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ŽUPANIJA

- akti  župana:

62.

PLAN

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara Brodsko-posavske županije za 2016. godinu

I.     Opće odredbe str. 2.        

II.   Zapovijedanje i koordinacija pri intervencijama u gašenju velikih požara 

  otvorenog prostora – složenih događaja           5.

III.     Plansko uključivanje svih snaga i resursa  u intervencije gašenja požara      6.

IV.    Sustav pripravnosti i uključivanje vatrogasnih postrojbi u gašenju požara      7.

 -  sustav  zapovijedanja          10.

- odgovorne osobe – zapovjednici, predsjednici  VZŽ, VZG, VZO.    

V.  Završne odredbe          13.

 Sastavni dijelovi ovoga Plana su:

1. Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području Brodsko-posavske županije u 2016.

2. Plan u slučaju nastanka događaja koji je (nije) poprimio obilježje prirodne – elementarne nepogode 
na području  Brodsko-posavske županije.  

3. Zemljovidi  (zaštićeni dijelovi prirode i građevinski objekti) 

4. Zemljovidi (karta) minsko sumnjivih površina na području Brodsko-posavske županije (skinuti sa 
web stranica  www.hcr.hr )
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne novine» br. 33/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 13. stavka 6.  Zakona o zaštiti od požara 
(«Narodne novine» br. 92/2010) te članka 56. Pročišćenog teksta Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 15/2013), a temeljem točke 3.  Programa aktivnosti Vlade Republike 
Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini 
(„Narodne Novine br. 43/2016) župan Brodsko-posavske županije donosi  

PLAN

aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara

Brodsko – posavske  županije  za  2016. 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.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Planu imaju sljedeće značenje:

– 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;

– 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,

– Elementarna nepogoda je svaki događaj koji poprimi veće razmjere u ugrožavanju stanovništva i 
njihovih dobara (poplava, potres).

– 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;

– Zapovjedništvo na požarištu je stručno operativno tijelo koje zapovijeda i koordinira aktivnosti neposredno na / 
uz požarište;

– Zapovjednici požarnih sektora su zapovjednici na jednom požarnom sektoru požarišta, odgovorni za stručnu i 
kvalitetnu uporabu raspoloživih resursa za gašenje požara;

– 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.);

– Protupožarne zračne snage su ljudski i materijalno-tehnički resursi, koji se koriste za gašenje požara (letjelice 
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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.)

TABLICA  br. 1.

STUPANJ UGROŽENOST ANGAŽIRANE SNAGE 

 
 
1. stupanj 

– požari otvorenog prostora 
   manjih razmjera 
– indeks opasnosti vrlo mali   do 
mali 

– vatrogasne postrojbe s područja    grada/općine 

 
 
 
2. stupanj 

– 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 

 
 
 
 
3. stupanj 

– veće šumske površine 

– velike površine trave i 

   niskog raslinja 

 
– indeks opasnosti mali do 
   umjeren 

– snage iz 2. stupnja i 

–županijsko  vatrogasno     zapovjedništvo 

–uključivanje dijela vatrogasnih postrojbi s 

    područja županije 
 
po prosudbi uključuju se i: 
– intervencijske postrojbe (RH) 
– postrojbe civilne zaštite s područja   županije 
– NOS OS RH (Hrvatska vojska) 

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1442



 
 
 
 
 
 
 
4. stupanj 

– 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 

– 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 
 
 
 
 
 
5. stupanj 

– 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 

-  snage iz 4. stupnja i 

- Stožer zaštite i spašavanja  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. 6.)

Popisi članova vatrogasnih zapovjedništava iz stavka 5. ovoga članka, dostavljaju se županijskom vatrogasnom 
zapovjedniku, odmah po imenovanju.

Članak 6.

Vatrogasno zapovjedništvo sastavljeno je od:

– zapovjednika zapovjedništva VZŽ-e, Stjepan Županić – mob. 091/1444-501, 099/754-8622

– zamjenika zapovjednika VZŽ-e , Ivan Vuleta – mob. 099/216-5707

– pomoćnika zapovjednika VZŽ-e, Siniša Makovičić – mob. 091/262-4601,

– zapovjednici VZO-e (svaki član vatrogasnog zapovjedništva ima zamjenika).

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 (županijski čelnici) koji se pozivaju za slučaj nastalih događaja: (tablica br. 2.)

TABLICA  br. 2.

Funkcija ime i prezime telefon / mob 
Župan Danijel Marušić 216-200    099/217-5229 
Zamjenik župana za druš. djelatnosti Dunja Magaš 216-202    099/217-5218 
Predsjednik županijske skupštine Pero Ćosić 216-202    098/263-342 
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Stjepan Bošnjaković 216-232    098/197-9373 
DUZS –  Područni ured Sl.Brod (112) Pavo Baričić 416-703    091/112-1162 
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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.

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, (članak 2, 3, i 4. – Plana u slučaju nastanka događaja koji je - nije  poprimio obilježje prirodne – 
elementarne nepogode – sastavni je dio ovog Plana), te prema potrebi postrojbe Hrvatske vojske.

Članak 9.

Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe jedinice lokalne samouprave (grad, općina) nisu dostatne za gašenje 
požara, zapovjednik požarišta traži dodatnu pomoć od više razine zapovijedanja (članak 5. i 6.  Plana u slučaju 
nastanka događaja koji je - nije poprimio obilježje prirodne-elementarne nepogode – sastavni dio ovog Plana.)

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 iz stavaka 1. i 3. ovoga članka nisu dovoljne za gašenje požara, županijski 
vatrogasni zapovjednik će, putem nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva  zatražiti dodatnu pomoć.

Ukoliko pružena pomoć iz stavka 4. ovoga članka 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 Županijski vatrogasni 
zapovjednik 

telefon 

Sisačko-moslavačka Mijo Brlečić 044/526-011   098/390-100 
Požeško-slavonska Ugrin Josip 034/241-452   091/274-0517 
Osječko-baranjska Boris Banjan 031/205-060   098/437-972 
Vukovarsko-srijemska Zdenko Jukić 032/413-332   098/936-3081 
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IV.   SUSTAV  PRIPRAVNOSTI I UKLJUČENJE POSTROJBI U GAŠENJU POŽARA                                 

Članak 10.

Javne vatrogasne postrojbe (postrojbe državnog značaja) uključuju se u intervenciju prema nastanku požara u 
zoni svoje odgovornosti (zona područne vatrogasne zajednice) ili po zapovjedi županijskog vatrogasnog 
zapovjednika.

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe -  središnje postrojbe (postrojbe županijskog značaja) uključuju se u akciju 
gašenja požara u zoni svoje odgovornosti ili po zapovjedi područnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika.

Dobrovoljne vatrogasne postrojbe -  ostale postrojbe (postrojbe lokalnog značaja općina i gradova) uključuju se u 
akciju gašenja požara samoinicijativno u zoni svoje odgovornosti ili po zahtjevu županijskog vatrogasnog 
zapovjednika, odnosno njegovog zamjenika.

U slučaju kada požar poprimi razmjere da ga snage JVP i snage središnjih DVD na području svoje odgovornosti 
(područje JLS ili dijela područja JLS) ne mogu same staviti pod kontrolu ili ugasiti, u akciju gašenja uključuju se 
druge snage JVP i postrojbi DVD s područja susjednih JLS ili županije u cjelini.

U tom slučaju, prvo se uključuju snage iz pričuve. Ove snage se planiraju i stavljaju u stanje pripravnosti prema 
unaprijed utvrđenome Planu i prioritetima intervencije na posebno ugrožene objekte i otvorene prostore  Brodsko 
- posavske županije.  Ovaj operativni Plan za točno određene novo nastale situacije (prostore/ili objekte) 
razrađuje županijsko vatrogasno zapovjedništvo.

U slučaju uključivanja operativnih postrojbi u gašenju požara na nerazminiranom području županije, (karta - 
prilog br. 9)  uključuju se glavni vatrogasni zapovjednik RH i Hrvatski centar za razminiranje HCR. (web stranica 
www.hcr.hr - posljednja promjena 19.04.2012).                          

Članak 11.

Među prioritetna područja u djelovanju protupožarnih snaga u gašenju požara otvorenog prostora na području 
Brodsko - posavske županije spadaju zaštićeni dijelovi prirode:       

- park prirode «Lonjsko polje» 

- posebni rezervati šumske vegetacije «Prašnik - prilog 1»  i «Muški bunar - prilog 2»

- ornitološki rezervati «Jelas ribnjaci - prilog 3 » i  „bara Dvorina -  prilog 6“

- zaštićeni krajolici «Jelas polje - prilog 4» i «Gajna - prilog 5»

- 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. 4 – prilog (karta) br. 8.)
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TABLICA  br.  4.

Grad - Općina Pravna osoba Kat.  ugroženosti  
SLAVONSKI    

BROD 

SLAVONIJA DI, Sv. Lovre bb  II a 
INA d. d. PROPLIN,  Kumičićeva 151 II b 
INA d. d., skladište derivata Bjeliš II b 

ORIOVAC Oriolik  d. o. o. II b 
NOVA  GRADIŠKA  

 

DI Sekulić d. o. o.,  Reljkovićeva bb  II b 
KLAS  d. d., Urije bb II b 

Slavonijaradinost d. d.,(u stečaju) II b 

 
TABLICA  br. 5.
ODGOVORNE OSOBE ZA ZONU DJELOVANJA:

DUZS – PODRUČNI URED  SLAVONSKI  BROD  

Prezime i ime Funkcija Telefon  mobitel 
Baričić Pavo  načelnik odjela 416-703 091/112-1162 
 dežurni centar 112  

 

HRVATSKI  CENTAR  ZA  RAZMINIRAVANJE  (HCR)

Prezime i ime Funkcija Telefon  mobitel 
Jakopec Dražen  ravnatelj 044/554-100 

fax 044/554-142 
 

Ban Tomislav kontakt osoba 044/554-122 
044/554-107 

091/403-5820 

 
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE 

Prezime i ime Funkcija Telefon  mobitel 
Bodrožić-Džakić Josip 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  mobitel 
Zekušić Ivan  Glav.ing.zašt.od požara 277-450 099/2654-766 
Vidaković Stjepan šef  kolodvora 277-401 098/983-1036 
 prometni ured 277-411  

 
ŽUPANIJSKA  UPRAVA  ZA  CESTE

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Dukić Antun  ravnatelj 447-260 098/340-169 

 

CESTE – SLAVONSKI  BROD  I. G. Kovačića 58

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Vuletić Ivica odgovorna  osoba     098/226-894 
 dežurna služba 447-400  
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LUČKA KAPETANIJA – SLAVONSKI  BROD Šetalište B. Radića 19 a

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Žakula Mladen odgovorna osoba 446-655 

384-587 
098/981-3898 

Švađumović Marinko odgovorna osoba  098/937-9010 

 

 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O. – SLAVONSKI BROD 
(grad i općine bivše skupštine općine S. Brod)

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
 centrala 215-555  
Balašević Branka 
dipl.oec. 

direktor 215-100 091/215-0203 

 dispečer 215-201  

 
HEP DISTRIBUCIJA  – NOVA  GRADIŠKA
(grad i općine bivše skupštine općine  N. Gradiška

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
 centrala 215-700  
Matijašević Franjo ruk. pogona N. Gradiška 215-701 091/215-0208 

 
HEP DISTRIBUCIJA – ŽUPANJA
(općine Gundinci, Sikirevci i Sl. Šamac)

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
 pogon Županja 032/216-280 Fax -032/831-724 

Čalić Damir direktor 032/216-141 098/348-064 
Mijatović Tomo pogon Županja 032/216-280 098/269-642 

 

PLIN PROJEKT D.O.O.  NOVA  GRADIŠKA

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Heli Ivan  
Falica Nada 

Direktor  
Direktorica  

361-999 
361-999 

091/361-9905 
091/361-9936 

 dežurni 361-999 080/200-225 

 
BROD-PLIN D.O.O. Tome Skalice 4  SL.  BROD

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Vidaković Pero 
Bukvić Dalibor 

Direktor 
Direktor  

405-701 098/237-764 
098/730-740 

 centrala 405-700  
Vučković Antun voditelj distribucije 453-074 099/255-7133 
 Dežurni tel.za inter.  099/205-7000 

 
MATO  FURNIR   D.O.O. Oprisavci bb, 35213 OPRISAVCI

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Vladić  Mato vlasnik 215-750 091/230-2300 
Stojić Sandra referent za PPZ 215-750 091/227-1008 
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AERO-KLUB  «BROD»  p. p. 113   Sl. Brod 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Klopan Ivan Upravitelj   250-262  RM 098/612-037 
Klopan Ivan Upravitelj   250-189  kući  

 

VODOVOD   Sl. Brod 

Prezime i ime Funkcija telefon  mobitel 
Aščić Stjepan 
Kovačević Danijel 

Direktor 
Direktor  

405-730 099/273-1053 
098/295-486 

Odobašić Tomislav zaštita rada 405-730 099/311-3846 

 

TABLICA  br.  6.

V.  ZAVRŠNE O TABLICA  br.  6.

   SUSTAV ZAPOVIJEDANJA  
   

    GLAVNI  VATROGASNI  ZAPOVJEDNIK  
Slavko Tucaković tel: 01/3855-920 mob: 091/112-1160 
    VATROGASNO  ZAPOVJEDNIŠTVO  RH  

         
pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika 

Mladen Vinković  tel: 091/112-1022 
pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika 

Željko Popović  tel: 091/112-0001 
OPERATIVNO VATROGASN O 

ZAPOVJEDNIŠTVO 
KONTINENTALNOG DIJELA RH 

OPERATIVNO VATROGASN O 
ZAPOVJEDNIŠTVO 

H  V  Z - E 
 

                                                  
ŽUPANIJSKI  VATROGASNI  ZAPOVJEDNI K 

Stjepan  Županić dipl. ing.  tel: 091/1444-501, 099/7548-622 
Zamjenik županijskog vat. zapovjednika 
Ivan Vuleta, dipl.ing.  tel: 099/216-5707 

Pomoćnik županijskog vat. zapovjednika 
Siniša Makovičić  tel: 091/262-4601 
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ZAPOVJEDNICI  I  PREDSJEDNICI  VZŽ / VZG / VZO / DVD
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

           ZAPOVJEDNIK              VZŽ                  PREDSJEDNIK 
00 ŽUPANIĆ STJEPAN 

M. GUPCA 92 
35214 DONJI  ANDRIJEVCI 
*TEL:091/1444-501, 099/7548-622 

ŠULTER MILAN 
ŽELJEZNIČKA 29 
35214 DONJI ANDRIJEVCI 
TEL: 471-997 * 091/1444-505,  099/8135-188 

                                         VZG  SLAVONSKI BRODA 
01 VULETA IVAN  

M. MESIĆA 4 G. VRBA 
35000 SLAVONSKI BROD 
OP. DEŽ: 442-093    
TEL: RM 446-125,     099/216-5707 

ĐUKOVSKI  JAKOB 
STJEPANA RADIĆA 111  
35000 SLAVONSKI BROD 
TEL: 250-783 

 JVP  GRADA  SLAVONSKI  BROD  

02 VULETA IVAN  
M. MESIĆA 4 G. VRBA 
35000 SLAVONSKI BROD 
OP. DEŽ: 442-093   
TEL: RM 446-125,     099/216-5707 

TONČEK  MARIO (zamjenik zapovjednika) 
ŠUBIĆEVA 24  
35 000  SLAVONSKI  BROD 
098/894-415 

                                              VZG NOVA GRADIŠKA  
03 MAKOVIČIĆ  SINIŠA 

ŠUMETLICA 5c    
35404  CERNIK 
* 091/262-4601 

PEJAKOVIĆ  IVO  
URIJE 11 
35400  NOVA GRADIŠKA  
091/262-4602 

 JVP  NOVA  GRADIŠKA  
04 MAKOVIČIĆ  SINIŠA 

ŠUMETLICA 5c    
35404  CERNIK 
* 091/262-4601 

PEJAKOVIĆ  IVO (zamjenik zapovjednika) 
URIJE 11 
35400  NOVA GRADIŠKA  
091/262-4602 

                                                 VZO BEBRINA 
05 STVORIĆ  DAMIR 

ST.  KUTI  102 
35254 BEBRINA 
TEL: 091/1444-606,  091/593-5901 

JOZANOVIĆ MATO 
KANIŽA 102 
35254 BEBRINA 
TEL: 433-434, 091/784-8786 

                                         VZO BRODSKI STUPNIK 
06 GUBIĆ  DAMIR 

P. ZRINSKOG  67 
35253 BRODSKI STUPNIK 
TEL: 427-268,  091/1444-610 

GUBIĆ ANTO 
STJEPANA RADIĆA 2B  
35253 BRODSKI STUPNIK 
091/1444-547 

                                                   VZO CERNIK 
07 VALEŠIĆ MIRKO 

POŽEŠKA 61 
35404 CERNIK 
095/861-1262,  091/369-6194 

SRŠEN ZDRAVKO 
POŽEŠKA 7 
35404 CERNIK 
TEL:367-675, 091/506-5335 

                                                    VZO DAVOR 
08 VITOLIĆ MLADEN 

STJEPANA RADIĆA 80 ORUBICA  
35425 DAVOR 
098/199-0816 

ANĐELKOVIĆ  ĐURO 
TOMISLAVA 30  
35425 DAVOR 
TEL:  035/347-333, kući  347-146 
091/1444-552 
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                                                    VZO GARČIN 
09 ŠTEFANAC  MIROSLAV  

J. KOZARCA  6  
35212 GARČIN 
TEL: 091/1444-514,  098/731-254,   

BIONDIĆ BOŽIDAR 
UL. KRALJA TOMISLAVA 192A  
35212 GARČIN 
091/242-2032 

                                             VZO NOVA KAPELA  
10 KOLARIĆ  KREŠO 

 S. RADIĆA 103  BATRINA  
35410 NOVA KAPELA  
TEL: 091/1444-516  

PRPIĆ  IVO 
K. TOMISLAVA 30  
35410 NOVA KAPELA  
TEL: 384-065, 091/1444-561 

 VZO OPRISAVCI 
11 TREPŠIĆ FRANJO 

PRNJAVOR 54 
35213 OPRISAVCI 
TEL: 475-130, * 091/1444-517 

NJIVOJDA MATO  
OPRISAVCI 141 
35213 OPRISAVCI 
TEL: 227-117,  091/597-6696 

                                 VZO ORIOVAC - DOM - TEL: 431-646 
12 VLK MARIO 

FRANKOPANSKA 59 
35250 ORIOVAC 
095/8088-257 

JOŠIĆ ANTUN 
FRANKOPANSKA 81 
35250 ORIOVAC 
TEL: 431-583 

                                                   VZO REŠETARI 
13 JUG ANTUN 

V. NAZORA 10 a  
35403 REŠETARI 
091/1444-519 

VUKOVIĆ  SINIŠA 
M. GUPCA  47   ADŽAMOVCI 
35422   ZAPOLJE 
TEL: 342-341     091/1444-570 
 

 VZO SIBINJ 
14 OSTOVIĆ DANIJEL 

108 BR. ZNG 110 a 
35252 SIBINJ 
098/961-7286 

PAVLIK  M LADEN 
POSAVSKA 6 SLOBODNICA  
35252 SIBINJ 
TEL: 429-346,  098/341062 

                                                  VZO SIKIREVCI 
15 ŽIVIĆ MARTIN  

BARTOLA KAŠIĆA 26  
35224 SIKIREVCI 
091/1444-521 

RADOVANOVIĆ ĐURO 
A. STEPINCA 8 
35224 SIKIREVCI 
TEL: 481-291   091/1444-571 

                                        VZO STARO PETROVO SELO 
16 POSPIŠIL ZLATKO 

GODINJAK 174 
35420 STARO PETROVO SELO 
091/2340-115 

TURKALJ  IVO 
VRBOVA  272 d  
35 414  VRBOVA 
TEL: 091/2340-113 

                                             VZO VELIKA KOPANICA 
17 PETRAŠEVIĆ  ANTUN 

ŠAMAČKA  54 
35221 VELIKA KOPANICA 
TEL: 476-047 , 091/1444-573 

KURTUŠIĆ IVAN  
BERAVCI 40  
35222 GUNDINCI 
TEL: 477-722 

                                                      VZO VRBJE 
18 KONJEVIĆ BRANKO 

BODOVALJCI 67 
35420 STARO PETROVO SELO 
TEL: 345-173, * 099/504-8407 

JURIŠIĆ GEHAT 
BODOVALJCI 132 
35420 STARO PETROVO SELO 
099/674-6729 
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                                                   VZO VRPOLJE 
19 
 

ČIVIĆ  JOSIP 
S. RADIĆA  17 
35210  VRPOLJE  
TEL:439-529  , * 091/1444-526 

NOVOSELOVIĆ IVAN 
B. RADIĆA  34  ČAJKOVCI  
35210 VRPOLJE 
TEL: 483-055, 091/1444-577 

 DVD NOVA GRADIŠKA  
20 RUŠKAN MARIJAN 

BANA JOSIPA JELAČIĆA 3d  
35400  NOVA GRADIŠKA  
091/363-3852 

MAKOVIČIĆ  SINIŠA 
ŠUMETLICA 5c    
35404  CERNIK 
* 091/262-4601 

 DVD SLAVONSKI BROD 
21 CELNER FRANJO 

VLADIMIRA NAZORA 35 
35000 SLAVONSKI BROD 
TEL: 441-408, *091/7810-983 

KOKANOVIĆ  ĐURO  
I. GUNDULIĆA 1 
35000 SLAVONSKI BROD 
TEL: 200-711,   091/1444-587 

                                 DVD GUNDINCI  ( OPĆINA GUNDINCI ) 
22 MIHIĆ  JOSIP 

ĐURE VARGIĆA 2  
35222 GUNDINCI 
091/739-5508 

KADIĆ IVAN 
STJEPANA RADIĆA 55  
35222 GUNDINCI 
091/530-4107 

          DVD GORNJI BOGIĆEVCI  ( OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI ) 
23 KOZMAN DAMIR   

STARI KRAJ 55 
35429 GORNJI BOGIĆEVCI 
TEL: 375-368, 091/9597-506 

BUNGIĆ IVO 
STARI KRAJ 82 
35429 GORNJI BOGIĆEVCI 
TEL: 375-268,  098/978-9437 

           DVD DONJI ANDRIJEVCI  ( OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI ) 
24 VUKAŠINOVIĆ IVAN 

M. GUPCA 13 
35214 DONJI ANDRIJEVCI 
TEL: 471-146,  091/1444-532 

VUČKOVIĆ ANDRIJA 
MATIJE GUPCA 44 
35214 DONJI ANDRIJEVCI 
TEL: 471-042,  098/1882-442 

                             DVD DRAGALIĆ ( OPĆINA  DRAGALIĆ ) 
25 ŠUPICA  IGOR 

 K. TOMISLAVA  100                    
 35428 DRAGALIĆ 
TEL: 376-120 , * 091/1444-531 

PETRIČEVIĆ ŽELJKO 
STJEPANA RADIĆA 6  
35428 DRAGALIĆ 
098/933-2032 

                 DVD DONJI VAROŠ    ( OPĆINA STARA GRADIŠKA )  
26 MORO  MARIO 

DONJI VAROŠ 103  
35435 STARA GRADIŠKA 
TEL: 374-086 , *  091/1444-533, 091/537-
5262  

VUGIĆ  RADISLAV 
K. TOMISLAVA  1    DONJI VAROŠ  
35435 STARA GRADIŠKA 
TEL:   091/1444-593,  098/674-544 
 

                              DVD OKUČANI  ( OPĆINA OKUČANI ) 
27 VUČKOVIĆ  MILAN 

A. STEPINCA 87  
35430 OKUČANI 
098/502-223,  091/1444-536 

ĆUMURDŽIČ MIRKO 
LAĐEVAC 67  
35430 OKUČANI 
095/858-6667 

            DVD SLAVONSKI ŠAMAC ( OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC )  
28 ŠUNIĆ BRANKO 

BRAĆE RADIĆA 15 KRUŠEVICA 
35220 SLAVONSKI ŠAMAC 
098/780-772 

SURATLIĆ  JOSIP 
K. ZVONIMIRA 75 
35220 SLAVONSKI ŠAMAC 
TEL: 473-323, 091/1444-588 
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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. 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.

Način korištenja protupožarnih zrakoplova, helikoptera i osoblja, utvrđuju se posebnim sporazumom 
Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane, na temelju članka 37., stavka 6. Zakona o vatrogastvu 
(»Narodne novine«, broj 106/99), a putem glavnog vatrogasnog zapovjednika RH.

Članak 14.

Ovlašćuje se zapovjednik VZŽ-e za donošenje uputa o provedbi ovog Plana, u granicama ovlasti utvrđenih 
Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99) i Programa Vlade RH.

  Članak 15.

Ovaj Plan je sastavni dio Plana rada Stožera civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva Brodsko-posavske 
županije vezano za pripremu protupožarne sezone za 2016. godine. 

                                                              Članak  16.

Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Brodsko-posavske županije.

KLASA: 810-01/16-01/10
URBROJ: 2178/1-11-01/16-2
Slavonski Brod, 31. svibnja  2016.

Ž U P A N

Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1453



- ostali  akti:

63.

 Temeljem članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10), članka 1. 

Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 

(„Narodne novine“ broj 78/11 i 106/12) i članka 28. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Brodsko-posavske županije - Natura Slavonica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 25/14), ravnatelj Javne ustanove dana 24.05. 2016. godine, donosi: 

PROCEDURU 

zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Članak  1.

 Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja u 
Javnoj ustanovi Natura Slavonica.

Članak 2. 

 Postupak zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja provodi se po slijedećoj 
proceduri:

R.B.  TIJEK  ODGOVORNOST  OPIS AKTIVNOSTI  ROK  
1. Zaprimanje računa  Viši referent  

Renata Jurić  
Računi se zaprimaju u pisarnici ili 
donosi poštar, upisuju se u knjigu 
ulaznih računa, dodjela broja i datuma 
zaprimanja  

Isti  ili 
slijedeći dan 
od  dana  
zaprimanja 
računa  

2.  Suštinska kontrola 
računa  
 
 

Zaposlenik koji je 
inicirao/predložio 
nabavu 
robe/korištenje 
usluga/izvođenje 
radova

 

Kontrola odgovara li isporučena  
roba/obavljena usluga/izvedeni radovi 
vrsti, količini, kvaliteti  i ostalim 
specifikacijama.

 
iz 

ugovora/narudžbenice/ponude i 
dr.Zaprimljeni račun se kompletira sa 
popratnom dokumentacijom 
(ugovor/narudžbenica/otpremnica).

 Paraf na mjesto likvidirano
 

3 –  5 dana od 
zaprimanja 
računa  
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3.  Računovodstvena 
kontrola računa  

Referent za 
računovodstvo, 
knjigovodstvo i 
financije ili druga 
osoba na poslovima 
računovodstva i 
financija  

Kontrola računske (matematičke) i 
formalne (postojanje svih zakonskih 
elementa., reference na broj 
ugovora/narudžbenice/popratnih 
dokumenata i dr.) ispravnosti sadržaja 
račun,  

Najviše 5 
dana od dana 
zaprimanja 
računa  

4.  Odobrenje računa 
za plaćanje i 
evidentiranje  

Ravnatelj ustanove 
ili osoba koju on 
ovlasti  

Nakon obavljene suštinske i 
računovodstvene kontrole računa, 
odobrava se njegovo plaćanje i 
evidentiranje.  
Paraf

 
i pečat 

 
na 

 
računu

 

Najviše 6 
dana od dana 
zaprimanja 
računa  

5. 
 

Obrada računa, 
kontiranje i 
knjiženje računa

 

Referent za 
računovodstvo, 
knjigovodstvo i 
financije ili druga 
osoba na poslovima 
računovodstva i 
financija

 

Razvrstavanje računa prema vrstama 
rashoda, programima 
(aktivnostima/projektima) i izvorima 
financiranja te unos u računovodstveni 
sustav. Paraf referenta.

 

Unutar 
mjeseca na 
koje se 
odnosi račun

 

6.
 

Priprema računa za 
plaćanje

 

Referent za 
računovodstvo, 
knjigovodstvo i 
financije ili druga 
osoba na poslovima 
računovodstva i 
financija

 

Priprema naloga za plaćanje
 

Prema 
datumu 
dospijeća

 

7. 
 

Plaćanje računa
 

Ravnatelj
 

i/ili osoba 
koju on ovlasti za 
potpisivanje 

 

Odobrenje naloga
 

za plaćanje –
 

potpis 
ovlaštene/ih osoba

 

Prema 
datumu 
dospijeća

 

 

Članak 3.

 Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

KLASA:351-01/16-01/36
URBROJ:2178/01-27-01-16-1
Slavonski Brod 24.05.2016.g.

Ravnatelj Javne ustanove
Josip Bodrožić-Džakić, dip.ing., v.r.
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OPĆINA  DAVOR

1.

 Na osnovi članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15) i 

članka 46. Statuta općine Davor (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj: 12/09, 07/13),  općinski 

načelnik donosi

ODLUKU

o imenovanju službenika za informiranje općine Davor

Članak 1.

Imenuje se Ivica  Marjanović, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  kao službena osoba mjerodavna 
za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik za informiranje«).

Kontakt podaci:

telefon: 035/347-333, telefax: 035/347-087, 
            e-mail: opcina-davor@sb.t-com.hr 

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju općine Davor, kao i rješavanja pojedinačnih 
zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim 
dokumentima koji se odnose na rad općine Davor,

-osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih  Zakonom o pravu 
na pristup informacijama.
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Članak 3.

Korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili 
pismenog zahtjeva općini Davor. 

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na 
adresu općina Davor, Ivana Gundulića 35, 35425 Davor, ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu na istoj 
adresi.
  Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za 
prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno 
naziv pravne osobe i njezino sjedište.
          Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen 
putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan 
pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva općina Davor će omogućiti podnositelju zahtjeva pristup 
informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog  zahtjeva. 

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva, bez odgode će se pozvati podnositelja zahtjeva da ga 
ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na 
odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji 
radi, odbaciti će se zahtjev rješenjem.

Ako općina Davor ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez 
odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će 
obavijestiti podnositelja.

Rješavanje o zahtjevu za pristup informacijama i o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija provodi se 
sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 4.

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

OPĆINA  DAVOR

OPĆINSKI  NAČELNIK

KLASA: 008-01/14-01/03

UR. BROJ:2178/17-01-15-1
Davor, 02.11. 2015. god.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Đuro Anđelković, prof., v.r.
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2.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

broj“ 12/9 i 07/13), Općinsko vijeće općine Davor na 18. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine, 

donijelo je

 ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
općine Davor za 2015. godinu

 I

  Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Davor za 
2015. godinu.

 II

 Ovaj Zaključak objavit će se u „ Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.“

KLASA:351-01/16-01/2
URBROJ: 2178/17-01-16-03
Davor, 21. ožujka 2016.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Željko Burazović, v.r.
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3.

IZVJEŠĆE 

o provedbi plana gospodarenja otpadom općine Davor za 2015. godinu

ZAKONODAVNI OKVIR I OBVEZE

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)  članak 20 jedinice lokalne samouprave su u obvezi 
dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana jedinice područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće 
godine za predhodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu.

1. Vrsta i količina otpada koji se skuplja i zbrinjava  

 Organizirano prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog i neopasnog otpada sa područja općine Davor 
vodi tvrtka Komunalac Davor d.o.o. koja je u 100% vlasništvu općine Davor. Sav prikupljeni otpad odlaže se na  
uređenom službenom odlagalištu „Baćanska“ koje je također u vlasništvu općine Davor, a sve sukladno 
pravilniku o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 
111/11, 17/13, 62/13).
 Otpad se iz općine Davor (naselja Davor i Orubica) prikuplja jednom tjedno (ponedjeljkom), od korisnika 
usluga koji odlažu otpad u posude (kante) veličine 120 l, te specijaliziranih kontejnera veličine 1100 l koji se 
koriste za tvrtke, groblja, škole i sl. Takvim načinom prikupljanja i organiziranim prijevozom komunalnog otpada 
obuhvaćeno je 100% stanovništva. 
 Na području općine Davor u protekloj godinini provodilo se  izdvojeno prikupljanje korisnih dijelova 
otpada kao što su otpadni papir, plastika i staklo putem zelenih otoka.
 
 Na području općine Davor organizirano je prikupljanje i deponiranje:

1. Komunalnog i neopasnog otpada, 
2. Glomaznog otpada,
3. Selektivno prikupljenog otpada.

 U organizirano prikupljanje i odvoz komunalnog i neopasnog otpada uključeno je 3015 stanovnika  ili  
804 domaćinstva sa područja općine Davor. 

Prikaz broja stanovnika općine Davor prema popisu stanovništva 2001., 2011.godina.

Broj stanovnika 2001. godine  Broj stan ovnika 2011. godine  

  

3259  3015  
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 Otpad koje se odlaže na odlagalištu „Baćanska“ pri ulasku na odlagalište se važe,  ispunjava prateći list za 
otpad, te vodi očevidnik o količini prikupljenog otpada. (Primjerak pratećag lista u prilogu).

Količina prikupljenog i odloženog komunalnog otpada po godinama.

 Iz tablice je vidljiv trend smanjenja količine proizvedenog i odloženog mješanog komunalnog otpada. U 
odnosu na 2014. godinu smanjeno je odlaganje otpada na odlagalištu „Baćanska“ za 14,8%.

 Za slučaj kada nije provedena analiza sastava miješanoga komunalnoga otpada za udio biorazgradive 
frakcije koristi se vrijednost 67%, u skladu sa preporukom Eurostat-a za zemlje koje nemaju određen sastav 
komunalnoga otpada. 

Količina prikupljenog i odloženog biorazgradivog otpada po godinama.

 Iz tablice je vidljiv trend smanjenja količine proizvedenog i odloženog biorazgradivog otpada. U odnosu 
na 2014. godinu smanjeno je odlaganje biorazgradivog otpada na odlagalištu „Baćanska“ za 14,8%.

 3. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom.

 Predmetno odlagalište nalazi se u sjevernom dijelu općine Davor, te je istoimenog naselja udaljeno oko 
3,5 km. Mikrolokacijski gledano nalazi se na samoj granici ove općine i općine Staro Petrovo Selo neposredno uz 
kanal «Crnac». S jedne strane odlagalište je omeđeno spomenutim kanalom, a s druge strane površinama koje su 

godina  količina u tonama  

2011.  645,09  

2012.  647,24  

2013.  606,12  

2014.  602,12  

2015.  513,13  

 

godina  količina u tonama  

2011.  432,21  

2012.  433,65  

2013.  406,10  

2014.  403,42  

2015.  343,80  
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okarakterizirane kao poljoprivredno zemljište Današnja površina ograđene deponije je 6,25 ha, na kojoj se nalaze . 
dvije kazete za prihvat komunalnog otpada ukupnog kapaciteta 60.000 tona.
 Odlagalište se nalazi na katastarskoj općini Davor odnosno na katastarskoj čestici br. 21/1. upisane u 
zk.ul.br. 1117.
 Odlagalište je uređeno, sa brtvenim slojevima, sa odvodnjom procjednih i oborinskih voda. Odlagalište je 
ograđeno, izgrađen je protupožarni pojas, te je postavljena oprema za rad odlagališta (mostna vlaga, perilište 
kotača, čuvarska kućica, garaža za kompaktor, infrastruktura vodnje i odvodnje, videonadzor). Na odlagalištu  ne 
postoji čuvarska služba,  ali ima instalirana kamera koja je spojena sa uredom direktora. 
 Sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 
otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13, osigurana je kontrola mjerenja meteoroloških parametara, emisije 
odlagališnih plinova, emicija procijednih voda i oborinskih voda u plitkom podzemlju. 

Odlagalište „Baćanska“ posjedulje sljedeću dokumentaciju:
- Lokacijska dozvola, izdana 28. rujna 2006. godine,
- Načelna dozvola, izdana 31. svibnja 2007. godine,
- Građevinska dozvola faza I, izdana 01. kolovoza 2007. godine,
- Potvrdu glavnog projekta faza II,  izdana 16. veljače 2011. godine,
- Potvrda o produženju važenja potvrde glavnog projekta, 25. siječnja 2013. 

Recuklažno  dvorište

 Općina Davor je sklopila Ugovor i izgradila reciklažno dvorište uz sufinanciranje Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost, Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova građenja 
inadzora nad građenjem reciklažnog dvorišta u Općini Davor, davanjem sredstava pomoći klasa: 351-01/14-01/9, 
urbroj: 563-02-2/109-14-03-01, od 26.05.2014. godine.  Ugovorena vrijednost radova je 3.485.413,13 kuna bez 
PDV-a.

 Reciklažno dvorište je nadzirni ograđeni prostor namjenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju posebnih vrsta otpada prema Pravilniku o gospodarenju otpadom  NN 23/14, dodatak III. 

Komunalac Davor d.o.o. je upisao reciklažno dvorište u očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja 
otpadom reciklažnih dvorišta. Svi mještani općine Davor imaju  mogućnost predati otpad u reciklažno dvorište 
bez novčane naknade. ( Potvrda o upisu u očevidnik reciklažnih dvorišta je u prilogu)

Popis otpada kojeg će mještani općine Davor predavati u reciklažno dvorište

KLJUČNI 
BROJ  

NAZIV  OTPADA  

20 01 13  otapala  

20 01 14  kiseline  

20 01 15  lužine  

20 01 17  

fotografske kemikalije  

20 01 19  

pesticidi  

20 01 21  
flouroscentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu  

20 01 23  

odbačen oprema koja sadrži klorofluorougljike  
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20 01 26 ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25 
20 01 27 boje, tiskarske boje, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari 
20 01 29 deterdženti koji sadrže opasne tvari 
20 01 31 citotoksici i citostatici 
20 01 33 baterija i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i 

nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije 
20 01 35 odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 

01 23, koja sadrži opasne komponente 
20 01 37 drvo koje sadrži opasne tvari 
15 01 10 ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 
15 01 11 metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr azbest) 

uključujući prazne spremnike pod tlakom 
15 01 01 ambalaža od papira i kartona 
20 01 01 papir i karton 
15 01 04 ambalaža od metala 

20 01 40 metali 
15 01 07 staklena ambalaža 
20 01 02 staklo 
15 01 02 ambalaža od plastike 
20 01 39 plaszika 
20 01 10 odjeća 
20 01 11 tekstil 
20 03 07 glomazni otpad 
20 01 25 jestiva ulja i masti 
20 01 28 bije, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27 
20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29 
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31 
20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33 
20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 201, 20 

01 23 i 20 01 35 
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4. Podaci o lokacijama odbačenog otpada

 Na području općine Davor nema divljih ne legalnih odlagališta. Mještani općine Davor mogu svakim 
radnim danom od 07,00 do 15,00 sati predati bilo koju vrstu optada na odlagalište „Baćanska“. 

5. Inspekcijski nadzor

 Uprava vodnog gospodarstva  pri Ministarstvu poljoprivrede obavila je inspekcijski nadzor temeljem 
članka 224. i 226. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) u vremenu 18. 03. 2015. godine. 
Po istom tvrtka Komunalac Davor d.o.o. ima obvezu plaćati naknadu za uređenje voda u iznosu 6.456,60 kn 
godišnje.
 
Uprava za inspekcijske poslove sektor inspekcije zaštite okoliša obavila je nadzor vazan za gospodarenje 
otpadom u vremenu 18.05.2015. godine. Za vrijene inspekcijskog nadzora nisu utvrđeni nikakvi nedostaci po 
pitanju gospodarenja otpadom.

6. Mjere

 Po pitanju ostvarenja ciljeva smanjivanja ili spriječavanja nastanka otpada,  općina Davor je pokrenula 
niz aktivnosti u svrhu pravilnog gospodarenja otpadom izgradivši reciklažno dvorište i zelene otoke. Na području 
općine Davor postoje 5 zelenih otoka po 3 kontejnera od 1100 litara za papir, plastiku i staklo. Planira se povećati 
broj spremnika na zelenim otocima za odlaganje tekstila.
 Svi mještani općine Davor imaju mogućnost selektivnog odlaganja otpada preko zelenih otoka i preko 
reciklažnog dvorišta. općina Davor ima cilj selektivnog prikupljanja otpada na kućnom pragu. Planira se korisne 
sirovine otpada prikupiti u kućanstvu putem vreća od 120 litara koje će mještani općine Davor dobivati na 
korištenje.

7. Popis projekta 

 Planira se povećati kapacitet postojeće odlagališne plohe sa 60.000 m3 na 110.000 m3.
 Prijektiranje nove odlagališne plohe, transfer stanice, prostor za kompostiranje te projektiranje sortirnice. 
 Odlagalište otpada priključiti na električnu mrežu, izgraditi plinske bunare za prikupljanje odlagališnog 
plina. Izgraditi sortirnicu otpada.

 U konačnici, općina Davor vodi brigu o gospodarenju otpadom na svom području  sukladno zakonskim i 
podzakonskim aktima. Izgradnjom reciklažnog dvorišta planira se smanjiti veća količina otpada koja se odlaže na 
odlagalištu „Baćanska“. Vodi se briga o ispitivanju podzemnih voda, procjednih voda i odlagališnog plina. 

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 351-01/15-01/2
UR.BR: 2178/17-01-16-02

Općinski načelnik:

Đuro Anđelković, prof., v.r.
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4.

 Na  temelju članka  108, 109. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) 

i članka 32. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09 i 07/13) Općinsko 

vijeće općine  Davor na  svojoj 18. sjednici održanoj  21. ožujka 2016. godine, donosi  

ODLUKU

o  usvajanju  Izvješća o izvršenju Proračuna općine Davor 
za  razdoblje 1. 1. 2015. do  31. 12. 2015. godine

Članak 1.

    Usvaja  se  Izvješće  o  izvršenju  proračuna  općine  Davor  za  2015. godinu,  sa  stanjem  31. 12. 
2015. godine  kako  slijedi:
 PRIHODI     3.861.676,00 kn                   
 RASHODI     4.172.744,00 kn   
___________________________________________________________
 MANJAK                     311.068,00 kn
 

Članak 2.

 Izvješće  o  izvršenju  Proračuna  općine  Davor za  2015. godinu  (tabelarni dio)  u  privitku  je  ove  
Odluke  i  čini  njen  sastavni  dio.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE DAVOR

KLASA: 400-01/14-01/8
URBROJ: 2178/17-01-16-18
Davor, 21. ožujka 2016.

PREDSJEDNIK                               
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Burazović, v.r.
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5.

 Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90., 

27/93.,38/09.) i članka 32. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj: 12/09i 

07/13) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 18. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine,donijelo je,

ODLUKU

o ostvarenju Programa za ostvarivanje javnih potreba u kulturi za općinu Davor za 2015. godinu

Članak 1.

 U 2015. godini ostvarenje Programa za ostvarenje javnih potreba u kulturi obuhvaća:

Članak 2.

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

županije”.

Općinsko vijeće općine Davor

Klasa : 400-01/14-01/8

Urbroj: 2178/17-01-16-19

Davor, 21. ožujka 2016. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Burazović, v.r.

Planirano Ostvareno

1. SPOMEN GALERIJA KERDIĆ 30.000 0

 451-Dodatna ulaganja na građ.objekt. 30.000 0

2. NADOGRADNJA VATROGASNOG DOMA 30.000 21.000

426-Ost.nemat.imovina-projektna dokument. 30.000  21.000

3. DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U DAVORU 1.012.000 956.147

451-Dodatna ulaganja na građ.objekt. 1.000.000 944.897

426-Ost.nemat.imovina-projektna dokument. 12.000 11.250

 4. POTPORE ZA RAD UDRUGA 25.000 25.000

 Kulturno umjetnička društva 25.000 25.000

5. POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 5.000 2.000

Vjerske zajednice 5.000 2.000

6.NABAVKA KNJIGA 4.000 0

Nabavka knjiga za knjižnicu 4.000 0

   

7. ODRŽAVANJE OBJEKATA I DR. 125.000 74.075

Održavanje Domova 125.000 74.075

 

               UKUPNO: 1.231.000 1.078.222

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1491



6.

 Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26-03-

pročišćeni tekst, 82/04, 178/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta općine Davor 

("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj: 12/09i 07/13) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 

18. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine,donijelo je,

ODLUKU

o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za općinu Davor za 2015. godinu

Članak 1.

 U 2015. godini ostvarenje Programa za održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća:

Članak 2.

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

županije”.

Općinsko vijeće općine Davor

Klasa : 400-01/14-01/8

Urbroj: 2178/17-01-16-20

Davor, 21. ožujka 2016. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Burazović, v.r.

Planirano Ostvareno

1. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 140.000 142.543

 Košenje i čišćenje javnih površina 105.000 34.924

Deratizacija i dezinsekcija 35.000 107.619

2.UREĐENJE,MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE

   NERAZVRSTANIH CESTA 50.000 96.397

Ceste 50.000 96.397

3.ODVODNJA ATMOS. VODA,ODRŽ.KANALIZACIJE I DR. 100.000 33.968

Površinske vode,izgradnja i

održavanje kanalizacije 50.000 0

Slivna vodna naknada 50000 33.968

   

4.ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA 55.000 0

Održavanje groblja 55.000 0

5. TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE,PROŠIRENJE

    I MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE 130.000 106.223

Javna rasvjeta-potrošnja el.energ. 130.000 106.223

               UKUPNO: 475.000 379.131
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7.

 Na temelju članka 7. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 73/97, 27/01, 

59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07, 57/11.) i članka 32. Statuta općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" broj: 12/09i 07/13) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 18. sjednici održanoj 21. 

ožujka 2016. godine,donijelo je,

ODLUKU

o ostvarenju Programa za ostvarivanje socijalne skrbi za općinu Davor za 2015. godinu

Članak 1.

 U 2015. godini ostvarenje Programa za ostvarenje socijalne skrbi obuhvaća:

Članak 2.

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

županije”.

Općinsko vijeće općine Davor

Klasa : 400-01/14-01/8

Urbroj: 2178/17-01-16-21

Davor, 21. ožujka 2016. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Burazović, v.r.

Planirano Ostvareno

1. POTPORA HUMANITARNIM UDRUGAMA 15.000 12.000

 Potpore po zamolbama 15.000 12.000

   

2.SUFINANCIRANJE NABAVKE OGRIJEVA 30.400 30.400

 Sufin.nabavke ogrijeva 30.400 30.400

3.POKLONI DJECI 10.000 9.960

Pokloni djeci za sv.Nikolu 10.000 9.960

   

4. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA 5.000 1.265

Pomoć građanima u naravi 5.000 1.265

5.SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE 12.100 11.828

Pomoć građanima 12.100 11.828

6. HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA 12.000 10.504

 Potpore udrugama 12.000 10.504

   

7. PORODILJNE NAKNADE 30.000 25.000

 naknada za novorođenčad 30.000 25.000

   

8. STIPENDIJE STUDENTIMA 0 0

stipendije 0 0

9. POMOĆ ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA 0 0

POMOĆI-po zamolbama 0 0

10. POMOĆ INVALIDIMA 4.500 1.000

POMOĆI-po zamolbama 4.500 1.000

UKUPNO 119.000 101.957
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8.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 26-03-

pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta 

općine Davor ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj: 12/09i 07/13) Općinsko vijeće općine 

Davor na svojoj 18. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine,donijelo je,

ODLUKU

o ostvarenju Programa objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

općinu Davor za 2015. godinu

Članak 1.

 U 2015. godini ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

Članak 2.

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

županije”.

Općinsko vijeće općine Davor

Klasa : 400-01/14-01/8

Urbroj: 2178/17-01-16-22

Davor, 21. ožujka 2016. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Željko Burazović, v.r.

Planirano Ostvareno

1. IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 445.000 741.330

 421-GRAĐ.OBJEKTI-CESTE 375.000 672.705

426-NEMAT.PROIZV.IMOVINA 70.000 68.625

2. DRUŠTVENI DOM U DAVORU 1012000 956147

451-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJ. 1.000.000 944.897

426-NEMAT.PROIZV.IMOVINA 12.000 11.250

3. POSLOVNO GOSPODARSKA ZONA 16.000 16.000

421-GRAĐ.OBJEKTI 0 0

426-NEMAT.PROIZV.IMOVINA 16.000 16.000

 

4. TRG M.A.RELKOVIĆ DAVOR 15.000 14.250

421-GRAĐ.OBJEKTI 0 0

426-NEMAT.PROIZV.IMOVINA 15.000 14.250

5. DOGRADNJA ZGRADE SPREMNICE 30.000 21.000

421-GRAĐ.OBJEKTI 0 0

426-NEMAT.PROIZV.IMOVINA 30.000 21.000

6. SANACIJA OBJEKTA SVLAČIONICE 70000 59266

NK SOKO ORUBICA

451-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJ. 70.000 59.266

               UKUPNO: 1.588.000 1.807.993
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9.

Popis

nerazvrstanih cesta na području općine Davor
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10.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Davor („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09 

i 07/13) Općinsko vijeće općine Davor na svojoj 18. sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o popisu imovine općine Davor sa stanjem 31. 12. 2015. godine 

  
I.

  Usvaja se Izvješće o izvršenom popisu imovine općine Davor koje je podnijelo Povjerenstvo za popis 
nematerijalne i materijalne imovine i zaliha, potraživanja, obaveza i novca na računima i u blagajni na dan 31. 12. 
2015. godine.

II.

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE DAVOR

KLASA: 406-01/15-01/14
URBROJ: 2178/17-01-16-03
Davor, 21. ožujka 2016.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko Burazović, v.r.
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11.

 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i 

članka 32. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/09 i 07/13) , Općinsko 

vijeće općine Davor na 17. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 22. prosinca 2015. godine, donijelo je 

PLAN 

razvoj sustava civilne zaštite općine Davor  za 2016. – 2018.g.

UVOD

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

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i 
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i 
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i 
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti 
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela 
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta 
djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog 
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih 
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu 
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene 
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i 
katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira 
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i 
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
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g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i 
katastrofi prema načelu solidarnosti.

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Red  
broj  

OPIS POZICIJE  2016.g.  2017.g.  2018.g.  

1.
 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE  I POSTROJBE  CIVILNE ZAŠTITE  
Osiguranje uvjeta za evakuaciju, 

zbrinjavanje i  sklanjanje stanovništva   
   

Stožer civilne zaštite–
 

odore, veza, 
edukacija

 
   

Postrojbe civilne zaštite –
 

odora, 
edukacija 

 

2.000
 

2.000
 

2.000
 

Procjena
 

rizika, Plan djelovanja 
sustava CZ

 
   

Vježba operativnih snaga zaštite i 
spašavanja

 
   

Povjerenici civilne zaštite, voditelji 
objekata za smještaj

 
   Materijalna i tehnička oprema 

operativnih snaga

 
   Redovno tekuće

 

ažuriranje priloga i 
podataka iz sadržaja dokumenata 

 

30.000

 

18.000

 

28.000

 UKUPNO:

    

2.

 

VATROGASTVO

 
Vatrogasna zajednica

 

63.500

 

50.000

 

55.000

 
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe

    
Vatrogasna zapovjedništva

    
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 

požara

 
   

UKUPNO:
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3.  

HGSS STANICA SLAVONSKI BROD  
Redovne donacije     

Opremanje     
    
    
    

4.
 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
 Tekuće održavanje

    UKUPNO:
    

5.

 

UDRUGE GRAĐANA
 NAVESTI KOJE

    UKUPNO:

    
6.

 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)

 NAVESTI KOJE

    UKUPNO:

    
SVEUKUPNO

 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

 

95.500

 

70.000

 

85.000

 

 
KLASA: 810-01/15-01/3
URBROJ: 2178/17-01-15-01
DAVOR, 22. prosinca 2015.

¸  PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA:

  Željko Burazović, v.r.
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12.

 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i 

članka 32. Statuta općine Davor («Službeni vjesnik BPŽ» broj 12/09 i 07/13) , Općinsko vijeće općine Davor na  

17. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 22. prosinca 2015. godine, donijelo je 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  općine Davor za razdoblje 2016. – 2019.g.

UVOD

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

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i 
financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i 
način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u 
jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i 
katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti 
sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela 
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta 
djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog 
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih 
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu 
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene 
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i 
katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 
sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira 
volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i 
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
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g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i 
katastrofi prema načelu solidarnosti.

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

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga 
sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu 
nadležnog stožera civilne zaštite.

Općinski načelnik, načelnik općine i načelnik općine dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u 
roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.

1.  OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
Cilj  je definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima načelnik općine raspolaže u slučaju pojave 
ugroze i uspostava sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.

Operativne snage sustava civilne zaštite na području općine su:

a) stožer civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
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f) postrojbe civilne zaštite
 - Tim civilne zaštite opće namjene
g) povjerenici civilne zaštite
h) koordinatori na lokaciji
i) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

a) stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o 
mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, 
upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o 
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Izvršno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje 
načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, 
upravnih tijela jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav 
civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave.

Radom stožera civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave rukovodi načelnik stožera, a kada se 
proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Stožeri civilne zaštite mogu od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova tražiti 
pružanje stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za zaštitu pripadnika 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

b) Operativne snage vatrogastva

 

Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge operativne snage vatrogastva određene posebnim 
propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama te su dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se 
uređuje područje vatrogastva, ovoga Zakona, planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i Državnim planom djelovanja civilne zaštite.

c) Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim 
nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se 
uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim 
se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama ovog Zakona i Državnom planu djelovanja 
civilne zaštite.
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d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima 
kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, ovoga Zakona, planovima civilne 
zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.

e) Udruge

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, podvodne 
djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga 
sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, 
svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih 
postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama 
ovog Zakona i planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u planovima 
djelovanja civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.

Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite na teret proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna Republike 
Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave međusobne odnose s udrugama reguliraju 
sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u 
aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za 
provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode osposobljavanje 
svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite na 
svim razinama.

f) Postrojba civilne zaštite

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, osnovana postrojba 
civilne zaštite opće namjene i slijedećem sastavu:
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g) povjerenici civilne zaštite

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave za 
pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore i manja naselja.

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, određeni su 
povjerenici i njihovi zamjenici za 2 mjesna odbora.(3 povjerenika)

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i 
uzajamne zaštite

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi 
sudjelovanja u sustavu civilne zaštite

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zopćinema na području 
svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
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h) Koordinator na lokaciji

 Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim 
stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne 
zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

i) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa pravne osobe koje su odlukama izvršnih tijela 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u 
operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih propisa i njihovih općih akata.

Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja, velike nesreće 
i/ili katastrofe dužna je o tome bez odgode obavijestiti nadležni centar 112.

Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim 
snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama iz stavka 6. ovog članka podmiruju se iz 
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su raspoređeni u operativne 
snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

2.  PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE

Sklanjanje

 Na području općine Davor nalazi se 4 objekta za smještaj sveukupnog smještajnog kapaciteta za 1500 
(tisućuipetsto) osoba.

       Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, 
potrebno je u promatranom periodu :

- uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, 
organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere civilne zaštite postaviti integralno, u 
svim vrstama učešća u prostornom planiranju,

- naložiti da osiguraju građenja skloništa sukladno Planom urbanističkih mjera zaštite od elementarnih 
nepogoda i ratnih opasnosti i propišu kriterije za gradnju skloništa na svom području,

- naložiti pravnim osobama koje imaju u vlasništvu skloništa permanentno izdvajanje sredstava za tekuće 
održavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje skloništa.

    

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 10Strana: 1506



Uzbunjivanje

 Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze  u nadležnosti je Državne uprave za 
zaštitu i spašavanje Područnog ureda u Slavonskom Brodu, koji postupa sukladno Pravilniku o uzbunjivanju 
stanovništva. Iako  gradovi nemaju obveze u razvijanju ovog sustava, potrebno je osigurati informiranost o stanju 
sustava za uzbunjivanje na području općine. 
 Slijedom rečenog , DUZS Područni ured Slavonski Brod bi trebao kontinuirano izvještavati o stanju 
sustava uzbunjivanja i obavješćivanja na način da njihovo izvješće postane sastavni dio Izvješća o stanju civilne 
zaštite na području općine.

 Informiranost podrazumijeva analizu sustava na način da se:

- utvrdi stupanj tehničke opremljenosti sustava na cijelom području općine, 
- kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja nije u funkciji ili je u stanju koji ne omogućava 

pravovremeno upozoravanje stanovništva, 
- obavijesti o planiranim ulaganja u sustav u narednom periodu.

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi, (škole, vrtići, sportske dvorane, stadioni i sl.) 
dužni su: 

- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana, 
- povezati sustav sa županijskim centrom 112. 

3.  ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakon  o zaštiti okoliša („NN“ 80/13, 153/13 i 78/15), Nacionalna strategija zaštite okoliša  i Strateški plan zaštite 
okoliša dale su odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u skladu s ukupnim gospodarskim, 
društvenim i kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, 
obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite okoliša. 

Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ 44/14), utvrđena 
je obveza izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, 
prijevoza i skupljanja opasnih tvari. Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske formirati će  registar rizičnih i 
potencijalno rizičnih postrojenja iz kojega će bit vidljivi gospodarski subjekti na prostoru općine koji proizvode, 
skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze  ili  skupljanja opasnih tvari.

4.  PLANSKI DOKUMENTI 

 Zakon o sustavu civilne zaštite ( „NN“ br. 82/15) i  Pravilnika o metodologiji za izradu procjena 

ugroženosti i planova civilne zaštite („NN“ 30/14 i 67/14) utvrdio je jedinicama lokalne i područne samouprave 

izradu planskih dokumenata, sa ciljem usklađenog djelovanja raspoloživih resursa  u odgovoru na velike nesreće i 

katastrofe.

 Uvažavajući zakonom utvrđene obveze kao i potrebu da se prije svega vlastitim snagama i sredstvima 

zaštiti stanovništvo i sva materijalna dobra na prostoru općine potrebno je:

- Izraditi procjenu rizika od velikih nesreća 
- Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite 

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito 
reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati, što ponekad može 
imati kobne posljedice. 
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U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati stanovništvo 
na slijedeći način: 

- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja ,
- provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija, 
- prema postojećem kalendar obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje ,
- prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite, 
- uvrštavanjem na web stranicu općine informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za informiranje 

građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti 
osjećaju sigurnosti građana  u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite.

6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE ZAŠTITE 

 Suradnja na polju civilne zaštite  ima za cilj razmjenu  iskustava, podataka, znanja i vještina sa 
odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine. 

U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju:

- uspostaviti kontakte sa Požeško-Slavonskom županijom,  budući da se sustav civilne zaštite u kriznim 
situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju  pomoći, 

- uspostaviti kontakte sa susjednim gradovima i općinama,  budući da se sustav civilne zaštite u 
kriznim situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju  pomoći, 

- uspostaviti pograničnu suradnju u području civilne zaštite sa susjednim 

7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito 
djelovanje sustava civilne zaštite. 
 Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava civilne 
zaštite. U Proračun je potrebno ugraditi sredstva za financiranje sustava civilne zaštite imajući u vidu odredbe 
Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe posebnih propisa: 

Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska sredstva za:
- stožer civilne zaštite
- postrojbe vatrogastva imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu,
- Postrojbi civilne zaštite (opremanje i smotriranje),
- službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti, 
- udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području (Crveni križ ,Gorska 

služba spašavanja) 
- ostalih udruga od interesa za zaštitu i spašavanje,
- unapređenje sustava civilne zaštite ( edukacija, intelektualne usluge, promidžba, vježbe),
- naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite,
- naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja mjera civilne zaštite.

8.  ZAKLJUČAK

  Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike prijetnje i ugroze 
koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata 
civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz 
proračuna.
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Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja  očekuje se da će općina Davor na kraju planiranog 
razdoblja imati :

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata,
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata Službe i pravne osobe koje se zaštitom i 

spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave,
- formirane postrojbe civilne zaštite,
- djelomično popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima,
- educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja.
- educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite,

višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće povjerenje u sustav.
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KLASA:810-01/15-01/04

URBROJ:2178/17-01-15-01

DAVOR, 22. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Željko  Burazović, v.r.
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

11.

 Na temelju članka 35 Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01 i 79/06)  

i  čl. 40. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/09, 

09/11, 3/13), donosim sljedeću:

ODLUKU 

o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup 
javnih površina i neizgrađenog građevinskog 

zemljišta na području općine Gornja Vrba

I

     U Odluci o davanju u zakup javnih površina 
i neizgrađenog građevinskog zemljišta na području 
općine Gornja Vrba, (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 03/09) članak 16. mijenja se i 
glasi:
      „Pravna ili fizička osoba koja lokaciju 
koristi shodno članku 14. Odluke, korištenje 
lokacije plaća samo za vrijeme korištenja, po danu, u 
slijedećim iznosima:
- do 4 m2                                     50,00 kn/ po danu
- od 5 m2 do 20 m2                     80,00 kn/ po danu
- od 21 m2 do 100 m2              200,00 kn/ po danu
- preko 100 m2                        500,00 kn/ po danu

Za korištenje lokacije za:
- ljetne terase, parkirališta, stovarišta građevnog 
materijala                 10 kn/m2 mjesečno
- za kioske i pokretne ugostiteljske objekte                                        
100 kn/ po objektu,  mjesečno    
- za prodaju poljoprivrednih proizvoda na klupama 
,                           100 kn/ po klupi,  mjesečno  

 Općinski načelnik  može obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu, sa sjedištem na 
području općine Gornja Vrba, dodijeliti  lokaciju 
ispred vlastitog stambenog objekta, na korištenje 
bez naknade, ukoliko se ista koristi za prodaju 
vlastitih proizvoda.„

II

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

KLASA: 363-02/16-01/7
URBROJ: 2178/28-01-16-1
U Gornja Vrba, 01. 06. 2016. godine

Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl.ing., v.r.
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12.

 Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) 26. Statuta općine 
Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 9/09, 09/11 i 3/13“), a sukladno 
odredbama Zakona o udrugama ("Narodne novine", 
br. 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i 
računovodstvu neprofitnih organizacija - nastavno 
Zakon ("Narodne novine" br. 121/14) i Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge - nastavno: Uredba 
("Narodne novine" broj 26/15.), Općinsko vijeće 
općine Gornja Vrba na svojoj 16. sjednici održanoj 
dana 07.06.2016. godine donosi:

 P R A V I L N I K

o financiranju programa/projekata/ 
manifestacija od interesa za opće dobro koje 

provode udruge sredstvima proračuna općine 
Gornja Vrba

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i 
postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna 
općine Gornja Vrba udrugama čije aktivnosti 
dopr inose  zadovol jenju  javnih potreba i 
ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih 
strateškim i planskim dokumentima općine Gornja 
Vrba (u daljnjem tekstu: Općina).
(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na 
udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u 
odnosu na druge organizacije civilnog društva 
(zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i 
druge neprofitne organizacije), kada su one, u skladu 
s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u daljnjem 
tekstu: natječaj) za financiranje programa/ 
projekata/manifestacija prihvatljivi prijavitelji, 
odnosno partneri.
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na 
financiranje programa/projekata/ manifestacija 

ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina.
(4) Iznosi i uvjeti dodjele financijskih sredstava, 
odnosno nefinancijske podrške bit će definirani od 
strane nadležnog tijela općine kroz proračun i 
program javnih potreba.

Članak 2.
(1) Ako posebnim propisom nije drugačije 
određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se 
udrugama odobravaju financijska sredstva 
proračuna općine za:

 provedbu programa i projekata kojima se 
ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani 
strateškim i planskim dokumentima općine,

 provedbu jednodnevnih i višednevnih 
manifestacija, 

 provedbu programa javnih potreba na 
području općine utvrđenih posebnim 
zakonom,

 obavljanje određene javne ovlasti na 
području općine povjerene posebnim 
zakonom,

 pružanje socijalnih usluga na području 
općine temeljem posebnog propisa,

 sufinanciranje obveznog doprinosa 
korisnika financiranja za provedbu 
programa i projekata ugovorenih iz fondova 
Europske unije i inozemnih javnih izvora za 
udruge s područja općine,

 p o d r š k u  i n s t i t u c i o n a l n o m  i 
organizacijskom razvoju udruge (potpore 
za redovan rad udruga korisnika sredstava 
proračuna općine kojima se osigurava 
trajnost i stabilnost udruga koje su od 
posebnog značaja za Općinu),

 donacije i sponzorstva i

 druge oblike i namjene dodjele financijskih 
sredstava iz proračuna općine.

(2) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način 
se primjenjuju i kada se udrugama 
odobravaju nefinancijske podrške u 
pravima, pokretninama i nekretninama.

Članak 3.
Financijska sredstva, odnosno nefinancijske 
podrške se odobravaju i dodjeljuju udrugama koje 
imaju registrirano sjedište na području općine i/ili 
programe/projekte/manifestacije od interesa za opće 
dobro obavljaju u većoj mjeri na području općine.
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Pojmovi

Članak 4. 

(1) Aktivnostima od interesa za opće dobro smatraju 
se osobito aktivnosti koje pridonose:

 zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i 
promicanju prava nacionalnih manjina, zaštiti i 
promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s 
teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti 
i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi protiv 
nasilja i diskriminacije, promicanju vrijednosti 
Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i 
mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u društvu, 
prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti, 
razvoju demokratske političke kulture, zaštiti i 
promicanju prava manjinskih društvenih skupina, 
promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim 
uslugama i humanitarnoj djelatnosti, poticanju i 
razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti prava 
potrošača, zaštiti okoliša i prirode i zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne 
zajednice, međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti 
zdravl ja ,  razvoju i  promicanju znanost i , 
obrazovanja, cjeloživotnog učenja, kulture i 
umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta, 
dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja te 
drugim aktivnostima koje se po svojoj prirodi, 
odnosno po posebnim propisima o financiranju 
javnih potreba u određenom području mogu smatrati 
djelovanjem od interesa za opće dobro.
(2) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu 
izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz 
različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje 
fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.
(3) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su 
usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se 
ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti 
ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane 
troškove i resurse.
(4) Jednodnevne i višednevne manifestacije su 
aktivnosti koje se provode s ciljem davanja dodatne 
ponude na području općine i razvoja općine 
općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, 
socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.
 

II. PREDUVJETI ZA FINANCIRANJE KOJE 
OSIGURAVA OPĆINA 

Definiranje prioritetnih područja financiranja

Članak 5.

Nadležna tijela općine će, u postupku donošenja 
proračuna općine, prije raspisivanja natječaja za 
dodjelu financijskih sredstava udrugama, utvrditi 
prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni 
postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim 
dokumentima, te će, u okviru svojih mogućnosti, u 
proračunu općine osigurati financijska sredstva za 
njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama 
Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Nadležnost i djelokrug

Članak 6.

(1) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u 
postupcima dodjele sredstava za financiranje 
programa/projekata/manifestacija od interesa za 
opće dobro nadležan je Jedinstveni upravni odjel 
općine Gornja Vrba preko Povjerenstva za pripremu 
i provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih 
sredstava, te Povjerenstva za ocjenjivanje 
prijavljenih programa/projekata/manifestacija.
(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka su 
nezavisna stručna tijela koja odlukom osniva i 
njihove članove imenuje Načelnik općine Gornja 
Vrba (u daljnjem tekstu: Načelnik). Prilikom 
donošenja Odluke o imenovanju članova 
Povjerenstva, Načelnik će voditi računa o njihovoj 
stručnosti, poznavanju djelovanja i rada udruga u 
određenom području, nepristranosti i spremnosti za 
stručno i objektivno ocjenjivanje.
(3) Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih 
programa/projekata/manifestacija (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje) iz stavka 1. 
ovog članka broji tri člana koji se mogu imenovati iz 
reda zaposlenika općine i vijećnika Općinskog 
vijeća, te vanjskih stručnih suradnika. 
(4) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i 
izravnu dodjelu financijskih sredstava broji 3 člana 
koje imenuje načelnik.
(5) Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka većinom 
glasova svih članova biraju predsjednika 
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Povjerenstva koji predstavlja Povjerenstvo, 
potpisuje akte Povjerenstva, donosi odluku koje se 
prijave nakon ocjenjivanja propisanih uvjeta 
natječaja upućuju na daljnji postupak, o radu 
Povjerenstva izvještava načelnika, a za svoj rad je 
odgovoran Načelniku i Povjerenstvu. 

Članak 7.

(1) Povjerenstvo za pripremu i provedbu 
natječaja i izravnu dodjelu financijskih 
sredstava u svome radu: 

 predlaže prioritete, uvjete, kriterije i 
programska područja natječaja ili javnog 
poziva za financiranje programa/ projekata/ 
manifestacija udruga 

 predlaže natječajnu dokumentaciju

 prati tijek javnog objavljivanja i provedbe 
natječaja ili poziva za dodjelu financijskih 
sredstava programima/ projektima/ 
manifestacijama udruga,

 komunicira pisanim putem s prijaviteljima u 
svezi zahtjeva za dodatnim pojašnjenjima 
natječajne dokumentacije, 

 razmatra ocjene programa/projekta/ 
manifestacije te prijedloge za financiranje 
na temelju kriterija iz natječaja

 u t v r đ u j e  i s p u n j a v a n j e  f o r m a l n i h 
(administrativnih) uvjeta natječaja

 temeljem provedene ocjene prijava, 
izrađuje privremenu rang-listu s popisom 
pr i j ava ,  dod i j e l j en im bodov ima  i 
maksimalnim iznosima koji se mogu 
dodijeliti tijekom provedbe programa/ 
projekta/ manifestacija temeljem postupka 
kojeg provodi Povjerenstvo za ocjenjivanje, 

 utvrđuje prijedlog odluke o financiranju 
programa/projekata/manifestacija udruga, 

 obavlja druge poslove i aktivnosti vezane uz 
natječaj.

(2) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i 
izravnu dodjelu financijskih sredstava radi na 
temelju Poslovnika povjerenstva za pripremu i 
provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih 
sredstava, čiji su članovi obvezni potpisati i Izjavu o 
nepristranosti i povjerljivosti.

Članak 8.

(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno 
stručno procjenjivačko tijelo.
(2) Povjerenstvo za ocjenjivanje u svome radu:

 ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane 
(administrativne) uvjete natječaja ili javnog poziva 
sukladno kriterijima koji su propisani Uputama za 
prijavitelje javnog natječaja 

 izrađuje prijedloge za odobravanje 
financijskih sredstava za programe/projekte/ 
manifestacije 
(3) Povjerenstvo za ocjenjivanje radi na temelju 
Poslovnika povjerenstva za ocjenjivanje, a obvezni 
su potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti 
iz članka 27. stavka 3. Uredbe. 

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti 
za provedbu natječaja

Članak 9.

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih 
sredstava planiranih u proračunu općine, namijenjen 
za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu 
putem natječaja udrugama, Općina će unaprijed 
predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih 
sredstava po objavljenom natječaju, koji obuhvaća: 

 ukupan iznos raspoloživih sredstava, 

 iznose predviđene za pojedina programska 
područja ako će se natječaji raspisivati za više 
programskih područja, 

 najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora 
o dodjeli financijskih sredstava i 

 očekivani broj financijskih potpora koje će 
biti odobrene korisnicima za provedbu programa/ 
projekata/ manifestacija u okviru pojedinog 
natječaja. 

Članak 10.

(1) Općina će osigurati organizacijske kapacitete i 
ljudske resurse za primjenu osnovnih standarda 
financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i 
vrednovanja rezultata programa/projekata/ 
manifestacija iz svog djelokruga.
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(2) Općina će, prije objave natječaja, izraditi obrasce 
natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge 
prijavljivati svoje programe/projekte/manifestacije. 
(3) Općina će pri financiranju programa/projekata/ 
manifestacija primjenjivati osnovne standarde 
planiranja i provedbe financiranja, odnosno 
praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, 
definirane Uredbom.

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE, 
KRITERIJI ODABIRA I POSTUPCI 
FINANCIRANJA I UGOVARANJA

Članak 11.

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje 
programa/projekata/manifestacija odnosno 
dodjeljivati nefinancijske podrške udrugama, 
potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

 su upisani u odgovarajuće Registre;

 su registrirani kao udruge, zaklade, 
ustanove ili druge pravne osobe čija 
temeljna svrha nije stjecanje dobiti 
(organizacije civilnoga društva);

 su se svojim statutom opredijelili za 
obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su 
predmet financiranja i kojima promiču 
uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s 
Ustavom i zakonom;

 program/projekt/manifestacija koji prijave 
na javni natječaj općine, bude ocijenjen kao 
značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) 
za zadovoljenje javnih potreba općine 
definiranih razvojnim i  s trateškim 
dokumentima, odnosno uvjetima svakog 
pojedinog natječaja;

 imaju sjedište na području općine i/ili 
provode program/projekt/manifestaciju na 
području općine;

 su uredno ispunili obveze iz svih prethodno 
sklopljenih ugovora o financiranju iz 
proračuna općine i drugih javnih izvora;

 nemaju dugovanja s osnove plaćanja 
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje i plaćanje poreza te drugih 
davanja prema državnom proračunu i 
proračunu općine;

 se protiv Korisnika, odnosno osobe 

ovlaštene za zastupanje i voditelja 
programa/ projekta/ manifestacije ne vodi 
kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen 
za prekršaje ili kaznena djela definirana 
Uredbom;

 općim aktom imaju uspostavljen model 
dobrog financijskog upravljanja i kontrola 
te način sprječavanja sukoba interesa pri 
raspolaganju javnim sredstvima;

 javno objavljuju programska i financijska 
izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne 
stranice udruge ili drugi prikladan način);

 imaju odgovarajuće pravne, financijske i 
operat ivne kapacitete za provedbu 
programa/ projekta/manifestacije

 uredno predaju sva izvješća Općini.

Članak 12.

Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, 
Općina može natječajem propisati i dodatne uvjete 
koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja 
prednosti u financiranju, kao što su:

 primjena sustava osiguranja kvalitete 
djelovanja u neprofitnim organizacijama;

 uključenost volonterskog rada, posebice 
mladih koji na taj način stječu znanja i 
vještine potrebne za uključivanje na tržište 
r a d a  i  a k t i v n o  s u d j e l o v a n j e  u 
demokratskome društvu;

 umrežavanje i povezivanje sa srodnim 
udrugama, ostvarivanje međusektorskog 
partnerstva udruga s predstavnicima javnog 
i poslovnog sektora u svrhu jačanja 
potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr. 

Članak 13.

(1) U skladu s odredbama ovog Pravilnika Općina 
neće financirati programe/projekte/manifestacije 
udruga koji ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim 
Pravilnikom, odnosno natječajem. 
(2) Općina neće iz svog proračuna financirati 
aktivnosti udruga koje se sukladno pozitivnim 
propisima smatraju gospodarskom djelatnošću.
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IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I 
UGOVARANJA

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja 
natječaja

Članak 14.

(1) Jedinstveni upravni odjel općine Gornja Vrba će, 
u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za 
sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na službenim 
stranicama općine objavi t i  godišnj i  plan 
raspisivanja javnih natječaja i drugih poziva za 
financiranje svih oblika programa/projekata/ 
manifestacija od interesa za opće dobro koje 
provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan 
natječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih 
programa/projekata/manifestacija udruga, koje 
planira provesti tijekom razdoblja provedbe 
programa/projekta/manifestacija definiranog 
ugovorom, a najdulje do 12 mjeseci.
(2) Godišnji plan natječaja sadrži podatke o 
davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i 
planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom 
iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava 
namijenjenom za f inanciranje  pojedinog 
programa/projekta/manifestacije, očekivanom 
broju programa/projekata/manifestacija koji će se 
ugovoriti za financiranje i eventualno druge 
podatke.
 

Javni natječaj

Članak 15.

(1) Financiranje svih programa/projekata/ 
manifestacija od interesa za opće dobro koje 
provode udruge provodi se putem javnog natječaja 
ili javnog poziva čime se osigurava transparentnost 
dodje le  f inanc i j sk ih  s reds tava ,  odnosno 
nefinancijske podrške i omogućava dobivanje što 
većeg broja prijava i odabir najkvalitetnijih 
programa/projekata/manifestacija, a šira javnost se 
obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.
(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka raspisuje 
Načelnik.

Izravna dodjela financijskih sredstava

Članak 16.

Financijska sredstva proračuna općine dodjeljuju se 
bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo 
u iznimnim slučajevima: 

 kada nepredviđeni događaji obvezuju 
davatelja financijskih sredstava da u 
suradnji s udrugama žurno djeluje u 
rokovima u kojima nije moguće provesti 
standardnu natječajnu proceduru i problem 
je moguće riješiti samo izravnom dodjelom 
financijskih sredstava,

 kada se financijska sredstva dodjeljuju 
udruzi ili skupini udruga koje imaju 
isključivu nadležnost u području djelovanja 
i/ili zemljopisnog područja za koje se 
financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga 
jedina organizacija operativno sposobna za 
r a d  n a  p o d r u č j u  d j e l o v a n j a  i / i l i 
zemljopisnom području na kojem se 
financirane aktivnosti provode,

 kada se financijska sredstva dodjeljuju 
udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom 
ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti 

 kada se prema mišljenju Povjerenstva za 
pripremu i provedbu natječaja i izravnu 
dodjelu financijskih sredstava, u čijem radu 
sudjeluju predstavnici općine, dodjeljuju 
financijska sredstva do 5.000,00 kuna za 
aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu 
mogle biti planirane u godišnjem planu 
udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih 
sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava 
planiranih u proračunu za financiranje svih 
programa/projekata/manifestacija udruga.

Članak 17.

(1) U slučajevima kada se financijska sredstva 
dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili 
javnog poziva, Općina i Korisnik sredstava dužni su 
sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim 
će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti 
sredstva proračuna općine utrošiti te poštivati 
osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje 
financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje 
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financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.
(2) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i 
izravnu dodjelu financijskih sredstava ima tri člana 
koja imenuje Načelnik.
(3) O zahtjevu potencijalnog korisnika podrške, 
Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i 
izravnu dodjelu financijskih sredstava daje svoje 
mišljenje općinskom Načelniku koji temeljem toga 
donosi Odluku o izravnoj dodjeli financijskih 
sredstava.
(4) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih 
pozitivnih propisa se na odgovarajući način 
primjenjuju i u slučajevima kada se financijska 
sredstva proračuna općine dodjeljuju bez 
raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva.

Dokumentacija za provedbu natječaja

Članak 18.

(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja (u 
daljnjem tekstu: natječajna dokumentacija), na 
prijedlog Povjerenstva za pripremu i provedbu 
natječaja i izravnu dodjelu financijskih sredstava, 
utvrđuje Načelnik općine u okviru javnog 
natječaja/poziva za financiranje programa/ 
projekata/ manifestacija koje u određenom području 
provode udruge. 
(2) Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
1. tekst natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu programa/ projekta/ 

manifestacije: 
a. obrazac opisa programa/ projekta/ 

manifestacije
b. obrazac proračuna programa/projekta/ 

manifestacije
4. popis priloga koji se prilažu prijavi 
5. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti 

programa/projekta/manifestacije
6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog 

financiranja
7. obrazac ugovora o financiranju programa/ 

projekta/ manifestacije
8. obrasce za izvještavanje: 
a. obrazac opisnog izvještaja provedbe 

programa/projekata/manifestacija
b. obrazac financijskog izvještaja provedbe 

programa/projekta/manifestacije

(3) Kao prilog financijskom planu mogu se zatražiti 
dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, 
izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, 
procjene troškova i sl.), što će biti utvrđeno svakim 
zasebnim natječajem.

Članak 19.

Ovisno o vrsti natječaja, Povjerenstvo za pripremu i 
provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih 
sredstava može predložiti, a Načelnik općine 
utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu 
programa/projekata/manifestacija čine i:
1. obrazac izjave o partnerstvu, kada je 

primjenjivo
2. obrazac životopisa voditelja programa/ 

projekta/ manifestacije
3. obrazac izjave o programima/projektima/ 

manifestacijama udruge financiranim iz 
javnih izvora

4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 
naveden u opisu programskih ili projektnih 
aktivnosti, odnosno manifestacije da je 
upoznat  s  programom/ projektom/ 
manifestacijom i svojim sudjelovanjem u 
provedbi, ako je primjenjivo

5. druga dokumentacija utvrđena svakim 
zasebnim natječajem

Članak 20.

Raspisivanje natječaja i pripremu natječajne 
dokumentacije za svaki natječaj provodi Jedinstveni 
upravni odjel  općine Gornja Vrba putem 
Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja i 
izravnu dodjelu financijskih sredstava, sukladno 
odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o 
unutarnjem redu općine. 

Članak 21.

(1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i 
sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i 
ovoga Pravilnika.
(2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne 
dokumentacije se popunjavaju putem računala te 
šalju u papirnatom i elektroničkom obliku.
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(3) Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne 
obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe 
ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te 
ovjerene službenim pečatom organizacije.
(4) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku 
šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno 
(predaja na urudžbeni zapisnik), uz napomenu (npr. 
naziv natječaja), dok se dokumentacija u 
elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili 
USB-u, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Objava natječaja

Članak 22.

N a t j e č a j  s  c j e l o k u p n o m  n a t j e č a j n o m 
dokumentacijom objavljuje se na službenim 
stranicama općine i informacija o natječaju na 
mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom 
natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima, na 
društvenim mrežama ili se o tome javnost može 
obavijestiti putem tiskovne konferencije koju 
organizira Jedinstveni upravni odjel općine koji 
raspisuje natječaj kao i slanjem elektroničke pošte 
na odgovarajuće adrese.

Rokovi za provedbu natječaja

Članak 23.

(1) Natječaj za podnošenje prijedloga programa/ 
projekata/ manifestacija biti će otvoren najmanje 30 
dana od datuma objave.
(2) Ocjenjivanje prijavljenih programa/ projekata/ 
manifestacija do donošenja odluke o financiranju 
programa/projekta/manifestacije i vrijeme 
potpisivanja ugovora s udrugama čiji su programi/ 
projekti/manifestacije prihvaćeni za financiranje 
mora biti dovršeno u roku od 120 dana, računajući 
od zadnjeg dana za dostavu prijava programa/ 
projekta/manifestacije.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja

Članak 24.

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, 
Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i 
izravnu dodjelu financijskih sredstava Jedinstvenog 
upravnog odjela općine pristupit će postupku ocjene 
ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta 
natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog 
Pravilnika.

Članak 25.

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta 
natječaja se:

 utvrđuje je li prijava zaprimljena u 
zatvorenoj omotnici,

 utvrđuje da li je prijava dostavljena na pravi 
javni poziv/natječaj,

 utvrđuje da li je prijava dostavljena u 
zadanom roku, 

 utvrđuje je li prijava dostavljena u 
papirnatom i elektroničkom obliku

 utvrđuje da li su dostavljeni, potpisani i 
ovjereni svi obavezni obrasci, 

 utvrđuje je li napisana na hrvatskom jeziku i 
ispunjena na računalu 

 utvrđuje da li je zatraženi iznos sredstava 
unutar financijskih pragova, 

 utvrđuje da li je lokacija provedbe 
p r o g r a m a / p r o j e k t a / m a n i f e s t a c i j e 
prihvatljiva,

 utvrđuje da li su prijavitelj i partner 
prihvatljivi

 utvrđuje jesu li ispunjeni i drugi formalni 
uvjeti utvrđeni javnim pozivom/natječajem.

Članak 26.

Nakon ocjene ispunjavanja propisanih uvjeta 
natječaja, predsjednik/ca Povjerenstva za pripremu i 
provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih 
sredstava donosi odluku koje se prijave upućuju u 
daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a 
koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja 
propisanih uvjeta natječaja.
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Članak 27.

(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga 
neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici 
moraju biti obaviještene u roku od najviše osam 
dana od dana donošenja odluke, nakon čega mogu u 
narednih osam dana od dana prijema obavijesti, 
podnijeti prigovor Načelniku općine koji će u roku 
od osam dana od primitka prigovora odlučiti o 
istome.
(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane 
Načelnika općine, prijava će biti upućena u daljnju 
proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora 
prijava će biti odbijena.
(3) Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke.

Kriteriji za ocjenu programa/projekta/manifestacije

Članak 28.

(1) Nakon administrativne kontrole svih prijava i 
zahtjeva vrši se njihovo bodovanje. Općina Gornja 
Vrba  će  pr i javl jene  programe/  projekte / 
manifestacije vrednovati temeljem sljedećih 
kriterija: relevantnost programa/ projekta/ 
manifestacije, provedbeni kapaciteti prijavitelja, 
odnos troškova i očekivanih rezultata, utjecaj na 
razvoj lokalne zajednice, umrežavanje, partnerstvo i 
volonterstvo, vidljivost programa/projekta/ 
manifestacije i ostalih kriterija.
Općina će svakim pojedinim javnim natječajem/ 
pozivom točno definirati kriterije za svako zasebno 
područje financiranja s određenim brojem bodova 
za svaki od kriterija.
(2) Za svaki od propisanih kriterija, za koji je to 
moguće, podnositelj zahtjeva uz prijavu na javni 
natječaj dostavlja i  odgovarajuće dokaze 
(primjerice: izvadak iz odgovarajućeg registra sa 
podacima o sjedištu, datumu osnivanja, broju 
članova i sl.).
(3) Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka 
protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i 
voditelja programa/projekta/manifestacije 
prijavitelj dostavlja prije potpisivanja ugovora te 
isto ne smije biti starije od 6 mjeseci od dana 
potpisivanja ugovora. Potvrda o nepostojanju 
poreznog duga dostavlja se prije potpisivanja 
ugovora te ista ne smije biti starija od 30 dana od 
dana potpisivanja ugovora.

(4) Povjerenstvo za ocjenjivanje može izvršiti 
provjeru podataka uvidom u dokumentaciju 
podnositelja zahtjeva. 
(5) Podnositelj zahtjeva kod podnošenja prijave 
dokaze prema kojima se vrši bodovanje prilaže 
prema stanju na dan 31.12. godine koja prethodi 
godini za koju se prijava za financiranje podnosi.
(6) Broj bodova za pojedinog Korisnika financiranja 
izračunava se na način da svaku prijavu ocjenjuju 
minimalno 2 člana Povjerenstva za ocjenjivanje, u 
skladu s ovim Pravilnikom, zatim se zbroje ocjene 
članova Povjerenstva za ocjenjivanje te se podijele 
sa ukupnim brojem članova Povjerenstva za 
ocjenjivanje koji su tu prijavu ocjenjivali, i na taj 
način se dobije konačna prosječna ocjena koja 
predstavlja ukupno ostvareni broj bodova.
(7) Temeljem provedene procjene prijava koje su 
zadovoljile propisane uvjete natječaja/poziva, 
Povjerenstvo za ocjenjivanje će uputiti odabrane i 
odbačene programe/projekte/manifestacije u 
daljnju proceduru.

Ocjenjivanje prijavljenih programa/ 
projekata/manifestacija i javna objava rezultata

Članak 29.

(1) Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i 
ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane uvjete 
natječaja sukladno kriterijima koji su propisani 
uputama za prijavitelje. 
(2) Na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova, 
Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i 
izravnu dodjelu financijskih sredstva sastavlja rang 
listu odabranih programa/projekata/manifestacija 
za dodjelu financijskih sredstava, čiji ukupan 
zatraženi iznos ne premašuje ukupni planirani iznos 
natječaja, te upućuje prijedlog Načelniku.
(3) Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja i 
izravnu dodjelu financijskih sredstva daje prijedlog 
za odobravanje financijskih sredstava za programe/ 
projekte/manifestacije o kojem, uzimajući u obzir 
sve činjenice, odlučuje Načelnik.

Članak 30.

(1) Nakon donošenja odluke o programima/ 
projektima/manifestacijama kojima su odobrena 
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financijska sredstva, Općina će javno objaviti 
rezultate natječaja s podacima o udrugama, 
programima/projektima/manifestacijama kojima su 
odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava 
financiranja.
(2) Općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke 
o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge 
čiji programi/projekti/manifestacije nisu prihvaćeni 
za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova 
programa/projekta/manifestacije uz navođenje 
ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama 
ocjenjivanja.

Članak 31.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska 
sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana 
od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima 
natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihovog 
programa/projekta/manifestacije uz pravo općine da 
zaštiti tajnost podataka o osobama koje su 
ocjenjivale program/projekt/manifestaciju.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih 
sredstava

Članak 32.

(1) Općina će udrugama koje su nezadovoljne 
odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti 
pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u 
samom tekstu natječaja. 
(2) Prigovor se može podnijeti isključivo na 
natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog 
kriterija, ukoliko udruga smatra da je u prijavi 
dostavila dovoljno argumenata za drugačije 
bodovanje. 
(3) Prigovor se ne može podnijeti na odluku o 
neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih 
sredstava.
(4) Prigovori se podnose u pisanom obliku 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gornja Vrba 
roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o 
rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, 
uzimajući u obzir sve činjenice donosi Načelnik. 
Ukoliko se prigovor prihvati, provodi se ponovna 
procjena, u protivnom odluka Načelnika je konačna.
(5 ) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam 

dana od dana primitka prigovora.
(6) Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke.

Sklapanje ugovora o financiranju 
programa/projekata/manifestacija

Članak 33.

(1) Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena 
financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške 
(u daljnjem tekstu: Korisnici) Općina će potpisati 
ugovor o financiranju programa/ projekta/ 
manifestacije najkasnije 30 dana od dana donošenja 
odluke o financiranju i odrediti dinamiku isplate 
ostvarene podrške, dinamiku izvještavanja prema 
Općini, dostave dokaza o provedenim aktivnostima i 
plaćanju pojedinačnih troškova.
(2) Prije konačnog potpisivanja ugovora, davatelj 
financijskih sredstava može tražiti reviziju 
proračuna i pregovarati o stavkama proračuna 
programa/projekta/manifestacije i aktivnostima u 
opisnom dijelu programa/projekta/manifestacije 
koje treba izmijeniti. Postupak je potrebno okončati 
prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci 
prijave postaju sastavni dio ugovora.
(3) Prilikom pregovaranja Općina će prioritet 
financiranja staviti na aktivnosti koje će učinkovitije 
ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata 
općine.

Članak 34.

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju 
biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog 
natječaja, i posebnog dijela.
(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose 
na ugovore o dodjeli financijskih sredstava 
udrugama iz javnih izvora za program/ projekt/ 
manifestaciju te posebni dio ugovora uredit će se 
temeljem odredbi Uredbe i drugih pozitivnih 
propisa Republike Hrvatske i općine Gornja Vrba.
(3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o 
dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 
udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza 
dostavljanja podataka i financijskih i opisnih 
izv ješ ta ja ,  odgovornos t ,  sukob in teresa , 
povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/ 
korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje 
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programa/projekta/manifestacije, izmjene i dopune 
ugovora, prijenos prava, provedbeni rok programa/ 
projekta/manifestacije, produženje, odgađanje, viša 
sila i rok dovršetka, raskid ugovora, rješavanje 
sporova, opravdani troškovi, plaćanje i kamata na 
zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i financijske 
provjere, konačni iznos financiranja od strane 
davatelja financijskih sredstava, te povrat sredstava i 
pripadajućih kamata i sredstva za osiguranje povrata 
sredstava u slučaju nevraćanja neutrošenih ili 
nenamjenski utrošenih sredstava.
(4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog 
ugovora kao što su ugovorne strane, naziv 
p rograma/  p ro jek ta /mani fes tac i je ,  i znos 
financiranja, rokovi provedbe i slično.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih 
programa/projekata/manifestacija i vrednovanje 

provedenih natječaja

Članak 35.

(1) Općina će u suradnji s korisnikom financiranja, s 
ciljem poštivanja načela transparentnosti trošenja 
proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata 
za uložena sredstva, pratiti provedbu financiranih 
programa/projekata/manifestacija udruga, sukladno 
Zakonu o udrugama,  Zakonu o f iskalnoj 
odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i 
računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, 
ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.
(2) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski 
odnos između davatelja financijskih sredstava i 
udruge kao provoditelja programa/ projekta/ 
manifestacije, a na temelju praćenja i vrednovanja 
rezultata pojedinačnih programa /projekata/ 
manifestacija, u cilju utvrđivanja učinkovitosti 
ulaganja i razine promjena koje su se u lokalnoj 
zajednici odnosno u društvu dogodile zahvaljujući 
provedbi potpore, Općina će vrednovati rezultate i 
učinke cjelokupnog javnog natječaja ili javnog 
poziva i planirati buduće aktivnosti u pojedinom 
prioritetnom području financiranja.
(3) Praćenje se može vršiti na dva načina: 
odobravanjem opisnih i financijskih izvješća 
korisnika sredstava te terenskim posjetom od strane  
službenika Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Gornja Vrba, u dogovoru s korisnikom sredstava. 
Terenski posjeti obvezni su za sve programe i 

projekte čije je razdoblje provedbe najmanje godinu 
dana i čija vrijednost premašuje 100.000 kuna. 

Članak 36.

(1) Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na 
propisanim obrascima i u propisanim rokovima su 
opisno i  financijsko izvješće u rokovima 
definiranim Ugovorom.
(2) Izvješća se podnose na za to definiranim 
obrascima.
(3) Uz opisna izvješća mogu se dostaviti popratni 
materijali kao što su isječci iz novina, izrađeni 
materijali, potpisne liste sudionika, video zapisi, 
fotografije i dr.
(4) U financijskom izvještaju navode se cjelokupni 
troškovi programa/projekta/manifestacije, neovisno 
o tome iz kojeg su izvora financirani. Obvezno se 
dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz 
sredstava općine (preslike računa, ugovora o djelu ili 
ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) 
te dokazi o plaćanju istih (preslika naloga o 
prijenosu ili izvoda sa žiro računa i drugo.)

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 37.

Općina neće financirati programe/ projekte/ 
manifestacije koje se već financiraju iz nekog 
javnog izvora i po posebnim propisima - kada je u 
pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom 
području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako 
se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više 
različitih izvora. 

V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI 
FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 38.

(1) Odobrena financijska sredstva i nefinancijske 
potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za 
realizaciju aktivnosti programa/ projekata/ 
manifestacija utvrđenih Proračunom i Ugovorom. 
(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su 
korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i 
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opravdanih troškova u realizaciji programa/ 
projekata/manifestacija utvrđenih ugovorom.

Prihvatljivi troškovi

Članak 39.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao 
korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće 
kriterije:

 nastali su za vrijeme razdoblja provedbe 
programa/projekata/manifestacija u skladu s 
ugovorom. 

 mora ju  b i t i  n aveden i  u  ukupnom 
predviđenom proračunu programa/ projekta/ 
manifestacije

 nužni su za provođenje programa/ projekta/ 
manifestaci je  koj i  je  predmetom dodjele 
financijskih sredstava,

 mogu biti identificirani i provjereni te su 
računovodstveno evidentirani kod korisnika 
f inanciranja  prema važećim propis ima o 
računovodstvu neprofitnih organizacija,

 trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni 
sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, 
osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 40.

(1) U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog 
članka opravdanim se smatraju sljedeći izravni 
troškovi korisnika financiranja:

 troškovi zaposlenika angažiranih na 
programu/projektu/manifestaciji koji odgovaraju 
stvarnim izdacima za plaće te porezima i 
doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim 
uz plaće i naknade, sukladno odredbama ovog 
Pravilnika i Uredbe, 

 putni troškovi i troškovi dnevnica za 
zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u 
programu/projektu/manifestaciji, pod uvjetom da su 
u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade 
za korisnike koji se financiraju iz sredstava 
državnog proračuna, 

 troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s 
tržišnim cijenama, 

 troškovi materijala pod uvjetom da su u 

skladu s tržišnim cijenama, 

 drugi troškovi koji izravno proistječu iz 
programa/projekta/manifestacije. 
(2) Točan iznos prihvatljivih pojedinih izravnih 
troškova, utvrdit će se ugovorom sa svim 
korisnicima financiranja.
(3) Osim izravnih, korisniku sredstava se može 
odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao 
što su: energija, voda, uredski materijal, sitan 
inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi 
koji nisu povezani s provedbom programa, u 
maksimalnom iznosu do 25% ukupno odobrenog 
iznosa financiranja.
(4) Iznimno, javnim pozivom/natječajem može se 
definirati da su prihvatljivi troškovi i oni troškovi 
koji su nastali prije raspisivanja javnog poziva/ 
natječaja, ukoliko se radi o programima/ projektima/ 
manifestacijama koji se izvode prije potpisivanja 
ugovora. 
(5) U slučaju iz prethodnog stavka, Općina će s 
korisnikom financiranja zaključiti ugovor o 
privremenom financiranju, koji će biti važeći do 
sklapanja ugovora za tekuću godinu.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi

Članak 41.

(1) Doprinosi u naravi ne predstavljaju stvarne 
izdatke i nisu opravdani troškovi. Ukoliko drugačije 
nije navedeno u ugovoru o dodjeli financijskih 
sredstava, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao 
sufinanciranje od strane udruge. 
(2) Troškovi zaposlenika koji rade na programu/ 
projektu/manifestaciji ne predstavljaju doprinos u 
naravi i mogu se smatrati kao sufinanciranje u 
proračunu programa/ projekata/manifestacija ili 
kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri. Ukoliko 
opis programa/projekata/manifestacija predviđa 
doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju 
osigurati.

Članak 42.

(1) Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i 
ugovorom, doprinos rada volontera može biti 
priznat kao oblik sufinanciranja. 
(2) Ako nije drugačije izračunata vrijednost 
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pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada 
određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne 
prijavitelje programa/projekta/manifestacije u 
iznosu definiranom Zakonom o volonterstvu. 

Neprihvatljivi troškovi

Članak 43.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa 
smatraju se:

 dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili 
dugova;

 dospjele kamate;

 stavke koje se već financiraju iz javnih 
izvora;

 kupovina zemljišta ili građevina, osim kada 
je to nužno za izravno provođenje 
programa/ projekta/ manifestacije, kada se 
vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili 
partnere najkasnije po završetku programa/ 
projekta/manifestacije;

 gubici na tečajnim razlikama;

 zajmovi trećim stranama;

 drugi troškovi definirani svakim zasebnim 
natječajem.

Modeli plaćanja

Članak 44.

(1) Općina će svakim pojedinačnim natječajem 
definirati model, odnosno načine i postupke 
plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog 
Pravilnika.
(2) U slučaju da Općini niti jedan od Uredbom 
predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, 
može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba 
primjera mora biti istaknut u javnom pozivu ili 
natječaju. 

Udio sufinanciranja programa ili projekta

Članak 45.

Općina će svakim pojedinačnim natječajem 

definirati obvezu i postotak sufinanciranja provedbe 
programa/projekata/manifestacija od strane 
korisnika financiranja.

VI. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA 

Članak 46.

(1) Sva financijska sredstva koje Općina dodjeljuje 
putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti 
koje će se provoditi u razdoblju do 12 mjeseci od 
sklapanja ugovora osim višegodišnjeg financiranja 
koje se odobrava na rok do četiri (4) godine, što će se 
definirati samim natječajem. 
(2) Višegodišnje financiranje iz stavka 1. ovog 
članka ugovara se na godišnjoj razini, s propisanim 
programskim i financijskim vrednovanjem 
korištenja financijske potpore općine u prethodnom 
vremenskom razdoblju.
(3) Korisnici kojima Općina odobri višegodišnja 
financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu 
tu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad 
istekne prethodna višegodišnja potpora općine. 
(4) Nastavak financiranja višegodišnjih programa i 
iznos potpore u narednoj godini ovisi o rezultatima 
praćenja i vrednovanja aktivnosti realiziranih u 
okviru tog programa u tekućoj godini, o čemu 
odluku donosi Načelnik, sukladno podnesenim 
izvješćima, a u skladu s odredbama Uredbe i ovog 
Pravilnika.
(5) Korisnici višegodišnjeg financiranja mogu se u 
razdoblju trajanja financiranja javiti na druge 
natječaje i pozive općine isključivo kroz predlaganje 
drugih programa/projekata/manifestacija u tom i 
ostalim programskim područjima.

Članak 47.

Visina sredstava koje će svaki korisnik financijskih 
sredstava ostvariti iz proračuna općine bit će 
definirana kroz proceduru propisanu ovim 
Pravilnikom, u skladu s Kriterijima za svako 
pojedino područje raspisano javnim pozivom ili 
javnim natječajem.
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VII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA 
AKTIVNOSTI PROGRAMA/ PROJEKTA/ 
MANIFESTACIJE, KONAČAN IZNOS 
FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od 
strane korisnika financiranja

Članak 48.

(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne 
i redovite evidencije vezane uz provođenje 
programa/projekta/manifestacije koristeći 
odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno o 
p rop i s ima  o  r ačunovods tvu  nep ro f i t n ih 
organizacija. 
(2) Računi i troškovi vezani uz program/ projekt/ 
manifestaciju moraju biti lako prepoznatljivi i 
provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem 
odvojenih računa za dani program/ projekt/ 
manifestaciju ili osigurati da se troškovi vezani uz 
program/projekt/manifestaciju mogu lako 
identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i 
knjigovodstvenih sustava udruge. 

Članak 49.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti 
davatelju financijskih sredstava, inspektorima 
proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim 
vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno 
Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili 
putem kontrola na licu mjesta, provođenje 
programa/projekata/manifestacija i po potrebi 
izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za 
račune, računovodstvene dokumente i sve ostale 
dokumente relevantne za financiranje programa/ 
projekta/ manifestacije i u razdoblju od sedam 
godina nakon završne isplate. 

Članak 50.

Korisnik financiranja je obvezan dopustiti 
proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima 
koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta 
izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima 
sadržanim u važećim propisima za zaštitu 
financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara 

i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će 
omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili 
predstavnicima davatelja financijskih sredstava, 
proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim 
revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno 
Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi 
program/projekt/manifestacija uključujući 
njegovim informatičkim sustavima te svim 
dokumentima i bazama podataka vezanim uz 
tehničko i financijsko upravljanje programom/ 
projektom/ manifestacijom te poduzeti sve mjere da 
olakša njihov rad. 

Članak 51.

Pored izvještaja navedenih u ovom Pravilniku, 
dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati 
na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

 popis članova i podatke o uplaćenim 
članarinama;

 računovodstvenu evidenciju (kompjuterski 
ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog 
sustava udruge, poput glavne knjige, 
pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa 
imovine i obveza i drugih relevantnih 
računovodstvenih podataka;

 dokaze o postupcima nabave poput 
natječajne dokumentacije, ponuda od 
sudionika  na t ječa ja  i  i zv ješ ta ja  o 
procjenama;

 dokaze o obvezama poput ugovora i drugih 
obvezujućih dokumenata;

 dokaze o isporučenim uslugama, poput 
odobrenih izvještaja, narudžbenica, 
p r i j e v o z n i h  k a r a t a  ( u k l j u č u j u ć i 
a e r o d r o m s k e  p o t v r d e ) ,  d o k a z e  o 
s u d j e l o v a n j u  n a  s e m i n a r i m a , 
konferencijama i tečajevima (uključujući 
relevantnu dokumentaciju i dobivene 
materijale, potvrde,), itd.;

 dokaze o primitku roba, poput potvrda o 
isporučenoj robi dobavljača;

 dokaze o završetku radova, poput potvrda o 
prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;

 dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,

 dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, 
potvrda o skidanju sredstava s računa, 
dokaze o plaćanju podugovarača,
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 za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene 
kilometraže, prosječnu potrošnju goriva 
korištenih vozila, troškove goriva i 
održavanja;

 evidenciju o zaposlenicima i njihovim 
plaćama, poput ugovora, platnih lista, 
radnih lista, a za zaposlenike koji su 
angažirani na temelju ugovora o radu na 
određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima 
uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po 
stavkama bruto primanja, naknada za 
zdravstveno i mirovinsko osiguranje, 
osiguranje i neto primanja

 druge dokumente i dokaze koje zatraži 
nadzor, a odnose se na provedbu programa/ 
projekta/ manifestacije

Konačan iznos financiranja od strane općine

Članak 52.

(1) Konačan iznos sredstava koji Općina treba 
isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od 
najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u 
ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova 
premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u 
o b r a s c u  p r o r a č u n a  p r o g r a m a /  p r o j e k t a / 
manifestacije.

 
Povrat sredstava

Članak 53.

Općina će od Korisnika financiranja u pisanom 
obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu 
odobrenog programa/projekta/manifestacije u 
slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja: 

 n i j e  r e a l i z i r a o  p r o g r a m /  p r o j e k t / 
manifestaciju utvrđen proračunom i 
ugovorom,

 nije utrošio sva odobrena sredstva,

 sredstva nije koristio namjenski,

 iz neopravdanih razloga nije podnio 
izvješće u propisanom roku.

Članak 54.

(1) Korisnik financiranja će Općini, najkasnije u 
roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno 
uputama davatelja financijskih sredstava da to učini 
vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog 
konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te 
nenamjenski utrošena sredstva.
(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je 
utvrdila Općina, Općina će povećati dospjele iznose 
dodavanjem zatezne kamate.
(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju 
financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim 
potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema 
Općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka 
da se dogovore o plaćanju u ratama.

Članak 55.

(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati 
sredstava Općini, Općina će donijeti odluku da 
prijave koje na natječaj pristignu od strane tog 
prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u 
razmatranje. 
(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta 
u natječaju.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u 
izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, 
koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu 
političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti 
prikupljati financijska sredstva za financiranje 
političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve 
vrijeme trajanja ugovora.

Članak 57.

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za 
financiranje udruga sredstvima proračuna Općina 
koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u 
suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i 
Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su 
ih definirale odredbe tih akata.
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Članak 58.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 023-01/16-01/3
URBROJ: 2178/28-02/1-16-1
Gornja Vrba, 07.06. 2016. g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Zdravko Jurić, v.r.

13.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13), Zakona o upravljanju i 
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike 
Hrvatske ("Narodne novine" broj 94/13), Uredbe o 
registru državne imovine ("Narodne novine" broj 
55/11") i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba 
(«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» 
9/09, 09/11 i 3/13),), Općinsko vijeće općine Gornja 
Vrba na svojoj 16. sjednici održanoj 07.06.2016. 
godine, donosi: 

O D L U K U

o uspostavi Registra imovine općine 
Gornja Vrba

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način uspostave, 
sadržaj, oblik i način vođenja Registra imovine 
općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: Registar). 

Članak 2.

Registar je popis imovine u obliku nekretnina i 
poslovnih udjela u trgovačkim društvima čiji je 
imatelj, odnosno vlasnik/suvlasnik Općina Gornja 
Vrba.
Podaci iz Registra ne predstavljaju javnu ispravu u 
smislu propisa koji uređuju upravni postupak. 

Članak 3.

Registar uspostavlja Općinsko vijeće općine Gornja 
Vrba, a vodi ga Jedinstveni upravni odjel općine 
Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni 
odjel). 

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel i općinski načelnik općine 
Gornja Vrba ovlašteni su tražiti i koristiti podatke o 
imovini općine Gornja Vrba iz evidencije nadležnog 
suda za područje općine Gornja Vrba (zemljišno 
knjižni odjel), tijela državne uprave, nadležnog 
područnog ureda za katastar, kao i drugih javnih 
evidencija radi uspostave Registra. 

Članak 5.

  Registar se javno objavljuje na internetskim 
stranicama općine Gornja Vrba. 

II. OBLIK I SADRŽAJ REGISTRA 

Članak 6.

Registar se vodi u elektroničkom obliku koji služi za 
objavu na internetskoj stranici općine Gornja Vrba i 
na papirnatom mediju za pismohranu općine Gornja 
Vrba. 

Članak 7.

 Registar se sastoji od: 
 popisa nekretnina, 
 popisa vlasničkih udjela u trgovačkim društvima. 
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III. POPIS NEKRETNINA 

Članak 8.

Popis nekretnina sastoji se od popisa: 
- građevinskog zemljišta i građevina, 
- poljoprivrednog zemljišta, 
- šuma i šumskog zemljišta, 
- vodnog dobra, 
- poslovnih prostora, 
- nerazvrstanih cesta, 
- drugih nekretnina evidentiranih kao  
 kapitalna imovina. 

Članak 9.

Popis nekretnina sadržavat  će podatke o 
nekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ili zajednički 
vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik Općina Gornja 
Vrba, a osobito: 

-  broj zemljišnoknjižne čestice nekretnine, 
-  broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je 

nekretnina upisana, te broj poduloška ako 
postoji, 

-  n az iv  ka t a s t a r ske  opć ine  gd j e  s e 
zemljišnoknjižna čestica nalazi, 

-  površinu zemljišnoknjižne čestice, 
-  kulturu zemljišnoknjižne čestice,
-  vrstu vlasništva na nekretnini – isključivo 

vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko 
vlasništvo ili vanknjižno vlasništvo, udio u 
vlasništvu u slučaju suvlasništva ili 
zajedničkog vlasništva, drugi suvlasnici ili 
zajednički vlasnici u slučaju suvlasništva ili 
zajedničkog vlasništva, 

- titulara vlasništva, 
-  podatke o teretima na nekretnini, 
- podatke o sudskim sporovima koji se vode 

vezano za nekretninu, 
- broj posjedovnog lista, 
- broj katastarske čestice iz posjedovnog lista, 
- naziv katastarske općine iz posjedovnog 

lista, 
- površinu katastarske čestice iz posjedovnog 

lista, 
- nositelja prava i udio, 
- broj katastarskog plana i katastarski plan za 

katastarsku česticu, 
- adresu katastarske čestice, 
- prostorno-plansku namjenu nekretnine i 

prostorni plan, 
- korisnika nekretnine i pravnu osnovu 

korištenja nekretnine, 

- vrijednost nekretnine, 
- druge podatke. 
Vrijednost nekretnina će se odrediti sukladno 
procjeni stalnog sudskog vještaka odnosno sudskog 
procjenitelja.

III.  POPIS VLASNIČKIH UDJELA 

Članak 10.

U popis vlasničkih udjela upisuju se poslovni udjeli 
trgovačkih društava čiji je suvlasnik Općina Gornja 
Vrba.

Članak 11.

Popis poslovnih udjela sadržavat će podatke o 
poslovnim udjelima trgovačkih društava čiji je 
suvlasnik općina Gornja Vrba, a osobito: 
-  naziv i sjedište trgovačkog društva, 
-  OIB trgovačkog društva, 
-  temeljni kapital trgovačkog društva, 
-  broj poslovnih udjela općine u temeljnom 

kapitalu trgovačkog društva čiji je suvlasnik 
općina Gornja Vrba, 

-  nominalnu vrijednost poslovnih udjela, 
-  podatke o teretima na poslovnim udjelima 

općine Gornja Vrba, 
-  podatke o sudskim sporovima koji se vode 

vezano za te poslovne udjele, i druge 
podatke. 

IV. UNOS PODATAKA U REGISTAR

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel dužan je na dan donošenja 
Izvješća o izvršenju proračuna općine Gornja Vrba 
za prethodnu godinu izvijestiti Općinsko vijeće 
općine Gornja Vrba o nekretninama u vlasništvu 
općine Gornja Vrba koje koristi Općina, kao i o svim 
drugim nekretninama koje se koriste na temelju 
ugovora o zakupu, ugovora o najmu ili ugovora o 
korištenju. 
Sve podatke o promjenama u stjecanju, otuđenju i 
raspolaganju nekretninama kao i poslovnim 
udjelima u trgovačkim društvima tijekom 
kalendarske godine, Jedinstveni upravni odjel dužan 
je ažurirati u Registru najkasnije do 31.12. tekuće 
godine. 
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V. DINAMIKA USPOSTAVE REGISTRA 

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel će nakon stupanja na 
snagu ove Odluke započeti izradu Registra.
Dovršetak postupka evidentiranja imovine u 
Registar imovine ovisit će o tijeku postupka 
r ješavanja  imovinsko-pravnih odnosa na 
nerazvrstanim cestama i dovršetku pojedinačnih 
ispravnih postupaka koji se vode pri Zemljišno-
knjižnom odjelu Općinskog suda u Slavonskom 
Brodu.

VI.  STUPANJE NA SNAGU 

Članak 14.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA 

KLASA: 023-01/16-01/11
URBROJ ; 2178/28-02-16-10
U Gornjoj Vrbi, 07.06.2016.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća
Zdravko Jurić, v.r.

14.

 Temeljem članka 109. Stavak 4. Zakona o 
prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 
153/13) Odluke o izradi 2. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba 
(''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije, br. 
8/15) i članka 26 Statuta općine Gornja Vrba 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije » br. 
09/09, 09/11, 03/13), Općinsko vijeće općine Gornja 
Vrba na svojoj 16. sjednici održanoj 07. 06. 2016. 
god. donijelo je:

ODLUKU

o donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja općine Gornja Vrba

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
 

Ovom Odlukom donose se 2. Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba 
(''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije, 
broj 8/2003, 3/2009).

Članak 2.
 

2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu : Plan) sastoje 
se od knjige-elaborata pod nazivom: ''2. Izmjene i 
dopune Prostornog plana uređenja općine Gornja 
Vrba'', broj Plana: 26/2015. godine.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za 
prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje 
Kolarića 5A.

Članak 3.
 

Plan sadržava tekstualni i grafički dio:

0. OPĆI DIO

1. Naslovna stranica
2. Potpisni list
3. Sadržaj
4. Izvadak iz sudskog registra
5. Suglasnost za upis u sudski registar 
nadležnog Ministarstva
6. Rješenje kojim se daje suglasnost za 
obavljanje svih stručnih poslova prostornog 
uređenja

7. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih 
arhitekata Hrvatske komore arhitekata i 
inženjera u graditeljstvu

8. Rješenje o imenovanju odgovornog 
voditelja Nacrta prijedloga dokumenta 
prostornog uređenja
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A) TEKSTUALNI DIO1. OBRAZLOŽENJE 
IZMJENA I DOPUNA2. IZMJENE I DOPUNE 
TEKSTUALNOG DIJELA PLANA 3. 
IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA 
PROVOĐENJEB) KARTOGRAFSKI 
PRIKAZI

    Mjerilo 
0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

    1:25.000
1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

    1:25.000
2.A. Energetski sustav

    1:25.000
4.C. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

    1. 5.000
Sjeverna gospodarska zona i Izdvojeno 
građevinsko područje izvan naselja sportsko-
rekreacijske namjene

C) STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE 
TEMELJI PROSTORNO PLANSKA 
RJEŠENJA I POPIS SEKTORSKIH 
DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO 
POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI 
PLANAD)  ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. 
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU E)  
IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVEF) 
EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I 
DONOŠENJA PROSTORNOG PLANAG) 
SAŽETAK ZA JAVNOSTH) MIŠLJENJA 
SUKLADNO ČLANKU 101. (STAVAK 5.) I 
ČLANKU 107. ZAKONA O PROSTORNOM 
UREĐENJU

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.
 

U članku 4., stavku 1., iza alineje 2., dodaje se nova 
alineja 3., koja glasi:

''- izdvojeno građevinsko područje izvan naselja 
sportsko – rekreacijske namjene''

Dosadašnje alineje stavka 1., od 1.-14., postaju 
alineje 1.-15.

Članak 5.
 

Iza članka 40., dodaje se novi članak 40.a., koji glasi:

''Članak 40.a.

Planom je utvrđeno izdvojeno građevinsko područje 
izvan naselja sportsko – rekreacijske namjene.
Uvjeti uređenja i izgradnje navedeni su u člancima 
(41.a.) - (41.f.)''

Članak 6.
 

Iza članka 41., dodaje se šest novih članaka, 41.a. – 
41.f., te podnaslov koji glase:
''2.3.1. Uvjeti gradnje u izdvojenom građevinskom 
području izvan naselja sportsko – rekreacijske 
namjene

Članak 41.a.

Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan 
naselja sportsko - rekreacijske namjene mogu se 
graditi sve vrste športskih igrališta i terena na 
otvorenom, športske dvorane, otvoreni i zatvoreni 
bazeni, otvorena i natkrivena teniska igrališta, 
uređenje površina i građevina za sportski ribolov, te 
prateći rekreacijski, ugostiteljski i trgovački 
sadržaji. 
Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan 
naselja sportsko - rekreacijske namjene površine za 
gradnju (građevne čestice) mogu se utvrditi na 
m a k s i m a l n o  2 0 %  p o v r š i n e  i z d v o j e n o g 
građevinskog područja izvan naselja sportsko - 
rekreacijske namjene .

Članak 41.b.

Maksimalna dopuštena etažna visina građevina 
unutar izdvojenog građevinskog područja izvan 
naselja sportsko - rekreacijske namjene ne može biti 
veća od podruma i prizemlja.
Izuzetno, maksimalna dopuštena etažna visina može 
biti i viša ukoliko to zahtjeva vrsta sportske 
aktivnosti ili natjecanja.
Maksimalna dopuštena površina pomoćnih 
građevina ne može biti veća od 20% površine 
sportskih terena i građevina.

Članak 41.c.

Južno od izdvojenog građevinskog područja izvan 
naselja sportsko – rekreacijske namjene nalazi se 
melioracijski kanal uz kojeg je potrebno definirati 
zaštitni koridor sukladno posebnim uvjetima 
Hrvatskih voda.
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Članak 41.d.

Na kartografskom prikazu 4.C prikazana je „zabrana 
priključenja građevne čestice na trasu ceste“ – na 
trasu koridora ceste u istraživanju položene uz 
sjeverni rub prethodno navedenog izdvojenog 
građevinskog područja izvan naselja sportsko-
rekreacijske namjene.
Iznimno, moguće je planirati jedan priključak 
(ulaz/izlaz) izdvojenog građevinskog područja 
izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene na 
trasu koridora ceste u istraživanju. 
Udaljenost planiranog priključka od osi Istočne 
vezne ceste (ostale državne ceste) mora biti 
minimalno 300,0 m.

Članak 41.e.

Priključenje izdvojenog građevinskog područja 
izvan naselja sportsko – rekreacijske namjene na 
infrastrukturnu mrežu definirat će se projektnom 
dokumentacijom.

Članak 41.f.

Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja 
sportsko - rekreacijske namjene (kč.br. 41/1 k.o. 
Vrba ) nalazi se u neposrednoj blizini regionalnog 
arheološkog nalazišta unutar gradskog područja 
Slavonskog Broda, upisanog na listu regionalnih 
kulturnih dobara registra RH-e pod brojem Z-4953 , 
odnosno u neposrednoj blizini arheološkog nalazišta 
''Galovo'' koje se svrstava među ključne lokalitete 
ranoneolitičke starčevačke kulture na tlu Hrvatske. 
Predmetnom arheološkom nalazištu ne znaju se 
točne granice rasprostiranja te postoji velika 
vjerojatnost da se navedeno arheološko nalazište 
nalazi i na kč.br. 41/1 k.o. Vrba.
Stoga je, za sve zahvate na lokacijama na kč.br. 41/1 
k.o. Vrba, potrebno zatražiti posebne uvjete i 
prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog 
odjela.

III. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 7.
 

Postojeći kartografski prikazi:

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA  MJERILO  

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA  1:25.000  

2.A. Energetski sustav  1:25.000  

4.C  GRAĐEVINSKA PODRUČJA  

 Sjeverna gospodarska zona  

 

1: 5.000  

 
se stavljaju izvan snage i zamjenjuje novim, sukladno ovoj Odluci, kako to u nastavku glasi:

NAZIV KARTOGRAFSKOG PRIKAZA  MJERILO  

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA  1:25.000  

2.A. Energetski sustav  1:25.000  

4.C GRAĐEVINSKA PODRUČJA  

Sjeverna gospodarska zona i Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja 

sportsko – rekreacijske namjene  

 

1: 5.000  
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Članak 8. 

 Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na 
sve postupke za zahvate u prostoru na česticama 
koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti 
prije stupanja na snagu ovog Plana. Isti postupci 
dovršit će se po odredbama Plana koji je bio na snazi 
u vrijeme podnošenja zahtjeva.

 Plan izrađen je u (6) šest primjeraka koji se 
imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) 
nalazi u pismohrani Izrađivača Plana.

 Uvid u Plan može se izvršiti na adresi u 
Velikoj vijećnici općine Gornja Vrba, Braće Radić 1, 
Gornja Vrba, kao i na WEB stranici općine, 
www.gornja-vrba.hr.

 Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o 
prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 
153/13), Općinski načelnik izvršiti će objavu 
pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog 
plana i grafičkog dijela Prostornog plana, najkasnije 
u roku od 30. dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana po 
objavljivanju u "Službenom vjesniku'' Brodsko-
posavske županije.

KLASA: 350-02/15-01/1
URBROJ: 2178/28-01-16/64
U Gornjoj Vrbi, 07.06.2016. god

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Zdravko Jurić, v.r.

15.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 
broj 26/03, 82/04, 178/04 i 38/09), članka 26. Statuta 
općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije » br. 09/09, 09/11 i 3/13), 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 16. 
sjednici održanoj 07.06.2016.god. donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture  za 2015. godinu

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
u Općini Gornja Vrba za 2015. godinu, koje je 
podnio općinski načelnik.
 

II.

 Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove 
Odluke.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 363-02/16-01/5
URBROJ:2178/28-02-16/2
U Gornjoj Vrbi, 07.06.2016.godine
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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16.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», 

broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 

26. Statuta općine Gornja Vrba («Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije » br. 09/09, 09/11 i 

3/13), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na 

svojoj 16. sjednici održanoj 07.06.2016.god. 

donijelo je:

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu

I.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost 
iz čl.22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 
Općini Gornja Vrba za 2015. godinu, koje je podnio 
općinski načelnik. 

II.

 Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove 
Odluke.

III.

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

 OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 363-02/16-01/6
URBROJ:2178/28-02-16/2
U Gornjoj Vrbi, 07.06.2016.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.

17.

 Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 
26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04) i 
članka 30. Statuta općine Gornja Vrba (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 09/2009.), 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 16. 
sjednici održanoj 07.06.2016. godine, donijelo je:

IZMJENE  PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture za 
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu u općini Gornja Vrba 
za 2016. godinu

Članak 1.

  U članku 2. podnaslov II, stavak 2. broj 
46.000,00 mijenja se u broj 5.000,00 

Članak 2.

  U Programu održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, u čl. 2., podnaslovu III, 
stavku 1. broj 70.000,00 mijenja se u broj 90.000,00.

Članak 3.

  U članku 2. podnaslovu IV. broj 200.000,00 
se mijenja u broj 320.000,00.

Članak 4.

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

KLASA: 363-02/15-01/8
UR.BROJ. 2178/28-02-16-2
Gornja Vrba, 07. lipanj 2016. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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18.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 

26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04. i 178/04), 

te članka 30. Statuta općine Gornja Vrba 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

br. 09/2009.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba 

na svojoj 16. sjednici održanoj 07.06.2016. godine, 

donijelo je:

IZMJENE  PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u općini Gornja Vrba 

za 2016. godinu

Članak 1.

 Članak 2. točka 1. Programa mijenja se na 
način da se broj 65.000,00 mijenja u broj 87.016,70 .
U istom članku dodaje senova točka 2. koja glasi:
„Izgradnja pješačke staze u Brodskoj ulici – 
potrebita sredstva bi se osigurala u Proračunu općine 
Gornja Vrba u iznosu od 82.301,96 kn“

Članak 2.

 U članku 3. Stavak 1 broj 1.100,000,00 
mijenja se u broj 1.000.000,00.
 U članku 3. Stavak 2. Broj 900.000,00 se 
mijenja u broj 800.000,00.

Članak 3.

 Članak 6. Mijenja se i glasi:
„Za izgradnju dijela vodoopskrbnog sustava u 
Galovskoj ulici u Gornjoj Vrbi iz sredstava 
Općinskog proračuna osigurat će se 20.000,00 kn.“

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 363-02/15-01/9
UR.BROJ. 2178/28-01-15-2
Gornja Vrba, 07.06. 2016. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Zdravko Jurić, v.r.

19.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13) i članka 26. Statuta općine 

Gornja Vrba («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije » br. 09/09, 09/11 i 3/13), Općinsko vijeće 

općine Gornja Vrba na svojoj 16. sjednici održanoj 

07.06.2016.god. donijelo je:

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu općinskog 
načelnika

I.

 Usvaja se Izvješće o radu općinskog 
načelnika općine Gornja Vrba za razdoblje 
01.07.2015.- 31.12.2015.godine.

 
II.

 Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog 
Zaključka.

III.

 O v a  Z a k l j u č a k  ć e  s e  o b j a v i t i  u 
««Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije».
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 023-01/16-01/20
URBROJ:2178/28-02-16/2
U Gornjoj Vrbi, 07.06.2016.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Zdravko Jurić, v.r.

20.

 Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o 

sudovima (,,Narodne novine " broj 28/13, 33/15 i 

82/15) i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije » br. 

9/09, 09/11 i 3/13.), Općinsko vijeće općine Gornja 

Vrba na svojoj 16. sjednici održanoj 07. 06. 2016. 

god. donijelo je:

ZAKLJUČAK

o Prijedlogu za imenovanje sudca porotnika 
Županijskog suda u Slavonskom Brodu

I
 
 Općinsko vijeće općine Gornja Vrba 
utvrđuje prijedlog za imenovanje sudca porotnika 
Županijskog suda u Slavonskom Brodu, s područja 
općine Gornja Vrba: 

ĐURO MARTIN, Sv. Filipa i Jakova 99, Donja 
Vrba;
VLADO ODOBAŠIĆ, M. Naletilića 18, Donja 
Vrba;
MATO DUSPARA, Matije Gupca 8, Gornja Vrba;
DRAGAN MARINOVIĆ, Vrbskih žrtava 19, 
Gornja Vrba 

II

 Utvrđeni prijedlog sudca porotnika iz 
članka 1. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj 
skupštini Brodsko-posavske županije na nadležno 
imenovanje. 

III

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA VRBA

KLASA: 080-01/16-01/1
UR.BROJ. 2178/28-02-16/4
Gornja Vrba, 07. 06. 2016. godine
  

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Zdravko Jurić, v.r.
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OPĆINA  ORIOVAC

38.

 Na temeljučl.5.st.2. Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti (NN. br. 79/07, 

113/09 i 22/14), prijedloga Programa mjera zaštite 

pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, 

dezinsekcija i deratizacija za općinu Oriovac u 

2016.godini izrađenog od Zavoda za javno 

zdravstvo Brodsko-posavske županije i članka  47. 

Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 7/13), 

načelnik općine Oriovac dana 29.ožujka 

2016.godine donosi

PROGRAM 

mjera zaštite pučanstva od zaraznih          
bolesti – dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 

na području općine Oriovac za 2016.godinu.

I. OSNOVNE ODREDBE

Ovaj Program predstavlja potrebne mjere obvezatne 
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 
(dalje u tekstu: DDD), na području općine Oriovac. 

Obvezatna preventivna DDD provodi se kao opća 
zaštitna mjera protiv zaraznih bolesti prema Zakonu 
o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i prijedloga 
programa mjera zaštite pučanstva od  zaraznih 
bolesti za općinu Oriovac u 2016.godini izrađenog 
od Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske 
županije. Ovim Programom utvrđuje se provođenje 
preventivne DDD, izvršitelji, sredstva, rokovi, način 
plaćanja i provedba Programa.

II. IZVRŠITELJI PROGRAMA

Izvršitelji u provedbi ovog programa mogu biti 
zdravstvene ustanove i druge pravne osobe koje 
samostalno osobnim radom obavljaju djelatnosti i 
ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o 
uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i 
fizičke osobe koje obavljaju DDD kao mjeru za 
sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva 
i Pravilnikom o načinu obavljanja obvezatne DDD i 
imaju odobrenje Ministarstva zdravlja za obavljanje 
ove djelatnosti.
Izvršitelji za provedbu mjera obvezatne preventivne 
dezinsekcije i deratizacije izabrati će se sukladno 
odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave 
bagatelne vrijednosti općine Oriovac.
Odabrani izvršitelj odgovoran je za provedbu mjere 
kojima se štiti zdravlje ljudi i domaćih životinja, kao 
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i drugih životinjskih vrsta koje nisu cilj suzbijanja, 
kao i zaštitu okoliša od onečišćenja, trovanja i 
nanošenja šteta.

III. SREDSTVA I NAČIN PLAĆANJA

Troškove provođenja obvezatne preventivne DDD 
iz ovog Programa snosi:

- na privatnim posjedima i objektima u 
privatnom vlasništvu – općina Oriovac,

- u stambenim zgradama i dječjem vrtiću – 
općina Oriovac,

- u  n a p u š t e n i m  o b j e k t i m a ,  j a v n i m 
površinama, parkovima, deponijama 
otpada – općina Oriovac,

- u poslovnim objektima pravnih i fizičkih 
osoba – vlasnici.

Financijske obveze koje proizlaze iz ovog Programa 
uključujući i stručni nadzor koji provodi Zavod za 
javno zdravstvo BPŽ osiguravaju se u Proračunu 
općine Oriovac za 2016.godinu.
Troškove provođenja DDD isplatiti će se izvršitelju 
u obrocima po završetku tretmana te dostave 
podataka o provedenom tretmanu.

IV. DEZINFEKCIJA

Dezinfekcija kao opća mjera podrazumijeva i 
svakodnevnu i stalnu dezinfekciju pribora, 
predmeta, opreme, radnih površina i sanitarnih 
prostorija u svim objektima koji podliježu 
sanitarnom nadzoru.
Dezinfekciju provode sami djelatnici ili za to 
osposobljeno osoblje u tijeku radnog procesa, 
odnosno uporabe objekta, te nakon dužeg 
nekorištenja.
U slučaju akcidentnih situacija ili temeljem poziva 
korisnika dezinfekcija će se provesti putem 
izvršitelja koji ispunjava uvjete iz Pravilnika i ima 
odobrenje za rad.

V. DEZINSEKCIJA

Obvezatnom preventivnom dezinsekcijom 
podrazumijeva se sustavno i planirano suzbijanje 
insekata, člankonožaca ili njihovih razvojnih oblika 
koji mogu prenositi uzročnike zaraznih bolesti, 
izazvati alergijske reakcije, te koje uzrokuju smetnje 
pri normalnom odvijanju svakodnevnih aktivnosti 
domicilnog pučanstva.

U svrhu planiranja tretmana dezinsekcije, isti će se  
provesti po potrebi, odnosno ukoliko se utvrdi 
nužnost njegova provođenja.

VI. DERATIZACIJA

Obvezatnom preventivnom derat izaci jom 
podrazumijeva se skup mjera radi suzbijanja 
odnosno smanjenja populacije štetnih glodavaca 
ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja 
ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih 
glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici 
uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici.
Za obveznu preventivnu deratizaciju koristit će se 
sredstva utvrđena, prijedlogom mjera Zavoda za 
javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.
Preventivna deratizacija provesti će se dva puta 
godišnje, kako bi se razina glodavaca svela na 
biološki minimum
Termin provođenja preventivne deratizacije je :

- proljetni tretman (ožujak – svibanj)
- jesenski tretman (rujan – listopad).

VII. OPERATIVNI PLAN I 
IZVJEŠĆA

Ovlašteni izvršitelj je dužan prije provođenja 
određenih mjera obavijestiti stručni nadzor (Zavod 
za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije) o 
početku radova i dostaviti svoj operativni plan koji 
mora sadržavati termine izvršenja, količine i vrste 
pesticida i njihove djelatne tvari, formulacije, 
podrijetlo i  rok trajanja te popis lokaliteta na kojima 
će se radovi provoditi.
Izvršitelj je dužan, također, prije početka radova 
obavijestiti pučanstvo o provođenju tretmana i to:

- na dobro vidljivim i frekventnim mjestima u 
naselju potrebno je izvjesiti obavijest kojom 
se stanovništvo obavještava o akciji,

- p u t e m  r a d i o  p o s t a j e  o b a v i j e s t i t i 
stanovništvo o provođenju akcije, najmanje 
48 sati prije početka.

Po dostavljenom izvješću komunalni redar općine 
Oriovac obići će domaćinstva u kojima mjera nije 
provedena, te ih obavijestiti da su dužni omogućiti 
provođenje iste, u suprotnom kaznit će se novčanom 
kaznom u skladu sa Zakonom.

VIII. NADZOR

Stručni nadzor nad provođenjem mjera, kao i 
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kontrolu učinkovitosti provođenja ovih mjera 
provest će  Zavod za javno zdravstvo Brodsko-
posavske županije.

IX. OSTALO 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/24
Urbroj: 2178/10-04-16-1
Oriovac, 29. 03. 2016. godine.

NAČELNIK

Antun Pavetić, v.r.
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

11.

 Na temelju članka 20. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 
94/13), a u svezi s točkom 4. Plana gospodarenja 
otpadom općine Podcrkavlje za razdoblje od 2011. 
do 2019.  („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske 
županije broj 6/11), načelnik općine Podcrkavlje,  
Općinskom vijeću, podnosi 

IZVJEŠĆE

 o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
općine Podcrkavlje za 2015. godinu

            
1. Uvod

Općina Podcrkavlje, Općinsko vijeće 
donijelo je Plan gospodarenja otpadom općine 
Podcrkavlje za razdoblje 2011. do 2019. na svojoj 
sjednici održanoj dana 20.05.2011., a isti je 
objavljen u „Službenom vjesniku“ Brodsko-
posavske županije br. 6/2011 na str. 1042. Svrha 
Plana je prema načel ima Europske unije 
iznalaženje okvira u kome će se moći smanjiti 
količina otpada i osigurati uvjeti održivog 

gospodarenja otpadom koji nužno nastaje. Isto tako 
novim Zakonom o održivom gospodarenju 
otpadom mijenjaju se komunalne navike građana, 
smanjuje se količina otpada u domaćinstvu, te se 
provodi izdvojeno prikupljanje problematičnog i 
opasnog otpada.
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom 
području osigurati:
1. javnu uslugu prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada, i biorazgradivog 
komunalnog otpada,

2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, 
metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 
(glomaznog) komunalnog otpada,

3. sprječavanje odbacivanja otpada na način 
suprotno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom, te uklanjanje tako odbačenog 
otpada,

4. provedbu Plana gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske,

5. donošenje i provedbu Plana gospodarenja 
otpadom općine Podcrkavlje,

6. provođenje izobrazno-informativne 
aktivnosti na području općine i

7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja 
otpada.
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2. Analiza, ocjena stanja i potreba 
u gospodarenju otpadom 

Na području općine Podcrkavlje sakuplja 
se mješoviti komunalni otpad najvećim dijelom iz 
kućanstava i to na način da općina Podcrkavlje ima 
zaključen Ugovor o koncesiji za skupljanje, 
prijevoz, obradu i tretiranje otpada na istočnom 
dijelu Brodsko-posavske županije za područje 
općina Slavonski Šamac, Sikirevci, Gundinci, 
Donji Andrijevci, Podcrkavlje, Gornja Vrba, 
Klakar i Bukovlje sa tvrtkom Jakob Becker d.o.o. 
Slavonski Brod na razdoblje od 30 godina 
zaključen 25.05.2000. godine i ovjeren kod javnog 
bilježnika Miroslava Bračuna  pod brojem OV-
4498/2000.

   Cilj Plana gospodarenja otpadom u općini 
Podcrkavlje je ostvarenje optimalnih rješenja 
gospodarenja otpadom usmjerenih k sprečavanju i 
smanjivanju nastanka otpada, na način da se 
izbjegne opasnost po ljudsko zdravlje, biljni i 
životinjski svijet te onečišćenje okoliša u skladu sa 
odredbama relevantnih zakona, nacionalnom 
strategijom i programima zaštite okoliša a u smislu 
toga općina Podcrkavlje je u 2015. godini poduzela 
sljedeće mjere i aktivnosti radi zbrinjavanja 
komunalnog otpada.
 U veljači 2015. godine stanovništvu su 

podijeljene kante za staklo i PVC vreće za 
papir i PET ambalažu, te edukativni letci radi 
pravilnog odvajanja i sortiranja kućnog 
otpada 

 Dana 08.04.15., naš koncesionar, firma " 
Jakob Becker" d.o.o., započela je sa 
odvozom odvojeno prikupljenog otpada, a 
odvoz tako razvrstanog otpada će se 
obavljati jednom mjesečno, svake druge 
srijede u mjesecu. U Podcrkavlju je 
postavljen "zeleni otok" sa kontejnerima za 
staklo, plastiku, tekstil, papir i kanta za 
otpadne baterije. Ukoliko se pokaže potreba 
u ostalim naseljima općine za "zelenim 
otocima" oni će se naknadno formirati.

 Naš koncesionar ima u svom vlasništvu 
reciklažno dvorište, te se na taj način mogu 
zbrinuti ostale vrste komunalnog otpada. 

 Postavljeno je i pet pocinčanih kontejnera od 
1100 l, koji služe za prikupljanje otpada sa 

č e t i r i  m j e s n a  g r o b l j a .  N j i h o v i m 
postavljanjem i korištenjem, uređen je još 
jedan segment zaštite okoliša u općini 
Podcrkavlje. 

 Na web stranici općine objaviti će se 
godišnje izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom, edukativni letak, 
kao i sav promotivni materijal vezan za ovu 
tematiku.

3. Podaci o vrstama i količinama 
otpada

        Prema podacima tvrtke „Jakob 
Becker“ d.o.o. u 2015. godini na području općine 
prikupljeno je 279,78 tona miješanog komunalnog 
otpada od čega se 277,78 tona odnosi na kućanstva i  
male poslovne subjekte i 2 tone iz spremnika sa 
javnih površina. Ambalaže od papira i kartona 
sakupljeno je 3,70 tona, staklene ambalaže 11,22 
tona, a ambalaže od plastike 2,58 tona. Količina 
komunalnog otpada u 2015. godini određena je na 
temelju odvaga sa deponije.

4. Podaci o postojećim i planiranim 
g r a đ e v i n a m a i  u re đ a j i m a z a 
gospodarenje otpadom

 Na području općine ne postoje građevine i 
uređaji za gospodarenje otpadom, a ukoliko se 
ukaže potreba za neke od njih, u izmjenama i 
dopunama Prostornog plana uređenja općine 
Podcrkavlje, definirati će se lokacije za iste.

5. Podaci o lokacijma odbačenog 
otpada i neuređenih odlagališta

       Općina Podcrkavlje je tijekom 2010. godine 
putem svojih djelatnika i angažiranjem stručnih 
osoba obilaskom cjelokupnog teritorija općine 
detektirala lokacije divljih odlagališta, a u popisu 
koji slijedi označene su lokacije, količine i vrste 
komunalnog otpada koje se nalaze na spomenutim 
odlagalištima.
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R. 
br.  

Lokacija Koordinate K.Č 
Površina 

(m2) 

Volume
n 

(m3) 
Sastav otpada 

1. 
Brodski 
Zdenci 

649551
8 

501386
8 

438/7;438/9 2300 3500 

55% komunalni; 
25% građ.;10-
15%glomazni; 
desetak olupina 

automobila 

2. 
Gornji 
Slatnik 

649919
3 

501352
6 

- 600 500 

65% komunalni; 
20% građevinski; 

15% glomazni   
(otpad prekriven 

lišćem i zemljom) 

3. 
Donji 

Slatnik 
649965

2 
501046

3 
- 1500 850 

(80% komunalni; 
20 % glomazni) 

4. Glogovica 
649851

2 
501040

2 
609/5;611 1200 1800 

70% komunalni 
otpad;15% 

glomazni otpad; 
15% građevinski 

otpad 

5. Dubovik 
650144

5 
501351

4 
100/11;101/3;101/4 1500 2000 

60% komunalni 
otpad; 40% 

glomazni otpad 

6. 
"Lovački 

dom'' 
650105

8 
500994

8 
- 500 200 

80% komunalni 
otpad; 

7. 
Podcrkavlj

e 
650100

1 
500922

1 
155/4;155/5 1000 1000 

50% glomazni 
otpad;30% 

građevinski 20% 
komunalni otpad 

8. Oriovčić 
650268

2 
501051

7 
- 300 600 

75-85% 
komunalni otpad; 
15-25% glomazni 

otpad 

9. Rastušje 1 
650097

3 
500702

6 
109 800 1200 

70% komunalni 
otpad; 20 

građevinski otpad; 
10% glomazni 

10. Rastušje 2 
650173

8 
500693

4 
110 600 1000 

60% komunalni 
otpad; 30 

građevinski otpad; 
10% glomazni 

11. Rastušje 3 
650189

6 
500696

3 
- 500 800 

50% komunalni 
otpad; 30 

građevinski otpad; 
20% glomazni 

12. Rastušje 4 
650211

8 
500701

4 
- 600 900 

70% komunalni 
otpad; 10 

građevinski otpad; 
20% glomazni 

13. Žugaj 
650294

9 
500658

5 
- 1000 700 

70% komunalni 
otpad;30% 

poljoprivredni 
otpad 
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14. Žugaj 1 
650302

5 
500662

2 
- 500 1000 

80% komunalni; 
20% glomazni 

15. Tomica 
650382

2 
500641

6 
306;307;308; 309 800 950 

60% komunalni 
otpad;20% 

građevinski; 20% 
glomazni otpad 

16. Kindrovo - - 154/1;154/3; 202/2 500 1250 

30% komunalni 
otpad; 50% 

glomazni otpad; 
20 građevinski 

otpad 

17. 
Grabarje 
Brodsko 

- - 
378/2; 43/3; 43/8;  

48/3 
400 600 

50% glomazni 
otpad;30% 

građevinski 20% 
komunalni otpad 

18. 
Kindrovo 

1 
- - 43/8; 48/3; 43/3 350 250 

55% građevinski 
otpad; 25% 

komunalni; 20% 
glomazni otpad 

19. 
Glogovica 

1 
649988

7 
500890

1 
765/5a2 900 4200 

60& komunalni 
otpad; 25% 

građevinski;15% 
glomazni otpad 

 23300  
 

 3. Sanacija divljih odlagališta 
otpada na području općine Podcrkavlje

U telefonskom razgovoru s voditeljicom 
odjela za divlja odlagališta u Fondu za zaštitu 
okoliša dobili smo informaciju da u ovoj godini 
Fond više ne sufinancira nove izrade programa 
sanacija divljih odlagališta, niti njihovu provedbu, 
već samo postojeće s kojima je potpisao Ugovore. 
Nadamo se da će se u 2016. godini ipak započeti sa 
rješavanjem ovog problema. 

4. Nadzor inspekcije zaštite okoliša

  U 2015. godini na području općine 
Podcrkavlje nije provođen nadzor inspekcije zaštite 
okoliša.

5. Sudjelovanje  u programima 
educiranja i informiranja javnosti

   Prilikom podjele stanovništvu kanti za 
staklo i PVC vreće za papir i PET ambalažu, 
podijeljeni su i edukativni letci radi pravilnog 
odvajanja i sortiranja kućnog otpada. Iz podataka o 

vrstama i količinama otpada dobivenih od 
koncesionara, razvidno je da su na taj način 
prikupljene značajne količine stakla, papira i 
plastike.
   Na web stranici općine Podcrkavlje 
objavljivane su sve važnije informacije vezane za 
gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša.
   U 2016. godini će se putem kvalitetno 
osmišljenog programa edukacije nastaviti s 
kontinuiranom edukacijom i informiranjem 
stanovništva.   

6. Mjere odvojenog skupljanja 
komunalnog otpada
        

Općina Podcrkavlje je ruralna sredina i iz 
toga razloga najveći  d io  biorazgradivog 
komunalnog otpada završi u kućnim gnojnicama i 
manjim vrtnim kompostištima, ali i u kantama za 
prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Iz tog 
razloga će Općina Podcrkavlje u 2016. godini 
započeti s projektom: “Proizvodnja humusa 
preradom biorazgradivog otpada, zelene biomase i 
stajskog gnoja“, kako bi se uredio još jedan važan 
segment gospodarenja otpadom.
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Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji 
nastaje u domaćinstvima na području općine 
Podcrkavlje vrši tvrtka Jakob Becker d.o.o. iz 
Slavonskog Broda. Odvoz komunalnog otpada od 
domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput u 
dva tjedna. 

Skupljanje izdvojenog otpada provodi se 
dok kontejneri ne budu popunjeni, a tada se prazne i 
ponovo koriste.

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava 
provodi se dva puta godišnje na način da građani 
iznesu glomazni otpad ispred kuće te se prema 
posebnom rasporedu otpad odvozi kamionima. 

   Nabavkom i podjelom kanti za staklo, te 
PVC vreća za otpadni papir i plastiku, u 2015. 
godini, ustrojen je model razvrstavanja otpada „na 
kućnom pragu“. U Podcrkavlju je postavljen "zeleni 
otok" sa kontejnerima za staklo, plastiku, tekstil, 
papir i kanta za otpadne baterije. Ukoliko se pokaže 
potreba u ostalim naseljima općine za "zelenim 
otocima" oni će se naknadno formirati. 

Nabavljeno je i pet pocinčanih kontejnera 
od 1100 l, koji su postavljeni na četiri mjesna 
groblja. Njihovim postavljanjem i korištenjem, 
uredio se još jedan segment zaštite okoliša u općini 
Podcrkavlje.

7. Popis projekata važnih za 
provedbu odredbi Plana

U 2015. godini Općina Podcrkavlje je 
naručila izradu elaborata za projekat kompostane: 
“Proizvodnja humusa preradom biorazgradivog 
otpada, zelene biomase i stajskog gnoja“. 
Realizacijom ovog projekta značajno će se 
doprinijeti smanjenju biorazgradivog otpada, ali i 
ukupnih količina otpada koje završavaju na 
odlagalištu.

U 2016. godini se planira daljnja nabava 
komunalne opreme, ukoliko bude raspisanih 
natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša.

8. Izvori i visina potrebnih sredstava 
za provedbu mjera gospodarenja otpadom

Obzirom na ograničena financijska sredstva 
kojima Općina raspolaže, očito je da su ista 
nedostatna da bi se uspostavio kvalitetan sustav 
gospodarenja otpadom, sanirale divlje deponije 
smeća i istovremeno radilo na podizanju ekološke 
svijesti kod stanovništva. Stoga, ukoliko se u 
skorom vremenskom periodu želi ispuniti zadane 

ciljeve potrebno je da se iznađu dodatni izvori 
financiranja pojedinih projekata, jer će vlastita 
sredstva biti nedostatna.

 

9. Rokovi i nositelji izvršenja Plana

Općina Podcrkavlje će pokušati realizirati 
planirane zahvate u što je moguće kraćem roku, ali 
treba uzeti u obzir da će stvarna realizacija ipak 
ovisiti o proračunskim mogućnostima same općine, 
te o sufinanciranju pojedinih ili svih zahvata od 
strane Fonda za zaštitu okoliša i drugih državnih 
tijela, kao i od eventualnih sredstava koja bi se 
mogla tražiti od fondova EU, a koja se dodjeljuju za 
projekte zaštite okoliša. 

10. Zaključak

Uspostavljanjem sustava odvojenog 
sakupljanja otpada „na kućnom pragu“, kao i 
formiranjem „zelenog otoka“, te mogućnošću 
korištenja reciklažnog dvorišta firme Jakob Becker 
d.o.o., značajno je poboljšan sustav zbrinjavanja 
otpada i omogućeno je stanovništvu da se veći dio 
proizvedenog otpada zbrine na zakonom predviđeni 
način. 

Općina Podcrkavlje će i dalje, prema svojim 
mogućnostima, provoditi  sanaciju divlj ih 
odlagališta otpada i nadzor lokacija na kojima je 
uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u 
svrhu sprečavanja nastajanja novih. Intenzivnije će 
se raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba, te 
unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada 
sukladno planovima višeg reda, kako bi se do kraja 
proveo program cjelovitog sustava gospodarenja 
otpadom i ispoštovale zakonodavne odredbe.

Također, predviđa se daljnje sudjelovanje i 
pokroviteljstvo u i nad pojedinačnim akcijama, bilo 
onim organiziranim unutar same općine ili onih na 
regionalnom nivou, sukladno svojim financijskim 
mogućnostima.

KLASA: 351-01/16-01/1
URBROJ: 2178/13-02-16-4
Podcrkavlje, 14. ožujka 2016.

NAČELNIK općine
Tomislav Trtanj, v.r.
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12.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 

Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 4/13), Općinsko vijeće općine 

Podcrkavlje na svojoj  22. sjednici održanoj dana  

31. svibnja  2016. godine donosi: 

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
Plana  gospodarenja otpadom  općine 

Podcrkavlje za 2015. godinu

I.

Općinsko vijeće općine Podcrkavlje 
prihvaća Izvješće načelnika općine o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom na području općine 
Podcrkavlje za 2015. godinu.

II.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom za 2015. godinu koje je podnio općinski 
načelnik sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom za 2015. godinu i Zaključak o prihvaćanju 
Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 
2015. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 351-01/16-01/1
URBROJ: 2178/13-01-16-5

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Damir Miletić, ing. , v.r.

13.

 Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj 
djelatnosti („Narodne novine“ br. 36/15) i članka  
32.  Statuta općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 4/13),  Općinsko 
vijeće općine Podcrkavlje  na svojoj 22. sjednici, 
održanoj dana  31. svibnja  2016.  godine,  donijelo 
je 

ODLUKU

o određivanju poslova prijevoza pokojnika koje 
se financiraju iz  proračuna općine Podcrkavlje

I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju poslovi 
prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna 
općine Podcrkavl je ,  te  način  i  postupak 
povjeravanja obavljanja  tih poslova fizičkim i 
pravnim osobama na području općine Podcrkavlje. 

II.  POSLOVI PRIJEVOZA POKOJNIKA 
KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA 
      OPĆINE PODCRKAVLJE  

Članak 2.

Pod poslovima prijevoza pokojnika iz 
članka 1. ove Odluke podrazumijevaju se:  
preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih 
ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije 
ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi 
uzrok smrti bez obdukcije. 

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu 
ovlaštenog mrtvozornika. 

Pogrebnik kojemu se povjere poslovi 
prijevoza pokojnika osigurava dežurstvo od O - 24 
sata svakog dana.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA 
PRIJEVOZA POKOJNIKA 

Članak 3.

Poslovi prijevoza pokojnika iz Članka 2. 
ove Odluke povjeravaju se pravnoj ili fizičkoj osobi 
registriranoj za obavljanje pogrebničke djelatnosti 
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ugovorom o obavljanju tih poslova nakon 
provedenog postupka natječaja prikupljanjem 
pisanih ponuda. 

IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA 
PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 4.

Općinski načelnik općine Podcrkavlje 
svojom odlukom pokreće postupak i donosi odluku 
o objavi natječaja za prikupljanje ponuda za 
obavljanje poslova prijevoza pokojnika. 

Za provedbu postupka prikupljanja ponuda, 
Općinski načelnik osniva povjerenstvo od tri člana. 

Članak 5.

Javni natječaj za prikupljanje ponuda 
objavljuje se na Internet stranici općine Podcrkavlje 
i oglasnoj ploči općine Podcrkavlje,  a sadrži: 

- poslovi za koju se sklapa ugovor, 
- vrijeme na koji se sklapa ugovor, 
- vrstu  i opseg  poslova, 
- način određivanja cijene za obavljanje 

poslova, te način i rok plaćanja,
- oblik jamstva izvršitelja za ispunjenje 

ugovora,  
- način, mjesto i rok za podnošenje 

ponuda, 
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog 

ponudi,
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, 
- uvjeti za odabir najpovoljnije ponude.

Članak 6.

Pisana ponuda za obavljanje poslova 
prijevoza pokojnika mora sadržavati sve isprave, 
dokaze i druge priloge koje je ponuditelj dužan 
podnijeti prema objavljenom natječaju, i to:

1. Dokaz o registracij i  za obavljanje 
pogrebničke djelatnosti (obrtnica ili izvod 
iz registra trgovačkog suda), 

2. Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima 
za posljednji mjesec dana prije objave 
natječaja (Porezna uprava),

3. Potvrde BON 1 i BON 2,
4. Potvrda o plaćenim svim obvezama prema 

Općini Podcrkavlje,
5. Dokaz da ovlaštena osoba za zastupanje nije 

pravomoćno osuđena te da se protiv nje ne 
vodi kazneni postupak zbog gospodarskog 
kriminala, 

6. Izjava o izvršenju obveze uspostave 
dežurstva 24 sata, 

7. Izjavu da će kao osiguranje izvršenja 
ugovora prije zaključivanja ugovora predati 
bjanko zadužnicu, 

8. Reference tvrtke za obavljanje pogrebničke 
djelatnosti (oprema, broj i struktura 
djelatnika, dosadašnji poslovi).       
Ponude koje nisu podnesene u roku koji je 

određen natječajem neće se razmatrati. 

Članak 7. 

 Ponude se podnose u pisanom obliku u 
zatvorenoj omotnici s navedenom adresom i 
naznakom: „PONUDA ZA OBAVLJANJE 
POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA-NE 
OTVARAJ“, preporučeno putem pošte ili na 
prijamnom uredu općine Podcrkavlje u roku 15 dana 
od dana objave natječaja na Internet stranici općine 
Podcrkavlje.

Članak 8.

Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za 
provedbu natječaja najranije 3 dana od isteka roka za 
podnošenje ponuda. 

Rad povjerenstva je javan i sjednici mogu 
biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni 
predstavnici uz uvjet predočenja pisanog dokaza o 
ovlasti. 

O tijeku postupka otvaranja prispjelih 
ponuda vodi se zapisnik.

Ponude koje ne sadrže sve tražene isprave 
navedene u točki 6. ove Odluke, smatraju se 
nepravovaljanim.

Na temelju pristiglih ponuda, povjerenstvo 
će na slijedećoj sjednici koja će se održati u roku 
osam dana, analizirati ponude i donijeti zaključak o 
prijedlogu za odabir ponude te ga uputiti Općinskom 
vijeću, zajedno sa svim pristiglim ponudama i 
ispravama koje uz njih prilaže, radi donošenja 
odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti 
obavljanje pogrebničkih poslova na temelju 
ugovora.

Općinsko vijeće može donijeti odluku da se 
ne izabere niti jedna pristigla ponuda.

Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti 
obavljanje poslova prijevoza  pokojnika na temelju 
ugovora, upravni je akt i protiv te odluke ne može se 
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podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.         
  

Članak 9.

Na temelju odluke Općinskog vijeća o 
odabiru najpovoljnijeg ponuditelja općinski 
načelnik općine Podcrkavlje s odabranim 
ponuditeljem sklapa ugovor o obavljanju poslova 
prijevoza pokojnika. 

Ugovor se sklapa na vrijeme od četiri 
godine. 

Članak 10.

Kod sklapanja ugovora ponuditelj mora dati 
garanciju za uredno ispunjenje istog (bjanko 
zadužnica). 

 
V. MJERILA ZA ODABIR PONUDE

Članak 11. 

Najpovoljnijom ponudom za obavljanje 
poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
Proračuna općine Podcrkavlje smatra se potpuna i 
prihvatljiva ponuda koja potpuno udovoljava svim 
traženim uvjetima i zahtjevima iz javnog natječaja i 
ima najnižu cijenu. 

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE 

Članak 12.

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

OPĆINA PODCRKAVLJE
OPĆINSKO  VIJEĆE

KLASA:  363-02/16-01/11
URBROJ:  2178/13-01-16-1

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

14.

 Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(„Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)  i 
članka 32.  Statuta općine Podcrkavlje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), 
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje  na svojoj 22. 
sjednici, održanoj dana 31. svibnja  2016.  godine,  
donijelo je 

ODLUKU 

o naknadi troškova vijećnicima Općinskog 
vijeća, članovima radnih tijela, članovima 

povjerenstava/komisija/savjeta, službenicima 
Jedinstvenog upravnog odjela, te vanjskim 

suradnicima 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade 
troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća 
općine Podcrkavlje, članovima stalnih i povremenih 
radnih tijela Općinskog vijeća, članovima 
Povjerenstava, Komisija, Savjeta i službenicima 
Jedinstvenog upravnog odjela,  te vanjskim 
suradnicima  koji sudjeluju u radu Općinskog 
vijeća, uvjeti pod kojima im naknada pripada i način 
na koji se naknade isplaćuju kada sudjeluju u radu 
tih tijela.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA

Članak 2. 

U smislu članka 1. ove Odluke naknada 
troškova za sudjelovanje na radnim sjednicama i za 
rad u stalnim i povremenim  radnim tijelima 
Općinskog vijeća, Povjerenstvima,  Komisijama i  
Savjetima  pripada: 

 članovima Općinskog vijeća općine 

Podcrkavlje, 

 članovima stalnih i povremenih radnih tijela 

Općinskog vijeća općine Podcrkavlje, 

 članovima  imenovanih Povjerenstava, 

Komisija i  Savjeta od strane općine Podcrkavlje
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 službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 

kada su nazočni sjednicama Općinskog vijeća izvan 

svojeg redovnog radnog vremena

 vanjskim suradnicima koji sudjeluju u radu 

Općinskog vijeća

Članak 3.

Članovi općinskih tijela iz članka 2. ove 
Odluke naknadu troškova ostvaruju odazivom na 
radnu sjednicu Općinskog vijeća, sudjelovanjem na 
radnoj sjednici Općinskog vijeća kao i za rad u 
Povjerenstvima, Komisijama i Savjetima.

Članak 4.

III. FINANCIRANJE

Vijećnicima Općinskog vijeća kao i  
službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 
utvrđuje se naknada troškova u neto iznosu od 
250,00 kn (slovima: dvjestopedesetkuna) za 
sudjelovanje na svakoj radnoj sjednici Općinskog 
vijeća.

Članovima stalnih i povremenih radnih 
tijela Općinskog vijeća, članovima Povjerenstava, 
Komisija i Savjeta, te vanjskim suradnicima  
utvrđuje se naknada troškova u neto iznosu od 
150,00 kn (s lovima:  s topedesetkuna)  za 
sudjelovanje na svakom radnom  sastanku 
navedenih tijela.

Članak 5.

Naknade za rad utvrđene člankom 4. 
obračunavaju se i isplaćuju polugodišnje na račun 
korisnika naknade, osim vanjskim suradnicima koji 
sudjeluju u radu Općinskog vijeća kojima se 
naknada isplaćuje u roku 15 dana od dana održane 
sjednice ili sastanka.

Članak 6.

Uz naknadu sukladno članku  4. ove Odluke 
priznaje se i obračunavanje poreza i doprinosa koji 
su utvrđeni zakonom i provedbenim propisima za 
obračun naknada (drugi dohodak).

Članak 7.

 Ako član tijela koji ostvaruje pravo na 
naknadu troškova za rad, istog dana sudjeluje u radu 
više tijela, ostvaruje pravo na isplatu samo jedne 
naknade za sudjelovanje u jednom tijelu.

IV. PROVEDBENE ODLUKE

Članak 8.

 Isplata naknade  troškova članovima 
općinskih tijela iz točke 2. ove Odluke vrši se na 
njihove osobne račune otvorene u poslovnim 
bankama.

Članak 9.

Jedinstveni upravni odjel za potrebe 
izvršavanja ove Odluke vodi posebnu evidenciju o 
sudjelovanju radnim sjednicama Općinskih vijeća, 
sjednicama/sastancima Povjerenstava, Komisija i 
Savjeta te isplatama naknade troškova.

Članak 10.

Članovi za isplatu naknada troškova dužni 
su računovodstvu općine dostaviti podatke o svojem 
računu otvorenom u poslovnoj banci.

Članak 11.

Članovi općinskih tijela kada se odriču 
naknade troškova za svoj rad u tijelima općine 
podnose potpisanu pismenu Izjavu o odricanju. 
Izjava o odricanju može se naknado pismeno 
opozvati kada članovi tijela ponovno žele steći 
pravo na daljnju naknadu troškova. U vremenu od 
podnošenja izjave o odricanju pa do opoziva izjave o 
odricanju naknade troškova nemaju pravo na isplatu 
naknade troškova za sudjelovanje u radu u tijelima 
općine.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o naknadi troškova za rad u Općinskom 
vijeću, Općinskom poglavarstvu, te visini dnevnice i 
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naknade troškova za službeno putovanje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/94. i 
3/96.).

Članak 13.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE

KLASA: 402-08/16-01/46
URBROJ: 2178/13-01-16-1
Podcrkavlje, 31. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Damir Miletić, ing., v.r.

15.

 Temeljem članka 100. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15)  i 
članka 32. Statuta općine Podcrkavlje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/13), 
Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 22. 
sjednici održanoj 31. svibnja 2016.  godine donijelo 
je: 

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju 
Stožera zaštite i spašavanja

općine Podcrkavlje 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Podcrkavlje stavlja 
izvan snage Odluku o imenovanju Stožera zaštite i 
spašavanja općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 13/13.).

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODRKAVLJE 

KLASA: 810-01/13-01/15
URBROJ: 2178/13-01-16-2
Podcrkavlje, 31. 05. 2016. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

DAMIR MILETIĆ, ing., v.r.
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OPĆINA  SIBINJ

35.

 Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 45. 

Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 04/13), načelnik općine Sibinj dana 24. 

svibnja 2016. godine donio je

RJEŠENJE

o imenovanju povjerenika civilne zaštite općine Sibinj i njihovih zamjenika

I.

Povjerenicima civilne zaštite općine Sibinj i njihovim zamjenicima imenuju se:

Red. 
br. 

Područje nadležnosti Povjerenik civilne zaštite Zamjenik povjerenika 
civilne zaštite 

1. Mjesni odbor Bartolovci Ivan Šultajz Josip Jelavić 

2. Mjesni odbor Brčino-Ravan  Luka Paun Mato Topalović 

3. Mjesni odbor Gornji Andrijevci Josip Matijević Zdravko Farena 

4. Mjesni odbor Grižići VinkoVargašević  Adam Buđinski 

5. Mjesni odbor Gromačnik Josip Ećimović Dejan Jurić 

6. 
Mjesni odbor Jakačina Mala-
Grgurevići-Čelikovići 

Dragan Dobenko Željko Polutranko 

7. Mjesni odbor Sibinj Krunoslav Eraković Ivan Zdjelarević 

8. Mjesni odbor Slobodnica Renato Tomac Hrvoje Križanović 
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II.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te 
- usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, 
- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne 
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, 
- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklapanja, zbrinjavanja i drugih mjera 
civilne zaštite, 
- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, 
- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na 
području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

III.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne zaštite, mogu zbog 
njihovog osposobljavanja biti pozvani na različite oblike planske edukacije te na vježbe civilne zaštite.

IV.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite općine 
Sibinj.

V.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici tijekom obnašanja dužnosti imaju status obveznika civile zaštite u 
općini Sibinj.

VI.

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

KLASA: 810-06/16-01/08
URBROJ: 2178/08-03-16-1
Sibinj, 24. svibnja 2016. godine

NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI  ŠAMAC

24.

 Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o 

službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN  86/08, 

61/11), te članka 32. Statuta općine Slavonski 

Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije», br. 06/13), Općinsko vijeće općine 

Slavonski Šamac, na svojoj 18. sjednici održanoj 

24. svibnja 2016. god. donijelo je 

ODLUKU 

o ocjenjivanju službenika i namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela općine 

Slavonski Šamac

1. OPĆE ODREDBE
 
 1.1. Primjena

Članak 1.

Odlukom o ocjenjivanju  službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine 
Slavonski Šamac (u daljnjem tekstu: Odluka) 
utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje rada službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Slavonski Šamac (u daljem tekstu: Odjelu), 
te postupak i način provođenja ocjenjivanja.

Odredbe ove Odluke odnose se na sve 
ocjene rada (u daljem tekstu: ocjene), koje se 
utvrđuju službenicima i namještenicima, odnosno 
ocjenu probnog rada službenika i namještenika, te 
redovnu ocjenu rada.
 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Odlukom 
imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose 
se jednako na muški i ženski spol.

1.2. Svrha ocjenjivanja

Članak 3.

Postupak ocjenjivanja rada službenika i 
namještenika provodi se u cilju poticanja 
kvalitetnog i profesionalnog obavljanja poslova i 
zadataka, motiviranja službenika i namještenika na 
konstantno unapređenje svojih stručnih znanja i 
vještine, u svrhu napredovanja, te u svrhu davanja 
priznanja, odnosno nagrađivanja službenika i 
namještenika.
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 1.3. Razdoblje ocjenjivanja

Članak 4.

Redovno ocjenjivanje službenika i 
namještenika vrši se najmanje jednom godišnje i 
obuhvata u pravilu razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca.

Ocjena probnog rada obavlja se po isteku, 
odnosno završetku razdoblja probnog rada.

Rad službenika i namještenika ocjenjuje se 
najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu.

  1.4. Izuzeci od ocjenjivanja

Članak 5.

Ne ocjenjuju se službenici i namještenici  koji su u 
razdoblju ocjenjivanja radili kraće od šest mjeseci, 
osim službenika i namještenika koji su na probnom 
radu.
 

  1.5. Osobe nadležne za ocjenjivanje

Članak 6.

Službenike ocjenjuje pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela .
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela (u 
daljnjem tekstu: JUO) ocjenjuje općinski načelnik.

2. ELEMENTI OCJENJIVANJA
  

Članak 7.

Ocjena rada službenika i namještenika daje 
se po sljedećim elementima:
 1. kvantiteta rada,
 2. kvaliteta rada
 3. pravovremenost u obavljanju poslova
 4. sposobnost usvajanja novih znanja i 
vještina
 5. odnos prema radu
 6. odnos prema nadređenim, radnim 
kolegama i strankama.

Svaki od elemenata od 1. do 6. iz stava 1. 
ovoga članaka ocjenjuje se brojem od „pet“ do 
„jedan“. Prosječna brojčana ocjena dobije se 
zbrajanjem pojedinačnih ocjena po svakom 
elementu, što se potom dijeli sa šest i zaokružuje na 
dvije decimale, i to tako što se sve decimale nakon 
druge odbijaju. 

Članak 8. 

Kvantiteta rada:
Ocjenjuje se količina rada u smislu je li je 

službenik i namještenik obavljao samo poslove svog 
radnog mjesta, poslove svog radnog mjesta i 
dodatne poslove, poslove svog radnog mjesta i 
posebne poslove, kao i radni učinak.

 
 

Članak 9.

Kvaliteta rada:
ocjenjuje se stručnost u radu, pridržavanje 

propisanih procedura u radu, pravilnost rada, 
urednost, temeljitost i preciznost u radu, stupanj 
ispunjenja utvrđenih radnih ciljeva.

Ocjenom kvalitete rada utvrđuje se u kolikoj 
mjeri je službenik i namještenik kvalitetno, točno i 
precizno ispunio utvrđene radne ciljeve u 
definiranim vremenskim rokovima pri čemu se 
uzima u obzir težina utvrđenih radnih ciljeva, 
potrebno vrijeme za ispunjenje istih, te stupanj 
opterećenost službenika i namještenika zadacima 
vezanim za radne ciljeve u danom razdoblju 
ocjenjivanja.

Članak 10.

Pravovremenost u obavljanju poslova:
ocjenjuje se vrijeme potrebno za obavljanje poslova, 
poštivanje propisanih i naloženih rokova, 
izvršavanje poslova na vrijeme, samostalnost u radu 
kojom se utvrđuje koliko je službenik i namještenik 
sposoban planirati i ispunjavati utvrđene radne 
ciljeve samostalno i bez kontinuirane pomoći 
pretpostavljenih.

Članak 11.

Odnos prema radu:
ocjenjuje se poštivanje radnog vremena i 

prisustvo na poslu, učinkovitost u korištenju radnog 
vremena, odgovornost, marljivost, pouzdanost, 
inicijativa, sposobnost rješavanja problema, 
posvećenost poslu, lojalnost.

Članak 12.

Sposobnost usvajanja novih znanja i vještina 
potrebnih za kvalitetnije obavljanje posla:

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 10 Strana: 1555



ocjenjuje se odnos prema uvođenju novih 
praksi u radu, stvaralačka sposobnost i inicijativa te 
sposobnosti iznalaženja rješenja i davanja ideja 
kojima se unapređuju radni procesi.

Članak 13.

Odnos prema nadređenim, radnim kolegama i 
strankama: 

ponašanje prema nadređenim i drugim 
zaposlenim, poštivanje općih standarda pristojnosti 
i ljubaznosti, sposobnost priznavanja greški i 
prihvaćanja odgovornosti, spremnost prihvaćanja i 
davanja konstruktivnih kritika i sugestija, oblici 
komunikacije sa pretpostavljenim i drugim 
zaposlenim, radna etika službenika i namještenika. 
Sposobnost skladne usmene i pismene interakcije 
službenika i namještenika sa kolegama i strankama 
prilikom obavljanja poslova i zadataka. Vještina 
komunikacije i entuzijazma i pozitivne energije, 
takta i samokontrole, osjećaj za timski rad i 
pripadnost tvrtci.
 

Članak 14.

Određivanje dodatnog kriterija nije 
obavezno, ali se može iskoristiti kao opcija u 
slučajevima gdje već utvrđeni kriteriji ne 
odgovaraju u potpunosti prirodi posla. Dodatni 
kriterij moraju se službeniku i namješteniku odrediti 
unaprijed za razdoblje ocjenjivanja.
 

3. POSTUPAK PRAĆENJA I OCJENJIVANJA 
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
  
 3.1.  Pojam radnih ciljeva

Članak 15.

Službeniku i namješteniku se za svako 
razdoblje ocjenjivanja utvrđuju najmanje tri, a 
najviše pet radnih ciljeva.

Izuzetno, ako s obzirom na prirodu radnog 
mjesta i propisane poslove i zadatke postoji teškoća 
u određivanju više radnih ciljeva, službeniku i 
namješteniku se mogu utvrditi dva radna cilja.

Radni ciljevi po pravilu proizlaze iz opisa i 
svrhe radnog mjesta, a moraju biti ostvarivi i po 
mogućnosti mjerljivi sa postavljenim realnim 
rokovima. 

 3.2. Utvrđivanje radnih ciljeva

Članak 16.

Utvrđivanje radnih ciljeva službenika i 
namještenika je u nadležnosti pročelnika JUO.

Radni ciljevi službenika i namještenika 
utvrđuju se između službenika i namještenika i 
nadređenoga i u pravilu proizlaze iz ciljeva 
utvrđenih na nivou konkretne organizacijske 
jedinice.

Radne ciljeve službeniku i namješteniku 
koji je na probnom radu utvrđuje mentor službenika 
i namještenika na probnom radu  koji je dužan 
službeniku i namješteniku detaljno objasniti što se 
od njega očekuje u okviru svakog utvrđenoga 
radnog cilja.

Radni ciljevi za naredno razdoblje utvrđuju 
se po pravilu u toku razgovora o ocjenjivanju za 
prethodno razdoblje ocjenjivanja, a najkasnije 30 
dana poslije početka razdoblja za ocjenjivanje.

Utvrđeni radni ciljevi unose se, prema 
redoslijedu njihovog značaja, u obrazac za 
ocjenjivanje, koji je sastavni dio ove Odluke.

Ako se službenik i namještenik protivi 
radnim ciljevima koje mu utvrdi direktno pročelnik 
JUO, on svoje neslaganje unosi u komentare obrasca 
za ocjenjivanje. U slučaju neslaganja pročelnika 
JUO i službenika ili namještenika radne ciljeve 
službeniku i namješteniku konačno utvrđuje 
načelnik.
 

Članak 17.

Utvrđeni radni ciljevi mogu se izmijeniti 
ako dođe do promjene u prioritetima JUO odnosno 
ako nastupe okolnosti zbog kojih se radni ciljevi ne 
mogu ostvariti.

Izmjene radnih ciljeva utvrđuju se na isti 
način kao radni ciljevi, a obrazac u koji su unesene 
izmjene prilaže se obrascu kojim su utvrđeni 
prvobitni radni ciljevi.
 

 3.3. Dužnosti pročelnika u razdoblju za 
ocjenjivanje

Članak 18.

U toku razdoblja ocjenjivanja pročelnik Odjela je 
dužan:

a) stalno nadgledati  rad službenika i 
namještenika i prikupljati podatke o tome 
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koliko je službenik i namještenik uspješan u 
radu, uzimajući u obzir prirodu poslova, 
radne uvjete i stupanj iskustva službenika i 
namještenika;

b) dokumentirati rad službenika i namještenika 
u razdoblju za ocjenjivanje zapisivanjem i 
komentiranjem bitnih primjera i dokaza o 
tome kako je službenik i namještenik radio.

  3.4.  Vrste ocjena

Članak 19.

Ocjene su: "odličan", "vrlo dobar", "dobar", 
"zadovoljava" i "ne zadovoljava”.

a)  ocjena »odličan« – dodjeljuje se službeniku 
ili namješteniku ukoliko je njegov rad i 
učinkovitost najviše kvalitete i osigurava 
najbolje i  jedinstveno izvršavanje službe, 
b) ocjena»vrlo dobar« – dodjeljuje se službeniku 
ili namješteniku ukoliko je njegov rad i       
učinkovitost naročito dobar i osigurava  
prvorazredno izvršavanje službe,
c)  ocjena »dobar« – dodjeljuje se službeniku ili 
namješteniku ukoliko je njegov rad i 
učinkovitost prosječne kvalitete osiguravajući 
pouzdano obavljanje službe,
d) ocjena »zadovoljava« – dodjeljuje se 
službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov 
rad i učinkovitost osigurava najmanju moguću 
mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i  
preciznosti u obavljanju službe,
e) ocjena »ne zadovoljava« – dodjeljuje se 
službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov 
rad i učinkovitost ispod minimuma standarda 
kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i 
prihvatljivo obavljanje službe.

 

 3.5. Način utvrđivanja ocjena

Članak 20.

Ocjena se utvrđuje kao:
a) ocjena po kriteriju stupnja ispunjenja 

dogovorenih radnih ciljeva;
b) ocjena u odnosu na sve preostale kriterije 

ocjenjivanja, 
Ocjena iz stava 1. točke a ovog članaka, po 

kriteriju stupnja ispunjenja utvrđenih radnih ciljeva 
numeričkog je tipa, i određuje se tako što se 
ispunjenje svakog cilja ocjenjuje brojčanom 
ocjenom od 1 do 5, a potom se izračunava prosječna 
ocjena za sve cil jeve za cijelo razdoblje 
ocjenjivanja.

Ocjena iz stava 1. točke b izračunava se tako što 
se službenik i namještenik ocjenjuje ocjenama od 1 
do 5 prema svakom preostalom kriteriju iz članaka . 
ovog pravilnika pojedinačno, nakon čega se 
izračunava prosječna ocjena prema svim preostalim 
kriterijima zajedno.

Konačna ocjena se dobije kad se zbir prosječne 
ocjene iz stava 1. točke a i prosječne ocjene iz stava 
1. točke b podijeli sa brojem 2. službenik i 
namještenik koji ne ostvari minimalno 50% 
očekivanja ne može dobiti ocjenu „zadovoljava”. 
Konačna ocjena se izražava sa slijedećom skalom:

a) "ne zadovoljava" (ispod 1,50);
b) "zadovoljava" (1,50 - 2,49);
c) "dobar" (2,50 - 3,49);
d) "vrlo dobar" (3,50 - 4,50 ) i
e)  "odličan" (4,50 do 5,00)

 

 3.6. Ocjena službenika i namještenika koji 
su na probnom radu

Članak 21.

Službeniku i namješteniku koji je na 
probnom radu zadovoljio kao zadovoljavajuća 
ocjena smatra se konačna ocjena utvrđena u skladu 
sa odredbama ove Odluke: „zadovoljava”, „dobar“ i 
„vrlo dobar“.

Službeniku i namješteniku koji je na 
probnom radu nije zadovoljio nezadovoljavajuća 
ocjena smatra se konačna ocjena utvrđena u skladu 
sa odredbama ove Odluke „ne zadovoljava“.
 

 3.7. Popunjavanje obrasca za ocjenjivanje
 

Članak 22.

Istekom razdoblja za ocjenjivanje, 
pročelnik Odjela ispunjava obrazac za ocjenjivanje 
službenika i namještenika koji je sastavni dio ove 
Odluke.
  

 3.8. Sadržaj obrasca za ocjenjivanje

Članak 23.

Pročelnik JUO u obrazac za ocjenjivanje 
unosi komentare o stupnju ispunjenja utvrđenih 
radnih ciljeva i prijedlog ocjene za svaki postavljeni 
radni cilj i za sve ostale kriterije ocjenjivanja iz 
članaka 5. ove Odluke. 
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Pročelnik je dužan posebno obrazložiti 
ocjene „odličan” i „ne zadovoljava”.

Komentari se mogu odnositi i na objektivne 
okolnosti koje su otežale rad službeniku i 
namješteniku u razdoblju ocjenjivanja, zatim 
objašnjenje prijedloga za njegovo stručno 
osposobljavanje i usavršavanje i ostale komentare 
koji su značajni kod određivanja ocjene.
 

Članak 24.

Pročeln ik  JUO dužan je  dos tav i t i 
službeniku i namješteniku popunjeni obrazac za 
ocjenjivanje najkasnije do poziva na razgovor.

Pročelnik JUO i službenik ili namještenik 
moraju obaviti razgovor najkasnije osam dana od 
dana kada je službenik i namještenik primio 
popunjeni obrazac za ocjenjivanje.
 

Članak 25.

Razgovor sa službenikom i namještenikom 
obavlja se u atmosferi otvorenog dijaloga između 
službenika i namještenika i pročelnika JUO. 

Službenik i namještenik iznosi mišljenje o 
ispunjenju utvrđenih radnih ciljeva, a zatim 
pročelnik JUO iznosi i obrazlaže svoje mišljenje o 
radu službenika i namještenika, prijedlog ocjene.

U  t o k u  r a z g o v o r a  s a  s l u ž b e n i k  i 
namještenikom pročelnik, na osnovu argumenata 
koje je službenik i namještenik izložio o svom radu, 
može izmijeniti prijedlog ocjene koju je prethodno 
utvrdio u obrascu uz odgovarajuće obrazloženje.
 

Članak 26.

Poslije obavljenog razgovora, službenik i 
namještenik unosi svoje komentare u obrazac za 
ocjenjivanje, uključujući i razloge mogućeg 
neslaganja sa ocjenom, upisuje datum kada je dao 
komentar i potpisuje obrazac.

Nakon unošenja komentara službenika i 
namještenika pročelniku potpisuje obrazac za 
ocjenjivanje.
 

Članak 27.

Nakon potpisivanja obrasca za ocjenjivanje 
pročelnik JUO donosi rješenje o ocjenjivanju 
službenika ili namještenika.

Načelnik donosi rješenje o ocjenjivanju 
pročelnika JUO.
 

4.  NAPREDOVANJE
 
4.1. Napredovanje na više radno mjesto

Članak 28.

Rezultati ocjene rada mogu se uzeti u obzir 
prilikom obavljanja postupka unapređenja na više 
radno mjesto u istom JUO.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

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

KLASA: 100-01/16-01/9
URBROJ: 2178/09-02-16-1
U Slavonskom Šamcu, 24. svibnja 2016. godine     

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.

25.

 Na temelju članaka 3., 4., 11. i 15. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) 
i članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac 
(''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije br. 
06/13), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac, na 
18. sjednici održanoj dana 24. svibnja  2016. godine, 
donijelo je    

ODLUKU

o obavljanju komunalnih djelatnosti na 
području općine Slavonski Šamac
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I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom o obavljanju komunalnih 
djelatnosti na području općine Slavonski 
Šamac (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se 
komunalne djelatnosti koje se obavljaju na 
području općine Slavonski Šamac, način i 
uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te 
druga pitanja od značaja za obavljanje 
komunalnih djelatnosti na području općine 
Slavonski Šamac.

Članak 2.

(1) Na području općine Slavonski Šamac 
obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:

1. opskrba pitkom vodom

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

4. odlaganje komunalnog otpada,

5. održavanje javnih površina,

6. održavanje nerazvrstanih cesta,

7. tržnice na malo,

8. obavljanje dimnjačarskih poslova,

9. javna rasvjeta.

(2) Posebnim zakonom ili ovom Odlukom 
propisano je što se podrazumijeva pod pojmom 
svake od navedenih komunalnih djelatnosti iz 
prethodnog stavka.

Članak 3.

(1) Osim komunalnih djelatnosti navedenih u 
članku 2. ove Odluke, od lokalnog je značenja 
za Općinu Slavonski Šamac i obavljanje 
slijedećih komunalnih djelatnosti:

1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija: 
pod kojom razumijeva se provođenje 
obvezne preventivne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog 
suzbijanja insekata i glodavaca.

2. veterinarsko-higijeničarski poslovi: pod 
k o j o m  r a z u m i j e v a  s e  h v a t a n j e  i 
zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora te 
uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih 
životinja s javnih površina.

3. prigodno ukrašavanje naselja: od kojom 

razumijeva se prigodno ukrašavanje i 
osvjetljavanje naselja za državne, božićno-
n o v o g o d i š n j e  p r a z n i k e  i  d r u g e 
manifestacije.

4. sanacija divljih odlagališta: pod kojom 
razumijeva se prikupljanje komunalnog 
otpada sa divljih odlagališta te njegov 
odvoz  i  od lagan je  na  od laga l i š t a 
komunalnog otpada kao i saniranje i 
zatvaranje divljeg odlagališta.

5. održavanje odlagališta građevinskog 
otpada:  pod kojom razumijeva se 
upravljanje odlagalištem građevinskog 
otpada kao i njegovo uređenje i zatvaranje.

6. upravljanje trgovinom na malo izvan 
prodavaonica na sajmeni dan: pod kojom 
razumijeva se upravljanje, čišćenje i 
održavanje sajmenih površina za vrijeme 
sajmenog dana uključivši i stočni sajam.

7. oglašavanje i plakatiranje: pod kojom 
razumijeva se postavljanje oglasa i plakata 
koji nas o nečemu obavještavaju, na 
oglasnim mjestima u vlasništvu općine 
Slavonski Šamac (oglasne ploče, oglasni 
stupovi) kao i njihovo održavanje.

8. ugradnja i održavanje komunalne opreme: 
pod kojom razumijeva se održavanje klupa, 
košarica za otpatke, ogradica za zaštitu 
zelenih površina, zaštitnih zapreka, ograda, 
dječjih igrališta, autobusnih nadstrešnica, 
zajedničkih reklamnih panoa, stalaka za 
b ic ik le ,  e lemenata  za  nepropisno 
parkiranje, prometnih i raznih ostalih 
komunalnih znakova i oznaka i sl. 

9.  obnova horizontalne i  vert ikalne 
signalizacije: pod održavanjem i obnovom 
horizontalne i vertikalne signalizacije 
r azumi jeva  se  obnova  oznaka  na 
nerazvrstanim cestama i ostalim javno-
prometnim površinama pod upravom 
općine Slavonski Šamac.

10.  o d r ž a v a n j e  d i s t r i b u c i j s k o 
telekomunikacijske kanalizacije (DTK): 
pod održavanjem DTK razumijeva se 
održavanje polietilenskih cijevi (PHD) 
cijevi, nadzor nad izvođenjem radova 
polaganja telekomunikacijskih instalacija, 
izdavanje suglasnosti i uvjeta za izvođenje 
radova, izrada planova razvoja, priprema 
podataka za zaključenje ugovora o zakupu 
kapaciteta cijevi u vlasništvu općine 
Slavonski Šamac te izrade planova razvoja i 
g e o d e t s k i h  s n i m a k a  i z g r a đ e n e 
infrastrukture.
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Članak 4.

(1) Komunalne djelatnosti na području općine 
Slavonski Šamac mogu obavljati:

1. trgovačka društva u su/vlasništvu općine 
Slavonski Šamac, 

2. služba – vlastiti pogon (u daljnjem tekstu: 
vlastiti pogon), koju osniva Općina 
Slavonski Šamac,

3. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora 
o koncesiji, 

4. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog 
ugovora o povjeravanju obavljanja 
komunalnih djelatnosti. 

II. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA 
KOMUNALNIH DJELATNOSTI 
TRGOVAČKOG DRUŠTVA U 
SU/VLASNIŠTVU 

Članak 5.

(1)  Obavljanje komunalnih djelatnosti: 
 održavanje javnih površina, 
 održavanje nerazvrstanih cesta, 
 sanacija i zatvaranje odlagališta, 
 tržnica na malo, 
 sanacija divljih odlagališta,
 održavanje odlagališta građevinskog 

otpada,
 upravljanje trgovinom na malo izvan 

prodavaonica na sajmeni dan,
 ugradnja i održavanje komunalne opreme,
 obnova  hor i zon ta lne  i  ve r t ika lne 

signalizacije,
 o d r ž a v a n j e  d i s t r i b u c i j s k o 

telekomunikacijske kanalizacije (DTK).
djelatnosti su koje će obavljati trgovačko 

društvo u su/vlasništvu općine Slavonski Šamac. 
(2) Komunalne djelatnosti koje se mogu 

povjeriti trgovačkom društvu u su/vlasništvu 
općine Slavonski Šamac mogu se obavljati i 
putem vlastitog pogona koje osniva Općina 
Slavonski Šamac ili putem ugovora o 
povjeravanju komunalnih poslova s pravnom ili 
fizičkom osobom. Odluku o tome donosi 
Općinsko vijeće, a na prijedlog općinskog 
načelnika.

III. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE 
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU UGOVORA O KONCESIJI

Članak 6.

(1) Pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora 
o koncesiji, mogu obavljati na području  općine  
Slavonski Šamac sli jedeće komunalne 
djelatnosti:

1. opskrba pitkom vodom;

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda;

3. prijevoz putnika u javnom prometu;

4. obavljanje dimnjačarskih poslova;

5. tržnice na malo;

6. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz 

septičkih, sabirnih i crnih jama;

7. skupljanje i odvoz komunalnog otpada;

8. odlaganje komunalnog otpada.

(2) Koncesije, za komunalne djelatnosti koje 

prema posebnom zakonu daju JLS,  daju se  na 

rok od 5 godina. 

Članak 7.

(1) Prije početka postupka davanja koncesije, a 
za komunalne djelatnosti koje prema posebnom 
zakonu daju JLS, Općina Slavonski Šamac 
provodi pripremne radnje sukladno zakonu 
kojim se uređuju koncesije.

(2) Prije početka postupka davanja koncesije, 
izvršno tijelo općine Slavonski Šamac (dalje: 
opć insk i  nače ln ik )  imenu je  S t ručno 
povjerenstvo za koncesiju.

(3) Stručno povjerenstvo za koncesiju sastoji 
se od predsjednika i 2 (dva) člana.

Članak 8.

(1) N a  p o s t u p a k  d a v a n j a  k o n c e s i j e , 
prikupljanje ponuda, dokumentaciju za 
nadmetanje primjenjuju se odredbe zakona 
kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, 
koncesije i javna nabava.

Članak 9.

(1) Postupak davanja koncesije započinje 
danom slanja Obavijesti o namjeri davanja 
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koncesije u Elektronički oglasnik javne nabave 
Republike Hrvatske koju objavljuje općinski 
načelnik.

(2) Obavijest o namjeri davanja koncesije, 
nakon njezine objave sukladno stavku 1. ovoga 
članka, može biti objavljena i u ostalim 
sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnim 
pločama općine Slavonski Šamac te na web 
s t r an i c i  opć ine  S l avonsk i  Šamac ,  u 
neizmijenjenom sadržaju i uz navođenje 
datuma objave u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave Republike Hrvatske.

Članak 10.

(1) Kriteriji na kojima davatelj koncesije 
temelji odabir najpovoljnije ponude su:
1. ekonomski najpovoljnija ponuda: 
 k v a l i t e t a  u s l u g e  ( p o s l o v n i  u g l e d 

ponuditelja, jamstva), 
 sposobnost ponuditelja za dugoročnu 

održivost razvoja za vrijeme trajanja 
koncesije i za kvalitetno ostvarivanje 
koncesije 

 drugi kriteriji propisani zakonom kojim se 
uređuju koncesije;

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju. 
(2) Općina Slavonski Šamac može u Obavijesti 

o namjeri davanja koncesije utvrditi i dodatne 
uvjete i mjerila kao kriterij za odabir 
na jpovol jn i jeg  ponudi te l ja ,  ov isno  o 
spec i f i čnos t ima  obav l jan ja  određene 
komunalne djelatnosti na području općine 
Slavonski Šamac.

(3) Općina Slavonski Šamac u obavijesti o 
namjeri davanja koncesije određuje koji će se 
kriteriji u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka 
primijeniti.

Članak 11.

(1) Postupak davanja koncesije provodi 
Stručno povjerenstvo za koncesiju.

(2) Povjerenstvo kod otvaranja ponuda 
sastavlja Zapisnik o otvaranju ponuda te 
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je 
sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran 
postupak javne nabave.

(3) Na temelju pregleda i ocjene pristiglih 
ponuda, Stručno povjerenstvo za koncesiju 
izrađuje Izvješće s prijedlogom odluke o 
davanju koncesije ili s prijedlogom odluke o 

poništenju postupka davanja koncesije.
(4) N a  t e m e l j u  p r i j e d l o g a  S t r u č n o g 

povjerenstva,  Općinsko vijeće općine 
Slavonski Šamac (u daljnjem tekstu: Općinsko 
vijeće) donosi Odluku o davanju koncesije ili 
donosi Odluku o poništenju postupka davanja 
koncesije.

(5) Općinsko vijeće poništit će postupak 
davanja koncesije u slučajevima i na način 
propisan zakonom kojim se uređuju koncesije.

(6) Novi postupak davanja koncesije može se 
pokrenuti nakon što odluka o poništenju 
postupka koncesije postane izvršna.

(7) Sadržaj odluka propisan je zakonom kojim 
se uređuju koncesije.

Članak 12.

(1) Osim obveznog sadržaja prema zakonu 
kojim se uređuju koncesije, ugovor o koncesiji 
obvezno sadrži:

 djelatnost za koju se koncesija daje, 

 način, uvjete i rok trajanja koncesije, 
 ovlaštenja davatelja koncesije,
 visinu naknade za koncesiju

 način plaćanja naknade za koncesiju, 

 cijenu i način naplate za pruženu uslugu, 
 prava i obveze općine Slavonski Šamac, 

kao davatelja koncesije,

 prava i obveze koncesionara uključujući i 
pravo gradnje i korištenja objekata i 
uređenja komunalne infrastrukture te 
obvezu održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, 

 obvezu održavanja objekata i uređenja 
objekata komunalne infrastrukture

 jamstva i/ili odgovarajuće instrumente 
osiguranja koncesionara, 

 način prestanka koncesije, 

 ugovorne kazne. 
(2) Na postupak sklapanja ugovora, kao i 

njegov prestanak primjenjuju se odredbe 
zakona kojim se uređuju koncesije i obvezni 
odnosi.
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IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE 
KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 13.

(1) Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog 
ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih 
djelatnosti, mogu obavljati na području općine 
Slavonski Šamac slijedeće komunalne 
djelatnosti:
1. održavanje javne rasvjete, 
2. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, 
3. veterinarsko-higijeničarski poslovi, 
4. prigodno ukrašavanje naselja,

(2) Ugovor o povjeravanju komunalnih 
poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) može se 
zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) 
godine.

(3) 

Članak 14.

(1) Postupak odabira osobe, kojoj će biti 
povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti na 
temelju ugovora, provodi se prikupljanjem 
ponuda ili javnim natječajem, u skladu sa 
zakonom koji uređuje komunalno gospodarstvo 
te ovom Odlukom.

(2) Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili 
javnog natječaja donosi općinski načelnik.

(3) Postupak prikupljanja ponuda ili javnog 
natječaja provodi Povjerenstvo koje ima 
predsjednika i najmanje 2 (dva) člana a imenuje 
ga općinski načelnik.

Članak 15.

(1) Na poslove, ugovore, način i vrijednost 
poslova određene komunalne djelatnosti 
odgovarajuće se  primjenjuje Zakon o javnoj 
nabavi i odredbe Zakona o komunalnom 
gospodarstvu kojima se  

       uređuje komunalno gospodarstvo i  obavljanje 
komunalne djelatnosti na temelju pisanog  ugovora. 
(2) Opseg obavljanja poslova određene 

komunalne djelatnosti određuje se na temelju 
Programa održavanja komunalne infrastrukture 
općine Slavonski Šamac.

Članak 16.

(1) Javni natječaj iz članka 14. ove Odluke 
mora sadržavati:

 djelatnost za koju se povjerava obavljanje 
komunalnih poslova, 

 vrijeme za koje se povjerava obavljanje 
komunalnih poslova, 

 vrstu i opseg poslova, 
 način i rokovi plaćanja, 
 jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora, 
 način, mjesto i rok za podnošenje ponude, 
 dokazi sposobnosti koji su potrebni kao 

prilozi ponudi a radi dokazivanja tražene 
p r a v n e  i  p o s l o v n e ,  f i n a n c i j s k e  i 
gospodarske te  s tručne i  tehničke 
sposobnosti, te njihovi minimalni zahtjevi,

 kriterij za odabir najpovoljnije ponude, 
 os ta l i  sadrža j  p rop isan  posebnim 

propisima. 

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka 
objavljuje se na oglasnim pločama i na web 
stranici općine Slavonski Šamac,  a obavijest o 
natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.

Članak 17.

(1) Kr i t e r i j  za  odab i r  na jpovo l jn i j eg 
ponuditelja među sposobnim ponuditeljima za 
obavljanje komunalne djelatnosti temeljem 
ugovora, jest najniža ponuđena cijena 
obavljanja određene komunalne djelatnosti ili 
ekonomski najpovoljnija ponuda, sukladno 
propisu kojim se uređuju koncesije.

(2) Odredbe ove Odluke o  traženim dokazima 
sposobnosti, kriteriju za odabir, zapisniku o 
otvaranju ponuda te zapisniku o pregledu i 
ocjeni ponuda, primjenjuju se i na postupak 
prikupljanja ponuda.

Članak 18.

(1) Povjerenstvo kod otvaranja  ponuda 
sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te  
zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čiji je 
sadržaj  utvrđen propisima kojima je reguliran 
postupak  javne nabave. 

(2) Na osnovu prijedloga općinski načelnik 
upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o 
povjeravanju komunalnih poslova i l i 
poništenju javnog natječaja. 
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(3) Od luku  o  odab i ru  na jpovo l jn i j eg 
ponuditelja za povjeravanje obavljanja 
komunalne djelatnosti odnosno o poništenju 
javnog natječaja donosi Općinsko vijeće.

Članak 19.

(1) Na temelju odluke iz članka 18 stavka 3. 
ove Odluke, općinski načelnik sklapa ugovor o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 
kojeg sa odabranim ponuditeljem sklapa 
općinski načelnik u roku od 10 dana od dana 
kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja postala izvršna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Ugovori o koncesiji odnosno ugovori o 
povjeravanju  obavl jan ja  komunaln ih 
djelatnosti, zaključeni prije stupanja na snagu 
ove Odluke, vrijede do isteka roka na koji su 
ugovori zaključeni.

(2) U razdobljima od prestanka važenja 
postojećih ugovora do zaključivanja novih 
ugovora iz stavka 1. ovog članka vrijedi načelo 
slobodnog tržišta.

Članak 21.

(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti koje su 
povjerene trgovačkom društvu ili vlastitom 
pogonu iz članka 5. stavka 1. ove Odluke a koje 

se financiraju isključivo iz Proračuna, mogu se 
povjeriti drugim fizičkim ili pravnim osobama 
na temelju članaka 14. ove Odluke, u slučaju da 
ih trgovačko društvo ili vlastiti pogon, nije u 
mogućnosti obavljati ili nije osnovano.

Članak 22.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o obavljanju komunalnih 

djelatnosti  na području općine Slavonski 

Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije», br.3/2015.)

Članak 23.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osam dana od 
dana objave u ''Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije''.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA: 363-01/16-01/23
URBROJ: 2178/09-02-16-1
Slavonski Šamac, 24. svibanj 2016. godine.
          

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.
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26.

 Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 

(„Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13., 2/14.), članka 32. alineje 19. Statuta općine Slavonski Šamac 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 6/13.),  ostavke Daria Lekića, nezavisnog vijećnika izabranog s 

liste grupe birača, Izvješća Mandatne komisije (KLASA:013-01/16-01/7;URBROJ:2178/09-02-16-3), 

Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na 18. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2016. godine donosi
                               

IZMJENE  ODLUKE

o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim članovima  zastupljenim u 
Općinskom vijeću općine Slavonski Šamac u 2016. godini 

Članak 1.

Mijenja se članak 3. stavak 2.  Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim 
članovima zastupljenim u Općinskom vijeću općine Slavonski Šamac u 2016. godini („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj:5/2016) i glasi:

Iznos dodatne naknade za podzastupljeni spol (žene) iznosi 176,99 kn. Sredstva se raspoređuju političkim 
strankama kako slijedi:

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:402-01/16-01/10
URBROJ:2178/09-02-16-5
Slavonski Šamac, 24. svibnja 2016. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Franjo Vuksanović, v.r.

Red.
 

broj
 

Politička stranka
 

Broj
 

vijećnika
 

Od toga 
 

podzastupljeni spol
 

Koeficijent
 

Iznos u 
kunama

 

1. HSS  3  1  3,1  5.486,73  

2. HDZ  2  1  2,1  3.716,81  
3. HNS  2  0  2  3.539,82  
4. JOSIP KOCIĆ,  

OIB: 12367913816  
-LISTA GRUPE BIRAČA  

 
 

1  

 
 

0  

 
 

1  

 
 

1.769,91  
5.

 
DARIO LEKIĆ,

 
OIB:12804134712

 -LISTA GRUPE BIRAČA
 

1
 

Od 
 1.1.2016.

 do
 04.03.2016.

 

 
 
 
 0

 

 
 
 
 0,17486

 

 
 
 
 309,49

 7.

 

IVAN MARIĆ

 OIB:14294131065

 -LISTA GRUPE BIRAČA

 

1

 Od

 05.03.2016.

 
Do

 
31.12.2016.

 

 
 
 

0

 

 
 
 

0,82514

 

 
 
 

1.460,42

 8.

 

HSP-DR.ANTE STARČEVIĆ

 

1

 

1

 

1,1

 

1.946,91

 
9.

 

HDSSB

 

1

 

0

 

1

 

1.769,91
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27.

 Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti («Narodne novine», br. 36/15) i čl. 32. Statuta 

općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br. 6/13), Općinsko Vijeće općine 

Slavonski Šamac na svojoj  18. sjednici, održanoj dana 24. svibnja 2016. godine, donosi

ODLUKU

o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 
iz Proračuna općine Slavonski Šamac

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se da će se iz Proračuna općine Slavonski Šamac financirati troškovi 
preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez 
obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: preuzimanje i 
prijevoz umrle osobe na obdukciju).

Članak 2.

Općina Slavonski Šamac snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem 
ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području općine Slavonski Šamac;
- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Slavonski Šamac ima zaključen 

ugovor o obavljanju tih poslova;
- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje 

općine Slavonski Šamac;
- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio Ugovora o obavljanju 

poslova.

Članak 3.

(1.) Općina Slavonski Šamac zaključit će ugovor o obavljanju poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe 
na obdukciju s najpovoljnijim ponuđačem temeljem provedenog natječaja za obavljanje tih poslova;

(2.) Odluku o raspisivanju natječaja te Odluku o odabiru najpovoljnije ponude po natječaju donosi načelnik 
općine Slavonski Šamac;

(3.) Natječaj provodi  Povjerenstvo od tri člana koje imenuje načelnik općine Slavonski Šamac;
(4.) Natječaj se objavljuje na web stranici i na oglasnoj ploči općine Slavonski Šamac;
(5.) Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji, uz ispunjenje svih uvjeta propisanih čl. 4. 

ove Odluke, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne 
dokumentacije.

Članak 4.

(1) Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju slijedeće  
      uvjete :

- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz 
registra – ne starijim od 30 dana;
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- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju preslikom 
rješenja;

- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što dokazuju 
preslikom prometne knjižice vozila;

- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog 
dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a što dokazuje 
izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi 
tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže;

- da na dan zaključivanja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko 
osiguranje starijih od 30 dana, a što dokazuje odgovarajućom potvrdom Porezne uprave – ne starije od    
30 dana;

- da na dan zaključivanja ugovora nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Slavonski Šamac, po bilo 
kojoj osnovi, starijih od 30 dana;

- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena 
djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o 
nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne.

Članak 5. 

(1) Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika zaključuje se na vrijeme od 4 godine.
(2) Sastavni dio Ugovora, iz st. 1., ovog članka, je cjenik usluga najpovoljnijeg ponuditelja.
(3) U slučaju da pogrebnik ne obavlja svoje poslove u skladu sa zaključenim ugovorom ili u slučaju da 

prestane ispunjavati uvjete za obavljanje pogrebničke djelatnosti, Općina Slavonski Šamac će raskinuti 
Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika i prije isteka roka na kojeg je isti zaključen.

(4) Ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 30 dana od dana dostave pisane obavijesti o raskidu 
ugovora pogrebniku.

(5) Istovremeno s raskidom ugovora, načelnik općine Slavonski Šamac dužan je pokrenuti i postupak 
natječaja za odabir novog pogrebnika koji će obavljati poslove iz čl. 1. ove Odluke.

Članak 6.

Nadzor  nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Slavonski Šamac.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

KLASA: 501-01/16-01/8
URBROJ: 2178/09-02-16-1
U Slavonskom Šamcu, 24. svibanj 2016. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 
Franjo Vuksanović, v.r.
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28.

 Na temelju članka 32. i 79.  Statuta općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije», br. 06/13), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac, na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 24. 

svibnja 2016. godine donosi

ODLUKU

o visini naknade za korištenje prostorija  Društvenog doma u Slavonskom Šamcu 
i Društvenog doma u Kruševici

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za korištenje Društvenog doma u Slavonskom Šamcu i 
Društvenog doma u Kruševici.

Članak 2.

Društveni domovi se mogu dati na korištenje u svrhu održavanja svadbenih i drugih obiteljskih 
svečanosti, prigodnih i obiteljskih skupova, održavanja kulturnih priredbi, zabava, glazbenih koncerata, 
kazališnih i kino predstava, održavanje političkih skupova i  tribina, prigodnih prodaja, sastanaka udruga, 
sastanaka političkih stranaka te drugih skupova.

Članak 3.

Društveni domovi se daju na korištenje na temelju odobrenja općinskog načelnika. 
Općinski načelnik dužan je izdati odobrenje na temelju pismenog zahtjeva korisnika u skladu s ovom 

Odlukom.

Članak 4. 

Visina naknade za korištenje Društvenih domova – velike sale -  određuje se ovisno o lokaciji Društvenog 
doma, vrsti svečanosti, priredbe ili skupa, kako slijedi:

 

REDNI  

BROJ  

 

VRSTA  

SKUPA  

DRUŠTVENI 

DOM U 

SL.ŠAM CU  

(kn/danu)  

DRUŠTVENI 

DOM U 

KRUŠEVICI  

(kn/danu)  

1.  svatovi  700,00  700,00  

2. prigodne prodaje  500,00  500,00  

3. Zaruke, karmine,  ostali 

nespomenuti prigodni 

obiteljski skupovi i ostali 

skupovi  

 

200,00  

 

200,00  
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Visina naknade za korištenje Društvenog doma u Slavonskom Šamcu i Društvenog doma u Kruševici 
umanjit će se za 50% ukoliko podnositelj zahtjeva ne želi koristiti klupe i stolove u vlasništvu općine Slavonski 
Šamac.

Članak 5.

Visina naknade za korištenje «Čitaonice» i velike sale Društvenog doma u Slavonskom Šamcu, Pomoćne 
prostorije i velike sale  Društvenog doma u Kruševici za organiziranje sastanaka određuje se kako slijedi:

 
REDNI  
BROJ  
 

 
VRSTA  
SKUPA  

 
«ČITAONICA»  i  VELIKA SALA 

DRUŠTVENOG DOMA U 
SLAVONSKOM  ŠAMCU  
(do 4 sata/sastanak/dnevno)  

kn/sastanku
 

POMOĆNA PROSTORIJA  
DRUŠTVENOG  DOMA I 

VELIKA SALA U KRUŠEVICI  
(do 4 sata/sastanak/dnevno)  

kn/sastanku  

1.
 

Sastanci političkih stranaka 
i drugih pravnih 
organizacija

 

 30,00
 

 30,00
 

 
Visina naknade za korištenje «Čitaonice» i velike sale Društvenog doma u Slavonskom Šamcu, pomoćne 

prostorije i velike sale Društvenog doma u Kruševici  za održavanje sastanaka Udruga određuje se u visini od 
100,00 kn/godišnje.

Članak 6.

Naknada se uplaćuje na IBAN općine Slavonski Šamac prije početka korištenja prostorija Društvenih 
domova.

Uplaćena naknada iz stavka 1. ovog članka koristit će se isključivo kao namjenska sredstva za pokriće 
troškova vezanih uz Društvene domove (oprema domova, i sl.).

Članak 7.

Iznimno od odredbi članka 4. i 5. ove Odluke, prostorije Društvenih domova se mogu dati bez naknade:

- mjesnim odborima;
- školama za održavanje školskih priredbi;
- organizatorima dobrotvornih priredbi;
- kulturnim, naučnim i savjetodavnim institucijama kada se skup organizira u tu svrhu, bez stjecanja dobiti 

za organizatora i
- vjerskim organizacijama.

Članak 8.

Korisnik je dužan nakon korištenja sam očistiti korišteni prostor i vratiti ga u  prvobitno stanje, odnosno 
uplatiti na IBAN općine Slavonski Šamac iznos od 100,00 kn za čišćenje korištenog prostora VELIKE SALE oba 
Društvena doma ukoliko ne želi očistiti navedeni prostor,  o čemu je dužan izjasniti se u zahtjevu za izdavanje 
odobrenja za korištenje prostorija Društvenih domova.

Korisnik je također dužan namiriti svu eventualnu nastalu materijalnu štetu koja je nastala tijekom 
korištenja prostorija Društvenih domova.
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Članak 9.

Ključeve prostorija Društvenih domova korisnik, koji je platio naknadu za korištenje prostorija 
Društvenih domova, može dobiti 24 sata prije ugovorenog početka korištenja prostorije.

Prilikom primopredaje prostorija Društvenih domova, nakon korištenja istih, sačinit će se zapisnik o 
stanju prostorija Društvenih domova.

Članak 10.

Ova Odluka Stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije».

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za korištenje Društvenog doma u 
Slavonskom Šamcu i Društvenog doma u Kruševici («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br. 
13/2006).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

KLASA:406-01/16-01/1
URBROJ:2178/09-02-16-1
U Slavonskom Šamcu, 24. svibnja 2016. godine 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Franjo Vuksanović, v.r.
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29.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske  

županije“  6/13.), Općinsko vijeće općine Slavonski Šamac na 18. sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine 

donijelo je 

O D L U K U

o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje općine Slavonski 
Šamac 

Članak 1.

Stavlja se van snage Odluka o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje općine Slavonski Šamac 
(KLASA:021-05/13-02/23, URBROJ:2178/09-02-13-1 od 2.kolovoza 2013.g.) objavljena u Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije br.14/2013.

Članak 2.

Navedena Odluka donesena je temeljem članka 28.Zakona o zaštiti i spašavanju (NN174/04, 79/17, 38/09 i 
127/10), temeljem kojeg je predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosilo 
Odluku o imenovanju stožera zaštite i spašavanja.
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) koji je stupio na snagu 1.8.2015.g. u članku 20.citiranog 
Zakona propisano je da mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode operativne snage i to stožer civilne 
zaštite.
U čl. 24. Stavak 1.citiranog Zakona i čl.6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine Republike Hrvatske 
br.37/16) propisano je da Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlukom osniva 
stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

        
KLASA:810-01/16-01/10 
URBROJ:2178/09-02-16-1 
Slavonski Šamac, 24. svibnja 2016. godine.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Franjo Vuksanović, v.r.
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Bilješke :
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 37,  Slavonski  Brod
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