
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Program 1011- Z A Ž E L I N A P O D R U Č J U
OPĆINE OPRISAVCI
Aktivnost A1011-01 do 03-Planirani rashodi
projekta Zaželi na području općine Oprisavci- u
ukupno planiranom iznosu od 928.600,00 kn nalaze
se planirana sredstva za plaće zaposlenih žena,
sredstva za edukaciju zaposlenih i sredstva za
potrepštine krajnjih korisnika.
ZAKLJUČAK
Proračun općine Oprisavci za 202.g., napravljen je i
usklađen sa svim zakonskim obvezama, potrebnim
pravilnicima i propisima,te prijedlogom novog
nacrta Zakona o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave, a u okvirima
realne situacije na području Brodsko posavske
županije i Republike Hrvatske. Donošenjem plana
Proračuna za 2010.g., pokušalo uskladiti izvršavanje
već zadanih i i preuzetih obveza, ali isto tako i
iskoristiti dane mogućnosti u tijeku 2021.g. Prihodi i
rashodi, planirani su na bazi ostvarenja proračuna
2020.g., što je dalo bazu za planiranje ukupnog
proračuna. Svi kapitalni rashodi planirani u 2021.g.
(posebice izgradnja komunalne infrastrukture koja
se sufinancira kroz kapitalne pomoći i EU fondove,
uz nacionalne sufinanciranje), planirani su sukladno
dokumentaciji koja je napravljena u prethodnim
godinama,ili je u postupcima izrade, a bitna je za sam
početak investicije za koju se općina kandidira preko
Državnog proračuna i Fondova RH. Ukoliko se javi
potreba ili promjene okolnosti financiranja pojedinih
projekata ili ukaže prilika kandidiranja na nove
projekte, općinski načelnik će pristupiti izradi
prijedloga Izmjena i dopuna proračuna i dati ih na
usvajanje općinskom vijeću, uz obrazloženje.
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ODLUKU

o izvršenju Proračuna općine Oprisavci
za 2021. godinu
Članak 1.
Proračun općine Oprisavci (u daljnjem tekstu
Proračun) se ostvaruje naplatom prihoda, koji prema
Zakonu o financiranju jedinica lokalne, područne i
regionalne samouprave i drugim propisima i
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini.
Članak 2.
Proračunska sredstva koriste se za namjene i u
visinama koje su određene Proračunom u posebnom
dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se
izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno,
odnosno prema pristiglim obvezama, a u skladu sa
ostvarenim prihodima odnosno likvidnim
mogućnostima proračuna.
Namjenski prihod proračuna jesu pomoći, donacije,
prihodi za posebne namjene, prihodi od imovine u
vlasništvu općine i namjenski primici od
zaduživanja..
Članak 3.
Sredstva planirana na poziciji proračuna:
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske
pričuve, koriste se za nepredviđene namjene za koje
u proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih
nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim
pozicijama.
O korištenju sredstava cjelokupne proračunske
pričuve odlučuje općinski načelnik, o čemu
izvješćuje Općinsko vijeće.

55.
Članak 4.
Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o
proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i
15/15) i članka 30. Statuta općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
03/18, 12/18 i 38/18), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 24. sjednici održanoj dana 16.
prosinca 2020.g. donijelo je

Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna u
cijelosti je načelnik općine.
Članak 5.
Za zakonito i pravilno planiranje i izvršenje
Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik općine.
U slučaju potrebe načelnik može u okviru utvrđenog
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iznosa izdataka pojedine pozicije izvršiti
preraspodjelu sredstava između pojedinih pozicija
do visine 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se
umanjuje.
Članak 6.
Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda
proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj
godini, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn,
ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i
provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja ili
otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 kn, tada
odluku o istom donosi Predstavničko tijelo, odnosno
Općinsko vijeće.
Općinski načelnik upravlja novčanim
sredstvima na računu Proračuna općine.
Članak 7.
Ako se tijekom fiskalne godine zbog
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje
prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci proračuna,
proračun se mora uravnotežiti po postupku za
donošenje Proračuna.
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56.
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i
32/20), te članka 30. Statuta općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
3/18, 12/18 i 38/20), Općinsko vijeće općine
Oprisavci, na 24. sjednici održanoj dana 16. prosinca
2020. godine donijelo je
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture na
području općine Oprisavci za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se komunalna
infrastruktura koja će se graditi u 2021. godini,
sukladno odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 i
32/20).
Članak 2.
Program građenja komunalne infrastrukture
izrađuje se i donosi u skladu s potrebama uređenja
zemljišta planiranog prostornim planom i planom
razvojnih programa koji se donose na temelju
posebnih propisa.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2021.g.
i biti će objavljena u “Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Troškovi građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem
važećih cijena građenja tih ili sličnih objekata u
vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i
vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke
dokumentacije i provedenog postupka nabave.
Članak 3.

KLASA: 400-01/20-01/17
URBROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.

Financiranje građenja i održavanja komunalne
infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o
komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:
komunalnog doprinosa;
komunalne naknade;
iz cijene komunalne usluge;
iz naknade za koncesiju;
iz proračuna jedinice lokalne samouprave;
fondova Europske unije;
iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih
posebnim zakonom
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Članak 4.
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije,
građenja/rekonstrukcije, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne
infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, te obuhvaća:
I.

GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod građenjem nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji nerazvrstanih
cesta, te izrada projektne dokumentacije. Troškovi planirane gradnje i uređenja nerazvrstanih cesta u 2021. godini
procjenjuju se u iznosu od 4.220.000,00 kn.

Red.
broj
1.

Naziv objekta ili uređaja
Šumska cesta Odsjeci - Oprisavci

2.

Šumska cesta Srednja cesta Poljanci

3.

Izrada projektne dokumentacije za cestu
prema poslovnoj zoni Stružani
UKUPNO:

Procjena troškova
Izvori financiranja
građenja
1.800.000,00 kn Pomoći iz proračuna
kapitalne- 1.800.000,00 kn
2.200.000,00 kn Pomoći iz proračuna
kapitalne- 2.200.000,00
220.000,00 kn Opći prihodi i primici
220.000,00 kn
4.220.000,00 kn

II. GRAĐENJE JAVNE PROMETNE POVRŠINE-NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET
MOTORNIM VOZILIMA
Pod građenjem javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima podrazumijeva se
izgradnja staza i pješačko-biciklističke staze. Planirani troškovi u 2021. godini procjenjuju se u iznosu od
850.000,00 kn.

Red.
broj

Naziv objekta ili uređaja

1.

Pješačka staza Oprisavci

2.

Pješačka staza Novi Grad

3.

Pješačko biciklistička staza Oprisavci
UKUPNO:

III.

Procjena troškova
građenja

Izvori financiranjakn
Opći prihodi i primici 150.000,00 kn i Pomoći iz
300.000,00 kn
Proračuna kapitalne
150.000,00 kn
Pomoći iz Proračuna tekuće
300.000,00 kn
- 300.000,00 kn
Pomoći iz Proračuna tekuće
250.000,00 kn
250.000,00 kn

850.000,00 kn

GRAĐENJE GROBLJA

U smislu ovog programa pod građenjem groblja podrazumijeva se gradnja i opremanje groblja. Troškovi
predložene gradnje uređenja i opremanja groblja u 2021. godini procjenjuju se u iznosu od 90.000,00 kn.
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Red.
broj
1.
2.

Naziv objekta ili uređaja
Izgradnja ograde oko groblja Oprisavci
Izgradnja ograde oko groblja Zoljani
UKUPNO:

IV.

Broj: 46

Izvori financiranja
Procjena troškova
građenja
60.000,00 kn Pomoći iz Proračuna tekuće
60.000,00 kn
30.000,00 kn Opći prihodi i primici
30.000,00 kn
90.000,00 kn

GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

U smislu ovog programa pod građenjem javne rasvjete podrazumijevaju se dodatna ulaganja u javnu rasvjetu na
području općine Oprisavci u svrhu rasvjetljavanja površina javne namjene. Troškovi građenja javne rasvjete u
2021. godini procijenjeni su u iznosu od 300.000,00 kn.

Red.
broj
1.

V.

Naziv objekta ili uređaja
Dodatna ulaganja-javna rasvjeta u naselju
Oprisavci
UKUPNO:

Procjena troškova
Izvori financiranja
građenja
300.000,00 kn Pomoći iz Proračuna tekuće
300.000,00 kn
300.000,00 kn

GRAĐENJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

Pod građenjem ostalih građevina javne namjene podrazumijeva se sufinanciranje EU projekta „Brod 3“ , a odnosi
se na izradu studije izvodljivosti za sustav kanalizacije na području istočnog dijela Brodsko-posavske županije.
Troškovi navedenog projekta iznose 10.000,00 kn.

Red.
broj
1.

Naziv objekta ili uređaja
Sufinanciranje EU projekt Brod 3 za
izradu studije izvodljivosti za sustav
kanalizacije
UKUPNO:

Procjena troškova
Izvori financiranja
građenja
10.000,00 kn Pomoći iz Proračuna tekuće
10.000,00 kn
10.000,00 kn

VI . GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA I OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA JAVNE
NAMJENE
Pod građenjem poslovnih objekata i ostalih građevinskih objekata podrazumijeva se izgradnja novih objekata,
energetska obnova postojećih objekata,izrada projektne dokumentacije, nadzor i provedba vođenja projekata,
troškovi građenja poslovnih objekata i ostalih građevinskih objekata za 2021. godinu procjenjuju se u iznosu od
2.610.000,00 kn.

Broj: 46
Red.
broj
1.
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Naziv objekta ili uređaja

Izgradnja društvenog doma Stružani

2.

Društveni dom Novi Grad II FAZA

3.

Društveni dom- Svilaj III FAZA

4.

Društveni dom Prnjavor

5.

Dodatna ulaganja u zgradi općineizgradnja vrtića

6.

Izgradnja poslovne zone Oprisavci

7.

Izgradnja solarne elektrane 30 KW – sala
Oprisavci
Dodatna ulaganja -ostalo

8

UKUPNO:
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Procjena troškova
Izvori financiranja
građenja
500.000,00 kn Pomoći iz proračuna tekuće– 250.000,00 kn i pomoći iz
proračuna kapitalne250.000,00 kn
500.000,00 kn Pomoći iz proračuna tekuće– 250.000,00 kn i pomoći iz
proračuna kapitalne250.000,00 kn
200.000,00 kn Pomoći iz proračuna tekuće– 100.000,00 kn i pomoći iz
proračuna kapitalne100.000,00 kn
480.000,00 kn Pomoći iz proračuna tekuće– 280.000,00 kn i pomoći iz
proračuna kapitalne200.000,00 kn
400.000,00 kn Pomoći iz proračuna tekuće– 120.000,00 kn i pomoći iz
proračuna kapitalne280.000,00 kn
300.000,00 kn Pomoći iz proračuna tekuće– 150.000,00 kn i pomoći iz
proračuna kapitalne150.000,00 kn
200.000,00 kn Pomoći iz proračuna
kapitalne- 200.000,00
30.000,00 kn Pomoći iz proračuna tekuće
- 30.000,00
2.610.000,00 kn

Članak 5.
Financijska sredstva u iznosu 8.080.000,00 kn potrebna za građenje komunalne infrastrukture iz članka 4.
ovog Programa planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2021 godinu.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu 01. siječnja 2021.g. i biti će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/20-01/18
URBROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.
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Broj: 46

57.
Na temelju članka 72. Stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (Narodne novine broj
68/18, 110/18 i 32/20), te članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br.
3/18, 12/18 i 38/20) Općinsko vijeće općine Oprisavci na 24. sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, donijelo
je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na
području općine Oprisavci za 2021. godinu za slijedeće djelatnosti:
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
Održavanje javnih zelenih površina
Održavanje čistoće javnih površina
Održavanje građevina i uređaja javne namjene
Održavanje groblja
Održavanje odvodnje oborinskih voda
Održavanje javne rasvjete
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih
troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s
naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Prikaz: komunalnih djelatnosti, planiranog iznosa i izvora sredstava:

R.br.
1.

2.

Komunalne djelatnosti
Održavanje nerazvrstanih cesta:
uređenje otresišta na izlazu s poljskih
puteva na glavnu cestu po potrebi u
naseljima općine .
održavanje nerazvrstanih cesta i
poljskih puteva na području općine
Oprisavci po potrebi
Održavanje javnih prometnih površina na
kojima nije dopušten promet motornim
vozilima:
održavanje javnih površina.
parkirališta, putova staza, trga i drugih
površina ispred javnih objekata,

Plan 2021.g.

400.000,00 kn

250.000,00 kn

Izvori financiranja

Prihodi utvrđeni
posebnim zakonom
400.000,00 kn

Prihodi utvrđeni
posebnim zakonom
250.000,00 kn

Broj: 46
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6.

7.

8.
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Održavanje javnih zelenih površina
- košenje javnih zelenih površina,
- sadnja višegodišnjih nasada
- održavanje cvjetnih gredica,
- obrezivanje stabala i grmova,
- ukrašavanje naselja,
-održavanje opreme na dječjim igralištima,
- fitosanitarna zaštita bilja,
- održavanje popločenih i nasipanih površina
u parkovima
Održavanje čistoće javnih površina
- održavanje čistoće javnih površina u svim
naseljima općine Oprisavci:
- uklanjanje snijega i leda s pješačkih staza ,
javnih površina i dr.
- uklanjanje otpada s javnih površina
- skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera
Održavanje građevina, uređaja i
predmeta javne namjene
- održavanje autobusnih stajališta
svim naseljima općine Oprisavci
- održavanje spomenika

u

Održavanje groblja
poslovi čišćenja mrtvačnica,
obrezivanje stabala i tuja,
košnja travnatih površina,
košnja i uređivanje zakorovljenih
površina,
održavanje putova staza i prostora
ispred mrtvačnica od snijega,
skupljanje i odlaganje otpada do
kontejnera.
Održavanje odvodnja oborinskih voda
- zacjevljenje, pročišćavanje i
izmuljavanje kanala u svim
naseljima općine Oprisavci
(po potrebi)
Održavanje javne rasvjete
- pregled i popravak javne rasvjete, te
zamjena postojećih rasvjetnih tijela
energetski učinkovitijom i ekološki
prihvatljivijom po potrebi.
-

energija- javna rasvjeta
UKUPNO:

100.000,00 kn
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Prihodi utvrđeni
posebnim zakonom
100.000,00 kn

100.000,00 kn

Prihodi utvrđeni
posebnim zakonom
100.000,00 kn

20.000,00 kn

Prihodi utvrđeni
posebnim zakonom
20.000,00 kn

210.000,00 kn

Prihodi utvrđeni
posebnim zakonom
210.000,00 kn

20.000,00 kn

Prihodi utvrđeni
posebnim zakonom
20.000,00 kn

70.000,00 kn

Opći prihodi i primici
70.000,00 kn

220.000,00 kn

Pomoći iz Poračunatekuće 220.000,00 kn

1.390.000,00 kn
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Broj: 46

Članak 3.
Financijska sredstva u iznosu 1.390.000,00 kn potrebna za održavanje komunalne infrastrukture iz članka 2.
ovog Programa planirana su u Proračunu općine Oprisavci za 2021. godinu.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja
2021. godine.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/20-01/20
URBROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.

58.
Na temelju članka 2. i članka 49. Zakon o predškolskom odgoju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i
98/19 ), članka 143. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09,
92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13152/14 , 07/17, 68/18 , 98/19 i 64/20), članka 74. Zakon o
sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20),
članka 1. i 9a. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09), te članka
30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20), Općinsko
vijeće općine Oprisavci na 24. sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi, sportu, školstvu i ostalim društvenim djelatnostima za 2021. godinu
Članak 1.
Program javnih potreba u kulturi, sportu, školstvu i ostalim društvenim djelatnostima općine Oprisavci za
2021. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u
predškolskom odgoju i obrazovanju, kulturi i sportu, te ostalim društvenim djelatnostima od značenja za Općinu
Oprisavci, kao i za njenu promociju na svim razinama suradnje.
Programom se posebice utvrđuju potrebe u predškolskom odgoju i školi, podržava se i potiče kulturno –
umjetničko stvaralaštvo, razvijaju se programi iz područja kulture i sporta, ulaže se u opremanje i održavanje
objekata prije svega na kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose promicanju
kulturnih i sportskih aktivnosti.
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Članak 2.
Ovim Programom utvrđen je raspored sredstava kako slijedi:
plan
kn

r. br.

opis

1.

VJERSKE ZAJEDNICE

1.1.

Tekuće donacije vjerskim zajednicama

2.

KULTURA

2.1.

Tekuće donacije udrugama građ.

80.000,00

2.2.

Ostale tekuće donacije

30.000,00

3.

MANIFESTACIJE

3.1.

Usluge promidžbe i informiranja

20.000,00

3.2.

Reprezentacija

30.000,00

4.

OBILJEŽAVANJA DANA OPĆINE

4.1.

Usluge promidžbe i informiranja

5.

SPORTSKA DRUŠTVA

5.1.

Tekuće donacije sportskim društvima

6.

20.000,00

20.000,00

225.000,00

VATROGASTVO, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

6.1.

Zaštita i spašavanje

12.000,00

6.2.

Ostale tekuće donacije DVD

180.000,00

6.3.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

12.000,00

6.4.

Ostale tekuće donacije HGSS

5.000,00

7.

PREDŠKOLSKI ODGOJ

7.1.

Intelektualne usluge-predškola

30.000,00

7.2.

Sufinanciranje vrtića

65.000,00

7.3.

Namještaj i oprema vrtića

100.000,00

8.

OSNOVNO OBRAZOVANJE

8.1.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna -škola prehrana djece

70.000,00

8.2.

Nabava radnih bilježnica

80.000,00

8.3.

Kapitalne donacije -OŠ

10.000,00

9.

SREDNJE ŠKOLSTVO
Prijevoz učenika

10.

30.000,00

VISOKO ŠKOLSTVO
Pomoć studentima

70.000,00

11.

OSTALE DONACIJE

11.1.

Ostale tekuće donacija LAG

20.000,00

11.2.

Ostale tekuće donacije

10.000,00

11.3.

Naknada štete pravnim i fizičkim osobama

2.000,00
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Članak 3.

općine Oprisavci za 2021. godinu

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih
potreba iz članka 2. ovog Programa osigurat će se u
Proračunu općine Oprisavci za 2021. godinu.

Članak 1.

Članak 4.
Utrošak doznačenih sredstava korisnici su
dužni opravdati dostavom ovjerenih financijskih
izvještaja od strane Financijske agencije, te drugom
vjerodostojnom dokumentacijom iz koje se na
transparentan način može dobiti uvid u nabavu
određene opreme, odnosno primljene usluge, a za
koja su korištena dodijeljena proračunska sredstva.
Članak 5.
Program javnih potreba u kulturi, sportu,
školstvu i ostalim društvenim djelatnostima za
2021. g. objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu
1.siječnja 2021. godine.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/20-01/19
URBROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.

Ovim Programom određuje se način i iznos
financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici
socijalne skrbi, način i iznos financiranja
humanitarnih udruga i organizacija i zaštite zdravlja
ljudi na području općine Oprisavci za 2021.g.
Članak 2.
Za pomoć samcima ili članovima kućanstava, djeci s
teškoćama u razvoju i drugim korisnicima socijalne
skrbi u Proračunu općine Oprisavci za 2021.godinu
predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od
210.000,00 kuna za slijedeće namjene:
1. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE
STANOVANJA
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje
Općina Oprisavci korisniku zajamčene minimalne
naknade koji ima prebivalište na području općine
Oprisavci. Troškovi stanovanja u smislu Zakona o
socijalnoj skrbi su troškovi najamnine, komunalne
naknade, električne energije, plina, grijanja, vode,
odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s
posebnim propisima, sukladno Odluci o pravima iz
socijalne skrbi općine Oprisavci.
2. OSTALI OBLICI SOCIJALNIH POMOĆI
a) Jednokratne pomoći

59.
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“
br. br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i
98/19), Odluke o pravima iz socijalnoj skrbi općine
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 2/15) i članka 30. Statuta općine
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 3/18, 12/18 i 38/20) Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 24. sjednici održanoj 16.
prosinca 2020. godine, donijelo je
PROGRAM
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava općinski
načelnik, a može se odobriti samcu ili obitelji koji
zbog trenutačnih okolnosti (npr.bolesti ili smrti člana
obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla i sl.)
nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti
zadovoljiti osnovne životne potrebe. Istoj osobi ili
obitelji jednokratna novčana pomoć može biti
dodijeljena najviše jedan puta godišnje i to u
najvišem pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn osim
u izuzetno izvanrednim okolnostima kada iznos
može biti i veći od 1.000,00 kn. Visinu jednokratne
novčane pomoći za svaki pojedini slučaj odrediti će
odlukom općinski načelnik.
b) Pomoć za novorođenu djecu
Ova pomoć može se odobriti obitelji po njihovom
zahtjevu, za prvo dijete 2.500,00 kn, drugo dijete
4.000,00 kn i svako slijedeće dijete 6.000,00 kn
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temeljem Odluke općinskog načelnika o
jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu
djecu s područja općine Oprisavci kojom su uređeni
uvjeti, način, visina i postupak za ostvarivanje prava
na pomoć.

Članak 6.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu 01. siječnja 2021.g.
OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

c) Pomoć za pogrebne troškove
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se
odobriti za pogreb osobe koja je imala prebivalište
na području općine, a koju nema tko sahraniti ili je
osoba nepoznata i to u visini osnovne pogrebne
opreme i troškova ukopa temeljem ispostavljenog
računa pogrebnog poduzeća. općinski načelnik
odlučuje o pravu na ovakav oblik pomoći sukladno
Odluci o pravima iz socijalne skrbi općine Oprisavci.
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KLASA:400-01/20-01/22
URBROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.

d) Pravo na troškove ogrijeva
Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se
grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrijeva
na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva
ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u
visini koju odlukom odredi nadležna jedinica
područne (regionalne) samouprave.
Članak 3.
SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I
HUMANITARNIH ORGANIZACIJA
Za rad udruga i humanitarnih organizacija u
Proračunu općine Oprisavci za 2021. godinu
predviđena su financijska sredstva u iznosu
25.000,00 kn:
a)
b)

Crveni križ
20.000,00 kn
Program pomoć i njega u kući – 5.000,00 kn
Članak 4.

60.
Na temelju članka 49. Stavak 3. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18, 115/18 i 98/19) i članka 30. Statuta općine
Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20), Općinsko vijeće
općine Oprisavci na svojoj 24. sjednici održanoj
16. prosinca 2020. godine, donijelo je
PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanju na korištenje bez javnog
poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske i koncesije na području
općine Oprisavci za 2021.godinu

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI
Deratizacija i dezinsekcija na području općine
Oprisavci u pravilu se provodi dva puta godišnje, a
sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u
Proračunu općine Oprisavci za 2021.g. u iznosu
150.000,00 kn.
Članak 5.
Financijska sredstva u iznosu 385.000,00 kn
potrebna za provedbu ovog Programa planirana su u
Proračunu općine Oprisavci za 2021 godinu .

Članak 1.
Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava
iz Općinskog proračuna za 2021. godinu ostvarenih
od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom
pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske i koncesije na području općine Oprisavci
za financiranje troškova vezano uz provedbu Zakona
o poljoprivrednom zemljištu.
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Sredstva se mogu koristiti za programe katastarskogeodetske izmjere zemljišta, sređivanje zemljišnih
knjiga, program razminiranja zemljišta, uređenje
ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne
infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu,
uređenja zemljišta u postupku komasacije i
hidromelioracije, poboljšanje komunikacijskih veza
sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i
kanalske mreže, materijal i usluga za sanaciju
poljskih puteva, sanacija divljih odlagališta otpada,
kao i za druge poticajne mjere za unapređenje
poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.

Broj: 46

61.
Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o
šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18 ,
98/19 i 32/20) i članka 30. Statuta općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik „Brodsko-posavske županije“ br.
03/18, 12/18 i 38/20) Općinsko vijeće općine
Oprisavci na svojoj 24. sjednici održanoj 16.
prosinca 2020. godine, donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa za 2021. godinu

Članak 3.
Prihod od prodaje, koncesije i zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske planira se u Proračunu općine Oprisavci za
2021. godinu u ukupnom iznosu od 285.000,00 kn i
to:
prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 270.000,00 kn
prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta –
15.000,00 kn

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i
utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u Proračun općine Oprisavci u
2021. godini.

Članak 4.

U 2021. godini planiraju se prihodi od šumskog
doprinosa u iznosu od 6.000,00 kn.

Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke vršit će
se na način da će se sredstva ostvarena od prodaje i
zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod
općine Oprisavci te trošiti po planiranim pozicijama.
Članak 5.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine
Oprisavci za 2021. godinu i stupa na snagu 1.siječnja
2021.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/20-01/21
URBROJ: 2182/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Uremović, v.r.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će
se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine
Oprisavci, sukladno Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture općine Oprisavci u
2021. godini.
Članak 4.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine
Oprisavci za 2021. godinu i stupa na snagu 1. siječnja
2021. god. te će se objaviti u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/20-01/23
URBROJ: 2182/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.

Broj: 46
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62.

63.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
te članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18,
12/18 i 38/20) Općinsko vijeće općine Oprisavci na
svojoj 24. sjednici održanoj 16. prosinca 2020.
godine, donijelo je

Na temelju članka 5. stavak 2. i članka 9.
stavak 1. Zakona o financiranju političkih aktivnosti
i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 29/19 i
98/19) i članka 30. Statuta općine Oprisavci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
03/18, 12/18 i 38/20), Općinsko vijeće općine
Oprisavci na 24. sjednici održanoj 16. prosinca
2020. godine, donijelo je

PROGRAM

ODLUKU

utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru u 2021.g.

o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
općine Oprisavci za 2021. godinu

Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u
Proračunu općine Oprisavci za 2021. u iznosu od
70.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz stavka 1. Ovog članka utrošiti će
se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih naselja sukladno Programu građenja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.
godinu, i to za:
-

uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje
makadamskih cesta u Općini Oprisavci
Članak 3.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna
općine Oprisavci za 2021 godinu i stupa na snagu
1.siječnja 2021.god te će se objaviti u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 400-01/20-01/24
URBROJ: 2182/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mijo Uremović, v.r.

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
u Općinskom vijeću općine Oprisavci (dalje u tekstu
Općinsko vijeće) iz proračuna općine Oprisavci za
2021. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu općine Oprisavci
za 2021. godinu osigurana sredstva za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
u iznosu od 40.000,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz
Proračuna općine Oprisavci za 2021. godinu imaju
političke stranke koje imaju najmanje jednog
vijećnika u Općinskom vijeću.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka
raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih članova u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Politička stranka za svakog vijećnika
podzastupljenog spola izabranog s njene liste, ima
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Članak 7.

pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog
po svakom članu Općinskog vijeća određenog
temeljem članka 6. ove Odluke.

Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke
raspoređuju se političkim strankama kako slijedi:

Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se
sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna godišnje.

Redni
broj
1.
2.
3.
4.

Naziv političke
stranke/nositelja nezavisne
liste
HSS
HDZ
SDP
HSLS
UKUPNO

Broj
članova

Od toga žena

2
5
5
1

1
1
0
0

Raspoređena
sredstva
2.100 ,00 kn
5.100,00 kn
5.000,00 kn
1.000,00 kn
13.200 ,00 kn

Ostale tekuće donacije
političkim strankama

26.8 00 ,00 kn
UKUPNO

40.000,00 kn

Članak 8.

Članak 10.

Sredstva koja su osigurana za redovito
financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro
račun političke stranke.
Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje
Jedinstveni upravni odjel općine Oprisavci do kraja
tekuće godine.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a stupa na
snagu osam dana od objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Članak 9.
Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke
političke stranke mogu koristiti isključivo za
ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom
političke stranke, odnosno programom i godišnjim
financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7.
ove Odluke za osobne potrebe.

KLASA: 023-05/20-01/22
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Uremović, v.r.

Broj: 46
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64.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i temeljem
članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18,
12/18 i 38/20), Općinsko vijeće općine Oprisavci na
24. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020.
godine, donosi:
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oprisavci.hr) obavijesti studente s područja općine
Oprisavci kako bi mogli podnijeti Zahtjev za isplatu
pomoći redovnim studentima.
Studenti uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka
trebaju priložiti:
uvjerenje da je redovni student i da prvi puta
pohađa tekuću akademsku godinu
(2020./2021.),
uvjerenje o apsolventskom stažu (za
apsolvente),
presliku osobne iskaznice,
presliku indeksa,
presliku kartice žiro računa ili tekućeg računa.

ODLUKU
o isplati jednokratne financijske pomoći/potpori
redovnim studentima s područja općine
Oprisavci (akademska godina 2020./2021.)
Članak 1.

Članak 4.
Studenti su dužni podnijeti zahtjev na
propisanom obrascu do 31. siječnja 2021. godine .
Financijska sredstva iz čl. 1. ove Odluke isplatit
će se iz Proračuna općine Oprisavci za 2021.g.

Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava
jednokratnu pomoć/potporu studentima koji imaju
prebivalište na području općine Oprisavci u iznosu
1.500,00 kn, za akademsku godinu 2020./2021. za
svakog studenta koji ima pravo na pomoć po
kriterijima koji su definirani u ovoj Odluci.

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

Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

Pravo na pomoć imaju:
-

redovni studenti-prva godina, redovni studenti
koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu
na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa
nadalje), te apsolventi uz uvjet da roditelji
studenata koji su podnijeli zahtjev za pomoć
nemaju dugovanja prema Općini Oprisavci
veća od 500,00 kn do dana podnošenja zahtjeva.

Studenti koji su „zamrznuli“ akademsku godinu
i studenti koji su upisali pad (ponavljanje) godine
nemaju pravo na pomoć.
Pomoć se odnosi na akademsku godinu
2020/2021. za razdoblje od 01. listopada 2020. g.
do 15. srpnja 2021. g.
Članak 3.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine
Oprisavci da javnim pozivom na službenim web
stranicama općine Oprisavci ( www.opcina-

Članak 5.

KLASA: 023-05/20-01/20
URBROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Uremović, v.r.
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Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“ br. 16/2019) i članka 30. Statuta
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 03/18, 12/18 i 38/20),
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 24. sjednici
održanoj dana 16. prosinca 2020. godine, donosi:



PLAN
djelovanja u području prirodnih nepogoda za
2021. godinu
I.
U skladu sa Zakonom o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
predstavničko tijelo donosi Plan djelovanja za
područje prirodnih nepogoda za sljedeću
kalendarsku godinu radi određenja mjera i
postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih
nepogoda.

sustav u odgovoru na prirodne nepogode
provest će se usklađenje procjene osiguranja
opreme i drugih sredstava za zaštitu i
sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih
funkcija i stradanja stanovništva sukladno
Procjeni rizika od velikih nesreća.
pružit će se prikaz platformi kroz koji će se
razvijati mjere koje uključuju suradnju s
nadležnim tijelima, znanstvenim ustanovama i
stručnjacima za područje prirodnih nepogoda.
Ostali dio Plana preuzima se iz Plana djelovanja
u području prirodnih nepogoda za 2020.
godinu.
IV.

Izvršno tijelo podnosi predstavničkom tijelu do
31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana
djelovanja za proteklu godinu.
V.
Ovaj Plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda stupa na snagu danom donošenja i objavit
će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.

II.
Plan djelovanja sadrži popis mjera i nositelja
mjera u slučaju nastajanja prirodne, procjene
osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i
sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih
funkcija i stradanja stanovništva i druge mjere koje
uključuju suradnju sa nadležnim tijelima, drugim
tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za
prirodne nepogode.

Broj: 46

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA OPRISAVCI
KLASA: 023-05/20-01/23
UR.BROJ: 2178/14-01-20-1
Oprisavci, 16. prosinca 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Uremović, v.r.

III.
Predstavničko tijelo usvojilo je Plan djelovanja
u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. U
navedeni plan uključene su sve potrebne točke
određene čl. 17 Zakona o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogode.
U Planu djelovanja u području prirodnih
nepogoda za 2021. godinu dodatno će se obraditi:
 utjecaj klimatskih promjena na prirodne
nepogode u skladu sa preporukom iz Strategije
prilagodbe klimatskim promjenama u
Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040.
godine s pogledom na 2070. koju je donio
Hrvatski sabor na sjednici 7. travnja 2020.
godine.
 u odnosu na nositelj prikazat će se cjeloviti

OBRAZLOŽENJE




Hrvatski sabor na sjednici održanoj 7. travnja
2020. godine donio je Strategiju prilagodbe
klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj
za razdoblje do 2040. godine s pogledom na
2070. koju je donio Hrvatski sabor na sjednici 7.
travnja 2020. godine. Sukladno navedenom
dokumentu preporuka je integracija najvažnijih
saznanja u planske dokumente na nacionalnoj i
lokalnoj razini.
Potrebno je prikazati cjeloviti sustav nositelja
mjera koji ima različite uloge u slučaju
ostvarenja prirodnih nepogoda.

Broj: 46
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Procjenu osiguranja opreme i drugih sredstava
za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine,
gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva
potrebno je uskladiti sa Procjenom rizika od
velikih nesreća.



Prema izvješću Europske agencije za okoliš,
Republika Hrvatska pripada u skupinu od tri
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europske zemlje sa najvećim kumulativnim
udjelom šteta. Stoga je u narednom razdoblju
potrebno odrediti platforme kroz koji će se
razvijati mjere u odgovoru na prirodne
nepogode koje uključuju suradnju s nadležnim
tijelima, znanstvenim ustanovama i
stručnjacima za područje prirodnih nepogoda.

PLAN
DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA
ZA OPĆINU OPRISAVCI U 2021. GODINI

1. SADRŽAJ
1. UVOD .............................................................................................................................................................. 2
2. UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNE NEPOGODE .................................................. 4
3. POPIS MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE ..............................................10
4. CJELOVITI PREGLED NOSITELJA MJERA U ODGOVORU NA PRIRODNE NEPOGODE ........11
5. PROCJENE OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE
STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA .............13
6. DRUGE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA, ZNANSTVENIM
USTANOVAMA I STRUČNJACIMA ZA PODRUČJE PRIRODNIH NEPOGODA ................................14
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1. UVOD
Prirodnom nepogodom smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama,
seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve,
štetu na imovini ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi ili u okolišu.
Prirodnom nepogodom smatraju se:
1. potres
2. olujni i orkanski vjetar
3. požar
4. poplava
5. suša
6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom
7. mraz
8. izvanredno velika visina snijega
9. snježni nanos i lavina
10. nagomilavanje leda na vodotocima
11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta
12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na
određenom području.
TABLICA 1: ODABIR PRIRODNIH NEPOGODA ZA OPĆINU OPRISAVCI

Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda uređuju se kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne
nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda nastalih na području JLP(R)S, Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga pitanja u vezi s
dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.
Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće godine
donosi plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta
od prirodnih nepogoda.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave, do 31. ožujka tekuće godine, izvješće o izvršenju plana djelovanja za
proteklu kalendarsku godinu.
Predstavničko tijelo usvojilo je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. Kako su
navedenim planom obrađeni svi potrebni elementi sukladno čl. 17 Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda u daljnjem tekstu:

Broj: 46
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u pregledu prirodnih nepogoda provest će se usklađenje sa dokumentima koji imaju iznimnu važnost u
odgovoru na prirodne nepogode (Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za
razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070.).
u pregledu mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode prikazat će se promjene u prijavnom postupku štete
zbog pandemije COVID-19,
u odnosu na nositelje mjera koji u postupaju u slučaju nastupa prirodne nepogode biti će pružen cjeloviti
prikaz nositelja koji imaju različite uloge u slučaju ostvarenja pojedine prirodne nepogode,
provest će se usklađenje procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja
imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva sa Procjenom rizika od velikih nesreća,
pružit će se prikaz platformi kroz koji će se razvijati mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima,
znanstvenim ustanovama i stručnjacima za područje prirodnih nepogoda.
Ostali dio Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda preuzima se iz Plana donesenog za 2020. godinu.
Zakonske odredbe:

1. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, NN 16/19
2. Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda, NN 65/19

2. UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA PRIRODNE NEPOGODE
Klimatske promjene predstavljaju jednu od najvećih prijetnji današnjem društvu. Njihov utjecaj na
učestalost pojave, jačine i posljedica većine prirodnih nepogoda je neosporiv. Zbog navedenih razloga je
Republika Hrvatska, 7. travnja 2020. godine usvojila Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Republici
Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu.
Navedeni dokument preporuča integriranje najbitnijih segmenata u planske dokumente na lokalnoj razini.
Cilj je sa ostalim inicijativama postići jačanje otpornosti cijelog hrvatskog društva na klimatske promjene.
U skladu sa preporukama uvrštene su u Plan djelovanja u području za prirodne nepogode za 2021.
predviđanja o klimatskim promjena koja se temelje na Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama u Republici
Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu ( u daljnjem tekstu: Strategija) , ali i drugim
značajnim izvorima.1

1 Saznanja predočena u Izvješću Europske agencije za okoliš o klimatskim promjenama, Izvještaj o procijenjenim utjecajima i
ranjivosti na klimatske promjene po pojedinim sektorima, Zagreb 2017. i Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku
također su obrađena.

Tablica 2.:
PROJEKCIJA KLIMATSKIH PROMJENA ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA SCENARIJU U KOJEM DOLAZI DO SMANJENJA
KONCENTRACIJE STAKLENIČKIH PLANOVA UZ PODUZIMANJE MJERA ZA UBLAŽENJE I PRILAGODBU
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Izvor: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu
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2 Izvješće
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Europske agencije za okoliš o klimatskim promjenama
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3 Projekcija klimatskih promjena za Republiku Hrvatsku prema scenariju u kojem dolazi do smanjenja koncentracije
stakleničkih planova uz poduzimanje mjera za ublaženje i prilagodbu.
4 Izvještaj

o procijenjenim utjecajima i ranjivosti na klimatske promjene po pojedinim sektorima, Zagreb 2017.
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3. POPIS MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE
IZVANREDNI POSTUPAK PRIJAVE ŠTETE OD STRANE OŠTEĆENIKA ZBOG PANDEMIJE
KORONA VIRUSOM
1.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusom, Županijsko povjerenstvo Brodskoposavske županije sugeriralo je da oštećenici sve zabilježe fotografijama i video snimkama, a što će
povjerenstvima za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području općine/grada pomoći u utvrđenju
nastanka prirodne nepogode kao i provjeri visine štete.

2.

Zbog smanjenja kontakta, a u skladu sa tehničkim mogućnostima, prijaviteljima štete omogućit će se
podnošenje prijave elektroničkim poštom. U navedenu svrhu objavit će se službeni obrazac i primjerak
popunjenog obrasca na službenim web stranicama (prilog 2 i prilog 2/1), kao i elektronička adresa na koju
mogu podnijeti prijavu.
Za osobe koje ne mogu podnijeti prijavu elektroničkim putem i dalje će postojati mogućnost prijave štete pisanim
putem i osobnom predajom prijave.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Šteta se procjenjuje na području na kojem se dogodila. Šteta se utvrđuje za sljedeće skupine dobara:
građevine ((prilog 2 i prilog 2/1 , prilog 3, prilog 4)
opremu ((prilog 2 i prilog 2/1, Prilog 5)
zemljišta ((prilog 2 i prilog 2/1)
višegodišnje nasade ((prilog 2 i prilog 2/1)
šume ((prilog 2 i prilog 2/1)
stoku ((prilog 2 i prilog 2/1)
ribe ((prilog 2 i prilog 2/1)
poljoprivredna proizvodnja – proizvod ((prilog 2 i prilog 2/1)
ostala sredstva i dobra ((prilog 2 i prilog 2/1).

4.
•
•
•
•
•
•
•

Prijava prve procjene štete u Registar šteta sadržava:
datum donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode i njezin broj
podatke o vrsti prirodne nepogode
podatke o trajanju prirodne nepogode
podatke o području zahvaćenom prirodnom nepogodom
podatke o vrsti, opisu te vrijednosti oštećene imovine
podatke o ukupnom iznosu prijavljene štete
podatke i informacije o potrebi žurnog djelovanja i dodjeli pomoći za sanaciju i djelomično uklanjanje
posljedica prirodne nepogode te ostale podatke o prijavi štete sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda.
U preostalom dijelu procesa obrade šteta nema promjena.
5 Izvor: Strategija prilagodbe klimatskim promjenama za Republiku Hrvatsku

Strana: 5304

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 46

4. CJELOVITI PREGLED NOSITELJA MJERA U ODGOVORU NA PRIRODNE NEPOGODE

•

-

Nositelji mjere u odgovoru na prirodne nepogode razvrstavaju se u dvije skupine:
Nositelji mjera koji sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ovlašteni su
za proglašenje prirodne nepogode, koji procjenjuju štete od prirodne nepogode, dodjeljuju pomoć za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike
Hrvatske, unose i vode podatke u Registru šteta od prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Registar šteta) te
postupaju u drugim pitanjima u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda.
Nadležna tijela za provedbu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda su:
Vlada Republike Hrvatske,
Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda: Državno povjerenstvo, županijska povjerenstva,
gradska i općinska povjerenstva,
nadležna ministarstva za financije, poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, gospodarstvo, graditeljstvo i
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i energetiku, more, promet i infrastrukturu,
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Nositelji mjera koji su obvezni djelovati sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite. Civilna zaštita je sustav
organiziranja sudionika za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Nositelje mjera koji su odgovorni za provedbu Zakona o sustavu civilne zaštite razvrstavamo u dvije
podskupine:
Sudionici sustava civilne zaštite (Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, tijela državne
uprave i druga državna tijela, Oružane snage Republike Hrvatske i policija i jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave).
-

Operativne snage sustava civilne zaštite čine:
stožeri civilne zaštite
operativne snage vatrogastva
operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
udruge
postrojbe i povjerenici civilne zaštite
koordinatori na lokaciji
pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
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Grafički prikaz 1: Sustav nositelja mjera

5. PROCJENE OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE
STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA
U skladu sa obvezama iz čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite, Općina Oprisavci donijela je Procjenu
rizika od velikih nesreća. Navedenim dokumenta, između ostalog utvrđena je spremnost sustava civilne zaštite
općine da odgovori na moguće prijetnje velikom nesrećom.
Zbirna ocjena spremnosti u području preventive i reagiranja iznosila je nisku spremnost (3). Osiguranje
opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja
stanovništva zasniva se na navedenoj Procjeni i provodi se u skladu sa mogućnostima izdvajanja iz proračuna.
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6. DRUGE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA, ZNANSTVENIM
USTANOVAMA I STRUČNJACIMA ZA PODRUČJE PRIRODNIH NEPOGODA
2020. godina donijela je promjene na raznim područjima ljudskog djelovanja, tako i u sustavu mjera u
području prirodnih nepogoda.
Pandemija virusom COVID-19 u kombinaciji sa potresom i olujnim nevremenom na području glavnog
grada Republike Hrvatske pokazala je svu kompleksnost i složenost kriza. Također, pokazalo se koliko je stručnost
i kvaliteta u odgovoru na krize bitna, stoga je suradnja sa nadležnim tijelima, znanstvenim ustanovama i
stručnjacima imperativ za sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Stoga, u daljnjem tekstu biti će pružan pregled sustava suradnje koji može poslužiti kao platforama za
razvoj adekvatnog odgovora na prirodne nepogode na razini JLP(R)S.
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6 Na razini EU postoji niz institucija i organizacija koji imaju za cilj istaknuti potrebe lokalnih zajednica, a najznačajniji je
Europski odbor regija. Odbor regija omogućuje regijama i gradovima da službeno iznesu svoje stavove u zakonodavnim
postupcima EUa i tako osigurava poštovanje položaja i potreba regionalnih i lokalnih vlasti.
7 Službeni list Europske unije (2017/C 272/07)
8 Službeni list Europske unije (2018/C 361/07)
9 https://ec.europa.eu/echo/sites/echosite/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf
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10 https://cor.europa.eu/en/ourwork/Documents/Opinions/3783ReportimpactCoRopinionsLR.PDF
https://cor.europa.eu/en/ourwork/Documents/Opinions/3976Impactreport2018fullversion.pdf
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11 Prema izvješću Europske agencije za okoliš, Republika Hrvatska spada u skupinu od tri europske zemlje s najvećim
kumulativnim udjelom šteta od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja u odnosu na bruto nacionalni proizvod
(BNP). Iznos ukupno prijavljenih šteta za razdoblje od 2013 do 2018. godine bili su oko 1.8 milijardi eura.
12 S obzirom na vremensko razdoblje Strategije, prilagodbe će provoditi kroz Akcijske planove za petogodišnje razdoblje.
13 Sukladno čl.15.Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine 127/2019) nacionalni
razvojni dokumenti i razvojni dokumenti pojedinih područja i djelatnosti moraju biti usklađeni sa načelima, osnovnim
ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim u Strategiji niskougljičnog razvoja i Strategiji prilagodbe klimatskim
promjenama.
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1. Odsjek za lokalnu samoupravu;
2. Odsjek za proračun i računovodstvo;

66.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), članka 3.
Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela
općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br. 38/20) i članka 46. Statuta
općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodsko –
posavske županije" broj 03/18, 12/18 i 38/20),
općinski načelnik općine Oprisavci dana 30.
prosinca 2020.g. donosi
PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela općine Oprisavci
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje
ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta,
stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta,
stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta,
broj izvršitelja i druga pitanja od značenja za rad
Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci (u
nastavku teksta: upravno tijelo).
Članak 2.
Upravno tijelo obavlja poslove određene
zakonom, Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog
upravnog odjela općine Oprisavci i drugim
propisima.
Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju
rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski rod.
II. UNUTARNJE USTROJSTVENE
JEDINICE

Članak 5.
Unutarnje ustrojstvene jedinice iz članka 4. ovog
Pravilnika ustrojavaju se za obavljanje poslova iz
samoupravnog djelokruga općine.
III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI
Članak 6.
Upravnim tijelom upravlja pročelnik.
Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja
voditelj odsjeka.
Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i
usklađuje rad upravnog tijela, odnosno unutarnje
ustrojstvene jedinice.
Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog
tijela pročelnik odgovara općinskom načelniku.
Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje
ustrojstvene jedinice voditelj odgovara pročelniku
upravnog tijela.
Službenik koji upravlja upravim tijelom ili
odsjekom odgovoran je za vlastiti rad i rad
službenika u upravnom tijelu ili odsjeku.
Članak 7.
Službenici i namještenici dužni su svoje
poslove obavljati suklandno zakonu, drugim
propisima, općim aktima općine, pravilima struke te
uputama pročelnika upravnog tijela odnosno
voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice.
Službenik i namještenik dužan je izvršavati
naloge općinskog načelnika, odnosno pročelnika i
voditelja koji se odnose na službu te bez posebnog
naloga obavljati poslove, odnosno zadatke radnog
mjesta na koje je raspoređen, a za čijim se
obavljanjem ukaže potreba, s tim da iste može,
odnosno dužan je odbiti iz razloga propisanih
Zakonom o službenicima i namještenicima u
jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave (u nastavku teksta: Zakon).
IV. RASPORED NA RADNA MJESTA
Članak 8.

Članak 4.
U upravnom tijelu ustrojavaju se:

Postupak prijma u službu i raspoređivanja na
radno mjesto provodi se u skladu sa Zakonom.
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Slobodna radna mjesta popunjavaju se
prijmom u službu službenika, odnosno namještenika
u skladu s važećim planom prijma kojeg donosi
općinski načelnik.
Službenik i namještenik može biti raspoređen na
upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete
za prijam u službu propisane zakonom te posebne
uvjete za raspored na radno mjesto propisane
zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnim mjesta u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 74/10 i 125/10 – u nastavku
teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjet za rapored na sva radna mjesta
službenika je položen državni stručni ispit. Osoba
bez položenog državnog stručnog ispita može biti
raspoređena pod pretpostavkama propisanima
zakonom.
Službenik koji je ovlašten za rad u pismohrani
obvezan je položiti stručni ispit za djelatnika u
pismohrani sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i
arhivima („Narodne Novine“ br. 105/97, 64/00,
65/09, 125/11, 46/17).
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa
zakonom.
Članak 9.
U slučaju privremenog povećanja opsega posla ili
potrebe zamjene odsutnog službenika ili
namještenika, koju ne mogu obaviti ostali službenici
ili namještenici upravnog tijela, privremena popuna
provodi se putem prijma u službu, odnosno u radni
odnos, na određeno vrijeme. Kraće i povremeno
obavljanje jednostavnijih pomoćnih poslova, koje
nije moguće osigurati privremenom popunom unutar
upravnog tijela, može se osigurati putem ugovora o
djelu, u skladu sa zakonom.
Članak 10.
Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi
se u skladu sa Zakonom.
Stručnu i administrativnu potporu
povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u
službu pruža pročelnik ili voditelj odsjeka za lokalnu
samoupravu.
V. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I
RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA
Članak 11.
U upravnom postupku postupa službenik u opisu
poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje
o upravnim stvarima.
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Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim
stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji
prethodi rješavanju upravne stvari.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg je
vođenje upravnog postupka ili rješavanje o
upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne
zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno
mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka,
odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je
pročelnik upravnog tijela.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije
određena zakonom, drugim propisom, ni ovim
Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan
je pročelnik upravnog tijela.
VI. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA
STRANKAMA
Članak 12.
Raspored radnog vremena i termine rada sa
strankama te druga pitanja određuje općinski
načelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom
upravnog tijela.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se na
ulazu u sjedište upravnog tijela.
Članak 13.
Na zgradi u kojoj djeluje upravno tijelo ističe se
naziv upravnog tijela, u skladu s propisima o
uredskom poslovanju.
Na vratima službenih prostorija ističu se imena
dužnosnika, službenika i namještenika, te naznaka
poslova koje obavljaju.
Članak 14.
Podnošenje prigovora i pritužbi građana
osigurava se putem sandučića za pritužbe ili
neposrednim komuniciranjem te na druge načine
određene zakonom ili drugim općim aktom, a o
istima se očituje ili rješava.
VII. SISTEMATIZACIJA RADNIH
MJESTA
Članak 15.
Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija
radnih mjesta u upravnom tijelu, koja sadržava popis
radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na
pojedinome radnom mjestu.
Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane
Uredbom.
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Članak 16.

Članak 18.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog
mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik
upravnog tijela, odnosno voditelj, raspoređuje
obavljanje poslova radnog mjesta među
službenicima ili namještenicima raspoređenima na
odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne
potrebe i prioritete službe.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika
prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci
(Klasa: 023-05/11-02/1, Urbroj: 2178/14-01-11-1,
od dana 14.01.2011.g.).

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.

Članak 17.
Službenici i namještenici zatečeni u službi,
odnosno u radnom odnosu, u upravnim tijelima na
dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će
raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim
Pravilnikom, u rokovima i na način propisanima
zakonom.
Službenicima i namještenicima će rješenjem o
rasporedu biti utvrđene obveze sadržane u
rješenjima o rasporedima važećima na dan stupanja
na snagu ovog Pravilnika.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE OPRISAVCI
KLASA: 023-05/20-02/25
URBROJ: 2178/14-02-20-1
Oprisavci, 30. prosinca 2020.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Pejo Kovačević, v.r.
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SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE OPRISAVCI
1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA
POTKATEGORIJE
-

Broj izvršitelja: 1
KLASIFIKACIJSKI
RANG
1.

I.
Glavni rukovoditelj
Potrebno stručno znanje:
 magistar struke ili stručni specijalist društvene ili tehničke struke s najmanje 1 godinom radnog
iskustva
 sveučilišni prvostupnik društvene ili tehničke struke, odnosno stručni prvostupnik društvene ili tehničke
struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim
tijelom
 aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 položen državni stručni ispit
 poznavanje rada na računalu

Napomena:
Iznimno od odredbe članka 11. stavka 1. alineje 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela može biti
imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje. Osoba iz stavka 1.
ovoga članka može se imenovati na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela ako se na javni
natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja. Mogućnost prijave kandidata
iz stavka 1. ovoga članka navodi se u tekstu javnog natječaja.
Složenost poslova:
 stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih
poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća
Samostalnost u radu:
 stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim
pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela
Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka:
 stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i
postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje
odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu
Stručna komunikacija i suradnja:
 stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa
upravnoga tijela
Opis poslova:
 rukovodi odjelom, organizira i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica, prati stanje iz djelokruga
odjela, pomaže službenicima odjela u radu na najsloženijim predmetima. (20%)
 donosi rješenja o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto, prestanku službe, te o drugim pravima i
obvezama službenika. (5%)
 obavlja najsloženije stručne i druge poslove iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva,
prostornog uređenja, javne nabave, protupožarne zaštite, socijalne skrbi, zaštite i spašavanja, te druge
poslove iz nadležnosti odjela. (20%)
 obavlja poslove povezane s unutarnjim ustrojstvom općinske uprave, razvijanjem socijalnog
partnerstva, unutarnjim nadzorom te upravljanjem ljudskim potencijalima. (20%)
 izrađuje nacrte akata iz samoupravnog djelokruga općine koje donosi općinski načelnik i općinsko
vijeće te vodi brigu o pravovremenom objavljivanju općih akata u službenom glasilu. (30%)
 obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika. (5%)
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2. VIŠI REFERENT- VODITELJ PROJEKTA
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA
POTKATEGORIJE
-

Broj izvršitelja: 1
KLASIFIKACIJSKI
RANG
9.

III.
Viši referent
Potrebno stručno znanje:
 sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik struke, društvenog ili tehničkog smjera
 najmanje 1 godina radnog iskustva
 organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje projektima
 aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 položen državni stručni ispit
 poznavanje rada na računalu
Stupanj složenosti poslova:
 stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i
precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Samostalnost u radu:
 stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za
rješavanje relativno složenih stručnih problema
Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka:
 stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te
pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Stručna komunikacija i suradnja:
 stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih
jedinica
Opis poslova:
 prikuplja i obrađuje informacije i podatke te dokumentaciju u cilju javnog praćenja provedbe projekata
iz djelokruga rada upravnog tijela vezanih za projekte sufinanciranje iz raznih državnih i EU fondova
10%.
 priprema dokumentaciju i materijale na hrvatskom i engleskom jeziku potrebne za ostvarivanje odnos s
javnošću, medijima, korisnicima i potencijalnim korisnicima 10%
 izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke pregleda podataka 5%
 organizira i provodi aktivnosti projekta 30%
 prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju projekta 5%
 organizira konferencije za novinare i druge događaje vezano uz aktivnosti i realizaciju projekata u
upravnom tijelu 5%
 planira, priprema i obavlja nadzor nad provedbom projekata 10%
 priprema izvješća o stanju provedbe projekata 10 %
 surađuje sa službenicima unutar tijela u kojemu je zaposlen i povremeno izvan tijela radi prikupljanja
ili razmjene informacija 5%
 odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih
tehnika 5%
 obavlja i druge, manje složene poslove, s ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća iz
djelokruga upravnog tijela uz nadzor i upute pročelnika 5%
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3. REFERENT– KOORDINATOR PROJEKTA
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA
POTKATEGORIJE
-

Broj izvršitelja: 1
KLASIFIKACIJSKI
RANG
11.

III.
Referent
Potrebno stručno znanje:
 srednja stručna sprema tehničke, upravne ili ekonomske struke ili gimnazija
 najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 položen državni stručni ispit
 poznavanje rada na računalu
Složenost poslova:
 stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu
precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Samostalnost u radu:
 stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka:
 stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Stručna komunikacija i suradnja:
 stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica
upravnoga tijela
Opis poslova:
 Surađuje na poslovima provedbe projekata 20%
 Sudjeluje u organizaciji i pripremi popratnih materijala te izrađuje bilješke 20%
 Obavlja poslove provedbe aktivnosti, uključujući organizaciju radionica 20%
 Izrađuje nacrte izvješća i akata vezanih uz administriranje i upravljanje programima i projektima 20%
 Obavlja stručne poslove vezane uz aktivnosti suradnje s drugim općinama i sa županijom, uz češći
nadzor, opće i specifične upute pročelnika 10%
 Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i
stručnih tehnika 5%
 Obavlja i druge, manje složene poslove, s ograničenim brojem međusobno povezanih zadaća iz
djelokruga upravnog tijela uz nadzor i upute pročelnika 5%
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4. VODITELJ ODSJEKA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA
POTKATEGORIJE
3.

Broj izvršitelja: 1
KLASIFIKACIJSKI
RANG
10.

I.
Rukovoditelj
Potrebno stručno znanje:
 srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke
 najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje odsjekom
 položen državni stručni ispit
 poznavanje rada na računalu
Složenost poslova:
 stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u
rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
Samostalnost u radu:
 stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći
nadređenog pri rješavanju stručnih problema
Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka:
 stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu
odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim
unutarnjim ustrojstvenim jedinicama
Stručna komunikacija i suradnja:
 stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s
nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
Opis poslova:
 vodi upravni postupak i donosi rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu. Obavlja i
druge upravne i stručne poslove iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva. (20%)
 obavlja stručne poslove koji se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Izrađuje nacrt
programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, priprema i provodi postupke javnih natječaja za zakup
i prodaju poljoprivrednog zemljišta i dr. (20%)
 obavlja poslove javne nabave koji se odnose na izradu nacrta plana nabave za proračunsku godinu;
izradu nacrta odluke o početku postupka javne nabave; objavu poziva na nadmetanje u otvorenom i
ograničenom postupku javne nabave; izradu i postupanje s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama i
dr. (10%)
 obavlja stručne poslove povezane s praćenjem stanja u prostoru, pripremom, izradom, praćenjem
izrade te donošenjem dokumenata prostornog uređenja. (5%)
 obavlja upravne i stručne poslove iz područja socijalne skrbi. Vodi upravni postupak i donosi rješenja o
ostvarivanju prava iz socijalne skrbi. (10%)
 sudjeluje u izradi i donošenju plana zaštite od požara na temelju procjene ugroženosti od požara,
izrađuje nacrte analize stanja sustava zaštite i spašavanja i smjernica za organizaciju sustava zaštite i
spašavanja na području općine. Sudjeluje u izradi nacrta procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i plana zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. (10%)
 obavlja stručne i druge poslove povezane s imovinsko-pravnim predmetima iz djelokruga Općinskog
vijeća i izvršnog tijela, sa sudjelovanjem općine u imovinsko-pravnim postupcima, sa zakupom poslovnih
prostora i najmom stanova u vlasništvu općine te obavlja druge poslove upravljanja općinskom imovinom.
(5%)
 obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika odjela (10%)
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5. ADMINISTRATIVNI TAJNIK
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA
POTKATEGORIJE
-

Broj izvršitelja: 1
KLASIFIKACIJSKI
RANG
11.

III.
Referent
Potrebno stručno znanje:
 srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke
 najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 položen državni stručni ispit
 položen stručni ispit za djelatnike u pismohrani
 poznavanje rada na računalu
Složenost poslova:
 stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu
precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Samostalnost u radu:
 stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka:
 stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te
pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Stručna komunikacija i suradnja:
 stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica
upravnoga tijela
Opis poslova:
 obavlja primanje i pregled pismena i drugih dokumenata; razvrstava, raspoređuje i upisuje pismena u
odgovarajuće evidencije (očevidnike); dostavlja pismena u rad, otprema, razvodi te čuva pismena u
pismohrani; izlučuje i predaje pismena nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu (30%)
 obavlja administrativne i protokolarne poslove za načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika
povezane s primanjem stranaka, prijepisom i vođenjem zapisnik. (30%)
 obavlja administrativne i druge poslove koji se odnose na tehničku pripremu materijala za sjednice
Općinskog vijeća i radnih tijela, vodi zapisnike na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela (25%)
 izrađuje jednostavnije nacrte zaključaka i odluka iz samoupravnog djelokruga općine (10%)
 obavlja i druge administrativne poslove po nalogu pročelnika ili voditelja odsjeka(5%)
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6. REFERENT– KOMUNALNI REDAR
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA
POTKATEGORIJE
-

Broj izvršitelja: 1
KLASIFIKACIJSKI
RANG
11.

III.
Referent
Potrebno stručno znanje:
 srednja stručna sprema upravne, ekonomske, prometne, tehničke ili metalske struke
 najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 položen državni stručni ispit
 položen vozački ispit B kategorije
 poznavanje rada na računalu
Složenost poslova:
stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu
precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Samostalnost u radu:
stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka:
stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu
primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Stručna komunikacija i suradnja:
stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica
upravnoga tijela
Opis poslova:
 nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva, podnosi zahtjeve za pokretanje
prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti
(10%)
 vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog reda te
obavlja druge i srodne poslove (35%)
 provodi zaduživanje i prati naplatu komunalne i grobne naknade (35%)
 obavlja i druge poslove koji su posebnim zakonima i općim aktima u nadležnosti komunalnog redara
(10%)
 obavlja ostale poslove po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika (10%)
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7. VODITELJ ODSJEKA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA
POTKATEGORIJE
3.

Broj izvršitelja: 1
KLASIFIKACIJSKI
RANG
10.

I.
Rukovoditelj
Potrebno stručno znanje:
 srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke
 najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje odsjekom
 položen državni stručni ispit
 poznavanje rada na računalu
Složenost poslova:
 stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u
rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
Samostalnost u radu:
stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći
nadređenog pri rješavanju stručnih problema
Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka:
stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost
za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim
ustrojstvenim jedinicama
Stručna komunikacija i suradnja:
stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim
unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
Opis poslova:
 rukovodi odsjekom, organizira i usklađuje rad odsjeka, surađuje s pročelnikom odjela i izvršnim
tijelom općine na pripremi proračunske dokumentacije, vodi računovodstvo općine i proračunskih
korisnika, pomaže službenicima odsjeka u radu na najsloženijim predmetima (10%)
 obavlja računovodstvene poslove kontiranja, daje naloge za knjiženje računovodstvene dokumentacije,
izrađuje izvještaje o financijskom stanju, bilance i prateće evidencije, vodi knjigovodstvo imovine općine
te koordinira izradu popisa imovine općine, obračunava plaće i naknade za službenike i namještenike te
dužnosnike općine, obračunava naknade za članove izvršnog i predstavničkog tijela općine, te članove
radnih tijela (80%)
 obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika i voditelja odsjeka (10%)
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8. REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA
POTKATEGORIJE
-

Broj izvršitelja: 1
KLASIFIKACIJSKI
RANG
11.

III.
Referent
Potrebno stručno znanje:
 srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke
 najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 položen državni stručni ispit
 poznavanje rada na računalu
Složenost poslova:
stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu
precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Samostalnost u radu:
stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika
Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka:
stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu
primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Stručna komunikacija i suradnja:
stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica
upravnoga tijela
Opis poslova:
 provodi zaduživanje i prati naplatu općinskih prihoda, knjiži računovodstvenu dokumentaciju, izrađuje
jednostavnije izvještaje o financijskom stanju, stanju računa obveznika, naplati prihoda, bilance i prateće
porezne evidencije, ispostavlja fakture. Sudjeluje u vođenju popisa imovine općine (80%)
 priprema i obrađuje podatke za ovrhu javnih prihoda, obavlja jednostavnije poslove u žalbenim
postupcima prisilne naplate i kontaktira s obveznicima plaćanja javnih prihoda (10%)
 obavlja i druge srodne poslove po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika (10%)
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9. SPREMAČ
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

IV.

Namještenik II.
potkategorije

RAZINA
POTKATEGORIJE
2.

Broj izvršitelja: 1
KLASIFIKACIJSKI
RANG
13.

Potrebno stručno znanje:
 niža stručna sprema ili osnovna škola
 najmanje 1 godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 položen vozački ispit B kategorije
Složenost poslova:
 stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove
Odgovornost i utjecaj na donošenje odluka:
 stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi
Opis poslova:
 obavlja poslove čišćenja prostorija u zgradi općine (30%)
 vodi brigu o održavanju čistoće okoliša općine te vodi brigu o cvijeću i zelenilu u zgradi i oko zgrade
(20%)
 vodi brigu o čajnoj kuhinji općine, sredstvima za rad i drugom materijalu potrebnom za obavljanje
poslova i uredno funkcioniranje uprave(10%)
 prijavljuje neispravnosti na zgradi koje uoči prilikom čišćenja pročelniku ili voditelju odsjeka (10%)
 obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika ili voditelja odsjeka (10%)

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5324

Broj: 46

OPĆINA ORIOVAC

Članak 2.

106.
Na temelju članka 95. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18,
32/20), i članka 32. Statuta općine Oriovac
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
10/09, 7/13, 4/18 i 6/20), Općinsko vijeće općine
Oriovac na 26.sjednici (telefonskoj) održanoj
23.12.2020.godine donosi

Oslobađanje obveze iz Članka 1.
primjenjuje se za mjesec prosinac 2020.godine i
trajat će do donošenja odluke Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske o prestanku provođenja mjera i
aktivnosti u cilju sprečavanja širenja zaraze
COVID-19.
Članak 3.

ODLUKU
o privremenom oslobađanju obveze plaćanja
komunalne naknade za sve ugostiteljske objekte
na području općine Oriovac

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Članak 1.
Ovom se Odlukom privremeno oslobađaju
od obveze plaćanja komunalne naknade obveznici
kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike
Hrvatske zabranjen rad uslijed epidemije bolesti
COVID-19 i to:
SVI UGOSTITELJSKI OBJEKTI NA
PODRUČJU OPĆINE ORIOVAC.

Klasa: 022-01/20-01/82
Urbroj: 2178/10-01-20-1
Oriovac, 23.12.2020.godine.
Predsjednik
Općinskog vijeća
dr.sc. Josip Jagodar, v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

84.
Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08,136/12 i 15/15), i
članka 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 9/09, 5/13, 14/14 i 1/18),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 42. sjednici, održanoj 21. prosinca 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Proračuna općine Vrpolje za 2020 .godinu
I

OPĆI DIO
Članak 1.

.
PRORAČUN 2020

POVEČANJE/
SMANJENJE

16.520.991,11

-6.990.290,00

9.530.701,11

515.000,00

-5.000,00

510.000,00

3 RASHODI

5.440.400,00

-116.901,23

5.323.498,77

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
.IMOVINE

13.047.400,00

- 6.878.388,77

6.169.011,23

NOVI PLAN 2020

A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK
1.451.808,89

1.451.808,89

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

-

-

-

5 IZDACI. ZA FIN.IMOVINU I OTPLATU
ZAJMOVA

-

-

-

-

-

-

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORI
- višak prihoda
VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+
RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

1.451.808,89

--

1.451.808,89

--

--
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Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog viška prihoda
Proračuna.
Članak 3.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2020. godinu.
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Članak 4.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2020. godine i
biti će objavljene u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa:021-05/20-01/12
Ur.broj: 2178/11-01-20-2
Vrpolje, 21. prosinac 2020.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
TOMISLAV ŠIMUNDIĆ, v.r.

85.
Na temelju članka 16., 34. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15) i članka
31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 42. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa općine Vrpolje za razdoblje od 2020. – 2022. godine
Članak 1.
Plan razvojnih programa općine Vrpolje za razdoblje 2020. - 2022. godine („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 22/20.) mijenja se i glasi:
Članak 2.
Ovim Planom razvojnih programa općine Vrpolje za razdoblje 2020. – 2022. godine utvrđuju se ciljevi i
prioriteti razvoja općine Vrpolje povezanih s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna općine
Vrpolje kako slijedi:

CILJ 1. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Cilj

Mjera

Mjera 1.1. Pomoći
ciljnim/ ugroženim
skupinama

Mjera 1.2. Očuvanje, obnova i
zaštita prirodne i kulturne baštine i
poboljšanje kvalitete života

Mjera 1.3
unapređenje
postojećeg
obrazovnog

Mjera 1.4
Poboljša
nje
kvalitete

2.1. Unapređ.
Društvene.
infrastrukt.

Crveni križ

PROGRAM JAVNIH POTREBA

Sport kultura i religija

Čitaonica

Civilna zaštita

Predškolski odgoj

A100402

P 1005

A100501

A100502

A100504

A100505

IZGRADNJA POSLOVNIH OBJEKATA

Izgradnja poslovnih objekata

A100801

Zaštita od požara

P 1008

A100503

Školski odgoj

Pomoć građanima i kućanstvima, studentima i
novorođenoj djeci

A100401

A100506

TEKUĆI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Naziv programa (aktivnosti)

P 1004

Program/
aktivnost

0,00

4.897.000,00

150.000,00

10.000,00

75.000,00

37.000,00

40.000,00

350.000,00

662.000,00

30.000,00

580.000,00

610.000,00

procjena
2021.

0,00

6.162.000,00

150.000,00

10.000,00

90.000,00

50.000,00

30.000,00

360.000,00

690.000,00

30.000,00

600.000,00

630.000,00

procjena
2022.

Površina u m2
izgrađenih objekata

Ispunjena zakonska
obveza

Broj nabavljene opreme

Broj djece

Nabavljena oprema i
izrađena zakonska
dokumentacija

Broj novonabavljenih
knjiga

Broj sportskih klubova i
KUD-ova, donacije
udrugama i naknade pol.
strankama

redovan rad i djelovanje

broj korisnika

pokazatelji
rezultata

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

organiz.
klasifik.
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2.240.000,00

2.240.000,00

350.000,00

26.000,00

60.000,00

111.000,00

20.000,00

309.000,00

876.000,00

42.000,00

595.000,00

637.000,00

PLAN
2020.
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Poslovna zona

Građevinsko zemljište

Prostorni planovi

A100808

A100809

A100810

2.2 Jačanje komunalne infrastrukture

CILJ 2. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

UKUPNO PROGRAMI

Uređenje centra i trga
8.853.851,23

300.000,00

310.000,00

30.000,00

0,00

0,00

1.536.980,00

2.000,00

100.000,00

2.251.031,23

3.920.011,23

25.744.700,00

0,00

0,00

18.418.000,00

24.500.000,00

0,00

0,00

16.608.000,00

broj m2 uređene javne
površine

m2 građevinskog
zemljišta

broj metara izgrađene
komunalne infrastrukture

broj novih rasvj. tijela,
broj potrošenih Kwh i
broj kvarova

projektna dokumentacija

izgrađena nova
vodoopskrbna mreža u m

broj metara cesta i
nogostupa

01

01

01

01

01

01

01

01

01

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRPOLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-3
Vrpolje, 21. prosinca 2020.g.

Članak 4.
Ova Odluka o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa općine Vrpolje za razdoblje 2020. – 2022. godine sastavni je dio Proračuna općine Vrpolje za 2020.
godinu, primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Članak 3.
Za realizaciju razvojnih programa iz članka 2. ovog Plana u iznosu od 8.853.851,23 kuna planiraju se izvori financiranja putem Općinskog, Županijskog i državnog
proračuna te putem fondova EU.

A100901

UREĐENJE TRGOVA I JAVNIH POVRŠINA

Izgradnja javne rasvjete , održavanje i potrošnja

A100806

P 1009

Kanalizacija

Vodovod

UNAPRIJEĐENJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Uređenje i izgradnja cesta nogostupa i
parkirališta

A100804

A100803

A100802

P 1008
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86.
Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 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 42. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine donijelo
je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na
području općine Vrpolje u 2020. godini
Članak 1.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Vrpolje za 2020. godinu („Službeni
vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 31/19 i 22/20) mijenja se i glasi:
Članak. 2.
Program građenja komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje u 2020. godini (u daljnjem tekstu
Program građenja) i izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta
planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vidjevši
računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda
financiranja građenja.
Ovim Programom građenja određuju se:
1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog
područja
2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. Građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
Članak 3.
Građevine komunalne infrastrukture jesu:

nerazvrstane ceste

javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

javna parkirališta

javne garaže

javne zelene površine

građevine i uređaji javne namjene

javna rasvjeta

groblja
građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza
Članak 4.
Ovaj Program građenja sadrži procjenu troškova građenja određene komunalne infrastrukture s naznakom
izvora financiranja.
Članak 5.
Program građenja za 2020. godinu je sljedeći:
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I GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI
UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
1.

NERAZVRSTANE CESTE

a) Uređenje nerazvrstane ceste u Ulici Mantek u Čajkovcima
- Izgradnja
= 192.800,00 kuna
- Stručni nadzor
=
4.200,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 197.000,00 kuna
- Izvori financiranja: 197.000,00 kuna od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
a) Izgradnja šetnice na Ciglani u Vrpolju
- Izrada Idejnog rješenja
= 12.250,00 kuna
- Izgradnja
= 446.750,00 kuna
- Stručni nadzor
= 25.000,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 484.000,00 kuna
- Izvori financiranja: 30.000,00 kuna od prihoda za korištenje javnih površina, 355.000,00 kuna od poreza i
fiskalnog izravnanja, 30.000,00 kuna od prihoda distributivne razlike i 69.000,00 kuna od prihoda od
korištenja poljoprivrednog zemljišta.
II
GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U
UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
1.

NERAZVRSTANE CESTE

2. a) Uređenje nerazvrstane ceste u Ulici Matije Nikolina u Vrpolju
- Izgradnja
= 140.000,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 140.000,00 kuna
- Izvori financiranja: 70.000,00 kuna iz kapitalnih pomoći iz Županijskog proračuna i 70.000,00 kuna od
prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
b) Uređenje nerazvrstane ceste u Ulici I. Wolfarta u Vrpolju
- Izgradnja
= 200.000,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 200.000,00 kuna
- Izvori financiranja: 80.000,00 kuna iz kapitalnih pomoći iz Županijskog proračuna i 120.000,00 kuna od
prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
3.

JAVNA PARKIRALIŠTA

4. a) Uređenje trg i centra u Vrpolju
- Izgradnja
= 285.000,00 kuna
- Stručni nadzor
= 15.000,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 300.000,00 kuna
- Izvori financiranja: 300.000,00 kuna od prihoda od poreza i fiskalnog izravnavanja.

Broj: 46

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 5357

5. JAVNA RASVJETA
a) Izgradnja javne rasvjete u naselju Čajkovci

Izrada projektne dokumentacije
= 75.000,00 kuna

Izgradnja
= 674.980,00 kuna

Stručni nadzor
= 50.000,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 799.980,00 kuna

Izvori financiranja: 167.980,00 kuna od kapitalnih pomoći iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva
i državne imovine, 76.000,00 kuna od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, 56.000,00 kuna od
prihoda korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i 500.000,00 kuna od prihoda od poreza i fiskalnog
izravnanja.
III
GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
1. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH
VOZILA a) Izgradnja pješačko – biciklističke staze između naselja Vrpolje i Čajkovci
- Izrada projektne dokumentacije
= 25.000,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 25.000,00 kuna
-Izvori financiranja: 25.000,00 kuna od prihoda od korištenja javnih površina
2. GROBLJA
a) Uređenje groblja u Starim Perkovcima – izgradnja pješačkih staza, vodovoda i dekorativne javne rasvjete
- Izgradnja
= 469.000,00 kuna
- Stručni nadzor
= 11.000,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 480.000,00 kuna
- Izvori financiranja: 15.000,00 kuna od prihoda od koncesija, 10.000,00 kuna od prihoda grobnog mjesta,
285.000,00 kuna od prihoda od poreza i fiskalnog izravnavanja i 170.000,00 kuna od prihoda komunalne naknade.
b) Uređenje groblja u Čajkovcima – izgradnja pješačkih staza, vodovoda i dekorativne javne rasvjete
- Izgradnja
= 427.000,00 kuna
- Stručni nadzor
= 11.000,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 438.000,00 kuna
- Izvori financiranja: 236.000,00 kuna od prihoda od poreza i fiskalnog izravnanja, 45.000,00 kuna prihoda od
komunalnog doprinosa i 157.000,00 kuna od prihoda komunalne naknade.
IV POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE
REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE
1. NERAZVRSTANE CESTE
a) Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Hercegovačkoj ulici u Starim Perkovcima
- Izgradnja
= 131.000,00 kuna
- Stručni nadzor
= 3.000,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 134.000,00 kuna
- Izvori financiranja: 134.000,00 kuna od zakupa i korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.
2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH
VOZILA
3. a) Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Stari Perkovci – dio desne strane Kolodvorske ulice i dio
desne strane Ulice Stjepana Radića
- Izgradnja
= 487.031,23 kuna
- Stručni nadzor
= 13.000,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 500.031,23 kuna
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- Izvori financiranja: 473.322,34 kune iz sredstava EU fondova putem APPRRR-a i 26.808,89 iz prihoda od
poreza i fiskalnog izravnanja.
4. JAVNE ZELENE POVRŠINE
a) Rekonstrukcija i uređenje parka i zelenih površina u Vrpolju od Spomen galerije „Ivan Meštrović“ do
Vatrogasnog doma
- Izrada projektne dokumentacije
= 10.000,00 kuna
UKUPNA PROCJENA TROŠKOVA
= 10.000,00 kuna
- Izvori financiranja: 10.000,00 kuna od prihoda od korištenja javnih površina.
V

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja za 2020. godinu nije predviđeno uklanjanje građevina
komunalne infrastrukture na području općine Vrpolje.
Članak 6.
Troškovi Programa građenja za 2020. godinu koji su navedeni u članku 5. planirani su u ukupnom iznosu od
3.708.011,23 kuna i raspoređeni su prema izvorima financiranja kako slijedi:
1. Prihodi od komunalnog doprinosa
=
45.000,00 kuna
2. Prihodi od komunalne naknade
= 327.000,00 kuna
3. Prihodi od grobnog mjesta
=
10.000,00 kuna
4. Prihodi od korištenja javnih površina
=
65.000,00 kuna
5. Prihodi od distributivne razlike
=
30.000,00 kuna
6. Prihodi od naknade za koncesije
=
15.000,00 kuna
7. Prihodi od prodaje imovine (državno polj. zemljište)
= 266.000,00 kuna
8. Prihodi od korištenja i zakupa državnog polj. zemljišta = 456.000,00 kuna
9. Prihodi od kapitalnih pomoći Državnog proračuna
= 167.980,00 kuna
10. Prihodi od kapitalnih pomoći Županijskog proračuna = 150.000,00 kuna
11. Prihod od sredstava EU fondova
= 473.322,34 kuna
12. Prihodi od poreza i fiskalnog izravnanja
= 1.702.808,89 kuna
UKUPNO
= 3.708.011,23 kuna
Članak 7.
Realizacija navedene komunalne infrastrukture iz članka 5. ovog Programa provoditi će se u skladu s
financijskim mogućnostima, odnosno dinamikom ostvarenja prihoda.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se sa 1.01.2020. godine te će se objaviti u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-4
Vrpolje, 21. prosinca 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.
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87.
Na temelju članka 72. i 73. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
62/18.,110/18. i 32/20) i članak 31. Statuta općine
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09.,5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko
vijeće općine Vrpolje na svojoj 42. sjednici održanoj
21. prosinca 2020. godine donijelo je
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skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja donosi Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 2. ovog
Programa.
Članak 5.
U 2020. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 2. ovog Programa u Općini
Vrpolje obuhvaća:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture
na području općine Vrpolje za 2020. godinu
Članak 1.
Program održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Vrpolje za 2020.godinu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
31/19.), mijenja se i glasi:
Članak 2.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2020. godini na području
općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz članka
22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a to su:
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje javnih površina na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima
odvodnja oborinskih i drugih otpadnih voda,
održavanje javnih zelenih površina i čistoće
javnih površina,
održavanje groblja
održavanje javne rasvjete.
Članak 3.
Programom iz članka 1. ovog Programa
utvrđuje se:
-

opseg i opis poslova održavanja komunalne
infrastrukture s procjenom pojedinih troškova
po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.

1. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
puteva
nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom na području općine Vrpolje, te nasipanje
poljskih putova
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
50.000,00 kn, a financirat će se iz prihoda od prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta, prihoda od
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta i
prihodi od doprinosa za šume).
2. Održavanje javnih površina na kojima nije
dopušten promet motornim vozilima
-

nabavka klupa za parkove
nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima
nabavka kanti za otpatke
uređenje javnih površina – nasipanje zemljom
sanacija pješačkih staza
nabava štandova

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 10.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
ostalih prihoda .
3. Odvodnja oborinskih i drugih otpadnih
voda
pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje
cijevi uz nerazvrstane ceste na području cijele
općine po potrebi i uređenje voda
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 10.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i ostalih prihoda.
4. Održavanje javnih zelenih površina i
čistoće javnih površina

Članak 4.
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu u

čišćenje i košnja trave, održavanje i njega
drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, oprema na
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iz državnog proračuna, prihoda od korištenja javnih
površina i ostalih prihoda.

dječjem igralištu i na sportsko rekreacijskim
prostorima, čišćenje snijega na trgu, pješačkoj zoni,
dječjem igralištu, ispred zgrade općine i parkovima u
Općini Vrpolje.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 120.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, komunalnog doprinosa,
prihoda od poreza i prihoda od korištenja javnih
površina.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se sa 1. siječnja 2019. godine i objavit će
se u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije «.

5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta
javne namjene

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Održavanje fontane, autobusnih nadstrešnica,
spomenika, ploča s planom naselja, oglasnih stupova
i drugih uređaja i predmeta, turistički znakovi.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 40.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda od
poreza, prihoda od komunalne naknade, prihoda od
korištenja javnih površina i prihoda od fiskalnog
izravnanja.
6.

Članak 7.

Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-5
Vrpolje, 21. prosinac 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Održavanje groblja

održavanje i uređenje mjesnih groblja i odvoz
smeća sa groblja
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 60.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade, grobne naknade, grobnog
mjesta i koncesijske naknade.
7. Javna rasvjeta
troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, ugradnja
štednih satova i poboljšanje ulične rasvjete na
području općine Vrpolje – 30.000,00 kuna
troškovi električne energije za javnu rasvjetu –
380.000,00 kuna.

88.
Na temelju članka 117. stavka 1. i 5. Zakona
o s o c i j a l n o j s k r b i ( « N . N . » b r. 1 5 7 / 1 3 . ,
152/14.,99/15., 52/16., 16/17., 130/17. i 98/19.),
članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
21/14. , 23/16. , 4/18. i 25/18.) i članka 31. Statuta
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 9/09. ,5/13., 14/14. i 1/18.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 42.
sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine donijelo
je

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki
predviđaju se u ukupnom iznosu od 410.000,00
kuna, a financirat će se iz komunalne naknade,
komunalnog doprinosa i prihoda od poreza i prihoda
od fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna.

o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi
na području općine Vrpolje za 2020. godinu

Članak 6.

Članak 1.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
članku 5. predviđaju se u ukupnom iznosu od
700.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema
dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade,
komunalnog doprinosa, grobne naknade, grobnog
mjesta, prihoda od prodaje državnog
poljoprivrednog zemljišta i koncesijske naknade,
prihoda od poreza, prihoda od fiskalnog izravnanja

Program socijalne skrbi na području općine
Vrpolje za 2020. godinu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 31/19) mijenja se i
glasi:

ODLUKU

Članak 2.
Ovim Programom se određuje način
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obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi,
korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje
prava, te druga pitanja značajna za obavljanje
djelatnosti socijalne skrbi.
Sukladno odredbama članka 117. Zakona o
socijalnoj skrbi, općine su obvezne u svom
Proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati
sredstva kojima se osiguravaju pomoć za podmirenje
troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava
utvrđenim propisima u većem opsegu, te za pružanje
i drugih vrsta pomoći.
Članak 3.
Program socijalne skrbi na ime čega je u
Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu osigurano
637.000,00 kuna utvrđuju se sljedeći oblici pomoći.
1. Pomoć za troškove stanovanja
Podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne
skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi i
Odlukom socijalnoj skrbi općine Vrpolje. Istom
Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prva na
pomoć kao i oblici pomoći a osigurano je 23.000,00
kuna.
2. Jednokratna novčana pomoć
Jednokratne novčane pomoći će se odobravati
najviše dva puta godišnje zbog teških okolnosti
(bolesti ili druge nevolje – elementarna nepogoda), a
visina će se određivati ovisno o veličini potrebe i
drugim okolnostima u kojim živi podnositelj
zahtjeva. Načelnica općine odlučuje o realizaciji
pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 3.000,00 kuna, a
osigurano je 46.000,00 kuna.
3. Jednokratna novčana pomoć studentima
U Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu
osigurana su sredstva za pomoć studentima
(studentska pomoć) u iznosu od 78.000,00 kuna.
Načelnica općine odlučuje o realizaciji pojedinog
zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog redovnog
studenta je 1.500,00 kuna, za akademsku godinu
sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o
jednokratnoj novčanoj pomoći studentima s
područja općine Vrpolje.
4. Jednokratna novčana pomoć za novorođenu
djecu
U Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu
osigurana su sredstva za pomoć obiteljima za
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novorođeno dijete s prebivalištem na području
općine Vrpolje u iznosu 50.000,00 kuna, odnosno za
svako novorođeno dijete po 2.000,00 kuna sukladno
uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o
jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu
s područja općine Vrpolje.
5. Pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza
učenicima srednjih škola
U Proračunu općine Vrpolje za 2020.godinu
osigurana su sredstva za dio ili razliku troškova
prijevoza srednjoškolcima koji pohađaju srednju
školu u Slavonskom Brodu i Đakovu u iznosu
34.000,00 kuna za školsku godinu 2019/2020.
godinu (drugo polugodište) i školsku godinu
2020./2021. godinu (prvo polugodište) i to onim
učenicima koji nemaju plaćene cjelokupne troškove
prijevoza iz nekih drugih zakonskih propisa i načina
(socijalni slučajevi, sufinanciranje od vršitelja
usluga i drugo).
Sredstva će se isplaćivati sukladno Odluci o
načinu, kriterijima i uvjetima za ostvarivanje ove
pomoći.
6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu
U Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu
osigurana su sredstva za poklon pakete za djecu koja
pohađaju redoviti program vrtića, male škole i
učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne
škole u iznosu 10.000,00 kuna za blagdan Svetog
Nikole, a oblik pomoći je pomoć građanima i
kućanstvima u naravi.
7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
U cijelosti će se financirati najnužniji pogrebni
troškovi osobama kojima troškove nije dužan
financirati Centar za socijalnu skrb, ako umrla osoba
nije prije smrti osigurala sredstva za podmirenje
troškova (osiguranje, ušteđevina i dr.), te ako ne
postoje osobe koje bi morale i mogle snositi
pogrebne troškove, a prema Rješenju Općinske
načelnice u iznosu do 1.000,00 kuna, a osigurano je
1.000,00 kuna sukladno odredbama Odluke o
socijalnoj skrbi, a oblik pomoći je pomoć građanima
i kućanstvima u novcu.
8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne
naknade
U Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu
osigurana su sredstva za oslobađanje plaćanja
komunalne naknade u iznosu 1.000,00 kuna za
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korisnike teškog materijalnog stanja o čemu će
odlučiti Općinska načelnica temeljem zamolbe.
9. Pomoć za sufinanciranje redovitog programa
Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje
U Proračunu općine za 2020. godinu osigurana su
sredstva za sufinanciranje dijela ekonomske cijene
redovitog programa rada u Područnom vrtiću
Vrpolje za predškolsku djecu – korisnike vrtića sa
područja općine Vrpolje u iznosu 240.000,00 kuna, a
sredstva će se odobravati Rješenjem Općinske
načelnice sukladno Odluci o sufinanciranju
redovitog programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni
vrtić Vrpolje za 2020. godinu.
10. Pomoć za sufinanciranje troškova za nabavu
dopunskih i pomoćnih,
nastavnih sredstava i ostalog školskog pribora za
osnovnu školu
U Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu
osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova za
nabavu dopunskih i pomoćnih, nastavnih sredstava i
ostalog školskog pribora za učenike osnovne škole
koji pohađaju OŠ „Ivan Meštrović“ Vrpolje i imaju
prebivalište na području općine Vrpolje za školsku
godinu 2020/2021. u iznosu 102.000,00 kuna,
odnosno za svakog učenika maksimalno 500,00
kuna.
Rješenje o isplati odobravati će općinska načelnica
sukladno Odluci o sufinanciranju troškova za
nabavu dopunskih i pomoćnih, nastavnih sredstava i
ostalog školskog pribora za osnovnu školu za
2020/2021. godinu za učenike s područja općine
Vrpolje.
11. Pomoć za građane i kućanstva za posebne
namjene
U Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu
osigurana su sredstva u iznosu 10.000,00 kuna za
pomoć građanima i kućanstvima za posebne
namjene (Mlada misa).
12. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih
organizacija
Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih
organizacija u Proračunu općine Vrpolje za 2020.
godinu osigurana su sredstva za rad:

a) Crveni križ
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42.000,00 kn

Sredstva će biti raspoređena Rješenjem općinske
načelnice, a na temelju zakonskih propisa.
13. Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za
uzdržavanje
Na temelju podataka od Centra za socijalnu skrb o
korisnicima prava na pomoć za uzdržavanje, izradit
će se Rješenja o ostvarivanju prava na ogrjev.
Sredstva za ogrjev osiguravaju se u državnom,
odnosno Županijskom proračunu, te nakon dostave
popisa doznačuju se u Proračun općine Vrpolje koja
je krajnji isplatitelj korisnicima prava na ogrjev u
iznosu do 24.700,00 kn.
Članak 4.
Pojedinačna prava iz ovog Programa osigurat će se
osobama ili udrugama koje imaju prebivalište na
području općine Vrpolje, a u iznimnim slučajevima i
sa područja Brodsko-posavske županije.
Članak 5.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinska načelnica koja sve oblike navedene pomoći
odobrava Rješenjem.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
primjenjuje se sa 1. siječnja 2020. godine i objavit će
se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-7
Vrpolje, 21. 12. 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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89.
Na temelju članka 110. i 111. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19.), članka
16., 70. i 72. Zakona o sustavu civilne zaštite
(„Narodne novine“ br. 82/15., 118/18. i 31/20.) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14. i
1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 42.
sjednici održanoj 21. prosinca 2020.godine donijelo
je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa financiranja
vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne
zaštite iz Proračuna općine Vrpolje
za 2020. godinu

Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa financiranja vatrogastva i zaštite od
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2020. godinu iznose 461.000,00 kuna, a
raspoređuju se u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.
Članak 4.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice, a primjenjivati će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim
zakonskim propisima.
Članak 5.
Ova Odluka primjenjuje se sa 1. siječnja
2020.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Članak 1.
Program financiranja vatrogastva i zaštite od
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2020. godinu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 22/20) mijenja se i
glasi:

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-8
Vrpolje, 21. prosinac 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

Članak 2.
Sukladno zakonskim propisima i potrebama
općine Vrpolje u Proračunu općine Vrpolje za 2020.
godinu predviđena su financijska sredstva za
financiranje vatrogastva i zaštite od požara i sustava
civilne zaštite kako slijedi:
90.
I.
1.

VATROGASTVO I ZAŠTITA OD
POŽARA
Za Program vatrogastva i zaštite od požara –
ukupno 350.000,00 kuna za financiranje
redovne djelatnosti i ulaganja u opremu,
odnosno navalna vozila

II. CIVILNA ZAŠTITA
1. Tekuće donacije HGSS – stanici Slavonski
Brod – ukupno 5.000,00 kuna
2. Tekuće i kapitalne donacije – stožer civilne
zaštite – ukupno 106.000,00 kuna za redovito
tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja
dokumenata, elaborati, planovi, oprema i
drugo.
UKUPNO: 111.000,00 kuna

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 42. sjednici održanoj 21. prosinca
2020. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa
kapitalnih i dodatnih ulaganja na imovini u
vlasništvu općine Vrpolje za 2020. godinu
Članak 1.
Program kapitalnih i dodatnih ulaganja na
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imovini u vlasništvu općine Vrpolje za 2020. godinu
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
31/19.) mijenja se i glasi:
Članak 2.
Ovim Programom određuju se poslovni objekti
koji će se graditi i objekti na kojima će se vršiti
dodatna ulaganja koji su u vlasništvu općine Vrpolje
za 2020. godinu sa opisom poslova, procjenom
troškova i izvorom financiranja.
Članak 3.
Planirana kapitalna ulaganja na poslovnim
objektima u 2020.godini su slijedeća:
1. IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE U
VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 100.000,00 kuna
Izvori financiranja : 100.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
2. IZRADA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU
SUVENIRNICE – OBJEKTA NA
CIGLANI U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna
Izvori financiranja : 20.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna.
Članak 4.
Planirana dodatna ulaganja na poslovnim
objektima u 2020.godini su sljedeća:
1. REKONSTRUKCIJA STARE ŠKOLE U
POSLOVNO-STAMBENU GRAĐEVINU U
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 700.000,00 kuna
Izvori financiranja: 700.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
2. UREĐENJE GROBLJA U STARIM
PERKOVCIMA – PJEŠAČKE STAZE,
VODOVOD I DEKORATIVNA JAVNA
RASVJETA
Plan financijskih sredstava: 480.000,00 kuna
Izvori financiranja: 480.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna

Broj: 46

4. UREĐENJE GROBLJA U ČAJKOVCIMA
– PJEŠAČKE STAZE , VODOVOD I
DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA
Plan financijskih sredstava: 438.000,00 kuna
Izvor financiranja: 438.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
5. REKONSTRUKCIJA – DOGRADNJA
OBJEKTA SPORTSKE NAMJENE U
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 1.000.000,00 kuna
Izvori financiranja: 450.000,00 kuna iz
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i
550.000,00 kuna Općinskog proračuna
6. UREĐENJE OBJEKTA I PRIKLJUČENJE
NA PLIN NOGOMETNOG OBJEKTA I
VANJSKO UREĐENJE U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 166.000,00 kuna
Izvori financiranja: 166.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
7. ELEKTRO-PRIKLJUČAK SNAGE NA
NOGOMETNOM OBJEKTU I UREĐENJE
OGRADE I ULAZNE KAPIJE U STARIM
PERKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 75.000,00 kuna
Izvori financiranja: 75.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
8. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 10.000,00 kuna
Izvori financiranja: 10.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
Članak 5.
Ukupna planirana financijska sredstva iz članka
3. i 4. ovog Programa u iznosu 2.989.000,00 kuna
raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s
dinamikom ostvarivanja vlastitih prihoda i
kapitalnih prihoda iz drugih proračuna.
Članak 7.
Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja
2020.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Broj: 46
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJ

Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-9
Vrpolje, 21. prosinac 2020. godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r

okoliša i druge investicije, sredstva u iznosu od
320.000,00 kuna raspoređuju se:
1. 140.000,00 kuna za neprofitne organizacije –
udruge ( lovačke, sportske i braniteljske) kako
slijedi:

126.000,00 kuna za lovačke udruge i to:
96.000,00 kuna za LJ „Jarebica“ Vrpolje i
30.000,00 kuna za LJ „Srndač“ Stari Perkovci

11.000,00 kuna za sportske udruge

3.000,00 kuna za braniteljske udruge
2.



91.
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 42. sjednici održanoj 21. prosinca
2020. godine donijelo je
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180.000,00 kuna za neprofitne organizacije –
sakralne objekte – Crkve kako slijedi:
75.000,00 kuna za Crkvu Rođenja svetog Ivana
Krstitelja u Vrpolju
105.000,00 kuna za Crkvu svetog Matije
apostola u Čajkovcima
Članak 3.

Ova Odluka primjenjuje se sa 1. 01. 2020.
godine i objaviti će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa kapitalnih
donacija neprofitnim organizacijama i
udrugama sa područja općine Vrpolje
za 2020.godinu
Članak 1.
Program kapitalnih donacija neprofitnim
organizacijama i udrugama sa područja općine
Vrpolje za 2020. godinu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 22/20.) članak 1.
mijenja se i glasi:
Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2020. godinu za potrebe neprofitnih organizacija i
udruga sa područja općine Vrpolje za kapitalne
donacije 320.000,00 kuna za njihove projekte.
Članak 2.
Članak 2. Programa kapitalnih ulaganja
neprofitnim organizacijama i udrugama sa područja
općine Vrpolje za 2020. godinu mijenja se i glasi:
Za kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama i udrugama za nabavu opreme,
vozila, strojeva, sanacije i uređenje objekata i

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-10
Vrpolje, 21. prosinca 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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92.
Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18., 115/18. i
98/19.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13, 14/14 i
1/18), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 41. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa korištenja prihoda ostvarenih od zakupa prodaje i privremenog korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za 2020. godinu
Članak 1.
Program korištenja prihoda ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje za 2020. godinu („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 31/19), mijenja se i glasi:
U Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu predviđen je prihod od zakupa, prodaje i privremenog korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vrpolje u iznosu od 1.180.000,00
kuna.
Prihod u iznosu 1.180.000,00 kuna raspoređuje se na prihode od oblika raspolaganja:
‐
480.000,00 kuna – zakup i privremeno korištenje
‐
200.000,00 kuna – dugogodišnji zakup
‐
500.000,00 kuna – prodaja.
Članak 2.
Ostvareni prihodi od zakupa i privremenog korištenja, dugogodišnjeg zakupa i prodaje, odnosno financijska
sredstva koristiti će se ili utrošiti geodetsko-katastarske usluge, za nasipanje i održavanje nerazvrstanih cesta i
poljskih putova, sufinanciranje rada LAG-a „Slavonska Ravnica„ kroz članarinu, za projektnu dokumentaciju i
izgradnju komunalne, odnosno ruralne infrastrukture, sufinanciranje aktivnosti izrade projekata i ostalih
dokumenata za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja te potpore stočarima i ratarima za njihove
aktivnosti.
Članak 3.
Planirani prihodi u iznosu od 1.180.000,00 kuna utrošit će se za sljedeće:
- Geodetsko-katastarske usluge (sređivanje zemljišno-knjižnog stanja nerazvrstanih
cesta, izdavanje gruntovnih i posjedovnih listova, troškovi u vezi s provedbom
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem itd.)
=
45.000,00 kuna
- Članarina LAG-u „Slavonska Ravnica“
=
20.000,00 kuna
- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva,
kanalska mreža i izgradnja mostova
=
50.000,00 kuna
- Potpora stočarima za umjetno osjemenjivanje svinja
=
13.000,00 kuna
- Izrada Programa zaštite divljači
=
8.000,00 kuna
- Sufinanciranje analize tla
=
5.000,00 kuna
- Projekti Mjera RR
= 100.000,00 kuna
- Projektna dokumentacija i izgradnja komunalne odnosno ruralne
infrastrukture (ceste, javna rasvjeta, građenje vodovo. sustava i
odvodnje – kanali
= 939.000,00 kuna
UKUPNO:
= 1.180.000,00 kuna
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Članak 4.
Ova Odluka primjenjuje se sa 1. siječnja 2020. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-11
Vrpolje, 21. prosinca 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.

93.
Na temelju članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18., 115/18. i
98/19.) i članku 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i
1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 42. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog
zemljišta na području općine Vrpolje za 2020. godinu
Članak 1.
Program korištenja prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području
općine Vrpolje za 2020. godinu („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br . 31/19) mijenja se i glasi:
U Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu predviđen je prihod od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta na području općine Vrpolje u iznosu od 1.000,00 kuna.
Članak 2.
Ostvareni prihodi od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine
Vrpolje, odnosno financijska sredstva koristit će se i utrošiti za aktivnosti vezane za poljoprivredno zemljište,
odnosno nasipanje kamenim agregatom poljskih putova kako bi poljoprivrednici imali bolje uvjete pristupa
svojim poljoprivrednim parcelama i površinama.
Članak 3.
Ova Odluka primjenjuje se sa 1. siječnja 2020.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-12
Vrpolje, 21. prosinac 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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94.

95.

Na temelju članka 69.stavka 4. Zakona o
šumama („Narodne novine“ br. 68/18., 115/18. i
98/19.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), Općinsko vijeće općine
Vrpolje na svojoj 42. sjednici održanoj 21. prosinca
2020. godine donijelo je

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12. 143/13. i 65/17.) i
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13.,14/14. i
1/18.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 42.
sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine
donijelo je

ODLUKU
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa za 2020.godinu
Članak 1.
Program korištenja prihoda od utroška
sredstava šumskog doprinosa na području općine
Vrpolje za 2020.godinu („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br 31/19) mijenja se i glasi:
Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda
i namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa
ostvarenog temeljem uplate šumskog doprinosa u
Proračun općine Vrpolje za 2020.godinu.
Prihod od šumskog doprinosa u 2020.godini
planiran je u iznosu od 5.000,00 kuna i utrošit će se
za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva,
odnosno nasipanje poljskih puteva kamenim
agregatom i uređenje kanalske mreže.
Članak 2.
Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja
2020. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-13
Vrpolje, 21. prosinac 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

o izmjeni i dopuni Programa korištenja prihoda
od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada na području općine Vrpolje
za 2020. godinu
Članak 1.
Program korištenja prihoda od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na
području općine Vrpolje za 2020.godinu („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 31/19),
mijenja se i glasi:
U Proračunu općine Vrpolje za 2020. godinu
predviđen je prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada na području općine
Vrpolje u iznosu od 20.000,00 kuna.
Članak 2.
Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno financijska
sredstva koristit će se ili utrošiti namjenski i to za
izradu 3. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja općine Vrpolje.
Članak 3.
Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja
2020.godine i objaviti će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-14
Vrpolje, 21. prosinac 2020.g.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.
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96.

97.

Na temelju članka 45. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 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 42. sjednici održanoj 21.prosinca
2020.godine donijelo je

Na temelju članka 20. stavka 7. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne
novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) , članka 4.
Uredbe o gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 50/17 i 84/19), Rješenja Ustavnog suda
Republike Hrvatske broj U-11-2492/2017 od
29.siječnja 2020. godine i članku 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 42. sjednici održanoj
21. prosinca 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluku o provođenju
zajedničkog postupka davanja koncesije za
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada.
Članak 1.
Općinsko vijeće općine Vrpolje ovom
Odlukom stavlja izvan snage Odluku o provođenju
zajedničkog postupka davanja koncesije za
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada koju je donijelo
na 13.sjednici održanoj 6.lipnja 2018.godine i koja je
objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ broj 13/18.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke, Općina
Vrpolje će samostalno provesti postupak dodjele
koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja,
odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-15
Vrpolje, 21.prosinca 2020.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada na području općine Vrpolje
Članak 1.
U odluci o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanja komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnoga otpada na području
općine Vrpolje koju je Općinsko vijeće općine
Vrpolje donijelo na 31. sjednici održanoj 19.
prosinca 2019.godine i koja je objavljena u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“
broj 31/19 brišu se članci 8.,9.,36.,37.,38. i članak
39.
Članak 2.
Članak 40.mijenja se i glasi:
1. Cijena javne usluge za količinu predanog
miješanog komunalnog otpada (C) obračunava se
temeljem digitalne evidencije u volumenu predanog
miješanog komunalnog otpada za korisnike usluge
koji koriste zajednički spremnik:
C= JCV x BP x U
pri čemu je:
C - cijena javne usluge za količinu predanog
miješanog otpada izraženo u kunama.
JCV – broj pražnjenja/preuzimanja spremnika ili
vrećica za miješani komunalni otpad u obračunskom
razdoblju sukladno podacima u Evidenciji.
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.
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2. Kada jedan korisnik usluge samostalno koristi
spremnik, udio korisnika usluge u korištenju
spremnika je jedan.
3. Kada više korisnika usluge zajednički koriste
spremnik, zbog udjela svih korisnika odrađenih
međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja
usluge, mora iznositi jedan.
4. Kada više korisnika usluge zajednički koristi
spremnik, nastala obveza plaćanja ugovorene kazne
u slučaju u slučaju kada se ne utvrdi odgovornost
pojedinog korisnika, snose svi korisnici usluge koji
koriste zajednički spremnik sukladno udjelima o
korištenju spremnika.

Broj: 46

98.
Na temelju 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 42. sjednici održanoj 21. prosinca
2020. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Analize stanja sustava civilne
zaštite na području općine Vrpolje
za 2020. godinu
Članak 1.

Članak 3.
Prilog 1. Odluka o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području
općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.31/19), briše se.

Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja
Analizu stanja sustava civilne zaštite na području
općine Vrpolje za 2020. godinu koja je sastavni dio
ovog Zaključka.
Članak 2.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-16
Vrpolje, 21.prosinca 2020.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća
Tomislav Šimundić, v.r.

Ovaj Zaključak zajedno sa Analizom stanja
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-17
Vrpolje, 21. prosinca 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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99.
Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20 ),
članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine br. 49/17 i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13., 14/14. i 1/18.), a na prijedlog općinske
načelnice općine Vrpolje, Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 42. sjednici Općinskog vijeća održanoj 21.
prosinca 2020. godine donijelo je
ANALIZU
stanja sustava civilne zaštite na području Općinu Vrpolje
za 2020. godinu
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja
ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju općine Vrpolje od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Općina Vrpolje dužna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje,
razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Općina Vrpolje dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na
njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim
operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, izvršava sljedeće zadaće:
–

u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava
koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
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donosi procjenu rizika od velikih nesreća
donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći
i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Općinski načelnik izvršava sljedeće zadaće:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

donosi plan djelovanja civilne zaštite
donosi plan vježbi civilne zaštite
priprema i dostavlja Općinskom vijeću prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav
civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta
za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih
snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira
procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi
drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje
evidencije raspoređenih pripadnika
osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima
operativnih snaga sustava civilne zaštite
uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

Općinski načelnik koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te
jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
Općinski načelnik dužan se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na
dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje.
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ZAKONSKE ODREDBE
r.br.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE
ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini
od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi
 Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika
načelnika i članova stožera civilne zaštite
 Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika,
zamjenika načelnika i članova stože ra civilne zaštite
Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za
hitne službe 112
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u
području planiranja civilne zaštite
Pravilnik o zemljopisno -obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje
ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje
RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu
civilne zaštite
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
 Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici
postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika
civilne zaštite i njegovog zamjenika
 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje
moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima
za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
Pravilnik o odori pripa dnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim
snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika
postrojbi civilne zaštite za v rijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te
načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne
opasnosti te davanju uputa stanovništvu

NN
82/15 i
118/18
37/16
37/16
47/16
37/16
38/16
49/16
57/16
57/16
57/16
61/16
65/16
69/16
69/16
69/16
69/16
75/16
75/16

98/16
67/17

99/16
99/16
27/17
33/17
49/17
53/17
67/17
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STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2020.g. poduzeto je sljedeće:

Donesen je Plan djelovanja sustava civilne zaštite

Donesen je Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje općine Vrpolje za 2019. – 2021. godine i Godišnji plan

Donesena je Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Vrpolje

Donesen je Plan vježbi civilne zaštite općine Vrpolje za 2020. godinu

Donesen je Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite požara od
interesa za Općinu Vrpolje u 2020. godinu,

Donesen je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,

Donesen je Program financiranja vatrogastva i zaštite od požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2021. godinu

Donesen je Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Vrpolje za 2020.
godinu i analiza stanja

Sklopili smo Ugovor sa IN-konzalting d.o.o. Slavonski Brod za izvršenje stručnih poslova u području
planiranja civilne zaštite – konzultantsko savjetnički poslovi
Donesena je Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite općine
Vrpolje

2.

CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, tim CZ opće namjene)

FUNKCIJA
Načelnik Stožera

IME I
PREZIME
Željko
Lukačević

Zamjenik
načelnika

Josip Čivić

Član Stožera za
protupožarnu
zaštitu
Član stožera za
komunalne
djelatnosti

Željko
Kucjenić

Predstavnik
Policijske postaje

Tomislav
Sudić

Predstavnik
službe civilne
zaštite

Jadranka
Ćorluka

Josip
Abramović

ADRESA
B. J. Jelačića
43, 35210
Vrpolje
Stjepana
Radića 17,
Vrpolje
M. Gupca 17,
Stari Perkovci
J.J.
Strossmayera
34, 35210
Vrpolje
Ivana
Filipovića 130,
Velika
Kopanica
Slavonija II
3/3, 35000
Slavonski
Brod

TELEFON
POSAO
STAN
035/439035/439109
432

TELEFON
24 SATA
098/1740675

E- mail adresa
zlukacevic@yahoo.com

035/439529

098/1794549

-

035/439517

035/483364

091/4882819

-

035/439267

035/439267

098/340082

-

035/211730

035/477029

099/8577725

tsudic@mup.hr

098/9290189

jcorluka2@mup.hr

035/416703

Broj: 46
Član Stožera za
medicinsko
zbrinjavanje
Član Stožera za
veterinarsko
zbrinjavanje i
asanaciju
Član Stožera,
predstavnik općinske
uprave
Član – zapovjednik
postrojbe CZ
Član Stožera za
zbrinjavanje
stanovništva i
evakuaciju – HCK
Član Stožera,
predstavnik HGSS
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Bana Josipa
Jelačića 27,
35210 Vrpolje
B. J. Jelačića
185, 35210
Vrpolje

035/439506

091/1439257

-

035/439147

091/5690711

-

Nada Funarić S. Radića 26,
Stari Perkovci

035/439109

099/5743622

-

Danko
Tunuković

Josipa Gola 5,
35210 Vrpolje

035/439267

-

Vesna Drašić

Stjepana Radića
53, 35210
Vrpolje

098/211-420
091/1439310
098/683-246

Zdenka
Gašpić
Igor
Gramnjak,
dr. vet. med.

Josipa Matič

Naselje Andrije
Hebranga 4/23,
35000 Slavonski
Brod

035/483271

035/439036

099/5298242

2.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene
Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavanja i Planu civilne zaštite ustrojena je postrojba civilne
zaštite opće namjene koja broji 29 obveznika.
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2.2. Povjerenici civilne zaštite
Postojećem Odlukom je imenovano 6 povjerenika. Slijedeći članak 21. spomenute Uredbe za prostor općine
potrebno je imenovati 10 povjerenika i 10 zamjenika.
Tablica 1: Pregled potrebnih povjerenika/zamjenika za prostor općine Vrpolje

Naselje

Broj
stanovnika

Povjerenici

Zamjenici
povjerenika

Ukupno

5

5

10

1.

Vrpolje

2.

Čajkovci

639

2

2

4

3.

Stari Perkovci

1123

3

3

6

3.

PREVENTIVA

1 759

3.1. Zaključak o stanju sustava civilne zaštite
3.1.1.

Za područje preventive

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

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

Brojčana ocjena

Ocjena

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

2
2
4

Niska spremnost

3

4
3
2

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s
navedenim konačna ocjena spremnosti općine u području preventive je 3 – niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području preventive potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati njegove
sastavnice koje se ocjenjene ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i 3 (niska spremnost). U ovom slučaju to su
sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i stanje fiskalne situacije i njene
perspektive.
Da bi se sastavnice sustava koje se odnose na stanje svijesti o prioritetnim rizicima i stanja fiskalne situacije
unaprijedila potrebno je:
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sazivati Stožer CZ i onda kada povod nije nekakav štetni događaj u cilju upoznavanja članova o utvrđenim
prijetnjama i mjerama odgovora na iste, štetama izazvanim u proteklom periodu te mjerama kako su se one
mogle spriječiti ili bar ublažit,
predstavničko tijelo upoznati o prioritetnim prijetnjama, području ugrožavanja, posljedicama, načinu
preventivne zaštite, potrebnim troškovima za podizanje svijesti ugroženog stanovništva, provedbi obrane od
prijetnji, te operativnih mjera ublažavanja posljedica i sanacije stanja ugroženog područja,
u ugroženim naseljima organizirane javne tribine o prijetnjama, mogućim posljedicama neželjenog događaja,
te načinu samozaštite ugroženog stanovništva,
jednom godišnje ili najmanje jedanput u dvije godine organizirati vježbe sklanjanja, evakuacije i spašavanja
stanovništva iz ugroženih područja,
planirati financijska sredstva za provedbu mjera reagiranja u slučaju prijetnje velikom nesrećom i sredstva za
povrat u funkciju ugroženog područja.

3.1.2.

Za područje reagiranja

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

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

Brojčana ocjena

Ocjena

Visoka spremnost
Visoka spremnost
Vrlo niska spremnost

2
2
4

Niska spremnost

3

Konačna ocjena je srednja vrijednost ocijenjenih kategorija zaokružena na najbliži cijeli broj. U skladu s
navedenim konačna ocjena spremnosti općine u području reagiranja je 3 – niska spremnost.
Da bi se spremnost civilne zaštite u području reagiranja potrebno je provoditi ili dodatno unaprjeđivati njegove
sastavnice koja je ocjenjena ocjenom 4 (vrlo niska spremnost) i ocjenom 3 (niska spremnost). U ovom slučaju to je
sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja
komunikacijskih kapaciteta .
Da bi se sastavnica sustava koja se odnosi na stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i
stanja komunikacijskih kapaciteta unaprijedila potrebno je:

izvršiti analizu potreba vlastitih operativnih snaga za satelitskim mobilnim telefonima i mobilnim radio
uređajima i planirati financijska sredstva za njegovu nabavu,

obzirom da Općina Vrpolje nema vlastita prijevozna sredstva, kojima bi osigurala mobilnost vlastitih
operativnih snaga niti bi bilo racionalno da ih ima, potrebno je u planskim dokumentima točno definirati
potrebe i ista osigurati izuzimanjem od građana općine.
3.1.3.

Za područje sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave u cjelini

Nakon vrednovanja pojedinih kategorija koji određuju spremnost sustava civilne zaštite u cjelini (preventiva i
reagiranje) donosi se konačna ocjena kako je prikazano u narednoj tablici.
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Tablica 4: Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Sastavnice/aktivnosti sustava civilne zaštite
Područje preventive
Područje reagiranja
Zbirna ocjena spremnosti civilne zaštite

Brojčana ocjena
Niska spremnost
Niska spremnost
Niska spremnost

Ocjena
3
3
3

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

VATROGASTVO

Za DVD Vrpolje, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu osigurati
sredstva za
nabavku vatrogasne opreme i vozila;
razvoj kadrovskih kapaciteta
troškove održavanja vozila i imovine
sustav organizacije i djelovanja vatrogastva – redovan rad prema programima i razvojnim projektima
5.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal općine Vrpolje. Članove udruga je potrebno uključiti u one
segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju
utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju
iskustva u organizaciji i dr.
Udruge građana:
1. Športsko ribolovna udruga „Štuka“ Vrpolje
2. Lovačka udruga „Srna“ Čajkovci-Vrpolje-Stari Perkovci
6. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA
SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
6.1. Operativne snage sustava civilne zaštite
1.
2.
3.
4.

Stožer civilne zaštite
Postrojba CZ
Povjerenici CZ
Dobrovoljno vatrogasno društvo „Vrpolje“

6.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite
1.
2.

Auto prijevoz i pilana Kulaš, Vrpolje
Runolist d.o.o., Vrpolje

U 2020. godini na području općine Vrpolje nije bilo izvanrednih događaja u kojima bi bile angažirane operativne
snage civilne zaštite i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Vrpolje.
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IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2020. godini

Red
broj

REALIZIRANO
PLANIRANO
u 2020. god. (kn)
u 2021. god. (kn)
STOŽER CIVILNE ZAŠTITEI POSTROJBE CZ (opće namjene)
Redovno tekuće ažuriranje priloga i
9.000,00
9.000,00
dokumentacije
Edukacija Stožera, postrojbi i
0,00
5.000,00
povjerenika
10.000,00 – Procjena
Plan djelovanja sustava civilne zaštite
15.000,00
ugroženosti i Plan
zaštite od požara
1.
Osiguranje za operativne snage
0,00
1.500,00
Materijalna i tehnička oprema
operativnih snaga (odore, zaštitna
85,000,00
3.500,00
oprema)
Ostalo (Plan djelovanja u području prir.
2.000,00
2.000,00
nepogoda)
UKUPNO:
111 .000,00
31.000,00
VATROGASTVO
Tekuće donacije (VZO i vatrogasna
2.
društva) za redovno financiranje i
350.000,00
250.000,00
opremu
UKUPNO:
350.000,00
250.000,00
UDRUGE GRAĐANA (lovne udruge, ribička udruga, konjogojske udruge)
Tekuće donacije
27.000,00
29.000,00
3.
Kapitalne donacije
126.000,00
40.000,00
UKUPNO:
153.000,00
69.000,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
Crveni križ Slavonski Brod
42.000,00
42.000,00
HGSS Stanica Slavonski Brod
5.000,00
5.000,00
UKUPNO:
47.000,00
47.000,00
SVEUKUPNO
661.000,00
397.000,00
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
OPIS POZICIJE

Klasa:
021-05/20-01/12
Urbroj: 2178/11-01-20-18
Vrpolje, 21. prosinac 2020.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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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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