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ŽUPANIJA

-

akti župana:

91.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»
br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara («Narodne novine» br. 92/10) te članka 56. Statuta
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“br. 15/13 – pročišćeni tekst,
4/18, 5/20 i 7/21), a temeljem točke 6. b pod točka 4. Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini, župan
Brodsko-posavske županije donosi
PLAN
aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara
Brodsko – posavske županije za 2022. godinu
(kod velikih požara otvorenog prostora – složenih događaja)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Planom intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Brodsko - posavske županije (u
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se: sudionici provedbe plana, njihov ustroj, djelokrug i nadležnost, sustav
koordiniranja aktivnosti, rukovođenja i zapovijedanja akcijama gašenja velikih požara otvorenih
prostora, osposobljavanje sudionika provedbe Plana, obavješćivanje javnosti o velikim požarima
otvorenih prostora, te način osiguranja financijskih sredstava za provedbu Plana.
Plan je strateški dokument Brodsko - posavske županije u intervencijama kod velikih požara otvorenog
prostora – složenih događaja.
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Članak 2.
Pojmovi koji se koriste u ovom Planu imaju sljedeće značenje:
Ř Veliki požar otvorenog prostora je svaki požar otvorenog prostora koji, s obzirom na zahvaćenu
površinu i brzinu širenja, neposredno ugrožava osobe i imovinu većeg opsega, ili moguće
nanošenje znatnih materijalnih šteta, zahtijeva intervenciju većih, prvenstveno vatrogasnih
snaga sa šireg područja;
Ř Akcident je svaki događaj nekontroliranog širenja opasnih tvari (otrovi, kiseline, lužine, i. t. d.)
koji ugrožavaju stanovništvo i njihova dobra, te zahtjeva specijalnu tehniku i vozila za
otklanjanje akcidenata,
Ř Elementarna nepogoda je svaki događaj koji poprimi veće razmjere u ugrožavanju stanovništva i
njihovih dobara (poplava, potres).
Ř Županijsko vatrogasno zapovjedništvo je stručno operativno tijelo za vođenje i koordinaciju
vatrogasnih intervencija velikih požara otvorenog prostora – složenih događaja na području
Brodsko - posavske županije. Sjedište Vatrogasnog zapovjedništva je u Vatrogasnoj zajednici
županije, Trg Sv. Trojstva br. 3, Slavonski Brod;
Ř Zapovjedništvo na požarištu je stručno operativno tijelo koje zapovijeda i koordinira aktivnosti
neposredno na / uz požarište;
Ř Zapovjednici požarnih sektora su zapovjednici na jednom požarnom sektoru požarišta,
odgovorni za stručnu i kvalitetnu uporabu raspoloživih resursa za gašenje požara;
Ř Zemaljske snage gasitelja su ukupni ljudski i materijalno-tehnički resursi, koji sudjeluju u gašenju požara otvorenog prostora djelujući sa zemlje, uključujući javne vatrogasne postrojbe
(profesionalne i dobrovoljne), postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, intervencijske
postrojbe, postrojbe civilne zaštite, postrojbe Hrvatske vojske i ostale snage ustrojene od fizičkih
osoba određenog područja i organiziranih ekipa pravnih osoba (šumarski djelatnici, građevinska
mehanizacija i dr.);
Ř Protupožarne zračne snage su ljudski i materijalno-tehnički resursi, koji se koriste za gašenje
požara (letjelice za gašenje, nadzor i koordinaciju iz zraka s odgovarajućim posadama, opremom,
sredstvima i tehnikom);
Članak 3.
Županijsko vatrogasno zapovjedništvo na temelju vlastite prosudbe, utvrđuje pojavu velikog požara
otvorenog prostora – složenog događaja od značaja za Brodsko-posavsku županiju.
Članak 4.
U slučaju nastanka požara otvorenog prostora, koji može prerasti u veliki požar, smjernice za uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara otvorenog prostora definiraju se, sukladno tabeli
ugroženosti, kako slijedi: (tablica br. 1.)
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TABLICA br. 1.
STUPANJ
UGROŽENOST
– požari otvorenog prostora
manjih razmjera
1. stupanj
– indeks opasnosti vrlo mali
do mali

2. stupanj

3. stupanj

4. stupanj

5. stupanj
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ANGAŽIRANE SNAGE
– vatrogasne postrojbe s područja grada/općine

– manje šumske površine
– veće površine trave i
niskog raslinja
– indeks opasnosti mali do
umjeren

– snage iz 1. stupnja i
–vatrogasne postrojbe iz susjednih gradova i općina
– zapovjedništvo općina - područja

– veće šumske površine
– velike površine trave i
niskog raslinja

– snage iz 2. stupnja i
–županijsko vatrogasno zapovjedništvo
–uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s
područja županije

– indeks opasnosti mali do
umjeren

– vrijedne šumske površine
– vrlo velike površine trave i
niskog raslinja
– ugroženost objekata i
naselja
– moguće više istovremenih
događaja na širem području
(različitog intenziteta)
– indeks opasnosti umjeren
do velik

– posebno vrijedne šumske
površine
– izrazito velike površine
otvorenog prostora
– više istovremenih događaja
većeg intenziteta
– ugroženost naselja i / ili
drugih sadržaja ili objekata
– indeks opasnosti velik do
vrlo velik

po prosudbi uključuju se i:
– intervencijske postrojbe (RH)
– postrojbe civilne zaštite s područja županije
– NOS OS RH (Hrvatska vojska)
– snage iz 3. stupnja i
– uključivanje ukupnih vatrogasnih snaga s
područja županije
– operativno vatrogasno zapovjedništvo
Brodsko - posavske županije
– intervencijske postrojbe (RH)
– županijsko zapovjedništvo zaštite i spašavanja
– postrojbe civilne zaštite s područja županije
– NOS OS RH (Hrvatska vojska)
- protupožarne zračne snage
– priprema dodatnih snaga za ispomoć iz drugih
županija
po potrebi uključuju se i:
– Vatrogasno zapovjedništvo RH
- snage iz 4. stupnja i
- Stožer Civilne zaštite BPŽ
– vatrogasno zapovjedništvo RH
– vatrogasne postrojbe iz ostalog dijela RH
- zapovjedništvo zaštite i spašavanja RH
– postrojbe Civilne zaštite iz ostalog dijela RH
- protupožarne zračne snage
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II. ZAPOVIJEDANJE I KOORDINACIJA PRI INTERVENCIJAMA U GAŠENJU
VELIKIH POŽARA OTVORENOG PROSTORA - SLOŽENIH DOGAĐAJA
Članak 5.
Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u aktivnostima gašenja velikih požara otvorenog prostora,
ustrojavaju se Operativno vatrogasno zapovjedništvo Brodsko - posavske županije i Vatrogasno
zapovjedništvo općine.
Radom zapovjedništava upravlja zapovjednik, koji odlučuje i odgovoran je za rad zapovjedništva.
Županijski vatrogasni zapovjednik po dužnosti je zapovjednik Vatrogasnog zapovjedništva Brodsko posavske županije.
Županijski vatrogasni zapovjednik predlaže županu članove Vatrogasnog zapovjedništva i njihove
zamjenike, a Župan imenuje Županijsko vatrogasno zapovjedništvo. (zapovjednici iz sustava
zapovijedanja – tablica br. 4.)
Odluku o imenovanju županijskog vatrogasnog zapovjedništva iz stavka 4. ovog članka dostavlja se
županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Članak 6.
Vatrogasno zapovjedništvo sastavljeno je od:
- zapovjednika zapovjedništva VZŽ-e, Stjepan Županić – mob. 091/144-4503, 099/754-8622
- zapovjednici VZG-a i VZO-e,
- zapovjednici samostalnih DVD-a u JLS-a
Članak 7.
Brodsko-posavska županija dužna je odrediti pogodne lokacije i prostore, te izvršiti sve potrebne
predradnje (mogućnost žurnog instaliranja računalne opreme i drugih sredstava veze i komunikacijskih
jedinica) radi uspostave zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara
otvorenog prostora.
Odgovorne osobe državne uprave, lokalne uprave i samouprave koji se pozivaju za slučaj nastalih
događaja: (tablica br. 2.)
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TABLICA br. 2.
Funkcija
Župan
Zamjenik župana
Predsjednik županijske skupštine
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i poljoprivredu
MUP-Ravnateljstvo CZ PU CZ Osijek
Služba CZ Slavonski Brod
Gradonačelnik grada Slavonskog Broda
Gradonačelnik grada Nove Gradiške
Načelnik općine Bebrina
Načelnik općine Brodski Stupnik
Načelnik općine Bukovlje
Načelnik općine Cernik
Načelnik općine Davor
Načelnik općine Donji Andrijevci
Načelnik općine Dragalić
Načelnik općine Garčin
Načelnik općine Gornja Vrba
Načelnik općine Gornji Bogićevci
Načelnik opčine Gundinci
Načelnik općine Klakar
Načelnik općine Nova Kapela
Načelnik općine Okučani
Načelnik općine Oprisavci
Načelnik općine Oriovac
Načelnik općine Podcrkavlje
Načelnik općine Rešetari

ime i prezime
Danijel Marušić
Marko Šimić
Pero Ćosić
Željko Burazović

telefon / mob
216-200 099/217-5229
216-202 099/412-2220
216-202 098/263-342
216-232 099/218-2401

Pavo Baričić

416-703 091/112-1162

Mirko Duspara
Vinko Grgić
Ivan Brzić
Goran Jelinić
Davor Petrik
Vitomir Žakić
Đuro Anđelković
Vedran Gavran
Zvonimir Karlik
Mato Grgić
Ivan Vuleta
Pavo Klarić
Ilija Markotić
Tomislav Pendić
Ivan Šmit
Aca Vidaković
Pejo Kovačević
Antun Pavetić
Tomislav Trtanj
Zlatko Aga

Načelnik općine Sibinj
Načelnik općine Sikirevci
Načelnik općine Slavonski Šamac
Načelnik općine Stara Gradiška
Načelnik općine Staro Petrovo Selo
Načelnik općine Velika Kopanica
Načelnik općine Vrbje
Načelnica općine Vrpolje

Josip Pavić
Josip Nikolić
Branislav Milinović
Velimir Paušić
Nikola Denis
Ivan Meteš
Igor Jurišić
Ankica Zmaić

217-001
361-184
433-109,
427-137,427-554
461-118, 091/509-7041
369-050,
347-333, 098/439-526
471-084,471-223
376-236, 098/428-408
422-442, 098/263-173
457-055, 099/216-5707
375-056, 091/7848-456
487-008, 091/487-0083
226-127,
384-015, 098/263-629
371-025, 098/968-4009
227-501, 091/254-9814
431-036, 098/263-822
221-112, 099/736-9841
367-296,333-111,
099/353-6557
425-298, 099/201-0486
481-215
473-349, 091/473-1000
374-051, 091/546-6876
387-033,387-014
477-104
345-228
439-109, 098/467-827
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III. PLANSKO UKLJUČIVANJE SVIH SNAGA I RESURSA U INTERVENCIJE
SPAŠAVANJA I GAŠENJA POŽARA
Članak 8.
U gašenju požara otvorenog prostora koji prerasta u veliki požar složenog događaja na zahtjev
zapovjednika požarišta, a temeljem prosudbe nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika, upućuju
se dodatne vatrogasne snage.
Članak 9.
Odluka o angažiranju dodatnih snaga za gašenje požara može se donijeti samo onda, kad su sve
raspoložive protupožarne snage s područja jedinice lokalne samouprave nedostatne za uspješno gašenje,
ili su već angažirane na drugim požarištima.
Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je aktivirati sve vatrogasne postrojbe s područja županije.
Ukoliko angažirane snage gasitelja nisu dovoljne za gašenje požara, županijski vatrogasni zapovjednik
će, putem nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva zatražiti dodatnu pomoć.
Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same ugasiti požar, akciji gašenja požara na temelju zahtjeva
zapovjednika požarišta priključuju se postrojbe Civilne zaštite koje je Jedinica lokalne samouprave
osnovala, obučila i opremila sukladno Planu angažiranja.
Ukoliko pružena pomoć nije dovoljna, na traženje nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva,
glavni vatrogasni zapovjednik može, sukladno prosudbi, zapovjediti angažiranje svih raspoloživih
vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske i ostalih protupožarnih snaga.
Županije koje se oslanjaju na Brodsko – posavsku županiju (tablica br. 3.)

TABLICA br. 3.
Županija
Sisačko-moslavačka
Požeško-slavonska
Osječko-baranjska
Vukovarsko-srijemska

Županijski vatrogasni
zapovjednik
v.d. Mario Paluh
Marko Ašenbrener
Zdravko Cvenić
Zdenko Jukić

telefon
099/297-7908
034/241-452 099/202-2808
031/215-146 091/265-1253
032/413-332 098/936-3081

IV. SUSTAV PRIPRAVNOSTI I UKLJUČENJE POSTROJBI U GAŠENJU POŽARA
Članak 10.
Na osnovi procjene opasnosti od nastanka požara ili nekog drugog događaja zapovjednik vatrogasne
zajednice jedinice lokalne samouprave ili područne vatrogasne zajednice na temelju pisane zapovijedi
može proglasiti pripravnost vatrogasaca na području jedinice lokalne samouprave odnosno vatrogasne
zajednice područja.
Županijski vatrogasni zapovjednik na osnovi procjene opasnosti od nastanka požara ili nekog drugog
događaja, na temelju pisane zapovijedi, može proglasiti pripravnost na području cijele županije ili samo
na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave.
Glavni vatrogasni zapovjednik na osnovi procjene opasnosti od nastanka požara ili nekog drugog
događaja na temelju zapovijedi može proglasiti pripravnost vatrogasnih snaga na području jedne ili više
županija.
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Profesionalni vatrogasac izvan radnog vremena u vatrogasnoj postrojbi i dobrovoljni vatrogasac dužni
su odazvati se zapovijedi nadređenog vatrogasnog zapovjednika za pripravnost i/ili se u najkraćem
mogućem vremenu staviti na raspolaganje matičnoj vatrogasnoj postrojbi za obavljanje vatrogasne
intervencije.
U slučaju spriječenosti iz stavka 4. ovoga članka, profesionalni i dobrovoljni vatrogasac dužan je
opravdati svoj izostanak u roku od 24 sata od primitka poziva za pripravnost ili na vatrogasnu
intervenciju.

TABLICA br. 4.
SUSTAV ZAPOVIJEDANJA
VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO RH
GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK
Slavko Tucaković, univ.spec.oec. mob: 091/112 -1160
zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika
još nije imenovan
Ż
ŽUPANIJSKI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK
Stjepan Županić, dipl. ing. mob: 091/144-4503, 099/754-8622
Ż
ZAPOVJEDNICI I PREDSJEDNICI VZŽ / VZG / VZO / DVD
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Ż

00

01

02

ZAPOVJEDNIK
VZBPŽ
PREDSJEDNIK
ŽUPANIĆ STJEPAN
ŠULTER MILAN
mob: 091/144-4503, 099/754-8622
mob: 091/144-4505, 099/813-5188
VZG SLAVONSKI BROD
VULETA IVAN
KOKANOVIĆ ĐURO
mob: 099/216-5707
mob: 098/448-806
JVP GRADA SLAVONSKOG BRODA
VULETA IVAN
TONČEK MARIO (zamjenik
OP. DEŽ: 442-093
zapovjednika)
mob: 099/216-5707
mob: 098/894-415
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03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17
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VZG NOVA GRADIŠKA
ORLOVAC TOMISLAV
SIVONJIĆ PAVO
mob: 091/262-4609, 099/787-1028
mob: 091/262-4611
JVP NOVA GRADIŠKA
ORLOVAC TOMISLAV
PEJAKOVIĆ IVO (zamjenik zapovjednika)
mob: 091/262-4609, 099/787-1028
mob: 091/262-4602
VZO BEBRINA
STVORIĆ DAMIR
CRNAC MARIJAN
mob: 091/144-4606, 091/593-5901
mob: 099/599-6845
VZO BRODSKI STUPNIK
GUBIĆ DAMIR
GUBIĆ ANTO
mob: 098/855-918
mob: 098/563-075
VZO CERNIK
VALEŠIĆ MIRKO
SRŠEN ZDRAVKO
mob: 095/861-1262, 091/369-6194
mob: 091/506-5335
VZO DAVOR
SMOLIĆ MARIO
ANĐELKOVIĆ ĐURO
mob: 095/527-4432
mob: 098/439-526
VZO GARČIN
BIONDIĆ BOŽIDAR
IVANIŠIĆ MARKO
mob: 091/242-2032
mob: 095/853-5686
VZO NOVA KAPELA
TURČIN MIJO
PRPIĆ IVO
mob: 091/381-2965
mob: 091/792-4002
VZO OPRISAVCI
JAREDIĆ TOMISLAV
ĆURČIĆ DRAŽEN
mob: 091/797-2720
mob: 098/682-331
VZO ORIOVAC - DOM - TEL: 431-646
KRATOFIL DAGMAR
JOŠIĆ ANTUN
mob: 091/144-4507
mob: 098/172-2796
VZO REŠETARI
PRPIĆ IVAN
JUG ANTUN
mob: 098/850-154
mob: 091/144-4519
VZO SIBINJ
OSTOVIĆ DANIJEL
PUŠKARIĆ MARKO
mob: 098/961-7286
mob: 098/909-7820
VZO SIKIREVCI
ŽIVIĆ MARTIN
RADOVANOVIĆ ĐURO
mob: 091/144-4521
mob: 091/144-4571
VZO STARO PETROVO SELO
DAUTOVIĆ DARIO
POSPIŠIL ZLATKO
mob: 099/748-2765
mob: 099/213-1483
VZO VELIKA KOPANICA
ZEČEVIĆ PERICA
GLAVAČEVIĆ JOSIP
mob: 091/164-4708
mob: 091/761-4340
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VZO VRBJE
KONJEVIĆ BRANKO
GORAN KONJEVIĆ
mob: 091/508-6787
mob: 099/680-6316
VZO VRPOLJE
ČIVIĆ JOSIP
LUKAČEVIĆ ŽELJKO
mob: 091/144-4526
mob: 098/174-0675
DVD GUNDINCI ( OPĆINA GUNDINCI )
MRKOVIĆ MATO
KADIĆ IVAN
mob: 091/554-3786
mob: 091/530-4107
DVD GORNJI BOGIĆEVCI ( OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI )
KLARIĆ DOMINIK
SILADI IVAN
mob: 098/134-9449
mob: 098/935-8163
DVD DONJI ANDRIJEVCI ( OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI )
MARKOVAC DRAŽEN
ŠULTER MILAN
mob: 091/678-9789
mob: 091/144-4505, 099/813-5188
DVD DONJA BEBRINA ( OPĆINA KLAKAR )
BABOSELAC IVAN
ČIZMIĆ TOMISLAV
mob: 091/309-0618
mob: 097/682-2949
DVD DONJI VAROŠ ( OPĆINA STARA GRADIŠKA )
MORO MARIO
NEZIĆ IVICA
mob: 091/144-4533, 091/537-5262
mob: 091/200-3199
DVD DRAGALIĆ ( OPĆINA DRAGALIĆ )
ŠUPICA IGOR
BARTA VJEKOSLAV
mob: 099/212-2142
mob: 091/595-1735
DVD OKUČANI ( OPĆINA OKUČANI )
VUČKOVIĆ MILAN
MIJATOVIĆ MARIO
mob: 099/446-5110
mob: 091/552-4321
DVD SLAVONSKI ŠAMAC ( OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC )
VILAJTOVIĆ STIPO
SURATLIĆ JOSIP
mob: 091/473-4400, 091/144-4537
mob: 091/473-4410, 091/144-4588
DVD PODCRKAVLJE ( OPĆINA PODCRKAVLJE )
KOVAČEVIĆ MATO
TADIJANOVIĆ VLADO
mob: 099/217-7177
mob: 099/736-9842
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Kako se radi o uzbunjivanju odgovornih osoba (zapovjednika) u VZO-a i Dobrovoljnim vatrogasnim
društvima u ovoj tablici su dati podaci i za Predsjednike.
V. PRIORITETNA PODRUČJA U DJELOVANJU PROTUPOŽARNIH SNAGA
Članak 11.
Među prioritetna područja u djelovanju protupožarnih snaga u gašenju požara otvorenog prostora na
području Brodsko - posavske županije spadaju zaštićeni dijelovi prirode:
Ř park prirode «Lonjsko polje»
Ř posebni rezervati šumske vegetacije «Prašnik - prilog 1» i «Muški bunar - prilog 2»
Ř ornitološki rezervati «Jelas ribnjaci - prilog 3 » i „bara Dvorina - prilog 6“
Ř zaštićeni krajolici «Jelas polje - prilog 4» i «Gajna - prilog 5»
Ř pašnjak Iva – prilog 7
Kod intervencija objekata na prostoru Brodsko-posavske županije prioritet imaju urbana područjima s
prigradskim naseljima, a unutar njih objekti pravnih i fizičkih osoba koji su razvrstani u I i II kategoriju
ugroženosti od požara. (tablica br. 5, prilog - karta br. 8.)

TABLICA br. 5.
Grad - Općina
SLAVONSKI
BROD

Pravna osoba
SLAVONIJA DI, Sv. Lovre bb
INA d. d. PROPLIN, Kumičićeva 151
INA d. d., skladište derivata Bjeliš

ORIOVAC
Oriolik d. o. o.
NOVA GRADIŠKA KLAS d. d., Urije bb
Slavonijaradinost d. d.,(u stečaju)

Kat. ugroženosti
II a
II b
II b
II b
II b
II b
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VI. ODGOVORNE OSOBE ZA ZONU DJELOVANJA
MUP-RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE PODRUČNI URED CIVILNE
ZAŠTITE OSIJEK SLUŽBA CIVILNE ZAŽTITE SLAVONSKI BROD
Prezime i ime
Funkcija
Telefon
mobitel
Baričić Pavo
voditelj službe
416-703
091/112-1162
dežurni centar
112

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM
VRIJEDNOSTIMA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Prezime i ime
Funkcija
Telefon
mobitel
Vujčić Branimir
ravnatelj
409-042
099/379-8708
Pavičić Mario
v. stručni savjetnik
409-042
098/229-426

HRVATSKE ŽELJEZNICE – SLAVONSKI BROD
Prezime i ime
Funkcija
telefon
Zekušić Ivan
glav.ing.zašt.od požara 277-450
Rašić Mato
šef kolodvora
277-401
prometni ured

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Prezime i ime
Funkcija
Olivera Maglić
ravnateljica
Imrović Goran
zamjenik ravnatelja

mobitel
099/2654-766
098/217-700
098/983-1036

277-411

telefon
447-260
447-260

mobitel
099/5312-357
098/340-168

LUČKA KAPETANIJA– SLAVONSKI BROD Šetalište B. Radića 19 a
Prezime i ime
Funkcija
telefon
mobitel
Žakula Mladen
voditelj prometnog
446-655
098/981-3898
odjela
384-587
Švađumović Marinko zapovjednik broda
446-655
098/937-9010

HEP ODS D.O.O. – ELEKTRASLAVONSKI BROD
(grad i općine bivše skupštine općine S. Brod)
Prezime i ime
Funkcija
telefon
Balašević Branka
direktorica
215-100
dipl.oec.
DUC dispečerski centar 415-243
Kovačević Mato
voditelj službe za
215-535
vođenje pogona
Rakić Dean
Referent ZNR i ZOP
215-540

mobitel
091/215-0203

099/217-7177
099/271-9380
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HEP ODS D.O.O. – ELEKTRA VINKOVCI
(općine Gundinci, Sikirevci i Sl. Šamac)
Prezime i ime
Funkcija
Čavlović Vladimir
direktor
dipl.ing.el.
dispečerski centar DUC
Dejanović Alen
voditelj Službe za
dipl.ing.el.
terenske aktivnosti
Alduk Marko
referent ZNR i ZOP
dipl.ing.sig.

Broj: 16

telefon
032/216-142

mobitel
098/404-074

032/216-177
032/216-170

098/348-169

032/216-241

099/546-5722

PLIN PROJEKT D.O.O. NOVA GRADIŠKA
Prezime i ime
Funkcija
telefon
Prpić Tomislav
voditelj tima
361-999
dežurni
361-999

BROD -PLIN D.O.O. Tome Skalice 4 SL. BROD
Prezime i ime
Funkcija
telefon
Bukvić Dalibor
direktor
405-702
centrala
405-700
Živić Zoran
voditelj distribucije
453-166
prirodnog plina
Dežurni telefon za
intervencije

MATO FURNIR D.O.O. Oprisavci bb, 35213 OPRISAVCI
Prezime i ime
Funkcija
telefon
Vladić Mato
vlasnik – član uprave
215-750
Stoić Sandra
referent za PPZ
215-750

mobitel
098/453-135
080/200-225

mobitel
098/730-740
099/225-5885
099/205-7000

mobitel
091/230-2300
091/227-1008

CHROMOS SVJETLOST D.O.O. Ul. Mijata Stojanovića 13 LUŽANI
Prezime i ime
Funkcija
telefon
mobitel
Miroslav Maričić
Savjetnik za sigurnost
213-800
098/467-803
Željka Buzov
Tehnički direktor
213-800
098/340-700

AERO-KLUB «BROD» p. p. 113 Sl. Brod
Prezime i ime
Funkcija
Bartek Domagoj
predsjednik kluba
Čizmić Mato
tajnik kluba

telefon
250-262 RM
250-262

mobitel
091/611-1055
091/504-1955

Broj: 16
VODOVOD Sl. Brod
Prezime i ime
Aščić Stjepan
Kovačević Danijel
Odobašić Tomislav
Dumenčić Domagoj
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Funkcija
direktor
voditelj sektora
zaštita na radu
voditelj crpljenja,
prerade i distribucije
dispečer

telefon
405-730
405-730
405-730
405-730
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mobitel
099/273-1053
098/295-486
099/311-3846
099/275-0307

250-090

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE Nova Gradiška
Prezime i ime
Funkcija
telefon
Davor Rukavina
direktor
Matej Severović
zamjenik direktora
Saša Oršulić
voditelj održavanja
vodoopskrbe

mobitel
098/409-100
098/910-3712
091/361-0083

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NOVA GRADIŠKA – popis odgovornih osoba za
šumske požare
Prezime i ime
Funkcija
telefon
mobitel
Đanić Matija
kontakt osoba za
212-922
098/162-6597
raspolaganje teškom
mehanizacijom
Bogunović Željko
upravitelj šumarije
408-597
098/349-676
Okučani
Szabo Krunoslav
upravitelj šumarije Stara 415-128
098/447-417
Gradiška
369-017 privatni
Pečnjak Davorin
upravitelj šumarije Nova 333-460
098/447-441
Gradiška
Bukarica Siniša
upravitelj šumarije Nova 384-026
098/447-330
Kapela
Bubanj Jasna
upraviteljica šumarije
431-005
098/447-515
Oriovac
Pinjuh Dejan
upravitelj šumarije
214-001
098/439-487
Slavonski Brod
258-676 privatni
Zvirotić Dražen
upravitelj šumarije
405-180
099/685-6888
Trnjani
405-181
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POPIS RASPOLOŽIVE TEŠKE (GRAĐEVINSKE) MEHANIZACIJE – radna jedinica
mehanizacija, transport i građevinarstvo Slavonski Brod
Vrsta mehanizacije
Buldozer New Holland
D-180
Bager Doosan DX 300
Utovarivač Caterpillar
950H
Kamion kiper Iveco
Trakker
Rovokopač/kombinirka
JCB 4CX

Prezime i ime
Stjepan Vuković

Funkcija
strojar

mobitel
099/812-5130

Dalibor Kipšić
Matija Pohl

strojar
strojar

098/960-4163
099/317-8246

Zlatko Didović

vozač

098/273-402

Miroslav Galović

strojar

091/582-2685

VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno prosudbi ugroženosti od požara, a na
temelju svojih planova intervencija, dužne su na svom području utvrditi pravne osobe, koje u obavljanju
redovite djelatnosti mogu pridonijeti uspješnom izvršavanju intervencije i poticati ostvarivanje suradnje.
Članak 13.
Županijski zapovjednik zatražit će od vatrogasnog operativnog centra Hrvatske vatrogasne zajednice
uključivanje zračnih snaga s konkretnim potrebama (aviona za gašenje, helikoptera za gašenje ili za
prijevoz vatrogasaca) kada ocijeni da se raspoloživim zemaljskim snagama, vatrogasnim
organizacijama, vatrogasnim postrojbama i vatrogascima nije moguće uspješno sanirati nastali događaj
na temelju članka 88. točke 4., 5. i 6. Zakona o Vatrogastvu („Narodne Novine“ broj 125/19).
Članak 14.
Ovlašćuje se zapovjednik VZŽ-e za donošenje uputa o provedbi ovog Plana, u granicama ovlasti
utvrđenih Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 125/19) i Programa Vlade RH.
Članak 15.
Ovaj Plan je sastavni dio Plana rada Stožera civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva Brodskoposavske županije vezano za pripremu protupožarne sezone za 2021. godinu koji donosi župan
Članak 16.
Ovaj Plan stupa na snagu (osmog dana ili dana) od dana objave u „Službenom vjesniku“ Brodskoposavske županije.
KLASA: 245-02/22-01/02
URBROJ: 2178-04-01/02-22-01
Slavonski Brod, 29. travnja 2022.
ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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ostali akti:

92.
Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Brodsko-posavske županije OIB:
27400987949, u postupku izvlaštenja nekretnina u k.o. Glogovica temeljem članka 34. Zakona o općem
upravnom postupku („Narodne Novine“ br. 47/09 i 110/21) d o n o s i
ZAKLJUČAK
o imenovanju privremenog zastupnika
1. Stuparić Stjepanu iz Slavonskog Broda te Stuparić Vladi, Zemun, Tošin bunar br. 57 imenuje se
privremni zastupnik u osobi Tomislava Džepine, odvjetnika iz slavonskog Broda.
2. Privremeni zastupnik zastupat će nedostupne Stuparić Stjepana iz Slavonskog Broda te Stuparić
Vladu, Zemun, Tošin bunar br. 57 suvlasnike na k.č.br. 811 k.o. Glogovica te k.č.br. 887/1 k.o. Glogovica
u postupku izvlaštenja koji se vodi pred ovim tijelom pod KLASOM: UP/I-943-04/22-01/05 dok se iste
ne jave u postupak.
Obrazloženje
Hrvatske vode podnijele su zahtjev za izvlaštenjem k.č.br. 811 i k.č.br. 887/1 k.o. Glogovica 31. siječnja
2022. godine, nakon što su prethodno pokušale sa Stuparić Stjepanom iz Slavonskog Broda te Stuparić
Vladom, Zemun, Tošin bunar br. 57, upisanim u zemljišnim knjigama kao suvlasnicima predmetnih
čestica sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade sporazumno riješiti imovinskopravne
odnose na nekretninama.
Poziv na sklapanje nagodbe je ostao neuspješan uz naznaku da je Stuparić Vlado nepoznat na adresi
navedenoj u grunotvnici dok za Stuparić Stjepana korisnik izvlaštenja ne raspolaže sa adresom kao što
niti ovo tijelo ne može doći do iste.
Budući da, sukladno gore navedenom nije moguće doći do suvlasnika predmetnih čestica te ih
obavijestiti o postupku izvlaštenja a uzimajući u obzir da je postupak izvlaštenja hitan postupilo se kao u
izreci ovog zaključka temeljem čl. 34. Zakona o općem upravnom.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Temeljem članka 77.st.5. Zakona o općem upravnom postupku protiv ovog zaključka nije dopuštena
posebna žalba već se isti može pobijati žalbom protiv rješenja kojim je odlučeno o upravnoj stvari.
REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opću upravu i
imovinsko-pravne poslove
KLASA: UP/I-943-04/22-01/05
URBROJ: 2178/1-02-02/1-22-2
Slav. Brod, 6. svibnja 2022.
VODITELJ ODSJEKA
Leo-Mario Pavić dipl.iur., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 1722

Broj: 16

OPĆINA KLAKAR

Članak 2.

21.
Na temelju članka 24. Statuta općine Klakar
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br.29/2021 Općinsko vijeće općine Klakar na
svojoj 10. sjednici održanoj dana 5. svibnja
2022.g. donosi

Sukladno odredbama Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 29/2021) u člancima 46. — 60.
predviđena je fakultativna mogućnost osnivanja
mjesnih odbora za područna naselja navedena u
č1. 2. Statuta.

ODLUKU

Članak 3.

o ukidanju vijeća mjesnih odbora na
području općine Klakar

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

Članak 1.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLAKAR

Sukladno članku 24. Statuta općine
Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 29/2021) općinsko vijeće općine
Klakar ukida vijeće mjesnih odbora na području
općine Klakar.

KLASA:021-05/22-02/20
URBROJ:2178/07-02-22-1
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivica Lucić, v.r.
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OPĆINA
VELIKA KOPANICA

16.
Temeljem članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15),
članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („Narodne novine“ br. 24/13,
102/17 i 01/20) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko – posavske
županije“ br. 4/20), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 11.
svibnja 2022.g., donosi
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna općine Velika Kopanica
za razdoblje 1.1. – 31.12.2021. godine
OPĆI DIO
I
Godišnjim obračunom proračuna općine Velika Kopanica za razdoblje 1.1.-31.12.2021. godine
utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 14.644.999,80 kn.
II
Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama proračuna za 1.1.-31.12.2021. godine izvršeni su u
ukupnom iznosu od 16.209.139,89 kn.
III
Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje nam manjak
prihoda:
Ostvareni prihodi i primici ……………………..…...........14.644.999,80 kn
Izvršeni rashodi i izdaci ………………………...........……16.209.139,89 kn
Manjak prihoda u razdoblju 1.1.-31.12..202.g…..............-.1.564.140,09 kn
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Ukupni manjak prihoda i primitaka iznosi:
Višak prihoda iz 2020.g. (nakon korekcije u 2021.g.)….………........820.204,34 kn
Manjak prihoda u razdoblju 1.1.- 31.12..2021.g….................…...-1.564.140,09 kn
Ukupni manjak prihoda …….........…………….................................-743.935,75 kn
IV
Stanje žiro-računa na dan 1.1.2021.godine bilo je 1.446.845,85 kn, a na dan 31.12.2021. godine
140.607,72 kn.
V
Blagajničkog poslovanja, odnosno poslovanja gotovim novcem u 2021.g. nije bilo.
VI
Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2021.g. iznosi 8.000,00 Kn.
VII
-

-

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2021.g. - 999.264,55 kn, a sastoji se od:
Potraživanja za predujmove………………………….…………….2.922,31 kn
Ostala nespomenuta potraživanja(dobavljači)…..…..………….....22.958,13 kn
Ostala potraživanja…….………….......……………………....……3.872,80 kn
potraživanja za općinske poreze…………........…….……...…......65.218,71 kn
potraživanja za komunalnu naknadu………………...……..…....655.902,13 kn
potraživanja od danih koncesija…………….…..............................1.278,33 kn
potraživanja od koncesije-dimnjačar……………....…..………….10.136,61 kn
potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. države………....…. .92.687,54 kn
komunalni doprinos……………………………….....………...…..1.647,92 kn
potraživanja za naknadu za uređenje voda-NUV…………..…...125.545,00 kn
potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine:
HPB Zagreb; RN 68/21, od 27.12.2021.g……….….....................…..500,00 kn
BOSO – RN 53/21, od 29.10.2021..g………………..……………..2.500,00 kn
BOSO- RN 60/21, od 26.11.2021..g…………………...……..…...2.500,00 kn
BOSO- RN 67/21, od 27.12.2021.g……………………...…......….2.500,00 kn
potraživanja za naknade od nefinancijske imovine
HT Zagreb; RN 65/21, od 27.12.2021.g..…………........…….........2.254,61 kn
HT Zagreb; RN 66/21, od 27.12.2021.g..…………..….......…...........380,00 kn
potraživanja za stambene objekte(Grad SB)……………….....……..492,06 kn
ostala potraživanja(otplata Andrija Martinović)……….......…..…..4.650,00 kn
VIII

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2021.godine u ukupnom iznosu od 3.719.182,03 kn, a odnose se
na obveze prema:
-obveze prema dobavljačima(popis u prilogu)……….....……….……753.642,39 kn
-obveze za zaposlene (plaće 12/2021)…….……………...………….…97.969,94 kn
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-obveze za jamčevine…………………………………….........……….62.398,62 kn
-obveze povrata sredstava HZZ u………………………..........…………..281,76 kn
-obveze povrata HZZO-u……………………………………………...……..4,00 kn
-saldo obveze namirenja salda-Državni proračun RH- za povrate poreza na dohodak po godišnjoj
prijavi 2020.g. .......................................................................................304.885,32 kn
-saldo kratkoročnog zajma prema HPB d.d……………....................2.500.000,00 kn.
IX
Stanje evidencija danih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja na dan 31.12.2021.g.:
-ukupno izdane bjanko zadužnice na dan 31.12.2021.. iznose 1.640.000,00 kn
-ukupno primljene bjanko zadužnice na dan 31.12.2021. iznose 935.636,93 kn.
X
Izvršenje proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka Rekapitulacije
usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna općine
Velika Kopanica za razdoblje 1.1. do 31.12.2021.g.
POSEBNI DIO
XI
Posebni dio izvješća o izvršenju proračuna općine Velika Kopanica sadrži rashode izvršene po
korisnicima i nositeljima sredstava po osnovnim i potanjim namjenama.
XII
Godišnji obračun proračuna, zajedno s usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka stupaju na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/15
URBROJ: 2178-12-03-22-01
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE VELIKA KOPANICA
ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2021.G.
A. RAČUN PRIHODA
I RASHODA

PLAN 2021.G.

IZVRŠENJE
1.1.-31.12..2021.g.

6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD NEFIN ANC.
IMOVINE

14.756.173,17

11.830.910,79

23.000,00

9.203,69

3 RASHODI

7.193.673,37

6.221.406,62

4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE .IMOVINE

11.107.326,63

9.987.733,27

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

-3.521.826,83

-4.369.025,41

2.703.000,00

2.804.885,32

--

--

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
5 IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA
NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE
--C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
9 VLASTITI IZVORIvišak/manjak prihoda /preneseni
VIŠAK/MANJAK +NETO
ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETH. GODINE

818.826,83

-1.564.140,09

---

820.204,34
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17.
Temeljem članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
(„Narodne novine“ br.124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 4/20 i 11/21), Općinsko vijeće općine Velika
Kopanica na svojoj 9. sjednici održanoj 11. svibnja 2022.g., donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja općine Velika Kopanica
na dan 31.12.2021. godine
I.

·
·
·

Manjak prihoda na dan 31.12.2021.g. u ukupnom iznosu od -743.935,75 kn odnosi se na:
Višak prihoda poslovanja 3.219.701,21kn
Manjak prihoda od nefinancijske imovine- - 6.768.522,28 kn
Višak prihoda od financijske imovine- 2.804.885,32

Višak prihoda poslovanja ćemo koristiti za pokriće dijela manjka od nefinancijske imovine, i nakon
pokrića, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznositi će -2.222.506,01 kn.
Nakon raspodjele,odnosno pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine, ukupni manjak
prihoda u iznosu do -743.935,75 kn, prema izvorima odnosi se na:
· Manjak prihoda poslovanja –izvor opći prihodi i primici; -1.251.815,07 kn
· Manjak prihoda poslovanja – izvor EU:- 74.499,99 kn
· Manjak prihoda od nefinancijske imovine-izvor EU : -.2.222.506,01
· Višak prihoda od financijske imovine- izvor namjenski primici od zaduživanja: 2.804.885,32 kn
Manjak prihoda iz ove Odluke rasporedit će se u Proračun općine Velika Kopanica za 2022. godini
pri prvim Izmjenama i dopunama Proračuna općine Velika Kopanica za 2022. godinu.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/15
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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18.
Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i
32/20) i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
4/20 i 11/21 ), načelnik općine Velika Kopanica dana 2.svibnja 2022. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
na području općine Velika Kopanica u 2021. godini
I.

Opće odredbe

Članak 1.
Program građenja komunalne infrastrukture na području općine Velika Kopanica u 2021. godini (u
daljnjem tekstu: Program) donesen je vodeći računa o troškovima građenja komunalne infrastrukture te
financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja. Također se
izradio i donio u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog
prostornim planom i planom razvojnih programa.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Članak 2.
Komunalna infrastruktura u smislu Programa građenja komunalne infrastrukture su:
nerazvrstane ceste;
javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - trgovi, pločnici, javni
prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici,
podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste ili druge ceste.
U smislu ovog Programa to su pješačke staze i trg.
javna parkirališta – uređene javne površine koje služe parkiranju motornih vozila i/ili drugih
cestovnih vozila s pripadajućom opremom;
javne zelene površine - parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna
stabla. dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene
površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste;
građevine i uređaji javne namjene – nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci,
vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara,
zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine,
uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja. U smislu ovog programa to su objekti javne
namjene u vlasništvu općine (društveni domovi, vatrogasni domovi);
javna rasvjeta - građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina
na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih
parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog
društvenog značaja u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ;
groblja i krematoriji na grobljima - ograđeni prostori zemljišta na kojemu se nalaze grobna mjesta,
prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija,
dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima),
pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o
grobljima;
ostale građevine javne namjene – u smislu ovog Programa to su vodovodna mreža, kanalizacija i
plinovod.
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Članak 3.
Pod građenjem komunalne infrastrukture se podrazumijeva:
1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture;
2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i
radove na sanaciji tog zemljišta;
3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za
građenje i uporabu komunalne infrastrukture;
4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevine.
Članak 4.
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu Programom su bile određene:
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 ukloniti;
6. druga pitanja određena ovim Zakonom i posebnim zakonima.
Nije planirano graditi građevine komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova
građevinskog područja - sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja
određen prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura, građevine koje
će se graditi izvan građevinskog područja i uklanjanje građevina komunalne infrastrukture.
Članak 5.
Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:
1.

zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura

2.

uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada

3.

sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.), uključujući i zemljišta
koja je jedinica lokalne samouprave stavila na raspolaganje

4.

izrade projekata i druge dokumentacije

5.

ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture

6.

građenja i provedbe stručnog nadzora građenja komunalne infrastrukture

7.

evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.

II. Građevine komunalne infrastrukture koje su se gradile u uređenim dijelovima građevinskog
područja
Članak 6.
Građena je komunalna infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja kako slijedi:
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Plan
(kn)

Građevine komunalne infrastrukture
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Izvršenje
(kn)

Izvori
financiranja

Nerazvrstane ceste
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Izgradnja ceste u Ulici Gorjanci

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
ceste u Ulici Vladimira Nazora
Izgradnja ceste u ulici Lađanik - Ćavatovo, Velika
Kopanica

2.500.000,00
200.000,00

2.099.294,90
200.000,00

100.000,00

41.250,00

215.000,00

214.877,50

Javne prometne površine kojima nije dopušten promet motornih vozila
Izgradnja pješačkog mosta u naselju Beravci
170.000,00
163.981,91

Sadnja drvoreda
Beravcima

Javne zelene površine
– višegodišnjeg nasada u
65.000,00

60.409,80

Ostali građevinski objekti-bunar
10.000,00
Građevine i uređaji javne namjene
Izgradnja mjesnog doma u naselju Kupina, 1. faza
900.000,00

9.375,00

812.949,12

Kupnja stare škole u Beravcima i geodetske usluge
100.000,00
Javna rasvjeta
Izgradnja javne rasvjete u naselju Beravci
50.000,00
Izgradnja javne rasvjete u ulici Gorjanci, Velika
Kopanica

74.500,00

44.816,32

500.000,00

467.973,25

150.000,00

149.835,00

13 - opći
prihodi i
primici
52- kapitalne
pomoći
13 - opći
prihodi i
primici
13 - opći
prihodi i
primici
44 – namjenski
prihodi

13- opći
prihodi i
primici
51- tekuće
pomoći
13- opći
prihodi i
primici
13- opći
prihodi i
primici
13- opći
prihodi i
primici
13- opći
prihodi i
primici
52- kapitalne
pomoći

Groblja i krematoriji na grobljima
11.

12.

Mrtvačnica Mala Kopanica

13-opći prihodi
i primici
100.000,00

64.687,50

50.000,00
4.422.505,45

18.555,15

Mrtvačnica Divoševci(dug nadzor)
Ukupno:

51- tekuće
pomoći
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III. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale i način
rekonstrukcije
Članak 7.
Rekonstruirane su građevine komunalne infrastrukture na način da se obnove, poboljšaju i stave u punu
funkciju kako slijedi:
RB.
1.

2.

3.

Građevine komunalne infrastrukture

Plan
(kn)

Izvršenje
(kn)

Nerazvrstane ceste
Rekonstrukcija šumskih puteva u šumsku cestu
5.000.000,00
4.782.678,31
Javne prometne površine kojima nije dopušten promet motornih vozila
Rekonstrukcija pješačkih staza u naseljima Velika
Kopanica – Mala Kopanica - Beravci
10.000,00
7.500,00
Građevine i uređaji javne namjene
Rekonstrukcija društvenog doma u Velikoj
Kopanici
300.000,00

300.000,00

400.000,00
4.
5.

Rekonstrukcija krova na zgradi NK Mladosti u
Divoševcima
Dodatna ulaganja u ostale građevine –lovački dom
V. Kopanica, zgrada NK Kupina, zgrada NK
Beravci
Ukupno:

289.891,75

10.000,00

8.052,20

Izvori
financiranja
59 –sredstva
EU
13- opći
prihodi i
primici
52- kapitalne
pomoći
13 - opći
prihodi i
primici
44- namjenski
prihodi

51- tekuće
50.383,38
pomoći
5.438.505,64 kn

100.126,63

UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:
9.861.011,09 kn
IV. Završne odredbe
Članak 21.
Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika
Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/6
URBROJ: 2178-12-01-22-01
Velika Kopanica, 2. svibnja 2022.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r

Broj: 16
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19.
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na
području općine Velika Kopanica u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Velika
Kopanica za 2021. godinu.
II.
Tekst Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Velika
Kopanica za 2019. godinu je sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/6
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022.g
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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Broj: 16

20.
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i
32/20) i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
4/20 i 11/21), načelnik općine Velika Kopanica dana 2.svibnja 2022. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Velika Kopanica u 2020. godini
I. Uvodne odredbe
Članak 1.
Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Velika Kopanica u 2021. godini (u
danjem tekstu: Program) donesen je u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima
financiranja.
Članak 2.
1.
2.

Programom se određuju:
opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po
djelatnostima;
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 3.
Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture u smislu
Programa održavanja komunalne infrastrukture su:
1. održavanje nerazvrstanih cesta;
2. održavanje javnih zelenih površina;
3. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene;
4. održavanje groblja i krematorija unutar groblja;
5. održavanje čistoće javnih površina;
6. održavanje javne rasvjete.
II. Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 4.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom
cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući svu opremu, uređaje, instalacije, sa svrhom
održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i prometne sigurnosti na njima (redovito
održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i
cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima
kojima je uređeno održavanje cesta.
Članak 5.
Izvršeno je održavanje nerazvrstanih cesta:

Broj: 16
RB.
1.
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Plan
(kn)

Opis održavanja
Nasipanje kamenom neasfaltiranih
nerazvrstanih cesta - usluga tek. i inv.
održavanja
Održavanje kanalske mreže - izumljivanje
kanala uz nerazvrstane ceste
Komunalne usluge-vodna naknada

2.
3.

Izvršenje
(kn)

500.000,00
20.000,00

Ukupno:
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365.451,56

Namjenski prihodi44
Namjenski prihodi44
Namjenski prihodi44

3.500,00

10.000,00
375.782,96

Izvori financiranja

6.831,40

III. Održavanje javnih zelenih površina
Članak 6.
Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje
biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmalja i
drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna
zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.
Članak 7.
Izvršeno je održavanje javnih zelenih površina:
RB.
1.

Plan
(kn)

Opis održavanja

4.

Potrošni materijal za košenje (silik, ulje, remenje)materijal i dijelovi
Održavanje kosilica i trimera za košnju-usl. tek.
održavanja
Gorivo za trimere, kosilice, komunalni stroj,
kamiončiće, kombi-energija
Zaštitna odjeća i obuća

5.

Ostala oprema za održavanje

2.
3.

Ukupno:

Izvršenje
(kn)

20.000,00

6.913,24

160.000,00

141.730,35

65.000,00

51.458,17

5.000,00

92,64

70.000,00
255.543,15

55.348,75

Izvori
financiranja
Namjenski
prihodi -44
Namjenski
prihodi -44
Opći prihodi i
primici-13
Opći prihodi i
primici-13
Opći prihodi i
primici-13

IV. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
Članak 8.
Pod održavanjem građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijeva se održavanje,
popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. U smislu Programa održavanja komunalne
infrastrukture riječ je o održavanju objekta javne namjene u vlasništvu općine (društveni domovi,
vatrogasni domovi).
Članak 9.
Izvršeno je održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene:
RB.
1.

Opis održavanja
Potrošni materijal za održavanje i čišćenje objekata
javne namjene
Ukupno:

Plan
(kn)
45.000,00
38.919,75

Izvršenje
(kn)
38.919,75

Izvori
financiranja
Namjenski
prihodi-44
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Broj: 16

V. Održavanje groblja i krematorija unutar groblja
Članak 10.
Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada
za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.
Članak 11.
Održavanje groblja i krematorija unutar groblja održavali su djelatnici komunalnog pogona.
RB.

Plan
(kn)

Opis održavanja

1.

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

2.

Košenje groblja na području općine - usluge tekućeg
održavanja
Ukupno:

Izvršenje
(kn)

10.000,00

2.978,55

10.000,00
4.178,55

1.200,00

Izvori
financiranja
Namjenski
prihodi-44
Namjenski
prihodi-44

VI. Održavanje čistoće javnih površina
Članak 12.
Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim
javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao
i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu
površinu ili zemljište u vlasništvu općine.
Članak 13.
Čistoću javnih površina održavali su djelatnici komunalnog pogona te tijekom trajanja projekta –
Programa javnog rada, radnici zaposleni na projektu. Sredstva za rad (rukavice i vreće za otpad) su
osiguran s potrošnim materijalom korištenim za održavanje građevina, uređaja i predmeta javne nabave.
RB.
1.

Plan
(kn)

Opis održavanja

Izvršenje
(kn)

Zbrinjavanje animalnog otpada –komunalne usluge
Ukupno:

50.000,00
43.483,69

43.483,69

Izvori
financiranja
Opći prihodi i
primici-13

VII. Održavanje javne rasvjete
Članak 14.
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete,
uključujući podmirenje troškova električne energije, za rasvjetljenje površina javne namjene.
Članak 15.
Izvršeno je održavanje javne rasvjete:
RB.

Opis održavanja

1.

Električna energija za javnu rasvjetu

2.

Radovi na održavanju javne rasvjete- usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
Ukupno:

Plan
(kn)
270.000,00
100.000,00
334.161,10

Izvršenje
(kn)
242.164,60

91.966,50

Izvori
financiranja
Namjenski
prihodi-44
Opći prihodi i
primici-13

Broj: 16
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VII. Završne odredbe
Članak 16.
Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika
Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/7
URBROJ: 2178-12-01-22-01
Velika Kopanica, 2. svibnja 2022.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

21.
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području općine Velika Kopanica u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Velika
Kopanica za 2021. godinu.
II.
Tekst Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Velika
Kopanica za 2021. godinu je sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/7
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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Broj: 16

22.
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) i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 4/20 i 11/21), načelnik općine Velika Kopanica dana 2. svibnja 2022.
godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području općine Velika Kopanica u 2021. godini
Članak 1.
Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u Proračunu
općine Velika Kopanica za 2021. u iznosu od 50.000,00 kuna.
Izvršenje je ostvareno u iznosu od 3.772,25 kn.
Članak 2.
Sredstva ostvarena od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrade u prostoru se
namjenski koriste na izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i
sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te poboljšanje infrastrukturno nedovoljno
opremljenih i/ili neopremljenih naselja.
Planirana sredstva koristila su se za poboljšanje infrastrukturom nedovoljno opremljenih naselja –
izgradnje mosta u Beravcima. Vrijednost tog ulaganja je 163.981,91 kn.
Članak 3.
Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika
Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/8
URBROJ: 2178-12-01-22-01
Velika Kopanica, 2. svibnja 2022.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

Broj: 16
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23.
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru na području
općine Velika Kopanica u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Općini Velika Kopanica za 2021. godinu.
II.
Tekst Izvješće o izvršenju Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Općini Velika Kopanica za 2021. godinu je sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/8
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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Broj: 16

24.
Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18,
115/18 i 98/19) i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/20 i 11/21), načelnik općine Velika Kopanica dana 10.3.2021. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području općine Velike Kopanica u 2021. godini
Članak 1.
Ovim Programom je bilo propisano korištenje sredstava iz Općinskog proračuna za 2021. godinu
ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje
izravnom pogodbom, koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Velika Kopanica.
Članak 2.
Sredstava su se koristila za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje
imovinsko-pravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje
zemljišno knjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, za podmirenje dijela
stvarnih troškova u vezi s provedbom ovog Zakona, za program razminiranja zemljišta, program
uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i
akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, za troškove
održavanja sustava za navodnjavanje, za program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke
raznolikosti i za program sufinanciranja aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata
neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja i druge poticajne mjere za
unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture.
Članak 3.
Prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ostvareni su u
Proračunu općine Velika Kopanica za 2021. godinu kako slijedi:
RB. Vrsta prihoda
Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta i
1.
privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta
2.
Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta
Ukupno izvršenje:

Plan 2021. (kn)
1.000.000,00

Izvršenje 2021. (kn)
843.445,45

11.000,00

3.575,00

847.020,45

Članak 4.
Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke vršilo se na način da su se sredstva ostvarena
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem udružila s ostalim sredstvima koji su prihod općine Velika
Kopanica te su trošena po planiranim pozicijama.

Broj: 16
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Članak 5.
Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika
Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/9
URBROJ: 2178-12-01-22-01
Velika Kopanica, 2. svibnja 2022.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

25.

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području općine Velike Kopanica u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Velika Kopanica u
2021. godini.
II.
Tekst Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih raspolaganjem
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Velika Kopanica u
2021. godini je sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/9
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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Broj: 16

26.
Na temelju članka 25. stavka 9. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18,
115/18 i 98/19) i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/20 i 11/21), načelnik općine Velika Kopanica dana 3. svibnja 2022. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programu korištenja sredstava ostvarenih od promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Velika Kopanica u 2021. godini
Članak 1.
Ovim Programom propisano je korištenje sredstava iz Općinskog proračuna za 2021. godinu
ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta.
Članak 2.
U 2021. godini planirani su prihodi od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u
iznosu od 6.000,00 kn.
Izvršenje je ostvareno u iznosu od 5.319,78 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristila su se isključivo namjenski za okrupnjavanje,
navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.
Članak 4.
Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika
Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-06/22-01/10
URBROJ: 2178-12-01-22-01
Velika Kopanica, 2. svibnja 2022.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

Broj: 16
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27.
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programu korištenja sredstava ostvarenih od promjene
namjene poljoprivrednog zemljišta na području
općine Velika Kopanica u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta na području općine Velika Kopanica u 2021. godini.
II.
Tekst Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene
poljoprivrednog zemljišta na području općine Velika Kopanica u 2021. godini je sastavni dio ovog
Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/10
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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Broj: 16

28.
Na temelju članka 69. stavak Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18 i 98/19) i
članka 48. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/20 i
11/21), načelnik općine Velika Kopanica dana 2. svibnja 2022. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa
na području općine Velika Kopanica u 2021. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđeni su visina prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate
šumskog doprinosa u Proračun općine Velika Kopanica u 2021. godini.
Članak 2.
U 2021. godini planirani su prihodi od šumskog doprinosa u iznosu od 50.000,00 kn.
Izvršenje je ostvareno u iznosu od 14.197,05 kn.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristila su se namjenski za financiranje i održavanje
komunalne infrastrukture općine Velika Kopanica.
Članak 4.
Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika
Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/11
URBROJ: 2178-12-01-22-01
Velika Kopanica, 2. svibnja 2022.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

Broj: 16
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29.
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog
doprinosa na području općine Velika Kopanica u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa na
području općine Velika Kopanica u 2021. godini.
II.
Tekst Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa na
području općine Velika Kopanica u 2021. godini je sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/11
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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30.
Na temelju članka 48. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 4/20 i 11/21), a u skladu s člankom 4., 41., 42., 43. i 44. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne
novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) načelnik općine Velika Kopanica dana
2.svibnja 2021. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa socijalne skrbi na području
općine Velika Kopanica za 2021. godine
Članak 1.
Ovim Programom se odredio način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnika
socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje tog prava te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti
socijalne skrbi. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom proračunu za
potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva kojima osiguravaju pomoć za podmirenje troškova stanovanja,
kao i za ostvarivanje prava utvrđenih propisima u većem opsegu te za pružanje i drugih vrsta pomoći.
1. Pomoć obiteljima i samcima
R.B.
1.

2.
3.
4.

Oblik socijalne pomoći Plan za 2020.g.
Pomoć obiteljima i kućanstvima
Pomoć obiteljima i kućanstvima u vidu jednokratne novčane
pomoći će se odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a
visina će se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim
okolnostima te posebnim uvjetima i okolnostima u kojima živi
podnositelj zahtje va. Općinski načelnik odlučuje o realizaciji
pojedinačnih zahtjeva.
Pomoć obiteljima za ogrjev
Ostale kapitalne donacije građenima i kućanstvima
-priključci na komunalnu infrastrukturu (HRVI)i ostali
Demografske mjere
Pomoć mladim obiteljima oko rješavanja stambenog pitanja
Pomoć obiteljima za novorođenčad- Pomoć obiteljima za
novorođeno dijete s prebivalištem na području općine Velika
Kopanica.
UKUPNO izvršeno:

Plan
(kn)

50.000,00

Izvršenje
(kn)

42.000,00

16.000,00

15.750,00

60.000,00

10.403,23

230.000,00

210.000,00

160.000,00

126.000,00

404.153,23

Broj: 16
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2. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija
Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu za 2020. godinu u skladu s
mogućnostima općine, putem transfera doznačivao je sredstva za rad Udruga.
R.B.

Sufinanciranje udruga i hum. organizacija Plan za
2020.g.

1.

Crveni križ – redovna djelatnost

2.

Pomoć vjerskim zajednicama
- tekuće
- kapitalne
UKUPNO izvršeno:

Plan

Izvršenje
(kn)

(kn)

44.500,00

44.367,10

50.000,00
40.000,00
134.367,10

50.000,00
40.000,00

Članak 2.
Za Program socijalne skrbi u Proračunu općine Velika Kopanica za 2021. godinu ostvareno je
ukupno izvršenje od 538.520,33 kn.
Članak 3.
Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika
Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/12
URBROJ: 2178-12-01-22-01
Velika Kopanica, 2. svibnja 2022.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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31.
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Programa socijalne skrbi na području
općine Velika Kopanica za 2021. godine
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi na području općine Velika Kopanica u
2021. godini.
II.
Tekst Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi na području općine Velika Kopanica u 2021.
godini je sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/12
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11 . svibnja 2022.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

Broj: 16
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32.
Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07,
94/13 i 98/19), Zakona 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), Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine” Broj 47/90, 27/93, 38/09), Zakona o sportu
(”Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15, 19/16, 98/19 i 47/20), Zakona
o udrugama („Narodne novine” broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/20 i 11/21), načelnik općine Velika Kopanica dana
2. svibnja 2022. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu
i ostalim društvenim djelatnostima na području općine Velika Kopanica u 2021. godini
Članak 1.
Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu na području općine Velika
Kopanica za 2021. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđene su aktivnosti, poslovi, djelatnosti,
akcije i manifestacije u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za Općinu Velika Kopanica, kao
i za njenu promociju na svim razinama suradnje.
Programom su posebno utvrđene potrebe u odgoju i obrazovanju, podržavano je i poticano
kulturno – umjetničko stvaralaštvo, programi iz područja kulture i sporta, opremanje i održavanje
objekata prije svega na kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose
promicanju kulturnih i sportskih aktivnosti.
Članak 2.
Programi iz odgoja, obrazovanja te područja kulture i sporta na području općine Velika Kopanica
u 2021. godini su bili:
RB
1.

2.

3.

4.

Program odgoja i obrazovanja – Javne potrebe u
školstvu (opis potrebe)
Predškolski odgoj
Program male škole
Sufinanciranje vrtića
Osnovno školstvo
Udžbenici za OŠ
Nagrade odličnim učenicima
Srednje školstvo
Nagrade odličnim učenicima
Naknade građanima i kućanstvima – srednjoškolci
pomoći
Visoko školstvo
Nagrade studentima
Ukupno izvršenje:

Izvor financiranja: 13 Opći prihodi i primici

Plan 2021. (kn)

Izvršenje 2021.
(kn)

65.000,00
10.000,00

63.000,00
9.000,00

124.000,00
5.500,00

123.879,97
5.500,00

4.000,00
55.000,00

2.000,00
51.000,00

100.000,00
332.379,97

78.000,00
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RB
1.

Program Javne potrebe u kulturi (opis potrebe)
Tekuće donacije udrugama u kulturi
Ukupno:

Broj: 16

Plan 2021. (kn)
115.000,00
103.400,00

Izvršenje 2021.
(kn)
103.400,00

Izvor financiranja: 13. Opći prihodi i primici

RB
1.

Program Javne potrebe u sportu (opis potrebe)
Tekuće donacije sportskim društvima
Ukupno:

Plan 2021. (kn)
210.000,00
209.000,00

Izvršenje 2021.
(kn)
209.000,00

Izvor financiranja: 13. Opći prihodi i primici

RB
1.

Program Javne potrebe u ostalim društvenim
djelatnostima (opis potrebe)
Tekuće donacije udrugama koje se bave ostalim
društvenim djelatnostima
Ukupno:

Plan 2021. (kn)
80.000,00

Izvršenje 2021.
(kn)
72.001,01

72.001,01

Izvor financiranja: 13. Opći prihodi i primici
Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2., Programa bila su osigurana u
Proračunu općine Velika Kopanica za 2021. godinu i ovisila su o pritjecanju sredstava u Proračun.
Članak 4.
Programi Javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima realizirali su se
putem Javnog natječaja koji je bio javno objavljen na mrežnim stranicama općine.
S udrugama koje putem Javnog natječaja ostvare pravo na financijsku potporu, zaključeni su
ugovori kojim su propisana prava i obveze ugovorenih strana i dinamika isplate.
Udruge su utrošak dobivenih sredstava morale opravdati sukladno uvjetima Javnog natječaja i
zaključenog ugovora, o čemu su podnijele izvješća.
Članak 5.
Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika
Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/13
URBROJ: 2178-12-01-22-01
Velika Kopanica, 2. svibnja 2022.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

Broj: 16
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33.
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju,
kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima
na području općine Velika Kopanica u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu i
ostalim društvenim djelatnostima na području općine Velika Kopanica u 2021. godini.
II.
Tekst Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, sportu i
ostalim društvenim djelatnostima na području općine Velika Kopanica u 2021. godini je sastavni dio
ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/13
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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Broj: 16

34.
Na temelju članka 110. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19), članka 72. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 48. Statuta općine Velika
Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/20 i 11/21), načelnik općine Velika
Kopanica dana 2.svibnja 2022. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa vatrogastva i civilne zaštite na području
općine Velika Kopanica za 2021. godinu
Članak 1.
U skladu s potrebama općine Velika Kopanica utvrđen je Program vatrogastva i civilne zaštite:
R.B.
1.
2.

Financiranje potreba u vatrogastvu

Plan 2021. (kn)

Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici
200.000,00
Tekuće donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima
30.000,00
UKUPNO: 188.000,00

Izvršenje 2021.
(kn)
180.000,00
8.000,00

2. Civilna zaštita
R.B.

Financiranje potreba u civilnoj zaštiti

Plan 2021. (kn)

1.

Intelektualne i osobne usluge (In konzalting)

2.

Tekuće donacije HGSS

11.000,00
6.000,00
UKUPNO: 15.625,00

Izvršenje 2021.
(kn)
9.625,00
6.000,00

Članak 2.
Sveukupno za Program vatrogastva i civilne zaštite na području općine Velika Kopanica u 2021.
godini izvršeno je ukupno 203.625,00 kn.
Članak 3.
Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika
Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/14
URBROJ: 2178-12-01-22-01
Velika Kopanica, 2. svibnja 2022.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.

Broj: 16
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35.
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Programa vatrogastva i civilne zaštite na području
općine Velika Kopanica za 2021. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa vatrogastva i civilne zaštite na području općine Velika
Kopanica u 2021. godini.
II.
Tekst Izvješće o izvršenju Programa vatrogastva i civilne zaštite na području općine Velika
Kopanica u 2021. godini je sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 400-01/22-01/14
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022.g
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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Broj: 16

36.
Na temelju članka 46. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br.4/20 i 11/21) i Pisane obavijesti o aktiviranju mandata vijećnika Općinskog vijeća općine
Velika Kopanica, Ivana Stojanovića od 23. ožujka 2022., Mandatna komisija Općinskog vijeća općine
Velika Kopanica dana 11. svibnja 2022. godine, podnosi Općinskom vijeću
IZVJEŠĆE
o prestanku mirovanju mandata članu Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica Ivana Stojanovića
i prestanku mandata zamjenici Tereziji Zrakić

Vijećniku Općinskog vijeća općine Velika Kopanica, Ivanu Stojanoviću, Lađanik 29, Velika
Kopanica, mandat osvojen na Lokalnim izborima 2021. godine na kandidacijskoj listi Domovinskog
pokreta (DP) i Hrvatske seljačke stranke (HSS) bio je u mirovanje iz osobnih – zdravstvenih razloga,
sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19,
42/20, 144/20 i 37/21) i članku 40. Statuta općine Velika Kopanica. Njegova zamjena bila je Terezija
Zrakić.
Vijećnik Stojanović je dana 23. ožujka 2022. godine dostavio Predsjedniku Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica pisanu obavijest o aktiviranju mandata, sukladno članku 79. stavku 8. Zakona o
lokalnim izborima. Vijećniku Stojanoviću mandat prestaje mirovati 8 dana od dana donošenja obavijesti
Predsjedniku, odnosno 1. travnja 2022. godine. Istim danom prestao je mandat zamjenici Tereziji Zrakić.
Stoga Mandatna komisija predlaže da Općinsko vijeće općine Velika Kopanica donese Zaključak
o prestanku mirovanja mandata člana Općinskog vijeća općine Velika Kopanica Ivana Stojanovića i
prestanku mandata zamjenici Tereziji Zrakić.
KLASA: 024-03/22-01/4
URBROJ: 2178-12-03-22-04
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022.g.
Mandatna komisija:
1.
2.
3.

Patricija Kurtušić – predsjednica___________________
Miroslav Matić – član___________________________
Darko Relota – član_____________________________

Broj: 16
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37.
Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko- posavske
županije“ br.4/20 i 11/21), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 9. sjednici održanoj dana 11.
svibnja 2022. godine donosi
ZAKLJUČAK
o prestanku mirovanja mandata članu Općinskog vijeća
općine Velika Kopanica Ivana Stojanovića
i prestanku mandata zamjenici Tereziji Zrakić
Članak 1.
Prima se na znanje Izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata članu Općinskog
vijeća općine Velika Kopanica Ivanu Stojanoviću i prestanku mandata zamjenici Tereziji Zrakić.
Članak 2.
Konstatira se da Ivanu Stojanoviću izabranom na kandidacijskoj listi Domovinskog pokreta
(DP) i Hrvatske seljačke stranke (HSS) prestaje mirovati mandat člana Općinskog vijeća općine Velika
Kopanica dana 1. travnja 2022. godine.
Zamjenici Tereziji Zrakić prestaje mandat danom 1. travnja 2022. godine.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 024-03/22-01/4
URBROJ: 2178-12-03-22-05
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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38.
IZVJEŠĆE
o godišnjem popisu imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava,
obveza i potraživanja općine Velika Kopanica na dan 31.12.2021. godine
Odlukom Općinskog načelnika općine Velika Kopanica (KLASA: 406-06/21-01/3, URBROJ:
2178/12-01-21-01 od 28. prosinca 2021. godine) imenovano je Povjerenstvo za popis imovine u sastavu:
1. Željko Butorac – predsjednik,
2. Blaženka Radičević – članica,
3. Blaž Šokčević – član.

1.

Povjerenstvo je na dan 31.12.2021.g. izvršilo popis dugotrajne imovine te utvrdilo stanje na
dan 31.12.2021.g., koje nakon otpisa i obračunate amortizacije iznosi:

NABAVNA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE……………..…. ..50.709.033,04 kn
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE………….…….….9.673.163,20 kn
__________________________________________________________________________
KNJIŽNA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE……………………41.035.869,84 kn

Povjerenstvo je utvrdilo i stanje udjela u glavnicama poduzeća i ono je na dan 31.12.2021.g.
iznosilo 8.000,00 kn.
2.

Povjerenstvo je u toku rada popisalo sav sitan inventar i auto gume, te njegovo stanje
uskladilo sa evidencijama računovodstva.
Ukupna vrijednost sitnog inventara na dan 31.12.2021.g. iznosi 72.777,11 kn.

3.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2021. g bilo je 140.607,72 kn.

4.

Stanje blagajne na dan 31.12.2021.g. 0,00 kn. Blagajna u 2021.g. nije vođena.

5.

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2021.g.- 999.264,55 kn, a sastoji se od:
- Potraživanja za predujmove…………………………..…………….2.922,31 kn
- Ostala potraživanja ……………….……………………...…………3.872,80 kn
- Ostala nespomenuta potraživanja(dobavljači)…………….….........22.958,13kn
- potraživanja za općinske poreze…………….………….……….....65.218,71 kn
- potraživanja za komunalnu naknadu………………….……..…...655.902,13 kn
- potraživanja od danih koncesija………………...…….………........ 1.278,33 kn
- potraživanja od koncesije-dimnjačar………………………………10.136,61 kn
- potraživanja od zakupa polj. zemljišta u vl. države…….…………92.687,54 kn
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-

komunalni doprinos……………………………………..…………..1.647,92 kn
potraživanja za naknadu za uređenje voda-NUV…………….…...125.545,00kn

-

potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine:
HPB Zagreb; RN 68/21, od 27.12.2021.g………….……………..…..500,00 kn
BOSO – RN 53/21, od 29.10.2021.g………...……………………..2.500,00 kn
BOSO - RN 60/21, od 26.11.2021.g…………...…...……………...2.500,00 kn
BOSO – RN 67/21, od 27.12.2021.g……………………………….2.500,00 kn

-

potraživanja za naknade od nefinancijske imovine
HT Zagreb; RN 65/21, od 27.12.2021.g..…………..…….…….......2.254,61 kn
HT Zagreb; RN 66/21, od 27.12.2021.g..………….…….……........380,00, kn

-

potraživanja za stambene objekte(Grad SB)….……………..………..492,06 kn
ostala potraživanja (otplata Andrija Martinović) ………………..…4.650,00 kn

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2021.godine u ukupnom iznosu od 3.719.182,03 Kn, a
odnose se na obveze prema:
- obveze prema dobavljačima(popis u prilogu)………………….……753.642,39 kn
- obveze za zaposlene (plaće 12/2021)…….………..……………….…97.969,94 kn
-obveze za jamčevine…………………………………….…………….62.398,62 kn
-obveze povrata sredstava HZZ u……………………………...…………..281,76 kn
-obveze povrata HZZo-u………………………………………………….…..4,00 kn
-saldo obveze namirenja salda-Državni proračun RH-za povrate poreza na dohodak po
godišnjoj prijavi 2020.g…................................................................304.885,32 kn
-saldo kratkoročnog zajma prema HPB d.d………………………....2.500.000,00 kn

Inventurno povjerenstvo zaključilo je da su Knjige ulaznih računa vođena elektronski i Knjiga
izlaznih računa vođene , zaključene sa 31.12.2021.godine.
KLASA: 406-04/22-01/1
URBROJ: 2178-12-02-22-04
Velika Kopanica, 27. siječnja 2022.g.

1.____________________, predsjednik
2.____________________, članica
3.____________________, član
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39.
Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, br. 4/20 i 11/21), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
11. svibnja 2022. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, potraživanja,
novčanih sredstava općine Velika Kopanica
na dan 31.prosinac 2021.godine
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, potraživanja,
novčanih sredstava općine Velika Kopanica na dan 31.prosinac 2021.godine (KLASA: 406-04/22-01/1,
URBROJ: 2178-12-02-22-04 od 27.1.2022. g.).
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave, a objaviti će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 024-03/22-01/06
URBROJ: 2178-12-03-22-01
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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40.
Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj
20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Velika Kopanica, KLASA: 320-01/2201/12, URBROJ: 2178-12-03-22-1, od 17. ožujka 2022. godine (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije'' broj 11/2022), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 9. sjednici održanoj 11. svibnja
2022. godine objavljuje
JAV N I

NAT J E ČAJ

za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
općine Velika Kopanica
I.
Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području općine Velika Kopanica, na području katastarske općine Velika Kopanica, koje je Programom
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Kopanica
predviđeno za zakup i/ili povrat i/ili ostale namjene.
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općinu Velika Kopanica predviđene za povrat i ostale namjene daju se u zakup javnim
natječajem na rok do pet (5) godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o
povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim
planom.
Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Općinu Velika Kopanica predviđene za zakup, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25)
godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.
Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja s popisom katastarskih čestica/PTC s popisom
čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u Prilogu 1. ovog
javnog natječaja.
Katastarske čestice koje su predviđene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine i ostale namjene, označene su u rubrici Napomena.
II.
Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za
podnošenje ponuda podmirile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države, odnosno sve obveze s osnove naknade za gospodarsko korištenje voda i svih javnih davanja, te
protiv kojih se ne vodi postupak zbog predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta.
Sudionik javnog natječaja za zakup ne može biti fizička ili pravna osoba koja je poljoprivredno zemljište
u vlasništvu države dodijeljeno u zakup dala u podzakup ili je njime na drugi način neovlašteno
raspolagala.
Zajednička ponuda ponuditelja na natječaju za zakup smatra se nevažećom.
Ako ponuđena zakupnina na javnom natječaju za zakup od strane ponuditelja koji ispunjava natječajne
uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom.
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III.
(1) Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup sukladno članku 36. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (u daljnjem tekstu: Zakon) imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju
sljedećim redoslijedom:
a) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna
osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri
godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke, bavi se stočarskom proizvodnjom, ima
najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji
poljoprivredne proizvodnje na području Grada/Općine, a ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja
grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno
najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 3,3 ha krških pašnjaka po uvjetnom grlu,
koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog natječaja.
Kada ponuditelj ostvaruje prednost po ovom kriteriju, a proizvodna cjelina za koju se natječe je veća od
trenutačnih potreba prema izračunu broja uvjetnih grla po hektaru, ponuditelj se u gospodarskom
programu mora obvezati na izjednačavanje potrebnog broja uvjetnih grla u roku od dvije godine od
sklapanja ugovora o zakupu. Ponuditelj ne ostvaruje pravo prvenstva po ovom kriteriju za površine koje
su za više od 10% veće od njegovih trenutačnih potreba.
Za ponuditelja koji je pravna osoba uzima se u obzir ukupan broj grla stoke i ukupna površina
poljoprivrednog zemljišta kojom raspolaže ponuditelj i sve s njim povezane fizičke i pravne osobe.
b) dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na
temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju
ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći od pet godina, sukladno
zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz
ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje
se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog
natječaja.
c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u
trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri
godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji
poljoprivredne proizvodnje na području Grada/Općine najmanje tri godine do objave javnog natječaja.
d) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom
proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni
objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada/Općine najmanje tri godine do objave
javnog natječaja.
e) fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji
poljoprivredne proizvodnje na području Grada /Općine najmanje tri godine do objave javnog natječaja.
f) zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u
Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja.
g) fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
h) ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
(2) Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prava prvenstva za zakup, prednost se
utvrđuje prema sljedećem redoslijedu:
a) imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8 000,00 do 100.000,00
eura.
b) pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom sljedećim redoslijedom:
1. povrtlarstvom
2. voćarstvom (osim oraha)
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3. vinogradarstvom
4. maslinarstvom
c) pravna ili fizička osoba koja se bavi sjemenskom proizvodnjom.
d) obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva i prehrambene tehnologije, a najmanje
SSS.
e) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog
rata, ili je dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja.
f) veći broj članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
g) dulje vrijeme upisan u Upisnik poljoprivrednika.
IV.
Fizička ili pravna osoba ima pravo prvenstva zakupa prema utvrđenom redoslijedu iz točke III. ovog
natječaja uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava
natječajne uvjete.
V.
Ponuda na javni natječaj obavezno treba sadržavati:
1.
2.
3.
4.

ime/naziv adresu i OIB ponuditelja,
katastarsku čestica za koju se dostavlja ponuda,
ponuđenu cijenu za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda,
gospodarski program za svaku katastarsku česticu za koju se dostavlja ponuda i
VI.

(1) Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su sukladno članku 5. Pravilnika o provođenju javnog
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
("Narodne novine", broj 47/2019) uz ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva
priložiti dokumentaciju navedenu u tablici 1., a koja se nalazi u prilogu ovoga natječaja i čini njegov
sastavni dio.
(2) Sudionici javnog natječaja dužni su za sudjelovanje na javnom natječaju priložiti i sljedeću
dokumentaciju:
– potvrdu općine Velika Kopanica o podmirenju svih obveza s osnove korištenja
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,
– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih obveza s osnove javnih davanja,
– izjavu da se protiv njih na području Republike Hrvatske ne vodi postupak zbog predaje u posjed
poljoprivrednog zemljišta (Obrazac 1),
– izjavu da nemaju duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike
Hrvatske (Obrazac 1),
– izjava da se osobni podaci iz ponude na javnom natječaju za zakup koriste u daljnjem postupku
sklapanja ugovora i vođenja registra evidencije ugovora i naplate po ugovoru (Obrazac 3),
– gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta, na propisanom obrascu koji je
sastavni dio natječaja.
(3) Sudionici javnog natječaja za zakup koji su pravne osobe sukladno točki III. kriterij 1. a) dužni su za
sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu
pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode s njima sve povezane fizičke i
pravne osobe (Obrazac 2).
(4) Sudionici javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ove točke dužni su uz
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ponudu za ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje prava prvenstva priložiti i za s njima povezane fizičke i
pravne osobe i dokumentaciju navedenu pod brojem 6., 8. i 9. u tablici 1.
(5) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. kriterij 1. b) dužni za sudjelovanje na javnom
natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i izjavu pod punom
materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su ispunjavali gospodarski program iz
ugovora temeljem kojeg ostvaruju status dosadašnjeg posjednika za vrijeme trajanja ugovora i nakon
isteka ugovora do trenutka raspisivanja natječaja ( Obrazac 4).
(6) Sudionici javnog natječaja za zakup sukladno točki III. kriterij 1. b). koji u ugovorima temeljem kojih
ostvaruju status dosadašnjeg posjednika nemaju gospodarski program kao sastavni dio ugovora, dužni su
za sudjelovanje na javnom natječaju uz ponudu, osim dokumentacije iz stavka 2. ove točke, priložiti i
izjavu danu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navode da su koristili zemljište
sukladno odredbama ugovora za vrijeme trajanja ugovora i nakon isteka ugovora do trenutka
raspisivanja natječaja (Obrazac 4).
(7) Pripadajući iznos uvjetnog grla (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje naveden u tablici 2. nalazi
se u prilogu ovoga natječaja i čini njegov sastavni dio.
(8) Prosječan broj uvjetnih grla izračunava se na temelju tablice iz stavka 9. ovoga članka, za proizvodnu
godinu koja prethodi natječaju, a računa se od 1. siječnja do 31. prosinca.
(9) Kod izračuna prosječnog broja uvjetnih grla i ukupnih površina poljoprivrednog zemljišta ne
uračunavaju se površine poljoprivrednog zemljišta za koje ponuditelj ima zaključene ugovore, a predmet
su natječaja za zakup.
(10) Potpis na izjavama iz ove točke natječaja ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.
VII.
Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 100 ha, a uključuje površine
državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po
natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona.
VIII.
Zakupnina za zakup plaća se godišnje.
Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini
razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću godinu zakupnina se plaća
do kraja prosinca tekuće godine.
Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će se
razmjerno plaćenoj zakupnini.
Kod sklapanja ugovora o zakupu ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 50. stavku 1. i
6. Zakona.
IX.
Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu općine Velika
Kopanica u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici općine
Velika Kopanica.
Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za općine
Velika Kopanica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) izvršiti će analizu ponuda dostavljenih na javnom
natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.
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X.
Ponuda je nevažeća i neće se razmatrati ako je: izvan roka, nepotpisana, ne sadrži podatke iz točke V.,
dokumentaciju i izjave iz točke VI. ovog javnog natječaja.
Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više katastarskih čestica koje su predmet natječaja može dostaviti
jednu ponudu za sve katastarske čestice za koje podnosi ponudu.
Za svaku pojedinu katastarsku česticu iz ponude navedene u ovom članku, ponuditelj mora dostaviti
ponuđenu cijenu i gospodarski program. Ostala dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku i
razmatra se za svaku katastarsku česticu iz ponude tog ponuditelja.
Povjerenstvo će za ostvarivanje prava prvenstva razmatrati samo dokumentaciju navedenu u članku VI.
tablici 1. ovog javnog natječaja.
XI.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na prijedlog
Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika
Kopanica.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Brodsko-posavskoj
županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.
O donesenoj odluci iz ovog članka obavještavaju se svi sudionici natječaja javnom objavom na oglasnoj
ploči i mrežnoj stranici općine Velika Kopanica.
Protiv Odluke o izboru najpovoljnije ponude iz ovog članka, nije dopuštena žalba, niti se može
pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog
natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu
sklopljen s trećom osobom.
XII.
Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta
ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje,
načelnik općine Velika Kopanica i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.
Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna isprava
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak ovrhe te ovlasti i način rada javnog
bilježništva.
XIII.
Za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države za koje nije uređeno zemljišnoknjižno stanje i dano je u
zakup, zakupnik je dužan i ovlašten izvršiti ili pokrenuti postupak za usklađenje zemljišnoknjižnog
stanja o vlastitom trošku u roku od dvije (2) godine od dana uvođenja u posjed, a zakupnina mu se
umanjuje razmjerno troškovima usklađenja zemljišnoknjižnog stanja. Ako su troškovi usklađenja veći
od zakupnine, zakupnik se oslobađa plaćanja zakupnine te nema pravo na povrat razlike troškova
usklađenja.
Općina Velika Kopanica i Ministarstvo osigurat će zakupniku punomoć, suglasnost i podloge potrebne
za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja u korist Republike Hrvatske.
Iznos troškova usklađenja i umanjenja zakupnine utvrđuje se po provedenom usklađenju.
Ako zakupnik ne uskladi zemljišnoknjižno stanje u navedenom roku, ugovor se raskida.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 320-01/22-01/12
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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Velika Kopanica

Velika Kopanica

Velika Kopanica

Velika Kopanica

Velika Kopanica

7

6

5

4

3

2

1

3

4

5747

5716

5551

5549

5548

5546

5545

UKUPNO

PTC.
Br.

Broj
katastarske
čestice

ORANICA

ORANICA

ORANICA

ORANICA

ORANICA

ORANICA

ORANICA

5

Način uporabe
katastarske
čestice
(katastarska
kultura)

93,4353

11,8029

15,0128

11,4020

14,4735

14,1180

10,8760

15,7501

6

Površina
(ha)

351,00 kn

351,00 kn

351,00 kn

351,00 kn

351,00 kn

351,00 kn

351,00 kn

7

Jedinična
zakupnina
(kn)

32.795,80 kn

4.142,82 kn

5.269,49 kn

4.002,10 kn

5.080,20 kn

4.955,42 kn

3.817,48 kn

5.528,29 kn

6*7

8

Početna
zakupnina (kn)

65.591,60 kn

8.285,64 kn

10.538,98 kn

8.004,20 kn

10.160,40 kn

9.910,84 kn

7.634,96 kn

11.056,58 kn

9

Maksimalna
zakupnina –
početna
zakupnina x 2
(kn)

Čestica se nalazi unutar planiranog
poligona za navodnjavanje

U postupku, čestica se nalazi unutar
planiranog poligona za navodnjavanje

Dijelom JVD, čestica se nalazi unutar
planiranog poligona za navodnjavanje

Čestica se nalazi unutar planiranog
poligona za navodnjavanje

Dijelom JVD, čestica se nalazi unutar
planiranog poligona za navodnjavanje

Dijelom JVD, čestica se nalazi unutar
planiranog poligona za navodnjavanje

Dijelom JVD, čestica se nalazi unutar
planiranog poligona za navodnjavanje
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Sveukupna površina u natječaju u ha: 93,4353 ha
Sveukupna početna zakupnina u natječaju u kn: 32.795,80 kn

493

488

423

421

420

Velika Kopanica

2

1

419

Naziv katastarske
općine

R.BR
.

Na rok od 25 godina

Prilog 1
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Podnositelj ponude
MUP
Nadležni trgovački sud
Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih
ureda
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju

Pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća

Poljoprivreda primarna djelatnost

Vlasnik ili posjednik stoke

Prebivalište, sjedište ili proizvodni objekt

Prosječan broj uvjetnih grla za proizvodnu
godinu koja prethodi natječaju

Površine poljoprivrednog zemljišta koje
ponuditelj koristi

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Područni ured ili ispostava Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje (HZMO)
Nadležni trovački sud
Državni zavod za statistiku (DZS)

Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih
ureda HAPIH-a

– Elektronički zapis podataka iz područja radnih
odnosa izdan putem web stranica HZMO i/ili sustava
e-građani ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima
evidentiranim u HZMO (fizičke osobe)
– Izvod iz sudskog registra i preslika obavijesti o
razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
(pravne osobe)«.

Potvrda iz ARKOD upisnika

Potvrda Ministarstva poljoprivrede

Osobna iskaznica (kopija) ili potvrda o prebivalištu,
Izvod iz sudskog registra, izvod iz zemljišne knjige ili
rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene
zgrade ili akt o gradnji ili ugovor o zakupu
proizvodnog objekta

Kooperantski ugovor (u slučaju uslužnog tova)

Potvrda HAPIH-a i

Potvrda HAPIH-a ili

BON 1

FINA

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) Izvod iz
sudskog registra

Podnositelj ponude
Nadležni trgovački sud

Pravna osoba

3.

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija) i Izvod iz
obrtnog registra

Podnositelj ponude
Područni ured državne uprave

Vlasnik obrta

2.

Rješenje o upisu u upisnik PG (kopija)

Naziv dokumenta

Podnositelj ponude

Nositelj OPG-a

1.

Izvor dokumenta

Dokazuje

R.br.

TABLICA 1.

Strana: 1784
»SLUŽBENI VJESNIK«
Broj: 16

Podnositelj ponude
Ministarstvo poljoprivrede
Podnositelj ponude
Podnositelj ponude

15. Vrsta poljoprivredne proizvodnje

16. Obrazovanje

17. Hrvatski branitelj

19. Broj članova OPG-a

Podnositelj ponude

Podnositelj ponude

Gospodarski program
Za sjemensku proizvodnju-rješenje Ministarstva
poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede putem regionalnih
ureda

14. Ekonomska vrijednost PG

Dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog
branitelja

Potvrda Ministarstva poljoprivrede

Podnositelj ponude

13. Bavi poljoprivrednom proizvodnjom

18.

Upisnik poljoprivrednih proizvođača

Podnositelj ponude

12. Datum upisa u upisnik PG

Rješenje o upisu u upisnik PG

Potvrda ministarstva branitelja

Potvrda ministarstva branitelja

Diploma ili svjedodžba

Rješenje o upisu u upisnik PG

Osobna iskaznica

Podnositelj ponude

11. Mlađi od 41 god.

Ugovor ili nagodba za višegodišnje nasade

Podnositelj ponude

10. Dosadašnji posjednik
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UG/DOMAĆOJ ŽIVOTINJI
1,0
0,6
0,3
1,4
0,15
1,2
0,5
1,0
0,5
0,10
0,05
0,3
0,4

DOMAĆA ŽIVOTINJA

Goveda starija od 24 mjeseca

Goveda starosti od 12 do 24 mjeseca

Goveda starosti od 6 do 12 mjeseca

Rasplodni bikovi

Telad

Konji

Ždrebad

Magarci

Pulad

Ovce i koze

Janjad, jarad

Krmače

Nerasti

Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

TABLICA 2
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0,15
0,02
0,004
0,0025
0,02
0,002

Svinje u tovu

Odojci

Kokoši nesilice

Tovni pilići

Purani

Kunići i pernata divljač
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41.
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br 143/21)
i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/20 i
11/21), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici održanoj 11. svibnja 2022. godine,
donosi
ETIČKI KODEKS
nositelja političkih dužnosti u Općini Velika Kopanica
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interes u
obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja
primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja
za sprječavanje sukoba interesa.
Članak 2.
(1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u
obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje
etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko
prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.
(2) Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i
kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost,
objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela
Općinskog vijeća.
Članak 3.
(1) Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela
Općinskog vijeća odnose se i na načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti).
(2) Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10.,
14., 16. i 17. odnose na sve sobe koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu Općinskog
vijeća.
Članak 4.
(1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti
stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili
socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog
opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva
ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju
privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom općine Velika Kopanica.
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni
životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale
osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s
nositeljem političke dužnosti
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3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam,
koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije
učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se
isplaćuje iz proračuna Općina
3. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati
na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti
4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se
osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove
dužnosti
4. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno
predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni,
neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih
okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila
uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.
II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA
Članak 5.
(1) Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih
načela:
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa;
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih
dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju;
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane
uznemiravanja;
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane
osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili
primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih
ovlasti;
6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja;
7. javnosti rada i dostupnosti građanima;
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne
diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela općinske vlasti;
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina;
10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima;
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih
izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine;
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu
uvredljivog govora;
15. odnosa prema službenicima i namještenicima upravnih odjela općine koji se temelji na propisanim
pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na
upravu koji se u demokratskim društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za
protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i slično);
16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih
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informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih;
17. osobne odgovornosti za svoje postupke.
Članak 6.
(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču
njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.
(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje
proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.
Članak 7.
(1) Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s
obnašanjem javne dužnosti.
III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI
Članak 8.
(1) Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi
predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog
vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća.
Članak 9.
(1) Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti
pred zakonom.
Članak 10.
(1) Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela Općinskog
vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.
IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU
Članak 11.
(1) Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na
njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane osobe.
V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA
Članak 12.
(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i Vijeće časti.
(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće časti predsjednik i četiri člana.
(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat
predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.
Članak 13.
(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj
zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke
stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.
(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan iz
oporbe.
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Članak 14.
(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj
zajednici.
(2) Predsjednik Vijeća časti ne može biti nositelj političke dužnosti, niti članovi političke stranke,
odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću.
Članak 15.
(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana radnog
tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, načelnika, službenika upravnog tijela općine ili
po prijavi građana.
(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se
prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je
povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.
(3) Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i
očitovanja.
Članak 16.
(1) Etički odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da
u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim
činjenicama i okolnostima u prijavi.
(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem
postupka po prijavi.
(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova.
Članak 17.
(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke
po zaprimljenoj prijavi.
(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u
odlučivanju.
Članak 18.
(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili
preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za
usklađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa.
(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka
odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.
Članak 19.
(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana
podnesenog prigovora.
(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti
ili poništiti odluku Općinskog vijeća.
Članak 20.
(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i načinu rada
radnih tijela Općinskog vijeća općine Velika Kopanica.
(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja
sukladno Odluci o naknadi i drugim primanjima članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog
vijeća.
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Članak 21.
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije i
na mrežnoj stranici općine Velika Kopanica.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
(1) Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 024-03/22-01/07
URBROJ: 2178-12-03-22-01
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022.g.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.sliv., v.r.

42.
Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(„Narodne novine“ 16/19), i članka 48. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 4/20 i 11/21 ), načelnik općine Velika Kopanica dana 2.svibnja 2022. godine,
podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana djelovanja za 2021. godinu
za općinu Velika Kopanica

UVOD
Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjaju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“ 16/19) smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim
vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno
odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u
okolišu.
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 i druge pojave
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takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom
području.
Kako bi se odredile mjere i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda
predstavničko tijelo do 30. studenog tekuće godine donosi plan djelovanja za sljedeću godinu.
Plan djelovanja sadržava popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode,
procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih
funkcija i stradanja stanovništva, kao i sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima i/ili
drugim tijelima, znanstvenim ustanovama i stručnjacima za području prirodnih nepogode.
MJERE I NOSITELJI MJERA U SLUČAJU NASTAJANJA PRIRODNE NEPOGODE
U slučaju nastanka prirodne nepogode, župan proglašava prirodnu nepogodu za zahvaćeno
područje.
Na području općine Velika Kopanica u 2021. godini proglašena je jedna prirodna nepogoda
izazvana olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom na građevinskim objektima te poljoprivrednim
usjevima.
Prirodna nepogoda izazvana olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom na građevinskim
objektima te poljoprivrednim usjevima proglašena je temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode
izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i tučom na građevinskim objektima te poljoprivrednim
usjevima na području Velike Kopanice (KLASA: 320-12/21-01/07, UR. BROJ: 2178/1-04-02/03-21-2)
od 25. kolovoza 2021. godine.
Šteta od prirodnih nepogoda u 2021. godini za područje općine Velika Kopanica
PRIRODNA NEPOGODA
OLUJNO NEVRIJEME

BROJ ZAPRIMLJENIH
PRIJAVA
61

KONAČNA PROCJENA ŠTETE
2.831.102,56 kn

Temeljem „Odluke o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda nastalih u 2021. godini u Republici Hrvatskoj“ (KLASA: 022-03/21-04/435,
URBROJ:50301-05/16-21-3 od 23. prosinca 2021.), Općini Velika Kopanica doznačena su sredstva u
ukupnom iznosu 6.771,55 kn.
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2021. g. (KLASA:022-03/21-04/435,
URBROJ:50301-05/16-21-3 od 23. prosinca 2021. godine). Doznačena financijska sredstva u iznosu od
6.771,55 kuna raspoređena su na 5 (pet) prijavitelja štete.
OSIGURANJE OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I SPRJEČAVANJE
STRADANJA IMOVINE, GOSPODARSKIH FUNKCIJA I STRADANJA STANOVNIŠTVA
Za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2021. godini utrošena su sredstva u ukupnom
iznosu od 15.625,00 kuna.
Kako bi ublažili posljedice od prirodnih nepogoda Općina Velika Kopanica provela je sljedeće
prevencijske mjere:
PRIRODNA NEPOGODA
POŽAR

PREVENCIJSKA MJERA
Sufinanciranje Vatrogasne zajednice /DVD

IZNOS
188.000,00

POPLAVA

Održavanje cestovne kanalske mreže
Hrvatske vode- naknada za uređenje voda

3.500,00
6.831,40
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MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM TIJELIMA I/ILI DRUGIM
TIJELIMA, ZNANSTVENIM USTANOVAMA I STRUČNJACIMA ZA PODRUČJU
PRIRODNIH NEPOGODE
EDUKACIJA
Kako bi se spriječio nastanak i ublažile posljedice prirodnih nepogoda temeljem članka 17.
stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20) Općina
Velika Kopanica donijela je Plan vježbi za 2021. godinu. Izvršenje planskog dokumenta bilo je otežano
pandemijom virusom COVID-19.
PLANSKI DOKUMENTI
Općina Velika Kopanica donijela je u 2021. godini:
· Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
· provela redovito ažuriranje priloga Plana djelovanja CZ kako bi potrebni podaci bili ažurni u
slučaju nastanaka izvanrednog događaja,
· Procjenu rizika od velikih nesreća – usklađivanje.
ZAVRŠNE ODREDBE
Općinski načelnik općine Velika Kopanica ovo Izvješće podnosi Općinskom vijeću općine Velika
Kopanica radi razmatranja i usvajanja. Izvješće će biti objavljeno u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 240-01/22-01/4
URBROJ: 2178-12-01-22-01
Velika Kopanica, 2. svibnja 2022.g.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Meteš, dipl.ing.preh.tech., v.r.
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43.
Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, br. 4/20 i 11/21), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 9. sjednici održanoj dana
11. svibnja 2022. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja za 2021. godinu
za općinu Velika Kopanica
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana djelovanja za 2021. godinu za Općinu Velika Kopanica
(KLASA: 240-01/22-01/4, URBROJ: 2178-12-01-22-001 od 2. svibnja 2022. g.).
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave, a objaviti će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA
KLASA: 240-01/22-01/04
URBROJ: 2178-12-03-22-02
Velika Kopanica, 11. svibnja 2022. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

Strana: 1796

»SLUŽBENI VJESNIK«

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.

Broj: 16

