
God. XXIV 01. srpnja 2016.

SADRŽAJ:

ISSN 1846-0267

 Županija:

- akti  župana:

64. Odluka o osnivanju i imenovanju 
č lanova i  zamjen ika  č lanova 
Pa r tne r skog v i j eća  Brodsko-
posavske županije  ..........................

65. Rješenje o razrješenju i imenovanju 
dijela članova i zamjenika članova 
Pa r tne r skog v i j eća  Brodsko-
posavske županije  ..........................

 Općine  Bebrina:

10. Odluka o usvajanju Izvješća o pro-
vedbi Plana gospodarenja otpadom u 
2015. godini   ..................................

11. Odluka kojom se utvrđuje da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu 
utjecaja Strateškog razvojnog 
programa razvoja općine Bebrina za 
razdoblje od 2015. do 2020. godine 
na okoliš  .........................................

 Općina  Brodski  Stupnik:

18. Odluka o donošenju Strategije 
razvoja općine Brodski Stupnik za 
razdoblje od 2015. do 2020. godine ..

19. Zaključak u povodu Izvješća o radu 
općinskog načelnika u razdoblju 
srpanj-prosinac 2015. g.  ..................

20. Godišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna općine Brodski Stupnik za 
razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2015. 
godine  ............................................

21. Godišnje izvršenje Proračuna općine 
Brodski Stupnik za 2015. godinu  .....

22. Odluka o raspodjel i  rezul tata 
pos lovan ja  Proračuna opć ine 
Brodski Stupnik za 2015. godinu  .....

23. Izvještaj o provedbi Polugodišnjeg 
plana razvojnih programa općine 
Brodski Stupnik za 2015. godinu  .....

24. Izvještaj o provedbi Godišnjeg plana 
razvojnih programa općine Brodski 
Stupnik za 2015. godinu  ..................

25. Izvješće o izvršenju Programa 
tekućeg i investicijskog održavanja 
objekata u vlasništvu općine Brodski 
Stupnik za 2015. godinu  ..................

26. Izvješće o izvršenju Programa 

Broj: 12/2016.

1785

1787

1788

1790

1793

1794

1795

1798

1839

1840

1844

1848



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 12Strana: 1782

razvoja gospodarstva i ruralnog 
turizma općine Brodski Stupnik za 
2015. godinu  ..................................

27. Izvješće o izvršenju Programa 
socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i 
zaštite okoliša na području općine 
Brodski Stupnik za 2015. godinu  .....

28. Izvješće o izvršenju Programa 
va t rogas tva ,  c iv i lne zaš t i te  i 
protugradne obrane općine Brodski 
Stupnik za 2015. godinu  ..................

29. Izvješće o izvršenju Programa javnih 
potreba u području društvenih 
djelatnosti za 2015. godinu  .............

30. Izvješće o korištenju sredstava 
ostvarenih od zakupa, zakupa za 
r i b n j a k e ,  p r o d a j e  i z r a v n o m 
pogodbom i davanja na korištenje 
bez javnog poziva poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske i koncesije na području 
općine Brodski Stupnik za 2015. 
godinu  ............................................

31. Odluka o usvajanju Izvješća o 
godišn jem popisu dugot ra jne 
imovine, sitnog inventara, novčanih 
sredstava te obveza i potraživanja 
općine Brodski Stupnik na dan 31. 
12. 2015. godine  .............................

32. Odluka o prihvaćanju Izvješća o 
obavljenoj financijskoj reviziji 
općine Brodski Stupnik za 2015. 
godinu  ............................................

33. Odluka o kriterijima i mjerama 
naplate dospjelih a nenaplaćenih 
potraživanja općine Brodski Stupnik

34. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

35. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

36. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 

općine Brodski Stupnik  ..................
37. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 

cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

38. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

39. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

40. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

41. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

42. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

43. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

44. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

45. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

46. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 

1849

1851

1853

1854

1857

1858

1859

1860

1864

1866

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1877

1878

1879



općine Brodski Stupnik  ..................
47. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 

cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

48. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

49. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

50. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

51. Odluka o upisu statusa nerazvrstanih 
cesta na području općine Brodski 
Stupnik, kao javnog dobra u općoj 
uporabi - neotuđivog vlasništva 
općine Brodski Stupnik  ..................

52. Odluka o dodjel i jednokratne 
novčane pomoći  .............................

53. Odluka o zasnivanju prava skužnosti 
na k.č.broj 30 k.o. Brodski Stupnik - 
d r u š t v e n i  d o m  z a  s m j e š t a j 
e l ek t ron ičke  komunikac i j ske 
infrastrukture i povezane opreme  ....

54. Odluka o imenovanju ulice na 
području općine Brodski Stupnik  ....

55. Odluka o prihvaćanju investicije 
( kap i t a lnog  p ro j ek t a )  i z r ade 
p r o j e k t n e  d o k u m e n t a c i j e  z a 
i z g r a d n j u  i  r e k o n s t r u k c i j u 
nerazvrstanih cesta na području 
općine Brodski Stupnik  ..................

56. Odluka o stavljanju izvan snage 
Odluke o imenovanju članova 
Stožera za zaštitu i spašavanje 
općine Brodski Stupnik  ..................

57. Odluka o preuzimanju niminalnog 
poslovnog udjela u trgovačkom 
društvu LOCORUM d.o.o.  .............

 Općina  Garčin:

79. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 
trgovini na malo izvan prodavaonica 
na području općine Garčin  ..............

80. Zaključak o usvajanju Izvješća o 
stanju sigurnosti na području općine 
Garčin u 2015. godini  .....................

81. Zaključak o usvajanju Izvješća o 
provedbi  P lana gospodarenja 
otpadom na području općine Garčin 
u 2015. godini  ................................

82. Izmjena i dopuna Odluke o izgradnji 
Poduzetničke zone  .........................

83. I z m j e n a  i  d o p u n a  O d l u k e  o 
s t a m b e n o m  z b r i n j a v a n j u  i 
komunalnom opremanju građevnog 
zemljišta za hrvatske branitelje iz 
Domovinskog r a t a  i  č l anova 
njihovih obitelji  .............................

84. Izmjena i dopuna Odluke o dodjeli 
j ednokra tne  novčane pomoći 
roditeljima novorođenog djeteta  .....

85. Odluka o ukidanju statusa javnog 
dobra u općoj uporabi, nerazvrstane 
ceste - neotuđivog vlasništva općine 
Garčin  ............................................

86. Odluka o raskidu privremenog 
kupoprodajnog ugovora  .................

87. Odluka o raspisivanju javnog 
prikupljanja ponuda za prodaju 
građevinskog zemljišta u Poslovnoj 
zoni Zadubravlje  ............................

 Općina  Gornja  Vrba:

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

23. Odluka o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2015. godinu  ..............................

24. Odluka o usvajanju Izvješća o 
izvršenju Programa održavanja 
objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu  ........

25. Izmjene Programa održavanja 
komuna lne  i n f r a s t ruk tu re  za 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 12 Strana: 1783

1880

1881

1884

1885

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1896

1898

1898

1899

1899

1900

1900

1901

1901

1903

1906

1907



djelatnosti iz članka 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu u općini 
Gornja Vrba za 2016. godinu  ..........

26. Izmjene Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture u 
općini Gornja Vrba za 2016. godinu

27. Pravilnik o financiranju programa/ 
projekata/manifestacija od interesa 
za opće dobro koje provode udruge 
sredstvima Proračuna općine 
Gornja Vrba  ...................................

28. Odluka o uspos tavi  Regis t ra 
imovine općine Gornja Vrba  ..........

29. Zaključak o usvajanju Izvješća o 
radu općinskog načelnika  ..............

30. 1. izmjene i dopune Plana nabave 
općine Gornja Vrba za 2016. godinu

31. Odluka o usvajanju Godišnjeg 
obračuna Proračuna općine Gornja 
Vrba za 2015. godinu  .....................

32. Odluka o raspodjeli rezultata 
poslovanja općine Gornja Vrba na 
dan 31. 12. 2015. godine  .................

33. Odluka o izmjenama i dopunama 
Proračuna općine Gornja Vrba za 
2016. godinu  .................................

 Općina  Oriovac:

39. Plan prijema u službu u općinu 
Oriovac  .........................................

40. Odluka o prihvaćanju i provođenju 
Izvješća Povjerenstva za popis 
imovine i obveza općine Oriovac  ...

51. Pravilnik o financiranju aktivnosti, 
projekata i / ili programa od interesa 
za opće dobro koje provode udruge 
sredstvima Proračuna općine 
Oriovac  .........................................

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 12Strana: 1784

1907

1908

1908

1921

1923

1924

1926

1942

1943

1956

1958

1958



ŽUPANIJA

- akti  župana:

64.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  2 7 .  Z a k o n a  o 

regionalnom razvoju (NN 147/14), članka 5. 

Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu 

rada partnerskih vijeća (NN 103/2015) i članka 56. 

Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ 15/13 - 

pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske 

županije 22. prosinca 2015. godine donio je

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika 
članova Partnerskog vijeća 
Brodsko-posavske županije

Članak 1.

 Ovom Odlukom osniva se Partnersko vijeće 
Brodsko posavske županije (u daljnjem tekstu: 
Partnersko vijeće) kao savjetodavno tijelo za 
potrebe pripreme i praćenja provedbe Županijske 
razvojne strategije 2016. – 2020. godine.

Članak 2.

 U Partnersko vijeće  iz članka 1. ove Odluke  
imenuju se:
1. Danijel Marušić, dr.vet.med.
Zamjenik: Davor Vlaović, univ.spec.oec.
2. Dunja Magaš, dipl. ing.
Zamjenik: Francika Artuković
3. Danijela Vinković
Zamjenik: Lidija Vukojević
4. Stjepan Bošnjaković
Zamjenik: Gordana Fabčić
5. Željko Burazović
Zamjenik: Dejan Jurić
6. Miroslav Jarić
Zamjenik: Katica Bošnjaković
7. Ivan Lukić
Zamjenik: Branka Martić
8. Klara Šćuka
Zamjenik: Dubravka Pitlović
9. Anica Vukašinović
Zamjenik: Marijana Ćosić
10. Igor Čižmek
Zamjenik: Blaženka Veselinović
11. Dragan Jelić
Zamjenik: Mirela Brechelmacher
12. Ivan Tomašić
Zamjenik: Marko Blažević
13. Tea Tomas
Zamjenik: Dejan Vuksanović
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14. Dario Ban
Zamjenik: Maja Savi
15. Mato Grgić
Zamjenik: Ankica Zmajić
16. Igor Jurišić
Zamjenik: Pavo Klarić
17. Petar Lovinčić
Zamjenik: Antun Pavetić
18. Ivan Benaković
Zamjenik: Ružica Vukovac
19. Roberto Lujić
Zamjenik: Vjekoslav Gazina
20. Zoran Jukić
Zamjenik: Đuro Miškić
21. Krešimir Rudec
Zamjenik: Marija Lugarec
22. Jelena Ivaniš
Zamjenik: Tatjana Tijan
23. Ivana Penić
Zamjenik: Eva Roso
24. Goran Jelinić
Zamjenik: Željka Čorak
25. Marijana Vidić Poletto
Zamjenik: Ivana Trupina
26. Darija Jakičić
Zamjenik: Ivica Vlašić
27. Marko Šimić
Zamjenik: Josip Grgić
28. Ivan Sertić
Zamjenik: Marijan Štefanac
29. Ana Rečić
Zamjenik: Ljiljana Curić
30. Vlado Prskalo
Zamjenik: Svjetlana Mostarkić Kelemović
31. Izabela Belić
Zamjenik: Dubravka Knežević
32. Marko Neretljak
Zamjenik: Martina Vitić
33. Marija Milašin
Zamjenik: Vera Novaković
34. Josip Bodrožić-Džakić
Zamjenik: Mario Pavičić
35. Mirjana Jakovčev
Zamjenik: Žaklina Ćirić

Članak 3.

 Članove Partnerskog vijeća i zamjenike 
članova imenuje i razrješava Župan. Svaki član ima 
svoga zamjenika. 

 Predstavnici dionika koji sudjeluju u radu 
Partnerskog vijeća mogu se izmijeniti na prijedlog 
institucija koje predstavljaju. 

Članak 4.

 Konstituirajuću sjednicu Partnerskog vijeća 
saziva Župan.
 Partnersko vijeće na konstituirajućoj 
sjednici donosi Poslovnik o radu kojim uređuje 
način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika 
Partnerskog vijeća, način rada i druga pitanja bitna 
za rad Partnerskog vijeća sukladno odredbama 
Zakona o regionalnom razvoju i Uredbe o osnivanju, 
sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.
Partnersko vijeće ima predsjednika i zamjenika 
predsjednika koji ga zamjenjuje u slučaju 
sp r i j ečenos t i .  P reds jedn ika  i  zamjen ika 
predsjednika Partnerskog vijeća bira Partnersko 
vijeće iz reda svojih članova, sukladno Poslovniku o 
radu.

Članak 5.

 Djelokrug rada Partnerskog vijeća odnosi se 
na:
-      sudjelovanje u donošenju Županijske razvojne 
strategije,
-      utvrđivanje prioriteta razvoja na području 
Županije,
-      predlaganje strateških projekata važnih za 
razvoj općina i gradova na području Županije,
-      provedbu i praćenje strateških projekata.
Partnersko vijeće posebno pridonosi:
- prepoznavanju zajedničkih razvojnih 
prioriteta različitih dionika
- prepoznavanju i predlaganju strateških 
projekata te praćenju njihovih učinaka na razvoj
- stvaranju kapaciteta i mogućnosti za 
poticanje i ubrzavanje društveno-gospodarskog 
razvoja
- u s p o s t a v i  i n t e g r i r a n o g  r a z v o j a 
uvažavanjem problema i potreba različitih 
kategorija dionika regionalnog razvoja
Partnersko vijeće u svom se radu rukovodi sljedećim 
načelima:
- načelom ravnomjerne predstavljenosti 
partnera
- načelom transparentnosti
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- načelom jednakosti članova partnerstva
- načelom usuglašavanja.

Članak 6.

 Administrativne i stručne poslove za 
potrebe rada Partnerskog vijeća  obavlja CTR – 
Razvojna agencija Brodsko-posavske županije 
d.o.o. kao regionalni koordinator za Brodsko-
posavsku županiju.

Članak 7.

 Članovi Partnerskog vijeća imenuju se za 
razdoblje trajanja Županijske razvojne strategije 
Brodsko-posavske županije za razdoblje od 2016.-
2020. godine.

Članak 8.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važi t i  Odluka o  osnivanju  i  imenovanju 
predsjednika i članova Partnerskog vijeća Brodsko-
posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ 24/10).
 Ova Odluka  objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.       

KLASA: 023-01/15-01/708
URBROJ: 2178/1-11-01-15-03
Slavonski Brod, 22. prosinca 2015.
 

ŽUPAN:
Danijel Marušić dr.vet.med., v.r.

65.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  2 7 .  Z a k o n a  o 
regionalnom razvoju (NN 147/14), članka 5. Uredbe 
o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada 
partnerskih vijeća (NN 103/2015) i članka 56. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ 15/13 - 
pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske županije 
24. ožujka 2016. godine donio je

RJEŠENJE

o razrješenju i imenovanju dijela članova i 
zamjenika članova Partnerskog vijeća Brodsko-

posavske županije  

I.

Razrješuju se dužnosti članovi i zamjenici 
članova Partnerskog vijeća Brodsko-posavske 
županije imenovani Odlukom o osnivanju i 
imenovanju Partnerskog vijeća Brodsko-posavske 
županije i to pod točkama:

 7. Branka Martić, zamjenica člana
10. Igor Čižmek, član
      Blaženka Veselinović, zamjenica člana
11. Dragan Jelić, član
14. Dario Ban, član
      Maja Savi, zamjenica člana
28. Ivan Sertić, član        

II.

 U Partnersko vijeće Brodsko-posavske 
županije imenuju se članovi i zamjenici članova pod 
sljedećim točkama:

         7. Jasna Vasilevski, zamjenica člana
        10. Blaženka Veselinović, članica
              Matej Badrov, zamjenik članice
        11. Damir Mirković, član
        14. Jasna Ćosić, članica
              Andrea Lazić, zamjenica članice
        28. Bernard Kurjaković, član

III.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 023-01/15-01/708

URBROJ: 2178/1-11-01-16-4
Slavonski Brod, 24. ožujka 2016. 

ŽUPAN:
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA  BEBRINA

10.

 Na temelju Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni tekst, 

82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 

49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

broj 3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na 

16. sjednici održanoj  31. ožujka 2016. godine, 

donosi 

ODLUKU
  

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom u 2015. godini

I.

 Usvaja se  Izvješće o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom u 2015.godini, koje  je 
podnio općinski načelnik.

II.

 Te s t  I z v j e š ć a  o  p r o v e d b i  P l a n a 
gospodarenja otpadom u 2015.godini sastavni je dio 
ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Klasa:363-01/16-01/8
Urbroj:2178/02-03-16-2
Bebrina ,  31.03.2016. godine   

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić,v.r.
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IZVJEŠĆE 

o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 
2015. godini

 Plan gospodarenja otpadom  je donešen 
20.12.2011.godine, objavljen je u “Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije” 

 Mjere gospodarenja otpadom su mjere 
odvojenog skupljanja komunalnog otpada
        
        Odvojeno se mogu prikupljati plastika, papir, 
staklo, metali, biootpad i dr. korisne komponente 
koje se mogu ponovno koristiti. Drugu skupinu čine 
baterije, akumulatori, stara ulja i masti, ljekovi, boje 
i sl. kao štetne tvari izrazito opasne za okoliš i kao 
takve se trebaju prikupljati i adekvatno zbrinjavati 
sukladno posebnim propisima relevantnim za ove 
vrste otpada.

         Postoje dva osnovna modela organiziranog 
sustava odvojenog prikupljanja otpada. Prvi model 
predstavljaju reciklažna dvorišta (RD) i zeleni otoci 
opremljeni sa spremnicima i posudama zapremnine 
1100 do 5000 litara u kojima se ovisno o veličini i 
izvedbi odvojeno prikuplja deset različitih vrsta 
iskoristivih otpadnih tvari i opasnog otpada.

         Drugi model čine spremnici i posude za 
pojedine vrste otpada na više sabirnih mjesta u 
pojedinom naselju, najčešće uz spremnike za 
prikupljanje komunalnog otpada. Sukladno 
zakonskim propisima za svaku vrstu otpada postoje 
propisane dimenzije, vrsta i boja spremnika.

        Osim postavljenih kontejnera u Bebrini  za 
papir  u ostalim naseljima općine nije riješeno 
pitanje odvojenog prikupljanja otpada stoga je 
potrebno s koncesionarom dogovoriti i uspostaviti 
model zelenih otoka u svakom naselju po jedan na 
način da se prvotno postave kontejneri za papir i 
staklo a u daljnjoj perspektivi kontejneri za ostale 
vrs te  o tpada koj i  prvenstveno nas ta ju  u 
kućanstvima.

        Na području općine Bebrina u ovom trenutku 
osim dogovornih odlagališta otpada koja su 
zatvorena  (Bebrina – k.č. broj 549 k.o. Bebrina,  
Stupnički Kuti – k.č. broj 234 u k.o. Stupnički Kuti,  
Šumeće – k.č. broj 699 u k.o. Šumeće, Zbjeg k.č. 
broj 811 k.o. Zbjeg, Kaniža – k.č. broj 890 k.o. 
Kaniža ) ne postoji oformljeno, registrirano i 
uređeno odlagalište otpada. Na navedena zatvorena 

odlagališta zabranjeno je  daljnje odlaganja otpada.

        Općina Bebrina je tijekom 2009. godine 
izradila Okvirni Plan sanacije i zatvaranja 
neuređenih dogovornih odlagališta  otpada  u općini 
Bebrina koji je izradila tvrtka EKO-MONITORING 
d.o.o. Varaždin, na koji je Upravni odjel za 
komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-
posavske županije dalo suglasnost 9. 11. 2009. 
godine.
 U okvirnom planu sanacije  obrađeno je 5 
lokacija neuređenih dogovornih odlagališta otpada  
koja su zatvorena iako se na dio odlagališta  dovozi 
otpad usporkos zabrani.
  
 Dana 23.travnja 2015. na dogovornim 
odlagalištima otpada obavljen je  inspekcijski 
nadzor od strane Ministarstva zaštite okoliša i 
prirode, Službe inspekcijskog  nadzora zaštite 
okoliša PJ Osijek.  Utvrđeno je da se  zabranjuje 
odlaganje  otpada na  odlagalištima otpada, te se 
naređuje sanacija tla koje je bilo onečišćeno 
odloženim otpadom. 

 Temeljem nalaza inspekcije općina je 
sukladno svojim financijskim mogućnostima u 
tijeku mjeseca studenog 2015. godine izvršila 
sanaciju  odlagališta otpada u KANIŽI  na k.č. broj 
890 . Sanaciju je izvela tvrtka  “MAKSI KOP” d.o.o. 
Slavonski Brod. Otpad je   odvežen na odlagalište 
Baćanska – Davor. Nadzorni je vršila firma 
“SOLING”  d.o.o. koja je  izdala izvješće kojim je 
utvrđeno  da su radovi izvedeni u skladu s 
Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, Uprave za 
inspekcijske poslove kojim se nalaže uklanjanje  
otpada sa predmetne k.č.,  a u skladu sa pozitivnim 
propisima iz struke koja vrijede za tu vrstu radova.  
Radovi su plaćeni u iznosu od 81.749,85 kn.

 Hodogramom aktivnosti predviđeno je da se 
dogovorna odlagališta saniraju slijedećim 
redoslijedom:

1. Šumeće  
2. Bebrina 
3.  Stupnički Kuti
4. Zbjeg 

        Planom sanacije predviđeno je da će se visina 
sredstava za sanaciju navedenih odlagališta kretati 
oko 80.000,00 kuna po odlagalištu a financiranje će 
se izvršiti na način da će općina Bebrina 
sufinancirati navedne radove, uz potporu resornog 
Ministarstva odnosno Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost. Ukoliko se sredstva ne 
dobiju općina će u tijeku 2016. platiti  sredstvima iz 
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Općinskog proračuna sanaciju  odlagališta otpada u  
Šumeću.

 
 Koncesionar za sakupljanje otpada s 
područja općine Bebrina je JAKOB BECKER d.o.o. 
Rok  na koji je dana koncesija produžen je Aneksom 
ugovora do 29.04.2016.godine.
  Koncesija se daje uz mjesečnu cijenu 
usluga, kako slijedi:
PRAŽNJENJE POSUDA OD 120 L  ZA 
DOMAĆINSTA
 Pražnjenje jednom (1) tjedno -  24,80 kn

PRAŽNJENJE POSUDA OD 240 L ZA PRAVNE 
OSOBE
 Pražnjenje jednom (1) tjedno – 40,00 kn

Cijena odvoza po pozivu – 10,00 kn

U cijenu je uključen  PDV.

 Ne postoji mogućnost odvojenog odvoza 
otpada, osim za karton i papir  za čije su sakupljanje 
postavljena 2 kontejnera u Bebrini.
 
 U tijeku 2016.godine raspisati će se  novi 
natječaj za davanje koncesije za odvoz otpada. Istim 
će se definirati odvojeno  sakupljanje komunalnog 
otpada – staklo, PVC, papir. 

      
NAČELNIK 

OPĆINE BEBRINA
Stjepan  Jakić, v.r.

11.

 Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o 
zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 
153/13 i 78/15), članka 23. stavka 3. Uredbe o 
strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na 
okoliš („Narodne novine“, broj 64/08), te članka 47. 
Statuta općine Bebrina  („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, broj 3/13) načelnik 
općine Bebrina, donosi

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja Strateškog 
razvojnog programa  razvoja općine BEBRINA 
za razdoblje od 2015. do 2020.godine na okoliš

I.

Načelnik općine Bebrina donio je Odluku o 
započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe 
strateške procjene utjecaja Strateškog razvojnog 
programa općine Bebrina za razdoblje od 2015. do 
2020.godine na okoliš, (KLASA: 023-01/15-01/45, 
URBROJ:2178/03-01-16-10, od 29. 03. 2016. 
godine).

Prema Odluci o započinjanju postupka ocjene o 
potrebi provedbe strateške procjene utjecaja 
Strateškog  razvojnog programa općine Bebrina za 
razdoblje od 2015. do 2020.godine na okoliš, u 
suradnji s Upravnim odjelom za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko – posavske 
županije.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene, 
utvrđeno je da Strategije razvoja općine  za 
razdoblje od 2015. do 2020.godine (u daljnjem 
tekstu: Strateški program) neće imati vjerojatno 
značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se 
utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku 
procjenu utjecaja Strateškog programa na okoliš.

II.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Strateškog 
programa su utvrditi razvojne ciljeve usmjerene 
prema društveno – gospodarskom razvoju općine 
Bebrina.

Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strateškim 
programom i programska polazišta su prije svega:

· utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje 
s regionalnim i državnim prioritetima i 
Europskom strategijom za pametan, održiv 
i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za 
strateško planiranje i izradu razvojnih 
programa svih partnera u kojima su 
zastupljene interesne skupine,

· stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u 
s v i m  d r u š t v e n o  –  g o s p o d a r s k i m 
područj ima,  a  u  c i l ju  povećanja  i 
o p t i m a l n o g  k o r i š t e n j a  r a z v o j n o g 
potencijala,
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· stvaranje podloge za pripremu i apliciranje 
projekata prema fondovima Europske unije 
i drugim fondovima,

· stvaranje podloge za razvoj koordinirane, 
sustavne i strateški usmjerene suradnje na 
lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini s 
partnerima iz drugih jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave iz 
Hrvatske i inozemstva, 

· stvaranje uvjeta za razvoj sustava 
energetske učinkovitost i  i  održivo 
gospodarenje prirodnim resursima te zaštitu 
okoliša.

III.

Nositelj izrade Strateškog programa je Općinsko 
vijeće općine Bebrina.

Izrađivač prijedloga Strateškog programa je tvrtka 
CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske 
županije d.o.o., Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski 
Brod, OIB:09965011789, MB:3936538 kao stručno 
tijelo.

IV.

Predmetni postupak je proveden prema odredbama 
Zakona o zaštiti okoliša, primjenom kriterija iz 
priloga II. Uredbe o Strateškoj procjeni plana i 
programa na okoliš na obuhvat i druge značajke 
Strateškog razvojnog programa, te temeljem 
pribavljenih mišljenja tijela i osoba određenih 
posebnim propisom, sukladno čl. 21. st.3 i čl. 22. 
navedene Uredbe.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na 
okoliš Općina Bebrina je zatražila mišljenja tijela 
i/ili osoba određenih posebnim propisima.

Zaprimljena su slijedeća zatražena mišljenja tijela 
i/ili osoba:

· Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 
Uprava za zaštitu prirode, KLASA: 612-
07/16-58/93, URBROJ: 517-07-2-1-16-2, 
OD 15.04.2016. zaprimljeno 22. 04. 2016., 
prema kojem je Strateški razvojni proram 
općine Bebrina  za razdoblje od 2015. do 
2020.godine prihvatljiv za ekološku 

mrežu i da se za njega ne treba provesti 
strateška procjena utjecaja na okoliš

· Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica 
Nova Gradiška, URBROJ: NG-05-DJ-16-
781/02, OD 08.04.2016. zaprimljeno 
12.04.2016., prema kojem se za Strateški 
razvojni proram općine Bebrina  za 
razdoblje od 2015. do 2020.godine  ne 
treba provesti strateška procjena 
utjecaja na okoliš uz uvjet da neće biti 
smanjena površina šuma i/ili šumskog 
zemljišta.

·  Hrvatske željeznice, HŽ Infrastruktura, 
Broj:2108/16; 1.3.1. GI, od 25.04.2016., 
zaprimljeno 28.04.2016., prema kojem se 
za Strategiju razvoja općine Bebrina za 
razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 
provesti strateška procjena utjecaja na 
okoliš

· Hrvatske autoceste, Broj:4211-100-
457/16  od 08.04.2016., zaprimljeno 
15.04.2016., prema kojem se za Strategiju 
razvoja općine Bebrina za razdoblje od 
2015. do 2020.godine ne treba provesti 
strateška procjena utjecaja na okoliš

· Hrvatske ceste, KLASA:351-03/16-01/19, 
U R B R O J : 3 4 5 - 5 5 5 / 2 6 5 / 1 6 - 2  o d 
06.04.2016., zaprimljeno 07.04.2016., 
prema kojem se za Strategiju razvoja općine 
Bebrina za razdoblje  od 2015.  do 
2020.godine ne treba provesti strateška 
procjena utjecaja na okoliš

· Županijska uprava za ceste Brodsko-
posavske županije, KLASA:024-01/16-
01/199, URBROJ:2178/1-10-02-16-02 od 
11.04.2016., zaprimljeno 12.04.2016., 
prema kojem se za Strategiju razvoja općine 
Bebrina za razdoblje  od 2015.  do 
2020.godine ne treba provesti strateška 
procjena utjecaja na okoliš

· Hrvatska elektroprivreda, Elektra 
S l a v o n s k i  B r o d ,  B r o j : 
4010001/2854/16/VG, od 26.2.2016. 
zaprimljeno 19.04.2016., prema kojem se 
za Strategiju razvoja općine Bebrina za 
razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 
provesti strateška procjena utjecaja na 
okoliš

· Brodsko-posavska županija, Upravni 
odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okol iša ,  KLASA:351-02/16-01/11, 
URBROJ:2178/1-03-16-4 od 11.04.2016., 
zaprimljeno 12.04.2016., prema kojem se 
za Strategiju razvoja općine Bebrina za 
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razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 
provesti strateška procjena utjecaja na 
okoliš

· Općina Oriovac, KLASA:023-01/16-
01/25, URBROJ:2178/10-04-16-2 od 
08.04.2016., zaprimljeno 15.04.2016., 
prema kojem se za Strategiju razvoja općine 
Bebrina za razdoblje  od 2015.  do 
2020.godine ne treba provesti strateška 
procjena utjecaja na okoliš

· Općina Brodski Stupnik, KLASA:023-
01/16-01/32, URBROJ:2178/03-01-16-2 
od 08.04.2016., zaprimljeno 12.04.2016., 
prema kojem se za Strategiju razvoja općine 
Bebrina za razdoblje  od 2015.  do 
2020.godine ne treba provesti strateška 
procjena utjecaja na okoliš

· Općina Sibinj, KLASA:023-01/16-01/47, 
URBROJ:2178/08-03-16-2 od 06.04.2016., 
zaprimljeno 08.04.2016., prema kojem se 
za Strategiju razvoja općine Bebrina za 
razdoblje od 2015. do 2020.godine ne treba 
provesti strateška procjena utjecaja na 
okoliš

Zatražena mišljenja tijela i/ili osoba koja se nisu 
očitovala:

· Hrvatske vode, VGI Brodska Posavina, 
Slavonski  Brod,  Potvrda  pr imi tka 
dostavljenog zahtjeva 06.04.2016. 

· Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod, 
Potvrda primitka dostavljenog zahtjeva 
06.04.2016. 

· Ministarstvo unutarnjih poslova , 
POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-
POSAVSKA, 35000 Slavonski Brod,  
Potvrda primitka dostavljenog zahtjeva 
06.04.2016. 

V.

O ovoj Odluci informirat će se javnost na 
način propisan odredbama Zakona o zaštiti okoliša i 
Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša 
(„Narodne novine“ br. 64/08).

VI.

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

KLASA: 023-01/15-01/45
URBROJ: 2178/03-01-16-
Bebrina, 8. lipanj  2016.g.

NAČELNIK 
Stjepan Jakić, v.r.
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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

18.

 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 – pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta općine Brodski 

Stupnik („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski 

Stupnik  na svojoj 16. sjednici održanoj  7. lipnja 2016. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Strategije razvoja općine Brodski Stupnik 
za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Članak 1.

Donosi se Strategija razvoja općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Članak 2.

 Strategija razvoja općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020. godine sastoji se od analiza 
postojećeg stanja, SWOT analize, misije, vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera za razvoj općine Brodski 
Stupnik.

Članak 3.

 Tekst Strategije razvoja općine Brodski Stupnik za razdoblje od 2015. do 2020. godine čini sastavni dio 
Odluke, a objavit će se na web stranici općine Brodski Stupnik .www.brodski-stupnik.hr
 

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 023-01/15-01/29
URBROJ: 2178/03-02-16-78
Brodski Stupnik, 7. lipnja 2016. godine 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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19.

 Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (“Narodne novine” 

br. 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik 

(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 08/09 i 3/13.), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 

na 16. sjednici održanoj 7. lipnja 2016. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

u povodu Izvješća o radu općinskog načelnika  

u razdoblju srpanj-prosinac 2015. g. 

I.

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik prihvaća Izvješće općinskog načelnika o provedenim 

aktivnostima u razdoblju srpanj-prosinac 2015. godine.

 Tekst Izvješća u prilogu je zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.

 Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

 

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

 
Klasa: 023-01/16-01/41
Urbroj:2178/03-02-16-3
Brodski Stupnik, 7. lipanj 2016.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.
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20.

 Na temelju članak 110. Zakona o proračunu (“N.N.” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika 

o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (NN 24/13) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 08/09 i 03/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj  

16.  sjednici održanoj  07. lipnja  2016. godine, donijelo je
 

 GODIŠNJI  IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik
za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine

OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna općine Brodski Stupnik za 2015. godinu sastoji se od:

 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

 C.  REZULTAT IZ PRETHODNE GODINE 

PRIHODI POSLOVANJA  

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE  

UKUPNI PRIHODI : 

5.494.997,54  

34.868,87  

5.529.866,41  

RASHODI POSLOVANJA  

RASHODI ZA NEFINANCIJ SKU IMOVINU  

UKUPNI RASHODI : 

2.760.614,34  

1.071.542,16  

3.832.156,50  

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK  1.697.709,91  

 

PRIMICI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I 

ZADUŽIVANJA  

0 

IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 

ZAJMOVA  

1.282.000,00  

 

NETO ZADUŽIVANJE / FINACIRANJE  1.282.000,00  

 

MANJAK PRIHODA  -498.560,80  

 

VIŠAK/MANJAK + REZULTAT IZ PRETHODNE 

GODINE + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE  

-82.850,67  
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 Članak 2.

 Godišnjim obračunom Proračuna općine Brodski Stupnik za razdoblje 01.siječanj 2015.do 31.prosinac 
2015. utvrđeni su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 5.529.866,41 kuna  a rashodi i zdaci utvrđeni po 
pozicijama u iznosu od  5.114.156,50 kuna.

Članak 3.

 Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna općine Brodski 
Stupnik za 2015. godinu iznosi 1.697.709,91 kunu što predstavlja pozitivan financijski rezultat, odnosno višak  
prihoda nad rashodima.
 Izdaci za nefinancijsku imovinu, otplata kredita iznosi 1.282.000,00 kuna.
 Preneseni manjak iz prethodnih iznosi 498.560,80 kuna, što zajedno s viškom  prihoda tekuće godine čini 
ukupan manjak prihoda u iznosu od  82.850,67 kuna.

Članak 4.

 Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2015. godine bilo je 192.742,67 kuna a na dan 
31.12.2015. godine iznosi 156.227,28 kuna.
 Stanje blagajne na dan 01.01.2015. godine bilo je 0,00, a stanje 31.12..2015. godine je 0,00kuna.
      

Članak 5.

 Na dan 31.12.2015. godine vrijednost udjela u glavnici trgovačkih društava iznosi 1.408.068,00 kuna.

Članak 6.

 Ukupna potraživanja na dan 31.prosinca 2015. godine iznose 705.748,98 kuna a  stanje nepodmirenih 
obveza 31.prosinca 2015. godine iznose 304.745,36 kuna.    

Članak 7.

 Općina Brodski Stupnik unutar 2014.godine kratkoročno se zadužila u iznosu  od 1.282.000,00 kuna za 
izgradnju cesta iz IPARD programa što je u cijelosti otplaćeno tijekom 2015. godine.
   
  
      Članak 8.

 Općina Brodski Stupnik  u 2015. godini nije koristila proračunsku zalihu.

Članak 9.

 Općina Brodski Stupnik u 2015.godini nije davala jamstva i suglasnosti za zaduživanje.

Članak 10.

 Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim izdacima Proračuna općine Brodski Stupnik za razdoblje 
siječanj-prosinac 2015. godine po vrstama prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka sa usporednim  
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pregledom planirano i ostvareno u Općem dijelu vidljivo je iz priloženih podataka rekapitulacije.   

POSEBNI DIO
Članak 11.

 Rashodi i izdaci Proračuna izvršeni po nositeljima, korisnicima, potanjim namjenama i pozicijama su  
sastavni dio Posebnog dijela proračuna.

Članak 12.

 Godišnji izvještaj s izvještajima o izvršenju Općeg i Posebnog dijela  Proračuna općine Brodski Stupnik 
za 2015. godinu s usporednim pregledom  planirano i ostvareno objavit će se  u “Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije” i na internet stranicama  općine www.brodski-stupnik.hr.

 OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

 Klasa: 400-05/16-01/03
Urbroj:2178/03-02-16-03
Brodski Stupnik,   07. lipnja  2016. godine 

Predsjednik  
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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21.

 GODIŠNJE IZVRŠENJE 

Proračuna općine Brodski Stupnik za 2015. godinu

I.  OPĆI  DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna općine Brodski Stupnik za 2015. godinu sastoji se od:

Članak  2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i 
Računu financiranja / zaduživanja kako slijedi:
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22.

 Na temelju 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («N.N.»broj 

27/05, 127/07 i 124/14) i članka 30.Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj 08/09 i 03/13 ), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici  održanoj  07. 

lipnja 2016.godine, donosi 

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja
Proračuna općine Brodski Stupnik za 2015.godinu

Članak 1.

 Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2015.godine iznosi  2.192.810,78 kuna.
 
 Manjak prihoda od nefinancijske imovine na dan 31.12.2015.godine iznosi 2.275.661,45 kuna.
             Višak prihoda poslovanja u iznosu 2.192.810,78 kuna raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od 
nefinancijske imovine. 
 Nakon preraspodjele u evidencijama knjigovodstva, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosit 
će 82.850,67 kuna.
 
 Obrazloženje: Manjak prihoda od nefinancijske imovine rezultat je nabave dugotrajne nefinancijske 
imovine tijekom proteklih godina. 
  

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:400-05/16-01/03
URBROJ:2178/03-02-16-04
Brodski Stupnik, 07.lipnja   2016.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved,v.r.
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23.

 Na temelju članka 108. stavak 5. i članka 110. Zakonom o proračunu („N.N.“ 87/08, 136/12 i 15/15), 

članka 15 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćivanju („N.N“ broj 24/13) i članka 30. Statuta općine 

Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 8/09. i 3/13), Općinsko vijeće općine 

Brodski Stupnik, donosi

  IZVJEŠTAJ

o provedbi  Polugodišnjeg plana razvojnih programa 
općine Brodski Stupnik za 2015. godinu

I.

Usvaja se Izvještaj o provedba polugodišnjeg plana razvojnih programa općine Brodski Stupnik  za 2015. 
godinu. 
   

II.

Tekst o provedbi Polugodišnjeg plana razvojnih programa općine Brodski Stupnik za 2015. godinu u 
prilogu je ovog Izvještaja i čini njegov sastavni dio.  

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:400-05/16-01/03
URBROJ:2178/03-01-14-5
Brodski Stupnik godine , 7. lipanj 2016. 
 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Medved, v.r.
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24.

 Na temelju članka 108. stavak 5. i članka 110. Zakonom o proračunu („N.N.“ 87/08, 136/12 i 15/15), 

članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćivanju („N.N“ broj 24/13) i članka 30. Statuta općine 

Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 8/09. i 3/13), Općinsko vijeće općine 

Brodski Stupnik, donosi

  IZVJEŠTAJ

o provedbi  Godišnjeg plana razvojnih programa 
općine Brodski Stupnik za 2015. godinu

I.

Usvaja se Izvještaj o provedba Godišnjeg plana razvojnih programa općine Brodski Stupnik  za 2015. 
godinu. 
   

II.

Tekst o provedbi Godišnjeg plana razvojnih programa općine Brodski Stupnik za 2015. godinu u prilogu 
je ovog Izvještaja i čini njegov sastavni dio.  

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:400-05/16-01/03
URBROJ:2178/03-01-14-6
Brodski Stupnik, 7. lipanj 2016. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Medved, v.r.
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25.

 Na temelju  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici održanoj 07. lipnja 2016. godine, 
donosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik za 2015. godinu

Članak 1.

 Programom izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2015. godinu 
izvršeno je:1. AKTIVNOST: Troškovi održavanja objekata za redovno korištenje 

Članak 2.

Sveukupno za Program izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik izdvojeno je  
266.077,41 kuna.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Klasa: 400-05/16-01/03
Urbroj: 2178/03-02-16-07
Brodski Stupnik, 07. lipanj 2016. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

Plan

2015.
Ostvarenje

22.000,00 20.858,40

5.000,00 3.848,19

4.500,00 4.312,46

31.000,00 27.824,74

25.000,00 27.412,80

1.500,00 0,00

40.000,00 27.947,79

3.000,00 2.942,50

26.100,00 24.376,12

7.500,00 7.216,23

40.000,00 39.163,18

11.500,00 11.425,00

217.100,00 197.327,41

70.000,00 68.750,00

Ukupno: 70.000,00 68.750,00

4. Rashodi za opskrbu plinom – Dom St. Slatinik i Dom Brodski Stupnik

3. Rashodi za utrošenu električnu energiju po objektima NK „Slavonac“ 

12. Procjena zgrade Općine - Zaštita na radu

Ukupno:

9. Komunalne usluge (opskrba vodom, dimnjačarske usluge, pričuva za stanove)

11. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi za slivnu vodnu naknadu)

2. AKTIVNOST: Nabavka opre me  za mje sne  domove  

1. Oprema za Društvene domove na području Općine 

5. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje – domovi

8. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova u vlasništvu 

općine.

10. Osiguranje objekata i opreme

7. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja domova u vlasništvu općine

6. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje – stanovi

1. Rashodi za utrošenu električnu energiju po objektima (električna energija, plin) 

2. Rashodi za utrošenu električnu energiju po objektima NK „Svačić“ 
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26.

 Na temelju  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj  16. sjednici održanoj 07. lipnja 

2016. godine, donosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa razvoja gospodarstva i ruralnog turizma općine Brodski Stupnik 

za 2015. godinu

Članak 1.

 Programom razvoja gospodarstva i ruralnog turzima na području općine Brodski Stupnik izvršeno je za 

2015. godinu po aktivnostima:

Ĩ ÕMŌ 

2015.
Ostvarenje

1.500,00 1.062,50

2.000,00 1.750,00

Ukupno: 3.500,00 2.812,50

5.000,00 2.348,13

10.000,00 8.801,90

Ukupno: 15.000,00 11.150,03

30.000,00 30.000,00

Ukupno: 30.000,00 30.000,00

9.000,00 9.000,00

Ukupno: 9.000,00 9.000,00

52.700,00 49.138,89

Ukupno: 52.700,00 49.138,89

1. Sufinanciranje LAG - a

2. Subvencije obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima  (Oslobađanje 

od plaćanja komunalnog doprinosa )

1. Prostorni plan

AKTIVNOST: Sustav navodnjavanja

1. Vodoistražni radovi

I. PROGRAM GOSPODARSTVA:

AKTIVNOST: Promidžba gospodarstva

1. Usluge promidžbe i informiranja

AKTIVNOST: Lokalna akcijska grupa ( LAG )

AKTIVNOST: Prostorno planiranje

3. Troškovi sponzorstva

AKTIVNOST: Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

1. Subvencije poljoprivrednicima
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Članak 2.

 Za  Program razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja turizma u Proračunu općine Brodski Stupnik za 

2015. godinu izdvojeno je   102.101,42 kuna

Članak 3.

 Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 400-05/16-01/03

Urbroj: 2178/03-02-16-08

Brodski Stupnik,   07.  lipanj 2016. godine

Predsjednik 

Općinskog vijeća

Nikola Medved, vr.
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27.

 Na temelju  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16.  sjednici održanoj 07. lipnja  

2016. godine, donosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na području 

općine Brodski Stupnik za 2015. godinu

Članak 1. 

 Programom socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na području općine Brodski Stupnik za 

2015. godinu   utrošeno je:

Plan

2015.
Ostvarenje

20.000,00 19.000,00

20.000,00 19.000,00

2.000,00 0,00

5.000,00 3.306,00

27.000,00 24.700,00

6.000,00 6.688,00

8.000,00 7.400,00

88.000,00 80.094,00

11.000,00 9.958,44

1.000,00 1.000,00

1.000,00 0,00

2.000,00 0,00

15.000,00 10.958,44

103.000,00 91.052,44

UKUPNO 1.1.: 

SVEUKUPNO 1:                                                                               

e). Ostale tekuće donacije 

1.2. AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA  I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

        UKUPNO 1.2.:  

d). Ostale udruge

c) Podmirenje pogrebnih troškova

d) Pomoć u plaćanju komunalne naknade

f) Pomoć u plaćanju školske kuhinje

g) Pomoć osobama s invaliditetom 

e) Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za uzdržavanje 

c). Udruga slijepih

1. PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI 

1.1.AKTIVNOST: POMOĆI OBITELJIMA I SAMCIMA 

a). Crveni križ-redovna djelatnost

a)  Pomoć obiteljima za novorođenčad  

b  Jednokratne novčane pomoći
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Članak 2.

 Programom  socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Proračunu općine Brodski Stupnik za  2015. godinu 

izdvojeno je    110.483,53 kuna.

Članak 3.

 Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Klasa: 400-05/16-01/03
Urbroj: 2178/03-02-16-09
Brodski Stupnik, 07.  lipanj 2016. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

1.200,00 1.084,72

400,00 89,94

2.500,00 2.246,51

3.050,00 2.947,83

13.400,00 13.062,09

20.550,00 19.431,09

Plan 2015. Ostvareno

123.550,00 110.483,53

Materijal i sredstva za čišćenje 

2. PROGRAM: ZDRAVSTVO I ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI 

2.1. AKTIVNOST: TROŠKOVI RADA AMBULANTE OPĆE MEDICINE U 

BRODSKOM STUPNIKU

Materijal za higijenske potrebe

Troškovi el. energije 

Usluge telefona i Interneta 

Troškovi čišćenja ambulante – ugovor o djelu

         UKUPNO 2:                                                                                                        

UKUPNO ZA PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA:
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28.

 Na temelju  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj  16. sjednici održanoj 07. lipnja  

2016. godine, donosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa vatrogastva,  civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski Stupnik  za 

2015. godinu

Članak 1. 

 Programom vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski Stupnik za 2015. godinu 

izvršeno je:

Članak 2.

 Sveukupno za vatrogastva,  civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski Stupnik izdvojeno je  

148.200 kuna.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

Klasa: 400-05/16-01/03

Urbroj: 2178/03-02-16-10

Brodski Stupnik,  07.   lipanj  2016. godine

Predsjednik 

Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

Plan

2015.
Ostvarenje

80.000,00 80.700,00

60.000,00 37.000,00

140.000,00 117.700,00

1.000,00 0,00

11.000,00 10.500,00

0,00 0,00

15.000,00 15.000,00

5.000,00 5.000,00

32.000,00 30.500,00

172.000,00 148.200,00UKUPNO I. + II. 

5. Tekuće donacije – Hrvatska gorska služba spašavanja

Ukupno:

1. Tekuće donacije – Vatrogasnoj zajednici 

2. Kapitalne donacije – Vatrogasnoj zajednici 

Ukupno:

2.  AKTIVNOST: Civilna zaštite  

1. Tečajevi

3. Ostali troškovi vezani za zaštitu i spašavanje

4. Izrada Procjene i Plana zaštite od požara – revizija

1. AKTIVNOST: Vatrogastvo  

2. Praćenje plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite
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29.

 Na temelju  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije» broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16.  sjednici održanoj 07. lipnja  

2016. godine, donosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2015. godinu

Članak 1. 

 Programom javnih potreba u području društvenih djelatnosti općine Brodski Stupnik za 2015. godinu 

izvršeno je:

Plan

2015.
Ostvarenje

21.000,00 kn 20.397,40

29.000,00 kn 27.983,34

1.000,00 kn 0,00

51.000,00 48.380,74

3.000,00 1.543,75

3.000,00 1.543,75

30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00

3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

87.000,00 82.924,49

50.000,00 46.468,75

50.000,00 46.468,75

Za realizaciju obnove povijesnih građevina – „Stara škola“   

Ukupno: 

1.4. AKTIVNOST: Osnovno školstvo                                                                                                                                                                          

UKUPNO 1:

Ostale tekuće donacije

 2.1. AKTIVNOST:  OBNOVA POVIJESNIH GRAĐEVINA 

1.2. AKTIVNOST: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

1.1 AKTIVNOST: Predškolski odgoj i igraonica 

1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG ODGOJA

Za provođenje  Programa igraonice  
Za provođenje Programa «male škole» putem Dječjih 

vrtića 
Za nabavku didaktičkog materijala za igraonicu

Troškovi sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca (učenici srednjih škola s 

područja Krajačića 

Ukupno: 

1.5. AKTIVNOST: Sufinanciranje školskih projekata                                                                                                                                                                          

2. PROGRAM KULTURE  

Ukupno: 

Ukupno: 

Ukupno: 

Kupnja građevinskog zemljišta do škole
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Članak 2.

 Programom javnih potreba u području društvenih djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju  u 
Proračunu općine Brodski Stupnik za 2015. godinu izdvojeno je 370.021,22 kuna.      

Članak 3.

 Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
    OPĆINE BRODSKI STUPNIK

Klasa: 400-05/16-01/03
Urbroj: 2178/03-02-16-11
Brodski Stupnik, 07.  lipanj 2016. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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30.

 Na  temelju članka 44. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 39/13 i 48/15) i Pravilnika 

o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake («N.N.» broj 45/09) i članka 30. Statuta 

općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće 

općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici održanoj 7. lipnja 2016.g., donosi

IZVJEŠĆE 

o korištenju sredstava ostvarenih  od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i 
davanja na korištenje bez javnog poziva  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

koncesije na području općine Brodski Stupnik za 2015. godinu 

I.

           Sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez 
javnog poziva  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine 
Brodski Stupnik za 2015. godinu u iznosu od

1. sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta …… 41.098,38 kuna,
2. sredstva od koncesije poljoprivrednog zemljišta ….71.500,00 kuna, 
3. sredstva od prodaje poljoprivrednog zemljišta ……...8.001,07 kuna,

a utrošena su za financiranje programa katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih knjiga, 
uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne 
proizvodnje i akvakulture, te poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i 
kanalske mreže na području općine Brodski Stupnik.

II.

            Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 400-05/16-01/03
URBROJ:2178/03-01-16-12
Brodski Stupnik, 7. lipnja 2016.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Medved, v.r.
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31.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br 33/01, 

60/01, 129/05, 109/0, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik 

na svojoj 16. sjednici održanoj 07. lipnja 2016. godine, donosi 

ODLUKU 

o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te 
obveza i potraživanja općine Brodski Stupnik 

na dan   31. 12. 2015. godine  

I. 

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik usvaja Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog 
inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja općine Brodski Stupnik na dan   31. 12. 2015. godine  

II.

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 400-05/15-01/3
URBROJ:2178/03-02-16-10
Brodski Stupnik, 7. lipanj 2016. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Nikola Medved, v.r.
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32.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 

broj:08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici održanoj  07. lipnja 2016. 

godine, donijelo je

ODLUKU  

 o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji 
općine Brodski Stupnik za 2015. godinu

I.

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik prihvaća Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine 
Brodski Stupnik za 2015. godinu (KLASA:041-01/16-02/4, URBROJ:613-14-16-7 od 17.svibnja 2016.). 

Tekst Izvješća u prilogu je Odluke i čini njegov sastavni dio.

II.

 Ovaj Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/16-01/12
URBROJ:2178/03-02-16-8
Brodski Stupnik,  07. lipanj 2016. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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33.

 Temeljem članka 68. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12.) i članka 30. Statuta 

općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće 

općine Brodski Stupnik, na 16. sjednici održanoj dana  7. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

o kriterijima i mjerama naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja 
općine Brodski Stupnik 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila, te propisuje postupak naplate i otpisa dospjelih a 
nenaplaćenih potraživanja općine Brodski Stupnik. 

II. MJERE, PROCEDURE I  KRITERIJI NAPLATE I OTPISA POTRAŽIVANJA  

Članak 2.

Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja iz članka 1. ove Odluke odnese se na potraživanja:
- komunalna naknada,
- komunalni doprinos,
- grobna naknada ,
- naknada za zakup poslovnog prostora,
- i drugih vlastitih prihoda    

Članak 3.

Mjere naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja obuhvaćaju slijedeće: 
- pismena opomena, 
- mogućnost obročne otplate duga, 
- naplata putem instrumenata osiguranja plaćanja, 
- pokretanje ovršnog postupka radi naplate potraživanja. 
 

Članak 4.

Ukoliko potraživanja nisu naplaćene u rokovima dospijeća, potrebno je poduzeti mjere za naplatu. 
Prvi korak je upućivanje pismenih opomena dužnicima na dokaziv način (s  povratnicom). 
U opomeni treba navesti podatke o dužniku, iznos duga i pravni temelj po kojem ga se poziva na plaćanje 

duga (ugovor, račun, rješenje i dr.) 
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Članak 5.

Dužnik ima mogućnost podnijeti zahtjev za obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju 
mogućnosti naplate duga dužnika od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupni dug. 

Rok na koji se može odobriti obročna otplata duga ne može biti dulje od 12 mjeseci. 
Zahtjev za obročnu otplatu duga podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Brodski Stupnik, koji 

zahtjev obrađuje i sastavlja prijedlog za postupanje. 
Uz zahtjev za obročnu otplatu duga, dužnik treba priložiti obrazloženje i prijedlog dinamike otplate duga.  
Općinski načelnik donosi rješenje o obročnoj otplati duga. Podnositelj zahtjeva s općinskim načelnikom 

zaključuje sporazum o obročnoj otplati duga.

Članak 6.

Kada se iscrpe mjere naplate duga jednokratnom uplatom i obročnom otplatom, a obveznik plaćanja ne 
izvrši plaćanje, pokreće se ovršni postupak radi naplate potraživanja. 

Jedinstveni upravni odjel priprema podatke i dokumentaciju za pokretanje ovršnog postupka nakon čega 
sastavlja ovršni prijedlog ili zato javnobilježnički ured, odvjetnički red ili tvrtku ovlaštenu za naplatu 
potraživanja.

  

III. OTPIS POTRAŽIVANJA  

Članak  7.

Ukoliko se utvrdi da se potraživanja ne mogu naplatiti primjenom mjera utvrđenih člankom 3. ove 
Odluke, pokreće se postupak otpisa potraživanja.  

Članak 8.

 Otpis potraživanja obavlja se na temelju slijedećih kriterija i uvjeta:
- godine dospjelosti, 
- nemogućnosti naplate, 
- neutemeljenost evidentiranja potraživanja, 
- isplativost pokretanja postupka,
- ostalih posebnih okolnosti  

Članak 9.

Otpis potraživanja obavlja se na temelju sljedećih kriterija i uvjeta: 
- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa uslijed nastupanja zastare sukladno važećim zakonskim 

propisima, 
- ako bi izvršenje naplate duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno ovršenika i 

članova njegova kućanstva, dug se može iznimno na njegov zahtjev otpisati u cijelosti ili djelomično, a u skladu 
odredbama akata kojim se utvrđuju prava iz sustava socijalne skrbi, 

- nemogućnosti naplate utvrđena temeljem pravomoćne odluke nadležnog suda odnosno drugog 
nadležnog tijela i u postupcima stečajeva i likvidacija pravomoćnim rješenjem nadležnog Trgovačkog društva 
pravne osobe i trgovci pojedinci brisani iz sudskog registra,  

- kada se utvrdi da je dužnik umro temeljem izvatka iz matične knjige rođenih i kada se utvrdi da nije 
ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se dug može naplatiti temeljem potvrde suda ili javnog bilježnika da se ne 
vodi ostavinski postupak, 

- neutemeljenosti evidentiranih potraživanja, kada se utvrdi da potraživanja nemaju valjani pravni temelj, 
- isplativosti pokretanja postupka ovrhe, 
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- i u svim drugim slučajevima sukladno propisima donesenim aktima općine i propisima koji reguliraju 
područja koja nisu prethodno navedena. 

 

Članak 10.

Jedinstveni upravni odjel dužan je za svaki pojedinačni otpis priložiti: 
- svu financijsku dokumentaciju iz analitičke evidencije proračuna pojedinačno po svakom dužniku, 
- sve vrste prihoda i rashoda s navedenim iznosima po kriterijima iz ove odluke, 
- dokaz o poduzetim radnjama u svrhu naplate prihoda i primitaka (opomene, tužbe, ovrha i dr.) 
- obrazložiti razloge prijedloga otpisa.

Članak 11.

Iznimno, bez podnošenja zahtjeva za otpis potraživanja prema dužniku (fizičkoj i pravnoj osobi) u 
potpunosti se mogu otpisati potraživanja za koja se utvrdi da bi troškovi naplate bili veći od iznosa duga, odnosno 
maksimalno do iznosa 100,00 kuna. 

O otpisu svih potraživanja, odluku o potpunom otpisu na temelju prijedloga i priložene dokumentacije 
koju sastavlja Jedinstveni upravni odjel, donosi općinski načelnik.  

Članak 12.

 Potraživanja čiji je iznos veći od iznosa od 100,00 kuna djelomični ili potpuni otpis potraživanja obavlja 
se na temelju slijedećih kriterija i uvjeta:

- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa temeljem pravomoćnih odluka tijela (odluke suda i sl),
- kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa zbog nastajanja zastare sukladno važećim zakonskim 

propisima, a dužnik se u postupku naplate pozove na zastaru potraživanja, 
- kada se utvrdi da potraživanja nemaju valjanu pravnu osnovu,
- u slučaju teških socijalnih i ekonomskih okolnosti dužnika. 

  Prijedlog za djelomični i potpuni otpis potraživanja, temeljem zahtjeva dužnika sastavlja Jedinstveni 
upravni odjel koji prijedlog s priloženom dokumentacijom iz članaka 14. ove Odluke upućuje Općinskom 
načelniku. 

Općinski načelnik donosi rješenje o djelomičnom ili potpunom otpisu.
 
U slučaju teških socio-ekonomskih uvjeta dužnika, temeljem zahtjeva dužnika, prijedlog za otpis 

potraživanja Upravni odjel obrađuje i dostavlja općinskom načelniku, koji u opravdanim slučajevima donosi 
odluku o djelomičnom ili potpunom otpisu potraživanja dužnika putem jednokratne pomoći. 

Članak 13.

 Općinski načelnik na temelju prijedloga i priložene dokumentacije o otpisu potraživanja donosi odluku o 
djelomičnom ili potpunom otpisu potraživanja do iznosa 5.000,00 kuna o čemu izvještava Općinsko vijeće 
jednom godišnje.
 Za sve opravdane zahtjeve i prijedloge za djelomični ili potpuni otpis potraživanja iznad 5.000,00 kuna na 
prijedlog općinskog načelnika, odluku donosi Općinsko vijeće. 
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IV. IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI MJERA NAPLATE 

Članak 14.

Jedinstveni upravni odjel dužan je kontinuirano pratiti stanje i poduzimati mjere naplate potraživanja, 
polugodišnje sastavljati izvješća o poduzetim mjerama za naplatu potraživanja. 

Izvješće mora sadržavati iznos dospjelog a nenaplaćenog potraživanja, dospjelost potraživanja u danima, 
broj opomena, broj postupaka prisilne naplate, naplatu instrumenata osiguranja plaćanja, izvješće o zaključenim 
sporazumima o obročnom plaćanju te ostale podatke sukladno zahtjevu načelnika i Općinskog vijeća općine 
Brodski Stupnik.

Izvješće se dostavlja Načelniku do 15. u mjesecu za proteklo razdoblje. 
Općinski načelnik podnosi izvješće Općinskom vijeću jednom godišnje ili na zahtjev Općinskog vijeća.

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“, a bit će objavljena i na službenoj Internet stranici općine Brodski Stupnik www.opcina-
brodski.stupnik.hr.

      OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:403-05/16-01/01 
URBROJ:2178/03-02-16-2 
Brodski Stupnik,  07. lipanj 2016.g     

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Nikola Medved, v.r.
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34.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja   2016.  godine,   donijelo je   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

 Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 

-z.k. uložak broj 888, k.o. Brodski Stupnik, a koje se sastoje iz: 
2

-kčbr. 265/27 – Put  Gaj sa površinom od 4.726 m ,
2

-kčbr. 2246 – Put  Oriovac sa površinom od 85.719 m ,
2-kčbr. 2249 – Put  do streljane sa površinom od 949 m ,

2
-kčbr. 2250 – Put  u Selo sa površinom od 4.036 m ,

2-kčbr. 2259 – Put Bare sa površinom od 12.247 m ,
2

-kčbr. 2261 – Put  St. brijeg sa površinom od 9.078 m ,
2-kčbr. 2262 – Put  St. brijeg sa površinom od 4.532 m ,
2

-kčbr. 2263 – Put  St. brijeg sa površinom od 2.118 m ,
2-kčbr. 2264 – Put  St. brijeg sa površinom od  4.773 m ,

2-kčbr. 2265 – Put  St. brijeg sa površinom od 1.198 m ,
2

-kčbr. 2266 – Put  St. brijeg  sa površinom od 5.258 m ,
2-kčbr. 2267 – Put  St. brijeg  sa površinom od 1.072 m ,

2
-kčbr. 2268 – Put  St. brijeg  sa površinom od 453 m ,

2-kčbr. 2269 – Put  St. brijeg  sa površinom od 2.615 m ,
2

-kčbr. 2270 – Put  St. brijeg  sa površinom od 554 m ,
2-kčbr. 2271 – Put  St. brijeg  sa površinom od 9.657 m ,

2-kčbr. 2272 – Put  St. brijeg  sa površinom od 712 m ,
2

-kčbr. 2273 – Put  St. brijeg  sa površinom od 870 m ,
2-kčbr. 2273/1 – Put  St. brijeg  sa površinom od 503 m ,

2
-kčbr. 2274 – Put  Lovčići sa površinom od 37.219 m ,

2-kčbr. 2275 – Put  St. brijeg  sa površinom od 374 m ,
2

-kčbr. 2276 – Put  St. brijeg  sa površinom od 7.938 m ,
2-kčbr. 2277 – Put  St. brijeg  sa površinom od 2.223 m ,

2
-kčbr. 2278 – Put  St. brijeg  sa površinom od 349 m ,

2
-kčbr. 2279 – Put  St. brijeg  sa površinom od  694 m ,

2-kčbr. 2280 – Put  St. brijeg  sa površinom od 1.755 m ,
2

-kčbr. 2281 – Put  St. brijeg  sa površinom od 245 m ,
2-kčbr. 2282 – Put  St. brijeg  sa površinom od 158 m ,

2
-kčbr. 2283 – Put  St. brijeg  sa površinom od 1.453 m ,

2-kčbr. 2284 – Put  St. brijeg  St. brijeg  sa površinom od 5.672 m ,
2

-kčbr. 2285 – Put  St. brijeg  sa površinom od 1.669 m ,
2

-kčbr. 2286 – Put  St. brijeg  sa površinom od 4.010 m ,
2-kčbr. 2287 – Put  St. brijeg  sa površinom od  13.086 m ,

2
-kčbr. 2480 – Put sa površinom od 859 m ,

2-kčbr. 2496 – Put  sa površinom od 4.056 m ,
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2-kčbr. 2514 – Put  sa površinom od 877 m ,
2-kčbr. 2670/3 – Put  sa površinom od 717 m ,
2

-kčbr. 2897 – Put  sa površinom od 2.356 m ,
2-kčbr. 2900 – Put  sa površinom od 658 m ,

2
-kčbr. 2901 – Put  sa površinom od 5.208 m ,

2-kčbr. 2907 – Put  sa površinom od 6.187 m ,
2

-kčbr. 2918 – Put  sa površinom od 2.907 m ,
2-kčbr. 2921 – Put  sa površinom od 1.552 m ,

2
-kčbr. 2922 – Put  sa površinom od 818 m ,

2
-kčbr. 2923 – Cesta  sa površinom od 8.500 m ,

2-kčbr. 2926 – Put  sa površinom od 334 m ,
2

-kčbr. 2936 – Put  sa površinom od 2.403 m ,
2-kčbr. 2961 – Cesta  sa površinom od 12.089 m ,

2
-kčbr. 3042 – Cesta Kuti- Stupnik sa površinom od 25.308 m .

Članak  2.

 Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. uložak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/13
URBROJ: 2178/03-02-16-2
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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35.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja   2016.  godine, donijelo je   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 

-z.k. uložak broj 1613, k.o. Brodski Stupnik, a koje se sastoje iz: 
2

-kčbr. 265/29 – Put  Magovac sa površinom od 2.230 m ,
2

-kčbr. 265/111 – Put  kod Streljane sa površinom od 324 m ,
-kčbr. 265/112 – Put  kod Streljane sa površinom od 70 čhv.,

2
-kčbr. 265/114 – Put  kod Streljane sa površinom od 611 m ,

2-kčbr. 312/7 – Put Glave sa površinom od 388 m ,
2

-kčbr. 322/18 – Put  Glave sa površinom od 1.528 m ,
2-kčbr. 1380/15 – Put  Ranovica sa površinom od 1.007 m ,

2
-kčbr. 2251 – Put  u Selo sa površinom od 1.011 m ,

2-kčbr. 2253 – Put  Dolci sa površinom od  3.892 m ,
2-kčbr. 2255/2 – Put  Selo sa površinom od 1.352 m ,
2

-kčbr. 2260 – Put  Dolci  sa površinom od 1.054 m ,
2-kčbr. 2929 – Put  sa površinom od 2.602 m ,
2

-kčbr. 2930 – Put  sa površinom od 1.074 m ,
2-kčbr. 2932 – Put  sa površinom od 800 m ,

2
-kčbr. 2935 – Put  sa površinom od 4.390 m ,

2-kčbr. 2941 – Put  sa površinom od 10.329 m ,
2-kčbr. 2943 – Put  sa površinom od 1.228 m ,
2

-kčbr. 2945 – Put  sa površinom od 1.999 m ,
2-kčbr. 2949 – Put  sa površinom od 2.844 m ,
2

-kčbr. 2951 – Put  sa površinom od 5.049 m ,
2-kčbr. 2955 – Put  sa površinom od 5.330 m ,
2

-kčbr. 2959 – Put  sa površinom od 4.560 m ,
2-kčbr. 2963/1 – Put  Selo  sa površinom od 888 m ,
2

-kčbr. 2963/2 – Put  Selo  sa površinom od 212 m ,
2

-kčbr. 2965 – Put  sa površinom od  4.316 m ,
2-kčbr. 2968 – Put  sa površinom od 6.521 m ,
2

-kčbr. 2970 – Put  sa površinom od 1.251 m ,
2-kčbr. 2973 – Put  sa površinom od 6.493 m ,

2
-kčbr. 2979 – Kanal  sa površinom od 3.817 m ,

2-kčbr. 2981 – Put  sa površinom od 4.770 m ,
2

-kčbr. 2983 – Put  sa površinom od 5.060 m ,
2

-kčbr. 2986 – Put  sa površinom od 10.029 m ,
2-kčbr. 3008 – Cesta  sa površinom od  27.267 m .
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Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/13
URBROJ: 2178/03-02-16-2
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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36.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine,   donijelo je   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi-  neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

 Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u:
-z.k. uložak broj 1342, k.o. Brodski Stupnik, a koje se sastoje iz: 

2
-kčbr. 456/4 – Put  Pavlovčak sa površinom od 171 m ,

2-kčbr. 456/5 – Put  Pavlovčak sa površinom od 62 m ,
2

-kčbr. 457/2 – Put  Pavlovčak sa površinom od 63 m ,
2

-kčbr. 711/3 – Put  Pavlovčak sa površinom od 105 m ,
2-kčbr. 711/4 – Put  Pavlovčak sa površinom od 85 m ,

-kčbr. 715/3 – Put  Pavlovčak sa površinom od 18 čhv.,
2-kčbr. 2882/4 – Put  Gornje Čaire sa površinom od 1.518 m ,

2
-kčbr. 3038 – Put  sa površinom od 1.445 m ,

2-kčbr. 3040 – Put  sa površinom od  180 m .

Članak  2.

 Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste. 

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/13
URBROJ: 2178/03-02-16-3
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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37.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine,   donijelo je   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi- neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 1616, k.o. Brodski Stupnik, a koje se sastoje iz: 

2-kčbr. 2881/2 – Put Lušćić sa površinom od 1.821 m .

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/13
URBROJ: 2178/03-02-16-4
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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38.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine,   donijelo je   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi-neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

 Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 1617, k.o. Brodski Stupnik, a koje se sastoje iz: 

-kčbr. 266/1 – Šikara Gaj sa površinom od 214 čhv.,
-kčbr. 322/35 – Šikara Magovac sa površinom od 328 čhv.,
-kčbr. 451/24 – Šikara  Pavlovćak sa površinom od 590 čhv.,

2
-kčbr. 451/31 – Šikara  Pavlovčak sa površinom od 157 čhv., tj. 565 m ,
-kčbr. 451/32 – Šikara  Pavlovčak sa površinom od 624 čhv.,
-kčbr. 451/47 – Šikara  Pavlovčak sa površinom od 374 čhv.,

2-kčbr. 1415/27 – Put  Lovrače sa površinom od 110 čhv., tj. 396 m .

Članak  2.

 Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/13
URBROJ: 2178/03-02-16-5
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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39.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine, donijelo  je 

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi-neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 1668, k.o. Brodski Stupnik, a koje se sastoje iz: 

2-kčbr. 2495/13 – Put  Selo sa površinom od 182 m ,
2

-kčbr. 2495/14 – Put  Selo sa površinom od 958 m .

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/13
URBROJ: 2178/03-02-16-6
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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40.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja   2016.  godine, donijelo je   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi-neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 1737, k.o. Brodski Stupnik, a koje se sastoje iz: 

2-kčbr. 2989 – Put  sa površinom od 4.980 m ,
2

-kčbr. 2991 – Put  sa površinom od 4.588 m ,
2

-kčbr. 2992 – Put  sa površinom od 3.790 m ,
2-kčbr. 2995 – Put  sa površinom od 7.070 m ,
2

-kčbr. 2997 – Put  sa površinom od 1.142 m ,
2-kčbr. 3000 – Put  sa površinom od 6.183 m ,
2

-kčbr. 3002 – Put  sa površinom od 4.718 m ,
2-kčbr. 3004 – Put  sa površinom od 2.296 m .

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/13
URBROJ: 2178/03-02-16-7
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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41.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine, donijelo je   

O D L U K U

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 50, k.o. Brodski Stupnik, a koje se sastoje iz: 

-kčbr. 265/89 – Oranica više Sela sa površinom od 40 čhv.,
-kčbr. 523/1 – Šikara Stupnički brijeg sa površinom od 150 čhv.,
-kčbr. 565/6 DIO – Put  Stupnički brijeg sa površinom od 118 čhv.,
-kčbr. 565/9 – Pašnjak  Stupnički brijeg sa površinom od 131 čhv.,
-kčbr. 580/6 – Šikara  Mijin dol sa površinom od 315 čhv.,

2
-kčbr. 1419/2 – Put  Gornje Lovrače sa površinom od 265 m .

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina, kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/13
URBROJ: 2178/03-02-16-8
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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42.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016.  godine, donijelo je   

O D L U K U

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Javnog dobra, koje 
čine nerazvrstane ceste, upisane u: 
-z.k. uložak broj 97, k.o. Stari Slatinik, a koje se sastoje iz: 

2-kčbr. 44 – Put  Gaić sa površinom od 133 čhv., tj.  478 m ,
2

-kčbr. 103 – Put  Gaić sa površinom od 23 čhv., tj. 84 m ,
2

-kčbr. 129 – Put  Gaić sa površinom od 29 čhv., tj. 104 m ,
2-kčbr. 144 – Put  Kućište sa površinom od 81 čhv., tj. 291 m ,
2

-kčbr. 163 – Put  Kućište sa površinom od 48 čhv., tj. 171 m ,
2-kčbr. 248 – Put  Kućište sa površinom od 59 čhv., tj. 214 m ,

2
-kčbr. 346 – Put  Kućište sa površinom od 136 čhv., tj. 490 m ,

2-kčbr. 496 – Put  Kućište sa površinom od 179 čhv., tj. 644 m ,
2

-kčbr. 527 – Put  Kućište sa površinom od  442 čhv., tj. 1.591 m ,
2-kčbr. 546 – Put  u Selu sa površinom od 172 čhv., tj. 617 m ,
2-kčbr. 573 – Put  u Selu sa površinom od 135 čhv., tj. 487 m ,

2
-kčbr. 675 – Put  u Selu sa površinom od 921 čhv., tj. 3.312 m ,

2-kčbr. 785 – Put  u Selu sa površinom od 1 kj. i 707 čhv., tj. 8.299 m ,
2

-kčbr. 841 – Sječine put  sa površinom od 66 čhv., tj. 236 m ,
2-kčbr. 842 – Put  Sječine  sa površinom od 311 čhv., tj. 1.120 m ,

2
-kčbr. 877 – Put  Polje  sa površinom od 187 čhv., tj. 671 m ,

2-kčbr. 967 – Put  Polje  sa površinom od 212 čhv., tj. 762 m ,
2-kčbr. 1026 – Put  u Selu  sa površinom od 221 čhv., tj. 796 m ,

2
-kčbr. 1111 – Put  u Selu  sa površinom od 95 čhv., tj. 340 m ,

2-kčbr. 1152 – Put  u Selu sa površinom od 298 čhv., tj. 1.071 m ,
2

-kčbr. 1190/1 – Put  Pisci  sa površinom od 900 m ,
2-kčbr. 1500 – Put  Donji Razliv  sa površinom od 658 čhv., tj. 2.366 m ,
2

-kčbr. 1539 – Put  Donji Razliv  sa površinom od 564 čhv., tj. 2.029 m ,
2-kčbr. 1643 – Put  u Selu  sa površinom od 760 čhv., tj. 2.734 m ,

2
-kčbr. 1644 – Put  Kućište i Gaić  sa površinom od  5 kj. i 1.547 čhv., tj. 34.343 m ,

2
-kčbr. 1645 – Put  Kućište i Gaić  sa površinom od 1 kj. i 17 čhv., tj. 5.816 m ,

2-kčbr. 1646 – Put  Kućište i Gaić  sa površinom od 202 čhv., tj. 726 m ,
2

-kčbr. 1647 – Put  Kućište i Gaić  sa površinom od 1.037 čhv., tj. 3.730 m ,
2-kčbr. 1648 – Put  Kućište i Gaić  sa površinom od 1.022 čhv., tj. 3.675 m ,
2

-kčbr. 1649 – Put  Kućište i Gaić  sa površinom od 1.044 čhv., tj. 3.756 m ,
2-kčbr. 1650 – Put  Kućište i Gaić  sa površinom od 1 kj. i 286 čhv., tj. 6.783 m ,

2
-kčbr. 1651 – Put  Kućište i Gaić  sa površinom od 506 čhv., tj. 1.820 m ,

2
-kčbr. 1652 – Put  Kućište sa površinom od  1.384 čhv., tj. 4.980 m ,

2-kčbr. 1653 – Put  Kućište sa površinom od 619 čhv., tj. 2.228 m ,
2

-kčbr. 1654/1 – Put  Kućište  sa površinom od 1.553 čhv., tj. 5.587 m ,
2-kčbr. 1654/2 – Put  Kućište  sa površinom od 34.916 m ,
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2-kčbr. 1655 – Put  Kućište  sa površinom od 2 kj. i 630 čhv., tj. 13.776 m ,
2-kčbr. 1656 – Put i pašnjak Selo i Kućište  sa površinom od 1 kj. i 458 čhv., tj. 7.404 m ,

2
-kčbr. 1660 – Put  Sječine sa površinom od 797 čhv., tj. 2.868 m ,

2-kčbr. 1661 – Put  Polje sa površinom od 276 čhv., tj. 992 m ,
2

-kčbr. 1664 – Put  Sječine sa površinom od 493 čhv., tj. 1.775 m ,
2-kčbr. 1665 – Put  Sječine sa površinom od 325 čhv., tj. 1.168 m ,

2
-kčbr. 1666 – Put  Polje sa površinom od 404 čhv., tj. 1.452 m ,

2-kčbr. 1667 – Put  Polje sa površinom od 110 čhv., tj. 397 m ,
2

-kčbr. 1668 – Put  Polje sa površinom od 538 čhv., tj. 1.934 m ,
2

-kčbr. 1669 – Put  Polje sa površinom od 510 čhv., tj. 1.835 m ,
2-kčbr. 1670 – Put  Polje sa površinom od 90 čhv., tj. 322 m ,

2
-kčbr. 1674 – Put Dubovka  sa površinom od 130 čhv., tj. 467 m ,

2-kčbr. 1676 – Put Dubovka sa površinom od 323 čhv., tj. 1.163 m ,
2

-kčbr. 1679 – Put  Gornji Razliv sa površinom od 306 čhv., tj. 1.101 m ,
2-kčbr. 1680 – Put  Gornji Razliv sa površinom od 201 čhv., tj. 722 m ,

2
-kčbr. 1681 – Put  Selo i Gornji Razliv sa površinom od 1 kj. i 1.049 čhv., tj. 9.527 m ,

2
-kčbr. 1683 – Put  Rušici sa površinom od 472 čhv., 1.699 m ,

2-kčbr. 1684 – Put  Rušici sa površinom od 58 čhv., tj. 209 m ,
2

-kčbr. 1689 – Put  Mastač sa površinom od 230 čhv., tj. 828 m ,
2-kčbr. 1690 – Put  Mastač sa površinom od 70 čhv., tj. 251 m ,

2
-kčbr. 1693 – Put  Pisci sa površinom od 102 čhv., tj. 368 m ,

2-kčbr. 1694 – Put  Pisci sa površinom od  733 čhv., tj. 2.636 m ,
2

-kčbr. 1697 – Put  Bažine sa površinom od 658 čhv., tj. 2.367 m ,
2-kčbr. 1698 – Put  Bočin  sa površinom od 611 čhv., tj. 2.197 m ,

2-kčbr. 1700/1 – Oranica Pisci  sa površinom od 395 čhv., tj. 1.420 m ,
2

-kčbr. 1700/2 – Put  Pisci  sa površinom od 7 čhv., tj. 27 m ,
2-kčbr. 1701/1 – Put  Bočin  sa površinom od 452 čhv., tj. 1.625 m ,

2
-kčbr. 1701/2 – Put  Pisci  sa površinom od 564 čhv., tj. 2.027 m ,

2-kčbr. 1703 – Put  Mastač  sa površinom od 346 čhv., tj. 1.244 m ,
2

-kčbr. 1704 – Put  Mastač  sa površinom od 39 čhv., tj. 140 m ,
2-kčbr. 1706 – Put  Rušici  sa površinom od 492 čhv., tj. 1.771 m ,

2-kčbr. 1708 – Put  Zečev stan i Gornji Razliv  sa površinom od 214 čhv., tj. 770 m ,
2

-kčbr. 1709/2 – Put  Gornji Razliv sa površinom od 133 čhv., tj. 480 m ,
2-kčbr. 1711 – Put  Gornji Razliv  sa površinom od 304 čhv., tj. 1.093 m ,

2
-kčbr. 1712 – Put  Bažine  sa površinom od 783 čhv., tj. 2.817 m ,

2-kčbr. 1713 – Put  Bažine  sa površinom od 175 čhv., tj. 631 m ,
2

-kčbr. 1714 – Put  Bažine  sa površinom od 152 čhv., tj. 545 m ,
2-kčbr. 1715 – Put  Bažine  sa površinom od  165 čhv., tj. 595 m ,

2
-kčbr. 1717 – Put  Bažine  sa površinom od 108 čhv., tj. 387 m ,

2
-kčbr. 1719 – Put  Bažine  sa površinom od 288 čhv., tj. 1.037 m ,

2-kčbr. 1720 – Put  Bažine  sa površinom od 331 čhv., tj. 1.190 m ,
2

-kčbr. 1723 – Put  Bažine  sa površinom od 359 čhv., tj. 1.291 m ,
2-kčbr. 1725 – Put  Bažine  sa površinom od 529 čhv., tj. 1.902 m ,
2

-kčbr. 1727 – Put  Bažine  sa površinom od 315 čhv., tj. 1.132 m ,
2-kčbr. 1728 – Put  Bažine  sa površinom od 455 čhv., tj. 1.638 m ,
2

-kčbr. 1730 – Put  Bažine  sa površinom od  880 čhv., tj. 3.164 m ,
2

-kčbr. 1732 – Put  Bažine  sa površinom od 579 čhv., tj. 2.082 m ,
2-kčbr. 1735 – Put  Donji Razliv sa površinom od 575 čhv., tj. 2.069 m ,

2
-kčbr. 1737 – Put  Zečev stan sa površinom od 661 čhv., tj. 2.376 m ,

2-kčbr. 1738 – Put  Donji Razliv  sa površinom od 1.058 čhv., tj. 3.807 m ,
2

-kčbr. 1739 – Put  Donji Razliv  sa površinom od 219 čhv., tj. 786 m ,
2-kčbr. 1740 – Put  Donji Razliv  sa površinom od 722 čhv., tj. 2.597 m ,
2

-kčbr. 1743 – Put  Donji Razliv  sa površinom od 458 čhv., tj. 1.649 m ,
2-kčbr. 1745 – Put  Donji Razliv sa površinom od 277 čhv., tj. 995 m ,

2-kčbr. 1747 – Put  Donji Razliv  sa površinom od 562 čhv., tj 2.021 m ,
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2-kčbr. 1749 – Put  Donji Razliv  sa površinom od 541 čhv., tj. 1.945 m ,
2-kčbr. 1751 – Put  Doljanska sa površinom od 153 čhv., tj. 549 m ,

2
-kčbr. 1752 – Put  Donji Razliv  sa površinom od 338 čhv., tj. 1.215 m ,

2-kčbr. 1755 – Put  Doljanska sa površinom od 166 čhv., tj. 598 m ,
2

-kčbr. 1756/2 – Put  Donji Razliv  sa površinom od 373 čhv., tj. 1.342 m ,
2-kčbr. 1757 – Put  Doljanske  sa površinom od 2 kj. i 337 čhv., tj. 12.723 m ,

2
-kčbr. 1761 – Put  Doljanske  sa površinom od 616 čhv., tj. 2.215 m ,

2-kčbr. 1762 – Put  Pisci  sa površinom od 281 čhv., tj. 1.009 m ,
2

-kčbr. 1764/1 – Put  Doljanske  sa površinom od 208 čhv., tj. 749 m ,
2

-kčbr. 1764/2 – Put  Doljanske  sa površinom od 206 čhv., tj. 740 m ,
2-kčbr. 1764/3 – Put  Doljanske  sa površinom od  245 čhv., tj. 881 m ,

2
-kčbr. 1766 – Put  Doljanske  sa površinom od 319 čhv., tj. 1.147 m ,

2-kčbr. 1768 – Put  Doljanske    sa površinom od 614 čhv., tj. 2.210 m ,
2

-kčbr. 1770 – Put  Doljanske    sa površinom od 214 čhv., tj. 769 m ,
2-kčbr. 1771 – Put  Doljanske    sa površinom od 341 čhv., tj. 1.226 m ,

2
-kčbr. 1772 – Put  Doljanske    sa površinom od 51 čhv., tj. 183 m ,

2
-kčbr. 1776/1 – Put  u Krči sa površinom od 229 čhv., tj. 822 m ,

2-kčbr. 1776/2 – Put  Bočin sa površinom od 713 čhv., tj. 2.565 m ,
2

-kčbr. 1776/3 – Put  Bočin  sa površinom od 211 čhv., tj. 758 m ,
2-kčbr. 1777 – Put  Bočin sa površinom od 1.239 čhv., tj. 4.456 m ,

2
-kčbr. 1779 – Put  Bočin  sa površinom od 260 čhv., tj. 936 m ,

2-kčbr. 1781 – Put  Bočin  sa površinom od 260 čhv., tj. 937 m ,
2

-kčbr. 1783 – Put  Krči  sa površinom od 285 čhv., tj. 1.026 m ,
2-kčbr. 1785 – Put  Krči  sa površinom od 300 čhv., tj. 1.078 m ,
2-kčbr. 1787 – Put  Krči  sa površinom od 293 čhv., tj. 1.054 m ,

2
-kčbr. 1789 – Put  Krči  sa površinom od 129 čhv., tj. 464 m ,

2-kčbr. 1791 – Put  Doljanske  sa površinom od 288 čhv., tj. 1.036 m .

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

                                                                                                                       
KLASA: 940-01/16-01/14
URBROJ: 2178/03-02-16-1
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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43.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine, donijelo je

O D L U K U

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 70, k.o. Stari Slatinik, a koje se sastoje iz: 

2-kčbr. 1984 – Put  Žirinjak sa površinom od 2.344 m .

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/14
URBROJ: 2178/03-02-16-2
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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44.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja   2016.  godine, donijelo je

O D L U K U

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 1054, k.o. Stari Slatinik, a koje se sastoje iz: 

2-kčbr. 1987 – Put  Jelas sa površinom od 5.254 m ,
2

-kčbr. 1990 – Put  Jelas sa površinom od 1.453 m .

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

                                                                                                                       
KLASA: 940-01/16-01/14
URBROJ: 2178/03-02-16-3
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine,   donijelo je   

O D L U K U

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 1164, k.o. Stari Slatinik, a koje se sastoje iz: 

2-kčbr. 1985 – Put  Jelas sa površinom od 5.483 m .

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/14
URBROJ: 2178/03-02-16-4
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2016. godine,   donijelo je   

O D L U K U

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

 Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 1231, k.o. Stari Slatinik, a koje se sastoje iz: 

2-kčbr. 1952 – Put  Jelas sa površinom od 9.476 m ,
2

-kčbr. 1997 – Put  Jelas sa površinom od 1.150 m .

Članak  2.

 Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/14
URBROJ: 2178/03-02-16-5
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2016.  godine,   donijelo je 

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Javnog dobra, koje 
čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 1, k.o. Lovčić, a koje se sastoje iz: 

-kčbr. 5/9 – Put  u Selu sa površinom od 57 čhv., 
-kčbr. 5/16 – Put  u Selu sa površinom od 58 čhv., 
-kčbr. 55/12 – Put  u Četkovcu sa površinom od 84 čhv., 
-kčbr. 55/22 – Put  u Četkovcu sa površinom od 26 čhv., 
-kčbr. 55/23 – Put  u Četkovcu sa površinom od 327 čhv., 
-kčbr. 55/31 – Put  u Četkovcu sa površinom od 43 čhv., 
-kčbr. 61/1 – Put  u Plećane sa površinom od 548 čhv., 
-kčbr. 61/4 – Put  u Plećane sa površinom od 36 čhv., 
-kčbr. 61/8 – Put  u Plećani sa površinom od  39 čhv., 
-kčbr. 61/29 – Put  u Plećani sa površinom od 30 čhv., 
-kčbr. 91 – Put  u Plećanima sa površinom od 811 čhv., 
-kčbr. 92/1 – Put  u Porižicama sa površinom od 38 čhv., 
-kčbr. 92/4 – Put  u Porižicima sa površinom od 43 čhv., 
-kčbr. 92/6 – Put u Plećani  sa površinom od 90 čhv., 
-kčbr. 92/11 – Put  u Porižicama  sa površinom od 185 čhv., 
-kčbr. 92/14 – Put  u Porižicama  sa površinom od 40 čhv., 
-kčbr. 92/16 – Put  u Plećane  sa površinom od 134 čhv., 
-kčbr. 92/20 – Put  u Plećane  sa površinom od 37 čhv., 
-kčbr. 92/21 – Put  u Plećane  sa površinom od 16 čhv., 
-kčbr. 95/2 – Put  u Plećane sa površinom od 186 čhv

2
-kčbr. 102/1 – Put  u Plećani  sa površinom od 90 m ,
-kčbr. 105/1 – Put  u Plećane  sa površinom od 30 čhv., 
-kčbr. 106/10 – Put  u Čoljuku  sa površinom od 499 čhv., 
-kčbr. 106/19 – Put  u Čoljuku  sa površinom od 775 čhv., 
-kčbr. 112 – Put  u Čoljuku  sa površinom od  181 čhv., 
-kčbr. 128/1 – Put  u Čoljuku  sa površinom od 720 čhv., 
-kčbr. 128/6 – Put  u Čoljuku  sa površinom od 32 čhv., 
-kčbr. 134/2 – Put  u Luki  sa površinom od 13 čhv., 
-kčbr. 134/3 – Put  u Luki  sa površinom od 199 čhv., 
-kčbr. 134/10 – Put  u Dukinki  sa površinom od 331 čhv., 
-kčbr. 179/1 – Put  u Dukinki  sa površinom od 197 čhv., 
-kčbr. 179/3 – Put  u Dukinki  sa površinom od 98 čhv., 
-kčbr. 183/1 – Put  u Dukinki  sa površinom od  1 kj. i 710 čhv., 
-kčbr. 183/2 – Put  u Dukinki  sa površinom od 23 čhv., 
-kčbr. 183/28 – Put  u Dukinki  sa površinom od 120 čhv., 

2-kčbr. 223/2 – Put  u Porižicama  sa površinom od 306 m ,
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-kčbr. 259/3 – Put  u Jezeru  sa površinom od 65 čhv., 
-kčbr. 259/10 – Put  u Jezeru  sa površinom od 42 čhv., 
-kčbr. 259/15 – Put  u Jezeru  sa površinom od 42 čhv., 
-kčbr. 259/18 – Put  u Jezeru  sa površinom od 172 čhv., 
-kčbr. 259/26 – Put  u Jezeru  sa površinom od 327 čhv., 
-kčbr. 259/27 – Put  u Jezeru  sa površinom od 130 čhv., 
-kčbr. 259/31 – Put  u Jezeru  sa površinom od 19 čhv., 
-kčbr. 293/1 – Put  u Jezeru  sa površinom od 77 čhv., 
-kčbr. 293/2 – Put  u Jezeru  sa površinom od 5 čhv., 
-kčbr. 293/4 – Put  u Jezeru  sa površinom od 10 čhv., 
-kčbr. 317/5 – Put  u Oskorušnjaku sa površinom od 280 čhv., 
-kčbr. 333/4 – Put u Porižicama  sa površinom od 240 čhv., 
-kčbr. 333/8 – Put u Brižicama sa površinom od 192 čhv., 
-kčbr. 333/10 – Put u Porižicama  sa površinom od 1.140 čhv., 
-kčbr. 333/29 – Put u Porižicama  sa površinom od 347 čhv., 
-kčbr. 347/4 – Put u Porižicama  sa površinom od 45 čhv., 
-kčbr. 349/2 – Put u Porižicama  sa površinom od 25 čhv., 
-kčbr. 379 – Pašnjak u Dukinki sa površinom od 530 čhv., 
-kčbr. 406/1 – Put  u Plećani sa površinom od 14 čhv., 
-kčbr. 448/1 – Put  u Igralu sa površinom od 77 čhv., 
-kčbr. 458/1 – Put  u Igralu sa površinom od 84 čhv., 
-kčbr. 458/3 – Put  u Igralu sa površinom od  132 čhv., 
-kčbr. 462/14 – Put  u Igralu sa površinom od 166 čhv., 
-kčbr. 462/24 – Put  u Igralu sa površinom od 106 čhv., 
-kčbr. 462/25 – Put  u Igralu sa površinom od 21 čhv., 
-kčbr. 474/8 – Put  u Kućištu  sa površinom od 28 čhv., 
-kčbr. 495/2 – Put  u Ribnjači  sa površinom od 170 čhv., 
-kčbr. 507/6 – Put  u Ribnjači  sa površinom od 136 čhv., 
-kčbr. 513/11 – Put  u Četkovcu  sa površinom od 631 čhv., 
-kčbr. 513/16 – Put  u Četkovcu  sa površinom od 42 čhv., 
-kčbr. 513/20 – Put  u Četkovcu  sa površinom od 739 čhv., 
-kčbr. 513/62 – Put  u Četkovcu  sa površinom od 230 čhv., 
-kčbr. 513/72 – Put  u Četkovcu  sa površinom od 44 čhv., 
-kčbr. 513/80 – Put  u Četkovcu  sa površinom od 62 čhv., 
-kčbr. 513/87 – Put  u Četkovcu  sa površinom od 40 čhv., 
-kčbr. 513/96 – Put  u Četkovcu  sa površinom od 98 čhv., 
-kčbr. 513/97 – Put  u Četkovcu  sa površinom od 57 čhv., 
-kčbr. 513/101 – Put  u Četkovcu  sa površinom od  30 čhv., 
-kčbr. 518/3 – Put  u Četkovcu  sa površinom od 3 čhv., 
-kčbr. 518/11 – Put  u Četkovcu  sa površinom od 74 čhv., 
-kčbr. 538 – Put  poljski u Plećanima  sa površinom od 85 čhv., 
-kčbr. 539 – Put  poljski u Plećanima  sa površinom od 1.582 čhv., 
-kčbr. 540 – Put  poljski u Plećanima  sa površinom od 188 čhv., 
-kčbr. 541 – Put  poljski u Plećanima  sa površinom od 262 čhv., 
-kčbr. 544/1 – Put  Selo  sa površinom od 100 čhv., 
-kčbr. 546 – Put  u Selu  sa površinom od  1 kj. i 25 čhv., 
-kčbr. 549 – Put  poljski u Korenicama  sa površinom od 770 čhv., 
-kčbr. 550 – Put  poljski u Babinim lukama sa površinom od 996 čhv., 
-kčbr. 551 – Put  poljski u Krajnjačama sa površinom od 3 kj. i 335 čhv., 
-kčbr. 552 – Put  poljski u Šabića dolu  sa površinom od 248 čhv.,
-kčbr. 553 – Put  poljski u Šabića dolu  sa površinom od 418 čhv., 
-kčbr. 554 – Put  poljski u Jezeru  sa površinom od 84 čhv., 
-kčbr. 556 – Put  poljski u Jezeru  sa površinom od 55 čhv., 
-kčbr. 557 – Put  poljski u Jezeru  sa površinom od 399 čhv., 
-kčbr. 558 – Put  poljski u Jezeru  sa površinom od 262 čhv., 
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-kčbr. 559 – Put  poljski u Jezeru  sa površinom od 268 čhv., 
-kčbr. 561 – Put  u Oskorušnjaku sa površinom od 515 čhv., 
-kčbr. 562 – Put  u Oskorušnjaku sa površinom od 69 čhv., 
-kčbr. 563 – Put  poljski u Ružicama sa površinom od 63 čhv., 
-kčbr. 564 – Put  poljski u Ružicama sa površinom od 308 čhv., 
-kčbr. 565 – Put  poljski u Jezeru  sa površinom od 237 čhv., 
-kčbr. 566 – Put  poljski u Srednjem selu  sa površinom od 364 čhv., 
-kčbr. 567 – Put  poljski u Srednjem selu  sa površinom od 1 kj. i 63 čhv., 
-kčbr. 568 – Put  poljski u Ribnjači  sa površinom od 501 čhv., 
-kčbr. 570 – Put  poljski u Igralu  sa površinom od 1.100 čhv., 
-kčbr. 571 – Put  poljski u Kučištu  sa površinom od  468 čhv., 
-kčbr. 572 – Put  poljski u Kućištu  sa površinom od 783 čhv., 
-kčbr. 573 – Put  poljski u Četkovcu  sa površinom od 1.396 čhv., 
-kčbr. 574 – Put  poljski u Četkovcu  sa površinom od 531 čhv., 
-kčbr. 577 – Put  u Selu    sa površinom od 174 čhv..

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/15
URBROJ: 2178/03-02-16-1
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2016.  godine,   donijelo je   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,
 kao  javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivog vlasništvo  općine Bbrodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 385, k.o. Lovčić, a koje se sastoje iz: 

-kčbr. 597 – Put  sa površinom od 768 čhv., 
-kčbr. 599 – Put  sa površinom od 1.203 čhv., 

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. ulošak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.     

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/15
URBROJ: 2178/03-02-16-2
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2016. godine,   donijelo je   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Javnog dobra, koje 
čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 1, k.o. Odvorci, a koje se sastoje iz: 

-kčbr. 5283/4 – Put  Dol sa površinom od 1.176 čhv., 
-kčbr. 5563/34 – Put  Dol sa površinom od 120 čhv., 
-kčbr. 5563/38 – Put  Dol sa površinom od 84 čhv., 
-kčbr. 5563/59 – Put  Dol sa površinom od 512 čhv., 
-kčbr. 5616/3 – Put  Gaić sa površinom od 408 čhv., 
-kčbr. 5618/2 – Put  Gaić sa površinom od 255 čhv., 
-kčbr. 5715 – Put  Pimakovac sa površinom od 266 čhv., 
-kčbr. 5741/2 – Put  Barzje sa površinom od 138 čhv., 
-kčbr. 5752/2 – Put  Barzje sa površinom od  280 čhv., 
-kčbr. 5753/3 – Put  Barzje sa površinom od 68 čhv., 
-kčbr. 5754/2 – Put  Barzje sa površinom od 18 čhv., 
-kčbr. 5866/2 – Put  u Brdu sa površinom od 312 čhv., 
-kčbr. 5866/4 – Put  Brdo sa površinom od 356 čhv., 
-kčbr. 5876 – Pašnjak u Barama  sa površinom od 385 čhv., 
-kčbr. 5965/3 – Put  Ribnjak  sa površinom od 103 čhv., 
-kčbr. 6232/1 – Put  Putovi  sa površinom od 119 čhv., 
-kčbr. 6232/3 – Put  Putovi  sa površinom od 51 čhv., 
-kčbr. 6232/4 – Put  Putovi  sa površinom od 42 čhv., 
-kčbr. 6234/1 – Put  Putovi  sa površinom od 1.248 čhv., 
-kčbr. 6237/1 – Put  u Krajačićima sa površinom od 882 čhv

2
-kčbr. 6237/3 – Put  u Krajačićima  sa površinom od 46 m ,
-kčbr. 6258 – Put  Putovi  sa površinom od 678 čhv., 
-kčbr. 6259 – Put  Putovi  sa površinom od 724 čhv., 
-kčbr. 6260 – Put  Putovi  sa površinom od 109 čhv., 
-kčbr. 6261 – Put  poljski u Gajiću  sa površinom od  92 čhv., 
-kčbr. 6263 – Put  poljski u Bratkovici  sa površinom od 22 čhv., 
-kčbr. 6264 – Put  Putovi  sa površinom od 515 čhv., 
-kčbr. 6265 – Put  Putovi  sa površinom od 1 kj. i 1.120 čhv., 
-kčbr. 6266/1 – Put  u Krajačićima  sa površinom od 670 čhv., 
-kčbr. 6266/4 – Put  u Krajačićima  sa površinom od 57 čhv., 
-kčbr. 6266/6 – Put  u Krajačićima  sa površinom od 300 čhv., 
-kčbr. 6266/7 – Put  u Krajačićima  sa površinom od 89 čhv., 
-kčbr. 6267 – Put  poljski u Krajačićima  sa površinom od  263 čhv., 
-kčbr. 6268 – Put  Putovi  sa površinom od 342 čhv., 
-kčbr. 6269 – Put  poljski u Brdu  sa površinom od 85 čhv., 

2-kčbr. 6270 – Put  Putovi  sa površinom od 591 m ,
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-kčbr. 6271 – Put  poljski u Slatinama  sa površinom od 125 čhv., 
-kčbr. 6426 – Put  sa površinom od 278 čhv., 
-kčbr. 6427 – Put  sa površinom od 1.528 čhv., 
-kčbr. 6428 – Put  sa površinom od 1.294 čhv.

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. uložak, k.o. Brodski Stupnik, uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/16
URBROJ: 2178/03-02-16-1
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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50.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2016.  godine,   donijelo je   

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 2306, k.o. Odvorci, a koje se sastoje iz: 

-kčbr. 6352 – Put  u Cerju  sa površinom od 6 kj. i 1.196 čhv. 

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. uložak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste. 

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/16
URBROJ: 2178/03-02-16-2
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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51.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. 

Statuta  općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09. i 3/13.), Općinsko 

vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 7. lipnja 2016.  godine, donijelo je 

ODLUKU

o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  javnog dobra u općoj 
uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, nekretnine u vlasništvu Republike 
Hrvatske, koje čine nerazvrstane ceste, upisane u : 
-z.k. uložak broj 2562, k.o. Odvorci, a koje se sastoje iz: 

-kčbr. 5745/2 – Put  Barzje  sa površinom od 34 čhv.

Članak  2.

Za realizaciju ove Odluke  zadužuje se načelnik općine Brodski Stupnik, Petar Lovinčić.

Članak  3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne 
dokumentacije,  izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. uložak, k.o. Brodski Stupnik,  uz 
istovremenu uknjižbu nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj 
uporabi – nerazvrstane ceste.

Članak 4.

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/16
URBROJ: 2178/03-02-16-3
Brodski Stupnik,  7. lipnja  2016. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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52.

 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 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 16. 
sjednici održanoj 7. lipnja  2016. godine, donijelo je 

O D L U K U

o dodjeli jednokratne novčane pomoći

Članak 1.

Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u 
položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli utjecati te radi toga nisu u 
mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, 
elementarne nepogode, nabavka osnovnih predmeta u kućanstvu, neophodne odjeće, obuće, plaćanje računa el. 
energije, vode i drugih troškova. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova 
rodbina, ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora te 
ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti i ako je za života sklopio neki od nasljedno-pravnih 
ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o darovanju).

Članak 2.

U postupku priznavanja jednokratne novčane pomoći korisnik je dužan pribaviti dokaz o opravdanosti 
potrebe radi koje podnosi zahtjev.

Članak 3.

O visini jednokratne pomoći odlučuje zaključkom načelnik, a najviše do 10.000,00 kuna godišnje po 
korisniku (samcu ili obitelji).

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da se djelomično 
ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Članak 4.

Obvezuje se općinski načelnik jednom godišnje podnijeti izvješće Općinskom vijeću o korisnicima i 
visini jednokratne pomoći za prošlu proračunsku godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 550-01/16-01/27
URBROJ: 2178/03-02-16-1
Brodski Stupnik,  07. lipanj  2016. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.

53.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
8/09 i 3/13) i članka 29. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu općine Brodski Stupnik 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 10/11), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 
svojoj 16. sjednici održanoj 7. lipnja 2016. godine, donosi

ODLUKU

 o  zasnivanju prava služnosti na k.č. broj 30 k.o. Brodski Stupnik 
– Društveni dom za smještaj elektroničke komunikacijske

 infrastrukture i povezane opreme
    

I.

Tvrtki Hrvatski Telekom d.d. Roberta Mihanovića Frangeša 9, Zagreb OIB:81793146560 odobrava se 
zasnivanje prava služnosti na k.č. broj  30 u naravi Društveni dom i dvorište u ul. Stjepana Radića  površine 
4136m², upisanoj u z.k.ul.1333 k.o. Brodski Stupnik, a u svrhu smještaja elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i povezane opreme u površini od 12 m² u prizemlju doma.

II.

 Služnost se odobrava uz plaćanje mjesečne naknade u iznosu od 20,00 kuna/m²  (slovima: dvadeset 
kuna/ m²)  na rok od 10 godina.
 Hrvatski telekom d.d. se obvezuje izvršiti uplatu jednokratne naknade za korištenje nekretnine za 
prošlo razdoblje korištenja do dana zaključivanja Ugovora o pravu služnosti u iznosu od 8.880,00 kuna u roku 
od 30 dana od dana ispostave računa.  

III.

O zasnivanju prava služnosti sukladno odredbama ove Odluke zaključit će se Ugovor o zasnivanju 
prava služnosti.
 Za potpisivanje Ugovora o pravu služnosti ovlašćuje se općinski načelnik općine Brodski Stupnik.
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IV.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/05
URBROJ:2178/03-01-16-2
Brodski Stupnik, 07. lipanj 2016. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.

54.

 Na temelju članka 8. Zakona o naseljima («N.N.» broj 54/88) i članka 30. Statuta općine Brodski 
Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 08/09 i 03/13) i članak 30. Statuta općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik na svojoj 16. sjednici održanoj 7. lipanja 2016. godine, donosi 

ODLUKU

o imenovanju ulice na području općine Brodski Stupnik   

I.

Za područje općine Brodski Stupnik u naselju Brodskom Stupnik  (gospodarska zona) imenuje se ulica: 

1. Ulica u naselju Brodski Stupnik koja nalazi na k.č.broj 1992 k.o. Stari Slatinik čiji početak ide od 
Posavske ulice  k.č.broj 3008/1 k.o. Brodski Stupnik i širi se prema istoku do k.č.broj 1993/1 k.o. Stari 
Slatinik određuje se naziv ulice:Mrsunjska ulica.

II.

 Pločice s imenima ulica, pribavit će i organizirati postavljanje Upravni odjel općine.

III.

 Naziv ulice iz točke I. ove Odluke izvršit će Državna geodetska uprava u skladu sa Zakonom o 
naseljima.
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IV.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI  STUPNIK

Klasa: 015-08/16-01/01
Urbroj:2178/03-02-16-2
Brodski Stupnik, 7. lipnja 2016. godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

55.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici održanoj 7. lipnja 2016. 
godine, donijelo je 

O D L U K U 

o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) izrada projektne dokumentacije za izgradnju i 
rekonstrukciju nerazvrstanih cesta  na području 

općine Brodski Stupnik 

I.

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik prihvaća investiciju (kapitalnog projekta) izradu projektne 
dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području općine Brodski Stupnik za slijedeće 
katastarske čestice:
a). Izradu glavnog projekta za građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne 
     namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja kolnika i prateće 
     infrastrukture za slijedeće katastarske čestice:
     k.o. Stari Slatinik:
     1654/2 -  k.o. Stari Slatinik – Ulica Zdravka Klašnje                         
     785      -  k.o. Stari Slatinik – Ulica Svetog Josipa                                
     967      -  k.o. Stari Slatinik  - Ulica kralja Zvonimira                             
     1992    -  k.o. Stari Slatinik  - Mrsunjska ulica             
     k.o. Brodski Stupnik:
     2919    -  k.o. Brodski Stupnik  – Ulica bana Jelačića                         

b). Izradu projektne dokumentacije i provedbu postupka evidentiranja dijela 
     nerazvrstane ceste za katastarsku česticu:
     1654/2 -  k.o. Brodski Stupnik – Vinogradska ulica
                         

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 12Strana: 1892



II. 

Sredstva za realizaciju projekata iz Točke I. osigurat će se iz Programa ruralnog razvoja i Općinskog 
proračuna kroz više godina. 

III.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 360-01/15-01/14
URBROJ: 2178/03-02-16-45
Brodski Stupnik, 07. lipanj 2016.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

56.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 16. sjednici održanoj 07. lipnja 2016. godine, 
donijelo je 

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje 

općine Brodski Stupnik

Članak 1.

               Stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje općine  Brodski 
Stupnik (KLASA:511-11/16-01/09, URBROJ:2178/03-02-13-1, od 12. kolovoza 2013. godine).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 511-11/16-01/03
URBROJ: 2178/03-02-16-4
Brodski Stupnik,  7. lipanj  2016. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.

57.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 16. sjednici održanoj 07. lipnja 2016. 
godine, donosi

ODLUKU

o preuzimanju nominalnog poslovnog udjela u 
trgovačkom društvu LOCORUM  d.o.o. 

Članak 1.

Općina Brodski Stupnik preuzima nominalni poslovni udjel u trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. 
Brodski Stupnik uz nadoknadu u novcu i to u iznosu od 20.000,00 kuna. 

Članak 2.

Općina Brodski Stupnik će izvršiti uplatu preuzetog udjela u iznosu od 20.000,00 kuna u roku od 8 dana 
od dana stupanja na snagu ove Odluke na račun osnivača poduzeća LAG „POSAVINA“ Brodski Stupnik broj 
IBAN: HR47 2500 0091 1013 7785 7 kod Hypo Alpe-Adria-Bank, podružnica Slavonski Brod, 
OIB:46497463470, Registarski broj:12001328, uz naznaku “uplata iznosa nominalnog poslovnog udjela općine 
Brodski Stupnik. 

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik općine Brodski Stupnik na provedbi svih pravnih radnji o prijenosu trgovačkog 
društva u vlasništvo općine Brodski Stupnik. 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 402-01/16-01/ 71
URBROJ:2178/03-02-16-2 
Brodski Stupnik,  7. lipanj 2016.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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OPĆINA  GARČIN

79.

 Na temelju članka 10. stavka 1. 3., 4. i 5. 
Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08., 
96/08. i 116/08., 76/09.- OUSRH, i 114/11. ) i 
članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 09/09 i 
5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na 21. 
sjednici održanoj 10. 3. 2016. godine donijelo je

ODLUKU

 o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo 
izvan prodavaonica na području općine Garčin 

Članak 1.

 Mijenja se članak 24. Odluke o trgovini na 
malo izvan prodavaonica na području općine 
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije, broj 2/12) koji sada glasi:

 „ P o d  p r o d a j o m  p u t e m  p o k r e t n i h 
prodavaonica smatra se prodaja mješovite robe i 
drugih proizvoda iz posebno prilagođenih vozila, a u 
skladu s odredbama posebnih propisa.
 Pokretna prodaja dozvoljena je na javno-
prometnim površinama prema prostornim 
mogućnostima, uvjetima sigurnosti prometa, 
temeljem rješenja nadležnog tijela, a Jedinstveni 
upravni odjel zadržava pravo ocjene svakog 
konkretnog zahtjeva.

 Pokretnu prodaju na području općine mogu 
obavljati pravne i fizičke osobe te OPG-i koji su 
registrirani za obavljanje djelatnosti trgovine, i to 
isključivo na javnoj površini pogodnoj za 
zaustavljanje vozila.
 Pokretna prodaja može se obavljati svim 
danima u tjednu u vremenu od 6:00 do 19:00 sati.“

Članak 2.

 Iza članka 24. Odluke dodaje se novi članak 
24.a koji glasi:

 „Svako zadržavanje vozila kojim se obavlja 
prodaja dulje od 15 minuta na jednom mjestu ne 
predstavlja pokretnu prodaju te ista nije dozvoljena.
 Kretanje i zaustavljanje vozila za pokretnu 
prodaju mora se odvijati tako da ne ometa promet na 
javno – prometnim površinama, ne ugrožava 
sigurnost kupaca, prolaznika i drugih sudionika u 
prometu.
 Pokretna prodaja nije dozvoljena na 
cestama na kojima nije moguće zaustaviti vozilo bez 
opasnosti za sigurnost prometa i kupaca i drugih 
sudionika u prometu, raskrižjima, željezničko-
cestovnim prijelazima, prilazima i priključcima na 
javnu cestu, biciklističkim stazama, na mjestima 
gdje se zaustavljanjem vozila zaklanja preglednost 
prometnih znakova i smjerokaza kao i na zelenim 
površinama, parkovima i dječjim igralištima.
 Pokretna prodaja ne može se obavljati na 
udaljenosti manjoj od 300 m od mjesta čvrstog  
trgovačkog objekta.“
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Članak 3.

 Mijenja se članak 25. Odluke koji sada 
glasi:

 „Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se 
dozvoljava pokretna prodaja robe na javno – 
prometnim površinama, podnosi se Jedinstvenom 
upravnom odjelu i mora sadržavati:

- naziv, odnosno ime i prezime, adresu te OIB 
pravne ili fizičke osobe, obrta ili OPG-a 
registriranog za obavljanje djelatnosti 
trgovine,

- registarsku oznaku vozila ili više njih iz 
kojih će se vršiti prodaja,

- vrstu robe koju će prodavati,
- područje općine na kojem će se vršiti 

pokretna prodaja,
- vrijeme u kojem će se vršiti pokretna 

prodaja,
- točan popis lokacija i vrijeme zaustavljanja 

vozila za prodaju,
- te priložiti ispravu nadležnog tijela kojom 

dokazuje da je registriran za obavljanje 
djelatnosti trgovine.

 Po zahtjevu iz stavka 1. ovog članka 
Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje za prodaju 
robe na javno – prometnim površinama općine koje 
sadrži osobito slijedeće:

- naziv, odnosno ime i prezime, adresu te OIB 
pravne ili fizičke osobe, obrta ili OPG-a 
registriranog za obavljanje djelatnosti 
trgovine,

- registarsku oznaku vozila ili više njih iz 
kojih će se vršiti prodaja,

- vrstu robe koju će prodavati,
- vrijeme u kojem će se vršiti pokretna 

prodaja,
- točan popis lokacija i vrijeme zaustavljanja 

vozila za prodaju.

  Rješenjem iz stavka 2. ovog članka ujedno 
se određuje visina naknade za pokretnu prodaju robe 
te način plaćanja.
 Rješenje mora biti u vozilu cijelo vrijeme 
obavljanja prodaje te se isto mora pokazati na 
zahtjev ovlaštenih osoba općine.“

Članak 4.

 Iza članka 25. Odluke dodaje se novi članak 
25.a koji glasi:

 „Zahtjev za izdavanje rješenje će se odbiti 
ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih 
dugovanja prema općini po bilo kojoj osnovi.“

Članak 5.

 Ostale odredbe Odluke o trgovini na malo 
izvan prodavaonica na području općine Garčin 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, broj 
2/12) ostaju iste.
 Stupanjem na snagu ove Odluke Odluka o 
izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo izvan 
prodavaonica na području općine Garčin („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 7/12) 
prestaje važiti.

Članak 6.

Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na 
snagu danom donošenja, a bit će objavljena u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GARČIN

KLASA: 021-01/16-01/27
URBROJ: 2178/06-01-16-02
Garčin, 10. ožujka 2016.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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80.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 

Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“, broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće 

općine Garčin na 22. sjednici održanoj dana 31. 

svibnja 2016. donosi

ZAKLJUČAK

 o usvajanju Izvješća o stanju sigurnosti na 
području općine Garčin u 2015. godini

I.

 Općinsko vijeće donosi Zaključak o 
usvajanju Izvješća o stanju sigurnosti na području 
općine Garčin u 2015. godini, Broj: 511-11-05-2/4-
1128/3-2016 od ožujka 2016. godine, koje je 
dostavila PU Brodsko-posavska Policijska postaja 
Slavonski Brod.

II.
 
 Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i 
čini njegov sastavni dio. 
 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GARČIN

KLASA: 021-01/16-01/33
URBROJ: 2178/06-01-16-2
Garčin, 31. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

81.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na 
22. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. donosi

ZAKLJUČAK

 o usvajanju Izvješća o provedbi plana 
gospodarenja otpadom na području općine 

Garčin u 2015. godini

I.

 Općinsko vijeće donosi Zaključak o 
usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom na području općine Garčin u 2015. godini 
koje je podnio Jedinstveni upravni odjel općine 
Garčin.

II.
 
 Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i 
čini njegov sastavni dio. 

 
III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GARČIN

KLASA: 021-01/16-01/34
URBROJ: 2178/06-01-16-2
Garčin, 31. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.
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82.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Garčin   („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine 
Garčin, na svojoj 22. sjednici održanoj dana 31. 
svibnja 2016. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE

o  izgradnji  Poduzetničke  zone

Članak 1.

 Članak 1. Odluke o izgradnji poduzetničke 
zone („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“, broj 2/13) mijenja se i glasi:
 „ U s k l a d u  s  p r o s t o r n o - p l a n s k o m 
dokumentacijom općine Garčin, Programom 
izgradnje poduzetničke zone u Općini Garčin i 
Strateškim planom razvoja općine Garčin 2015. - 
2018. godina, pristupa se izgradnji poduzetničke 
zone na lokaciji katastarskih općina Trnjani i 
Klokočevik.
 U katastarskoj općini Trnjani lokaciju zone 
predstavlja k. č. br. 990 koja je uknjižena u 
vlasništvo Republike Hrvatske.
 U katastarskoj općini Klokočevik lokaciju 
predstavlja k. č. br. 1642 upisana u posjedovni list 
br. 1207, a kojoj odgovaraju nekretnine uknjižene u 
vlasništvo Republike Hrvatske, upisane u ZK 
uložak broj 2054 k. o. Klokočevik, a koja se sastoji 
od k. č.: 140/2, 155, 195/2, 240/1, 289/2, 306/2, 
312/1, 312/2, 340/1.
 Navedene katastarske čestice u k. o. 
Trnjani i k. o. Klokočevik čine proizvodno 
tehnološku cjelinu, a prema Prostornom planu 
uređenja općine Garčin predviđene su za 
gospodarsku namjenu.“

Članak 2.

 Ova Izmjena i dopuna Odluke stupa na 
snagu danom donošenja, a bit će objavljena u  
„Službenom vjesniku  Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

                       

KLASA: 021-01/16-01/36
URBROJ: 2178/06-1-16-1
Garčin, 31. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković,v.r.

83.

 Na temelju članka 32. Statuta općine 
Garčin, Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 
22. sjednici održanoj 31. svibnja 2016. donijelo je 

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE

o stambenom zbrinjavanju i komunalnom 
opremanju građevnog zemljišta 

za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i 
članove njihovih obitelji

Članak 1.

 Stavak 2. članka 5. Odluke o stambenom 
z b r i n j a v a n j u  i  k o m u n a l n o m  o p r e m a n j u 
građevinskog zemljišta za hrvatske branitelje iz 
Domovinskog rata i članove njihovih obitelji 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj 21/14) mijenja se i glasi:

 „Priključenje na vodovodnu mrežu 
stambenih objekata u vlasništvu osoba iz članka 1. 
Odluke Općina će sufinancirati u iznosu do 2.500,00 
kn.“

Članak 2.

 Ostale odredbe Odluke o stambenom 
z b r i n j a v a n j u  i  k o m u n a l n o m  o p r e m a n j u 
građevinskog zemljišta za hrvatske branitelje iz 
Domovinskog rata i članove njihovih obitelji 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj 21/14) se ne mijenjaju.

Članak 3.

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

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/16-01/37
URBROJ:2178/06-16-01-1
Garčin, 31. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

84.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 
(„Službeni vjesnik Brodsko–posavske županije“, br. 
9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na 
svojoj 22. sjednici održanoj 31. svibnja 2016. godine 
donosi 

IZMJENU I DOPUNU  ODLUKE

o dodjeli jednokratne novčane pomoći
roditeljima novorođenog djeteta

1.

 U članku 1. stavku 2. Odluke o dodjeli 
jednokratne novčane pomoći  rodi te l j ima 
novorođenog djeteta („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj 1/15) riječi „jedan od 
roditelja mora“ mijenjaju se riječima „oba roditelja 
moraju“. 

2.

 Osta l e  od redbe  Od luke  o  dod je l i 
jednokratne novčane pomoći  rodi te l j ima 
novorođenog djeteta („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“, broj 1/15) ostaju na snazi.

3.

 Ova Odluka stupa na osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Brodsko–posavske 
županije“.

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/16-01/38
URBROJ: 2178/06-01-16-01
Garčin, 31. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

85.

 Na osnovu članka 103.  Zakona o cestama 
(N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 32. 
Statuta  općine Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije broj 9/09.), Općinsko vijeće 
općine Garčin, na svojoj 22. sjednici održanoj dana 
31. svibnja  2016.  godine,  donijelo je   

ODLUKU

o  ukidanju  statusa  javnog dobra  u  općoj  
uporabi,  nerazvrstane ceste - neotuđivog 

vlasništvo općine Garčin

Članak 1.

 Ukida se status nekretnine javnog dobra u 
općoj uporabi – nerazvrstane ceste, uknjižene u 
neotuđivo vlasništvo općine Garčin, koja je upisana 
u z.k. uložak broj 1173, k.o. Garčin, a koje se 
sastoje iz: 
              -kčbr. 125 – Put  u Selu sa površinom 
od 560 čhv.,

Članak  2.

 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Slavonski Brod, će temeljem ove Odluke, otpisati 
navedenu nekretninu u novi zemljišno-knjižni 
uložak, iste katastarske općine, i uknjižiti ju u 
vlasništvo općine Garčin. 
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Članak 3.

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

O b r a z l o ž e n j e :

 Provjerom na licu mjesta, utvrđeno je da  
kčbr. 125, k.o. Garčin, više nema status javnog dobra 
u općoj uporabi, pošto je na uličnom dijelu navedene 
nekretnine pedesetih godina prošlog stoljeća  
izgrađena višestambena  građevina, koja još uvijek 
egzistira,  a na ostatku navedene nekretnine se nalazi 
nogometno igralište. 

 Sukladno navedenom, Općinsko vijeće 
općine Garčin je donijelo ovu Odluku o ukidanju 
statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane 
ceste, uknjižene kao neotuđivo vlasništvo općine 
Garčin, te o uknjižbi iste u vlasništvo općine Garčin, 
kao nadležne jedinice lokalne samouprave.        

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GARČIN

Klasa: 021-01/16-01/39
Urbroj: 2178/06-16-01-1
Garčin,  31. svibnja  2016. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA:

Mato Jerković, v.r. 

86.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na   
22. sjednici održanoj dana  31. svibnja 2016. donosi

ODLUKU

raskidu privremenog kupoprodajnog ugovora 

I.

 Raskida se Privremeni kupoprodajni ugovor 

zaključen dana 23. siječnja 2014. godine u 
Slavonskom Brodu između općine Garčin i R.G.F. 
Exclusive furniture j. d. o. o. iz Slavonskog Broda, 
Kerdeni 58, u predmetu kupoprodaje građevinske 
čestice „4“ u Poslovnoj zoni Zadubravlje površine 

2
3436 m . 

II.

 Privremeni kupoprodajni ugovor se raskida 
u skladu s člankom 2. stavkom 2. i člankom 3. 
stavcima 2. i 3. ugovora. 

III.

 Zadužuje  se  općinski  nače ln ik  za 
provođenje ove Odluke.

IV.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GARČIN

KLASA: 021-01/16-01/40
URBROJ: 2178/06-01-16-1
Garčin, 31. svibnja 2016.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.

87.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 
09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na 22. 
sjednici održanoj 31. svibnja 2016. donijelo je

O D L U K U

o raspisivanju javnog prikupljanja ponuda za 
prodaju građevinskog  zemljišta u Poslovnoj 

zoni Zadubravlje
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I.

 Općinsko vijeće donijelo je Odluku o 
raspisivanju javnog prikupljanja ponuda za prodaju 
građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni 
Zadubravlje - građevinska čestica br. 4, površina 

2
čestice 3.436 m², početna cijena 20 kn/m .

III.

 Z a  p r o v o đ e n j e  p o s t u p k a  p r o d a j e 
građevinskog zemljišta zadužuje se općinski 
načelnik.

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

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/16-01/41
URBROJ: 2178/06-01-16-1
Garčin, 31. svibnja 2016. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mato Jerković, v.r.
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

22.

 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 
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inženjera u graditeljstvu

8. Rješenje o imenovanju odgovornog 
voditelja Nacrta prijedloga dokumenta 
prostornog uređenja

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.
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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.

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:

 
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  

 

1: 5.000  

 

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.

23.

 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 

g r a d n j e  o b j e k a t a  i  u r e đ a j a  k o m u n a l n e  

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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24.

 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.

25.

 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 č l a n k u  2 .  p o d n a s l o v u  I V.  b r o j 
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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26.

 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”.

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.

27.

 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:

PRAVILNIK

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 
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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,

· podršku institucionalnom 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.

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 nasi l ja  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, 
soc i ja ln im us lugama i  humani ta rno j 
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 zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, 
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.
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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 
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 
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· 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.
(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 
operativne kapacitete za provedbu 
programa/ projekta/ manifestacije
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· 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 rada i aktivno 
sudjelovanje 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.

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/ i l i 
zemljopisnog područja za koje se financijska 
sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina 
organizacija operativno sposobna za rad na 
području djelovanja i/ili 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 
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· 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 
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  op i sa  p rograma/ 
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 
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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.
(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 rog rama /  p ro j ek t a /man i f e s t ac 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 
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 
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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  j avn ih  i zvora  za  p rogram/ 
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 
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.
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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 
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  naveden i  u  ukupnom 
predviđenom proračunu programa/ 
projekta/manifestacije

· nužni su za provođenje programa/ projekta/ 
manifestacije koji je predmetom dodjele 
financijskih sredstava,

· mogu biti identificirani i provjereni te su 
računovodstveno evident i rani  kod 
korisnika financiranja prema važećim 
propisima o računovodstvu neprofitnih 
organizacija,

· trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 12 Strana: 1917



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 
f inanci ra ju  iz  s reds tava  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 
koj i  su nastal i  pr i je  raspis ivanja  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 
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.
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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.

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. 
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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  izv ješ ta ja  o 
procjenama;

· dokaze o obvezama poput ugovora i drugih 
obvezujućih dokumenata;

· dokaze o isporučenim uslugama, poput 
odobrenih izvještaja, narudžbenica, pri-
jevoznih karata (uključujući aerodromske 
potvrde), dokaze o sudjelovanju na 
seminarima, 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,

· 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 
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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.

Članak 58.

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

OPĆINA GORNJA VRBA
OPĆINSKO VIJEĆE

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.

28.

 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: 

ODLUKU

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. 
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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. 

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, 
* naziv katastarske općine gdje se 

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, 
*  površ inu  ka tas ta r ske  čes t i ce  i z 

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.
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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. 

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 
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nerazvrsta-
nim 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.

29.

 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 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.
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III.

 Ova Zaključak će se objaviti u «Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije».

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.

30.

 Na temelju članka 20.  Zakona o javnoj 
nabavi (Narodne novine» br. 90/11, 83/13 i 
143/13) i članka  40. Statuta općine Gornja Vrba 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
br. 09/09, 09/11 i 3/13“) općinski načelnik donio 
je:

I  IZMJENU I DOPUNU

Plana nabave općine Gornja Vrba 
za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom vrše I Izmjene i dopune 
Plana nabave općina Gornja Vrba za 2016. 
godinu, KLASA:400-01/16-01/1; URBROJ: 
2178/28-01-16-1 od 12.01.2016.godine a iz 
razloga usklađenja sa Odlukom o izmjeni i 
dopuni Proračuna općine Gornja Vrba a u 
skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 2.

 U Planu  nabave općine Gornja Vrba za 
2016. godinu, mijenja se članak 2:   
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Članak 3.

 Ostale odredbe Plana nabave za 2016. ostaju neizmjenjene.

Članak 4.

 Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se  u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“ i na internetskim stranicama  općine Gornja Vrba www.gornja-vrba.hr.        

KLASA:  400-01/16-01/1
URBROJ: 2178/28-01-16-2
Gornja Vrba, 16. 06. 2016. godine

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

31.

 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12), 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 dana 07. lipnja 2016. godine, donijelo je: 

ODLUKU 

o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu 

OPĆI DIO 

I. 

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji obračun Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu. 

II. 

Godišnjim obračunom Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu utvrđeni su ostvareni prihodi u iznosu 
4.133.631,50 kn. 

III. 

Rashodi utvrđeni prema pozicijama Proračuna za 2015. godini izvršeni su u izvještajnom razdoblju u 
ukupnom iznosu 3.640.785,07 kn. 
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IV. 

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda daje višak prihoda: 
Ostvareni prihodi od 01.01. – 31.12. 2015. godine:  4.133.631,50 kn 
Izvršeni rashodi od 01.01. – 31.12. 2015. godine:  3.640.785,07 kn 
________________________________________________________________________ 
Višak prihoda :       492.846,43 kn 
Preneseni višak prihoda iz 2014. godine:   997.010,34 kn 
Višak prihoda 2015. godine:     492.846,43 kn 
________________________________________________________________________ 
Ukupno višak prihoda na dan 31.12.2015.   1.489.856,77 kn 

V. 

Općina se tijekom 2015. godine nije zaduživala. 

VI. 

Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-1856900007 (CREDO BANKA d.d.) na dan 01.01.2015. godine je 
684.488,28 kn. 
Stanje žiro-računa Proračuna broj 2491005-1856900007 (CREDO BANKA d.d.) na dan 31.12.2015. godine je 
684.488,28 kn. 
Stanje žiro-računa Proračuna broj HR61 23400091856900007 na dan 01.01.2015. godine je 542.308,78 kn. 
Stanje žiro-računa Proračuna broj HR6123400091856900007 na dan 31.12.2015. godine je 972.116,27 kn. 

VII. 

Stanje potraživanja na dan 31. 12. 2015. iznosi 2.485.169,59 kn a obuhvaćaju potraživanja za prihode poslovanja 
u iznosu 1.943.434,31 kn i potraživanja za prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 541.735,28 kn. 
Potraživanja za prihode poslovanja čine kako slijedi: 
- potraživanja za poreze – 695.624,12 kn 

- potraživanja za prihode od nefinancijske imovine – 597.396,63 kn 

- potraživanja za prihode po posebnim propisima – 650.413,56 kn, te 

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 541.735,28 kn čine potraživanja po ugovorima o 
prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 341.735,28 kn te potraživanja od prodaje građevinskog 
zemljišta uu vlasništvu Općine u iznosu od 200.000,00 kn. 

VIII. 

Na dan 31. 12. 2015. godine evidentirane su dospjele kratkoročne obveze u iznosu 236.150,00 kn, od čega se 
56.718,00 kn odnosi na nepodmirene rashode poslovanja, a 111.102,00 kn na nepodmirene dospjele rashode za 
nabavu nefinancijske imovine, a 68.330,00 kn se odnosi na kontinuirane rashode za prosinac i rashode za plaću te 
naknadu troškova zaposlenima.. 

IX. 

Općina Gornja Vrba tijekom 2015. godine nije davala zajmove i nema evidentirana dana jamstva. 
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X. 

U Proračunu za 2015. godinu nisu planirana sredstva za tekuću pričuvu. 

XI. 

Izvršenje bilančnog dijela prihoda i rashoda Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu daje se u Usporednom 
tabličnom pregledu planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Proračuna za 2015. godinu i 
čini sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu. 

XII. 

Posebni dio Godišnjeg obračuna u okviru bilance izvršenja Proračuna, sadrži rashode izvršene po 
organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. 

XIII. 

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Proračuna općine Gornja Vrba za 2015. godinu zajedno s Usporednim 
tabličnim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna za 2015. godinu bit 
će objavljena u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije». 

Klasa : 400-08/16-01/2
Urbroj: 2178/28-02-16-2
Gornja Vrba, 07. lipnja 2016. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Zdravko Jurić, v.r. 

1 2 3 4 5 6

IZVRŠENO 2014. IZVORNI PLAN 2015. IZVRŠENO 2015.
INDEKS 5/2

INDEKS 

5/3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 2.888.113,00 3.977.000,00 3.964.064,83 137,25 99,67

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 50.764,00 420.600,00 169.566,67 334,03 40,32

3 Rashodi poslovanja 2.318.875,00 2.718.625,00 2.287.933,25 98,67 84,16

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 274.478,00 1.510.475,00 1.352.851,82 492,88 89,56

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 345.524,00 168.500,00 492.846,43 142,64 292,49

0,00 0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 0,00 0,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 159.090,92 0,00 0,00 0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -159.090,92 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Vlastiti izvori - višak prihoda 810.577,00 0,00 997.010,34 123,00 0,00

997.010,08 168.500,00 1.489.856,77 149,43 884,19

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA 

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA  2015. GODINE                       

OPĆI DIO

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
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32.

 Na temelju članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 

(«Narodne novine» br. 114/10., 31/11. - ispravak) i članka 26. Statuta općine Gornja Vrba ("Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" br. 09/09, 09/11 i 03/13.), Općinsko vijeće općine Gornja Vrba na svojoj 16. 

sjednici održanoj 07. lipnja 2016. godine, donijelo je: 

ODLUKU 

o raspodjeli rezultata poslovanja općine Gornja Vrba na dan 31.12.2015. godine 

Članak 1. 

 Godišnjim obračunom proračuna općine Gornja Vrba na dan 31.12.2015. godine utvrđen je višak prihoda 
poslovanja u iznosu 1.489.856,77 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.614986,90 kn.. 
Viškom prihoda od poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine , a preostali višak u iznosu od 
997.010,34 kn bit će evidentiran i financijskom knjigovodstvu . 

Članak 2. 

 Dio viška prihoda u iznosu 312.522,06 kn koristit će se za pokriće manjka prihoda u 2016. godini. 

Članak 3. 

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

KLASA: 400-08/16-01/3 
URBROJ: 2178/28-02-16-1 
Gornja Vrba, 07. lipnja 2016. godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Zdravko Jurić 
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33.

 Na temelju članka 7.  i članka 39.   Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08) 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  16. sjednici  održanoj  07. lipnja 2016. godine, donijelo je:

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu

                                                           
I. OPĆI DIO

Članak 1.

        U  Proračunu općine Gornja Vrba za 2016. godinu («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
28/2015. ) članak 1. mijenja se i glasi:
„Proračun općine Gornja Vrba za 2016. godinu sastoji se od:

Članak 2.

        Prihodi i rashodi Proračuna po grupama utvrđeni u bilanci prihoda i rashoda za 2016. godinu mijenjaju se 
i dopunjuju u računu prihoda i rashoda kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI                                                                                                          8.339.000 ,00 
PRIHODI POSLOVANJA                                                                               8.239.000,00  
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                 100.000,00  
RASHODI                                                                                                         8.896.522,06 
RASHODI POSLOVANJA                                                                              3.996.522,06 
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                              4.900.000,00 
RAZLIKA – VIŠAK/MAN JAK                                                                         -557.522,06                  
     

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA  
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                                     0,00     
IZDACI ZA FI NANCIJSKU IMO VINU I OTPLATE ZAJMOVA                            0,00                                     
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE                                                                  0,00                  

 
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA  

(VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)  
VIŠAK PRIHODA PRENESENI                                                                                 0,00 
    
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE +  
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  PRETHODNIH GODINA                           557.522,06     
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1 2 3 4 5

PLAN ZA 2016.

POVEĆANJE + 

SMANJENJE - NOVI PLAN ZA 2016.
INDEKS 5/2

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 7.869.000,00 370.000,00 8.239.000,00 104,70

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 3.701.500,00 295.022,06 3.996.522,06 107,97

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.436.000,00 464.000,00 4.900.000,00 110,46

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -168.500,00 -389.022,06 -557.522,06 330,87

0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 0,00

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Vlastiti izvori - višak prihoda 168.500,00 389.022,06 557.522,06 330,87

0,00 0,00 0,00 0,00

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GORNJA VRBA ZA 2016. GODINU                    

OPĆI DIO

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
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II.  POSEBNI DIO

Članak 3.

       Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate 
zajmova povećavaju se odnosno umanjuju po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu 
Proračuna prema programima, aktivnostima i projektima kako slijedi:
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Članak 4.

        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine i bit će 
objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 400-08/16-01/4
URBROJ: 2178/28-02-16-1 
Gornja Vrba, 07. lipnja 2016. god.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Zdravko Jurić, v.r.
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OPĆINA  ORIOVAC

39.

 Na temelju članka 10.st.2. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 86/08 i 
61/11) i članka 47. Statuta općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
br. 10/09 i 07/13), načelnik općine Oriovac dana 
12. siječnja. 2016.godine donio je 

PLAN 

prijema u službu u općinu Oriovac

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u općinu Oriovac 
(dalje: Plan prijma) utvrđuje  se prijam službenika i 
namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel 
općine Oriovac (dalje: Upravni odjel) tijekom 
2016.godine.

Članak 2.

Plan prijma sadrži:
- stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta 

u Upravnom odjelu,
- potreban broj službenika i namještenika na 

neodređeno vrijeme za 2016.godinu,
- potreban broj vježbenika odgovarajuće 

stručne spreme za 20156.godinu.

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Upravnom odjelu, potreban broj službenika i 
namještenika na neodređeno radno vrijeme za 
2016 .godinu i  po t reban bro j  v ježbenika 
odgovarajuće stručne spreme za 2016.godinu 
utvrđuje se u Tabeli koja se nalazi u privitku i čini 
sastavni dio ovog Plana prijma.

Članak 4.

Ovaj Plan prijma stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKI  NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/5
Urbroj: 2178/10-03-16-1
Oriovac, 12.01.2016.godine.

NAČELNIK
Antun Pavetić, v.r.
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PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE ORIOVAC U 2016.GODINI.

Redn
i 
broj 

Sistematizira
na radna 
mjesta 

Stručna 
sprema 

Broj 
sistematiziran

ih radnih 
mjesta 

Stanje na dan 
12.01.2016.go

d. 

Potreban broj 
službenika/namješten

ika 

Potreban 
broj 

vježbeni
ka 

1. Pročelnica 
JUO 

SSS 1 1 0 0 

 
2. 

Voditelj 
odsjeka  za 
kom. 
gospodarstvo  

 
SSS 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

3. Voditeljica 
odsjeka za 
fin. i 
proračun 

 
SSS 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
4. 

 
Referent za 
finanacije i 
proračun 

 
SSS 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
5. 

 
Referent za 
društvene 
djelatnosti 

 
SSS 

 
1 
 

 
1 
 

 
0 

 
0 

 
6. 

 
Referent 
administrativ
ni tajnik 

 
SSS 

 
1 
 

 
1 
 

 
0 

 
0 

 
7. 

 
Komunalni 
djelatnik 

OŠ/niža 
str.spre

ma 
 

 
4 

 
3 

 
1 

 
0 

8. Spremačica OŠ/niža 
str.spre

ma 
 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 
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40.

 Na temelju članka 17. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(Narodne novine 114/2010) i članka 32. I članka 
47. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ 10/09), načelnik 
općine Oriovac dana  11.siječnja 2016.godine 
donosi

O D L U K U

o prihvaćanju i provođenju  Izvješća 
Povjerenstva za popis imovine

i obveza općine Oriovac

I

 Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za popis 
imovine i obveza općine Oriovac.

II

 Rashodovanje i likvidacija dugotrajne 
nefinancijske imovine te otpis potraživanja izvršit 
će se sukladno prijedlogu danom u izvješću iz točke 
I ove Odluke.

III

 Evidentiranje utvrđenog manjka sitnog 
inventara, te isknjižavanje istog iz upotrebe izvršit 
će se  redovitim otpisom iz točke i ove Odluke.

IV

 Za provedbu ove odluke zadužuje se Služba 
za financije sa datumom 31.prosinca 2015.godine.

V

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/4
Urbroj: 2178/10-04-16-1
Oriovac, 11.siječnja 2016.godine.

NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

Antun Pavetić, v.r.

41.

 Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 32. 
Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko – 
posavske županije, broj  10/09 i 7/13), a sukladno 
odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine, 
broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i 
računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne 
novine, broj 121/14) – u daljnjem tekstu Zakon i 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge 
(Narodne novine, broj 26/15) – u daljnjem tekstu: 
Uredba, općinski načelnik općine Oriovac dana  
18.siječnja  2016. donosi

PRAVILNIK

o financiranju aktivnosti, projekata i/ili 
programa od interesa za opće dobro koje 

provode udruge sredstvima Proračuna općine 
Oriovac

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i 
postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna 
općine Oriovac  (u daljnjem tekstu: općina) 
udrugama koje provode aktivnosti, projekte i/ili 
programe od interesa za opće dobro.
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(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na 
udruge na odgovarajući se način primjenjuju i na 
druge organizacije civilnog društva kada su one, u 
skladu s uvjetima javnog natječaja ili javnog poziva 
(u daljnjem tekstu: natječaj) za financiranje 
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za 
opće dobro prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri 
(zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice, 
ostale neprofitne organizacije).

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na 
financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa 
ustanova čiji je osnivač ili suosnivač općina, 
trgovačkih društava kojima je općina osnivač ili 
suosnivač i/ili ima udio te dodjeljivanje financijskih 
sredstava, odnosno nefinancijske podrške u 
pravima, pokretninama i nekretninama na ime 
članarine u udruzi.

(4) Iznosi i uvjeti dodjele financijskih sredstava, 
odnosno nefinancijske podrške iz stavka 3. ovog 
članka bit će definirani od nadležnog tijela općine 
kroz proračun i program javnih potreba.

Članak 2.

(1) Ako posebnim propisom nije drugačije 
određeno, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se 
kada se udrugama odobravaju i dodjeljuju 
financijska sredstva iz proračuna općine za:

-           podršku institucionalnom i organizacijskom 
razvoju udruge (potpore za redovni rad udruga 
korisnika

sredstava proračuna općine kojima se osigurava 
trajnost i stabilnost onih udruga koje su od 
posebnog značaja za općinu),

-           sufinanciranje obveznog doprinosa 
korisnika financiranja za provedbu programa i 
projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i 
inozemnih izvora te potpore za projekte koje udruge 
provode u partnerstvu s Općinom ili s jednim ili više 
partnera na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj 
razini,
-           provedbu programa i projekata kojima se 
ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i 
planskim dokumentima općine,

-           provedbu programa javnih potreba na 
području općine utvrđenih posebnim zakonom,

-           obavljanje određene javne ovlasti na 

području općine povjerene posebnim zakonom,

-           pružanje socijalne usluge na području 
općine temeljem posebnog propisa,

-           programe ili projekte zapošljavanja,

-           donacije i sponzorstva,

-           provedbu nacionalnih, regionalnih i lokalnih 
programa javnih potreba utvrđenih posebnim 
zakonom 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.

(1) Financijska sredstva, odnosno nefinancijske 
podrške se odobravaju i dodjeljuju udrugama koje 
imaju registrirano sjedište na području općine i/ili 
aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za 
opće dobro obavljaju, u većoj mjeri na području 
općine, odnosno na zemljopisnom području 
različitom od teritorija općine ako na taj način 
promoviraju općinu i doprinose njezinom ugledu i 
prepoznatljivosti na lokalnoj, regionalnoj, 
nacionalnoj i inozemnoj razini.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, udrugama 
koje imaju registrirano sjedište izvan područja 
općine, mogu se odobriti i  dodijeliti  financijska 
sredstva, odnosno nefinancijske podrške u 
smanjenom obliku, i to samo ako se njihovim 
aktivnostima, projektima i/ili programima potiče i 
razvija suradnja s udrugama s područja općine ili 
promovira općina ili na drugi način doprinosi ugledu 
i prepoznatljivosti općine.

(3) Udrugama iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odobrit 
će se i dodijeliti financijska sredstva, odnosno 
nefinancijske podrške za djelatnosti vezane uz:

-           sport (nogomet, košarka, rukomet, odbojka, 
borilački sportovi, šah, gimnastika, streljaštvo, lov i 
dr.),

-           kulturu i tehničku kulturu (njegovanje 
povijesne baštine, pjevanje, ples, izrada raznih 
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rukotvorina, slikarstvo, promicanje i razvoj turizma, 
promicanje informatičke pismenosti i kulture i dr.),
-           djelatnosti udruga vezane uz promicanje i 
razvoj gospodarstva (poljoprivreda, prerada 
proizvoda, prehrana, ruralni razvoj, šumarstvo, 
poduzetništvo i dr.),

-           ostala područja (briga za djecu i mlade, 
zaštita okoliša i prirode, skrb za starije i nemoćne, 
dobrovoljno vatrogastvo, promicanje i razvoj 
volonterstva, socijalne usluge i humanitarna 
djelatnost, održivi razvoj, razvoj lokalne zajednice, 
razvoj i promicanje znanosti i obrazovanja i dr.).

Pojmovi

Članak 4.

(1) Aktivnostima od interesa za opće dobro smatraju 
se osobito aktivnosti udruga 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  d iskr iminaci je ,  promicanju  vr i jednost i 
Domovinskog rata, zaštiti, brizi i izobrazbi djece i 
mladih te njihovom 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 zdravlja, razvoju i promicanju 
znanosti, 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) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su 
usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se 
ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i 
otkloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju 
definirane troškove i resurse.

(3) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu 
izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz 

različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje 
fleksibilniji, a mogu biti jednogodišnji ili 
višegodišnji.

(4) Jednodnevne i višednevne manifestacije su 
aktivnosti koje provode organizacije civilnog 
društva s ciljem davanja dodatne ponude na 
području općine i razvoja općine općenito. Mogu 
biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, 
gastronomske i dr.

(5) Građanske inicijative predstavljaju skup 
aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog 
problema na dijelu ili cijelom području općine 
osmisli i provodi dio građana okupljenih u mjesni 
odbor, školu i sl., a u pravilu su komunalnog ili 
humanitarnog karaktera s ciljem podizanja razine 
kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje 
aktivnog građanstva i  korištenje lokalnih 
potencijala.

Nadležnost i djelokrug

Članak 5.

(1) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u 
postupcima odobravanja i dodjele financijskih 
sredstava, odnosno nefinancijske podrške udrugama 
nadležan je Jedinstveni upravni odjel općine preko 
Povjerenstva za provedbu natječaja i ocjenjivanje 
prijavljenih aktivnosti, projekata i/ili programa od 
interesa za opće dobro koje provodeudruge (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka je 
nezavisno stručno tijelo koje odlukom osniva i 
njegove članove imenuje Načelnik općine Oriovac 
(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. 
Povjerenstvo broji 5 članova.

(3) Povjerenstvo većinom glasova svih članova 
između sebe bira predsjednika Povjerenstva.

(4)  Predsjednik Povjerenstva predstavlja 
Povjerenstvo, potpisuje akte Povjerenstva, donosi 
odluku koje se prijave nakon ocjenjivanja 
propisanih uvjeta natječaja upućuju u daljnji 
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postupak, o radu Povjerenstva izvještava Načelnika, 
a za svoj rad je odgovoran Povjerenstvu i načelniku.

Članak 6.

Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika u 
svome radu:

- predlaže prioritete, uvjete, kriterije i 
programska područja natječaja,

- predlaže natječajnu dokumentaciju,-           
prati tijek javnog objavljivanja i provedbe natječaja,

-  ispituje ispunjavaju li prijavitelji natječaja 
uvjete postavljene natječajem,

-           ocjenjuje kvalitetu prijave,

-            utvrđuje prijedlog odluke o  financiranju 
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za 
opće dobro koje provode udruge,
-            daje prijedloge za načine stručnog praćenja 
provedbe aktivnosti, projekata i/ili programa 
financiranih na temelju natječaja,
-            priprema izvještaje o provedbi i rezultatima 
natječaja Uredu za udruge,

-           obavlja druge poslove i aktivnosti vezane uz 
natječaj.

Definiranje prioritetnih područja financiranja

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel općine će u postupku 
donošenja proračuna općine utvrditi prioritete 
financiranja te će se u proračunu općine, u okviru 
mogućnosti, osigurati financijska sredstva za 
njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama 
Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava

Članak 8.

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih 
sredstava planiranih u proračunu općine namijenjen 
za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu 
udrugama putem natječaja, općina će unaprijed 

predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih 
sredstava udrugama 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,

-            očekivani broj udruga s kojima će se 
ugovoriti provedba aktivnosti, projekata i/ili 
programa od interesa za opće dobro.

Članak 9.

Općina će pri financiranju aktivnosti, projekata i/ili 
programa od interesa za opće dobro koje provode 
udruge primjenjivati osnovne standarde planiranja i 
provedbe financiranja te praćenje, vrednovanje i 
izvještavanje financiranja, definirane Uredbom.

Članak 10.

Općina će, prije objave natječaja, izraditi obrasce 
natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge 
prijavljivati svoje aktivnosti, projekte i/ili programe 
od interesa za opće dobro.

II.  MJERILA  ZA  FINANCIRANJE,  
KRITERIJI  ODABIRA  I  POSTUPCI  

FINANCIRANJA  I UGOVARANJA

Prihvatljivi prijavitelji

Članak 11.

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje 
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za 
opće dobro udrugama, potencijalnim korisnicima 
ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
-           upisani su u odgovarajući Registar,

-           registrirani su kao udruge, zaklade, ustanove 
ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije 
stjecanje dobiti (organizacije civilnog društva),
- svojim su se 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,
- aktivnost, projekt i/ili program koji 
prijavljuju na natječaj ocijenjen je kao značajan 
(kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnog 
društva,
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-            uredno su 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,
-            protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene 
za zastupanje i voditelja aktivnosti, projekta i/ili 
programa ne vodi se kazneni postupak i nije 
pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela 
definirana člankom 48. stavkom
2. alinejama c) i d) Uredbe,

-            općim aktom imaju uspostavljen model 
dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način 
sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju 
javnim sredstvima,
-            imaju zadovoljavajuće organizacijske 
kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti, 
projekata i/iliprograma od interesa za opće dobro, 
programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno 
pružanje socijalnih usluga,
-            imaju uređen sustav prikupljanja članarina 
te uredno predaju sva izvješća općini i drugim 
institucijama. 

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja 
natječaja

Članak 12.

(1) Jedinstveni upravni odjel općine će, u roku od 30 
dana od usvajanja proračuna općine, izraditi i na 
mrežnim stranicama općine ili na drugi prikladan 
način objaviti godišnji plan objave natječaja za 
financiranje aktivnosti, projekata i/ili programa od 
interesa za opće dobro koje provode udruge.

(2) Godišnji plan objave natječaja sadrži podatke o 
davatelju financijskih sredstava, odnosno 
nefinancijske podrške, području, nazivu i 
planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom 
iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava 
namijenjenom za financiranje pojedine aktivnosti, 
projekta odnosno programa, očekivanom broju 
aktivnosti, projekata i/ili programa koji će se 
ugovoriti za financiranje i po potrebi druge podatke.

Javni natječaj

Članak 13.

(1) Financiranje svih aktivnosti, projekata i/ili 
programa od interesa za opće dobro koje provode 
udruge u područjima navedenim u članku 3. stavku 
3. ovog Pravilnika provodi se putem javnog 
natječaja ili javnog poziva čime se osigurava 
transparentnost dodjele financijskih sredstava, 
odnosno nefinancijske podrške i omogućava 
dobivanje što većeg broja prijava i odabir 
najkvalitetnijih aktivnosti, projekata, odnosno 
programa, a šira javnost se obavještava o 
prioritetnim područjima djelovanja.

(2)  Iznimno,  financijska  sredstva  proračuna  
općine,  odnosno  nefinancijske  podrške  dodjeljuju  
se  bez objavljivanja natječaja u sljedećim 
slučajevima:

- kada nepredviđeni događaji obvezuju 
davatelja financijskih sredstava, odnosno 
nefinancijske podrške da u suradnji s udrugama 
hitno djeluje u rokovima u kojima nije moguće 
provesti standardni natječajni postupak i problem je 
moguće ri ješit i  samo izravnom dodjelom 
bespovratnih financijskih sredstava,
- kada se financijska sredstva, odnosno 
nefinancijske podrške dodjeljuju udruzi ili skupini 
udruga koje imaju isključivu nadležnost u području 
djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se 
financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške 
dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija 
operativno sposobna za rad na području djelovanja 
i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane 
aktivnosti provode,
-  kada se financijska sredstva, odnosno 
nefinancijska podrška dodjeljuju udruzi kojoj su 
zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene 
određene javne ovlasti,
- kada se prema mišljenju Povjerenstva iz 
članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika, jednokratno 
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 aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa 
za opće dobro koje provode udruge.
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Članak 14.

(1) Natječaj iz članka 13. stavka 1. ovog Pravilnika 
raspisuje načelnik.

(2) Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za 
podnošenje prijava, sklapanje ugovora o korištenju 
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske 
podrške, način provjere te izvještavanja u vezi 
korištenja dodijeljenih sredstava.

(3)  Nat ječaj  s  c je lokupnom nat ječajnom 
dokumentacijom objavljuje se na mrežnim 
stranicama općine ili na drugi prikladan način, a 
obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i 
u dnevnim ili tjednim glasilima, na društvenim 
mrežama ili slanjem elektroničke pošte na 
odgovarajuće adrese.

(4) Natječaj za podnošenje prijava za financiranje 
aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za 
opće dobro koje provode udruge bit će otvoren 
najmanje 30 dana od datuma objave.

(5) Ocjenjivanje prijavljenih aktivnosti, projekata 
i/ili programa, donošenje odluke o njihovom 
financiranju i vrijeme potpisivanja ugovora s 
udrugama čije su aktivnosti, projekti i/ili programi 
od interesa za opće dobro prihvaćeni mora biti 
dovršeno u roku od 120 dana, računajući od isteka 
roka za dostavu prijava aktivnosti, projekata i/ili 
programa.

Članak 15.

Pripremu  natječajne dokumentacije i poslove oko 
raspisivanja natječaja provodi Povjerenstvo iz 
članka 5.stavka 1. ovog Pravilnika, sukladno 
odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Dokumentacija za provedbu natječaja

Članak 16.

(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja, na 
prijedlog Povjerenstva iz članka 5. stavka 1. ovog 
Pravilnika, utvrđuje Načelnik.

(2) Obveznu natječajnu dokumentaciju čine:

-             tekst natječaja,

-             upute za prijavitelje,

-  obrasci za prijavu aktivnosti, projekta i/ili 
programa:

- obrazac opisa aktivnosti, projekta i/ili 
programa,

-           obrazac proračuna aktivnosti, projekta i/ili 
programa,

-             popis priloga koji se prilažu prijavi,

-  obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti 
aktivnosti, projekta i/ili programa,

-  obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog 
financiranja,

-  obrazac ugovora o financiranju aktivnosti, 
projekta i/ili programa,

- obrasci za izvještavanje:

- obrazac opisnog izvješća provedbe 
aktivnosti, projekta i/ili programa,

- obrazac financijskog izvješća provedbe 
aktivnosti, projekta i/ili programa.

(3) Tekstom natječaja može se utvrditi da se kao 
prilog financijskom planu dostavljaju dokumenti na 
osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, procjene 
troškova i sl.).

(4) Ovisno o vrsti natječaja i aktivnostima, 
projektima i/ili programima od interesa za opće 
dobro koje provode udruge, Povjerenstvo iz članka 
5. stavka 1. ovog Pravilnika može predložiti, a 
Načelnik utvrditi da natječajnu dokumentaciju čine 
i:

- obrazac izjave o partnerstvu, kad je 
primjenjivo,
- obrazac životopisa voditelja aktivnosti, 
projekta i/ili programa,

- obrazac izjave o aktivnostima, projektima 
i/ili programima udruge financiranim iz javnih 
izvora,

-  obrazac izjave izvoditelja aktivnosti 
navedenog u opisu projektnih ili programskih 
aktivnosti da je upoznat s aktivnostima, projektom 
i/ili programom i svojim sudjelovanjem u provedbi, 
ako je primjenjivo.
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Članak 17.

(1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i 
sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i 
ovog
Pravilnika.

(2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne 
dokumentacije se popunjavaju putem računala ili 
ručno i šalju u papirnatom obliku.

(3) Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno 
potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje 
organizacije te ovjerene službenim pečatom 
organizacije.
 (4) Dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili 
osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) uz 
napomenu (naziv natječaja).

Provjera ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja

Članak 18.

(1) Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, 
Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika 
pristupit će postupku ocjene ispunjavanja 
propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, sve 
sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

(2) Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja 
ne smije trajati duže od 8 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava na natječaj, nakon čega 
predsjednik Povjerenstva donosi odluku koje se 
prijave upućuju u daljnji postupak, odnosno stručno 
ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga 
neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja.

Članak 19.

U postupku provjere ispunjavanja propisanih uvjeta 
natječaja provjerava se:

-             je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u 
zadanome roku,

-             je li zatraženi iznos sredstava unutar 
financijskih pragova postavljenih u natječaju,

-             ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe 
aktivnosti, projekta i/ili programa prihvatljiva,

-             ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i 
partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje 
natječaja,

-             jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi 
obvezni obrasci te

-             jesu li ispunjeni drugi propisani uvjeti 
natječaja.

Članak 20.

(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga 
neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici 
moraju biti obaviještene u roku od najviše 8 dana od 
dana donošenja odluke, nakon čega mogu u roku od 
8 dana od dana prijema obavijesti, podnijeti 
prigovor Načelniku, koji će u roku od 8 dana od 
primitka prigovora o istome odlučiti.

(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane 
Načelnika, prijava će biti upućena u daljnji 
postupak, a u slučaju neprihvaćanja prigovora 
prijava će biti odbijena.

(3) Na način podnošenja prigovora i postupak 
Povjerenstva po zaprimanju prigovora, na utjecaj 
prigovora na daljnji tijek postupka te na konačnost 
odluke o prigovoru, odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe članka 24. stavaka 5. - 7. ovog Pravilnika.

Kriteriji za ocjenu aktivnosti, projekata i/ili 
programa

Članak  21.

Nakon administrativne kontrole svih prijava i 
zahtjeva vrši se njihovo bodovanje. 
Općina Oriovac će prijavljene programe i projekte 

kriterija:  relevantnost  programa  i  vrednovati temeljem slijedećih 
projekta  za  Općinu  Oriovac,  financijska  i  operativna 

sposobnost korisnika 
financiranja, odnos troškova i očekivanih rezultata, 
utjecaj na razvoj lokalne zajednice, umrežavanje, 
partnerstvo i volonterstvo, vidljivost programa/ 
projekta i ostali kriteriji, koji će svakim pojedinim 
javnim natječajem za svako zasebno područje 
financiranja biti točno definirani sa određenim 
brojem bodova za svaki od kriterija.
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Relevantnost  programa  i  projekta  broj  bodova  Ovi  bodovi se  množe sa  
2  zbog dod atna v ažnosti  
za  Općinu  

Ukupan  broj 
bodova  

1.Provedba  programa/projekta će dovesti  
do zadovoljenja ciljeva  iz s trateških i  
razvojnih dokumenata odnosno  poziva  za  
prijedloge 

1-5  x  2   

2.Program/projekt od ražava  analizu 
problema, daje  kvalitetno  i  izvedivo 
rješenje i  ostvariv je  u  odnosu  na ciljeve  
i očekivane  rezultate  

1-5  x  2   

3.Jasno su  definirani i  strateški odabrani 
sudionici (krajnji  korisnici, ciljne  
skupine, n jihove  potrebe  su jasno  
definirane i  projektni  prijedlog se  bavi  
tim problemima)  

1-5    

4.Prijedlog uključuje  specifične elemente 
s dodanom vrijednošću  kao š to  su:  
zaštita okoliša, promocija ravnopravnosti  
spolova,  potreba osoba  s  invaliditetom, 
prava nacionalnih  manjina  i  sl  

1-5    

Financijska   i  oper ativna 
sposobn osti  

   

5.Podnositelji (i  partneri  –  ako  je 
primjenjivo)

 
imaju

 
dovoljno

 
iskustva u

 
upravljanju

 
programima i p rojektima, 

dovoljnu
 

tehničku s tručnost
 

i
 

upraviteljsku
 
sposobnost

 

1-5    

6.
 

Korisnici imaju
 

stabilne izvore 
financiranja i

 
ostvaruju

 
financiranja i iz

 
drugih

 
izvora (ostali

 
proračuni, donacije,

 
članarine

 
i
 
sl.)

 
u

 
približno jednakoj ili

 većoj
 
mjeri

 
u

 
odnosu na iznos

 
zatražen

 od
 
Općine

  
Oriovac

 

1-5
   

Odnos
  

troškova
  

i
 

očekivanih
 

rezultata
 

   

7. 
 
Troškovi 

 
u 

 
financijskom 

 
planu 

programa/projekta
 
realno

 
su

 
iskazani

 

1-5
   

8.
 
Stavke

 
proračuna

 
povezane

 
su

 
s 

prijavljenim
 
aktivnostima

 

1-5
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Utjecaj  na  razvoj  lokalne 
zajednice,    umrežavanje, 
partnerstvo  i  volonter stvo  

   

9. Program/projekt je  usmjeren  na 
zadovoljenje po treba,  u  većoj  mjeri 
građana Općine  Oriovac  

1-5  x  2   

10. Program/projekt će  potaknuti 
promjene i  moći  će  riješiti  problem u 
lokalnoj zajednici  

1-5    

11.  Šira  zajednica/volonteri  će  biti 
uključeni u  program/projekt  

1-5    

12. Program/projekt  će  biti  realiziran u  
partnerstvu ko je  je  relevantno  za javni  
poziv i predloženi program/projekt  

1-5    

Vidljivost progr ama/pr ojekta     

13.  Programom/projektom  je dovo ljno 
kvalitetno  p rikazan medijski  plan  i  
promocija  aktivnosti  

1-5    

Ostalo    
14.  Program/projekt  je  većim dijelom  
usmjeren na rad  sa  djecom  i mladima  

1-5    

15.
 
Programom/projektom se p romovira

 
Općina

 
Oriovac u

 
zemlji i

 
inozemstvu

 

1-5
   

16. 
 
Masovnost  članova 

 
udruge 

 
na dan

 
31.12.

 
godine k oja

 
prethodi godini

 
za

 
koju

 
se

 
raspisuje

 
natječaj:

 
 
 1.

 
do

 
10

 
članova

 
2.

 
od

 
11-30

 
3.

 
od

 
31-50

 
4.

 
od

 
51-100

 
5.

 
od

 
101

 
na

 
dalje

 

 
 
 
 
 
 1

 
2

 
3

 
4

 
5

 

  

17.
 
Vrijeme

 
djelovanja

 
udruge: Od

 1-5
 
godine

 Od
 
5-10

 
godina 

Od
 
10-15

 
godina 

Od
 
15-20godina

 od
 
20

 
godina

 
i
 
dulje

 

 
 1

 2
 3
 4
 5
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18. Organizacija manifestacija 
(takmičenja, sajmova,  tribina, predavanja 
i  sl.)  tijekom     godine ko ja      su  
značajna za   Općinu  Oriovac,  a  u  koju 
je uključeno:  

 
 
Do 10  osoba  
Od 11  do  50  
Od 51  do  100  osoba Od  
101 do  200  osoba Od  
201 osobe  i  više  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
2  
3  
4  
5  

  

19. Nastupi  i  natjecanja     
Na općinskom  nivou 
Na županijskom  nivou 
Na

 
državnom

 
nivou 

Inozemna
 
gostovanja

 

1  
2  
3

 
4

 

  

    
Maksimalan

 
broj

 
bodova

    

 

(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 ne vođenju kaznenog 
postupka protiv osobe ovlaštene za zastupanje 
udruge i voditelja programa ili projekta 
prijavitelj dostavlja prije potpisivanja ugovora 
te isto ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Potvrda o nepostojanju poreznog duga 
dostavlja se prije potpisivanja ugovora te ista ne 
smije biti starija od 30 dana.

(4) Povjerenstvo može izvršiti provjeru 
podataka iz prijave na terenu i uvidom u 
dokumentaciju podnositelja zahtjeva. Odluka 
Povjerenstva je konačna.

(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 se 
ocjenjuje podnesena prijava u skladu sa ovim 
Pravilnikom propisanim rasponom bodova, 
zatim se zbroje ocjene i na taj način  se  dobije  
konačna   ocjena  koja predstavlja ukupno 
ostvareni broj bodova.

(7) Temeljem provedene procjene 
prijava koje su zadovoljile propisane uvjete 
natječaja/poziva, Povjerenstvo će izraditi rang 
listu odabranih i odbačenih projekata prema 
ostvarenim bodovima.

Javna objava rezultata

Članak 22.

(1) Nakon donošenja odluke o aktivnostima, 
projektima i/ili programima kojima su odobrena 
financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške 
općina će javno objaviti rezultate natječaja s 
podacima o udrugama, aktivnostima,  projektima  
i/ili  programima  kojima  su  odobrena  sredstva  i  
iznosima  odobrenih  sredstava financiranja, 
odnosno pravima, pokretninama i nekretninama 
koja su odobrena.
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(2) Općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke 
o dodjeli financijskih sredstava, odnosno 
nefinancijskih podrški obavijestiti udruge čije 
aktivnosti, projekti i/ili programi nisu prihvaćeni za 
financiranje o razlozima nefinanciranja njihovih 
aktivnosti, projekata i/ili programa uz navođenje 
ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama  
ocjenjivanja  i  obrazloženja  iz  opisnog  dijela  
ocjene  ocjenjivanih  aktivnosti,  projekata  i/ili 
programa.

Pravo uvida

Članak 23.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska 
sredstva, odnosno nefinancijske podrške može se na 
njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka 
pisane obavijesti o   rezultatima natječaja omogućiti 
uvid u ocjenu njihove aktivnosti, projekta i/ili 
programa uz pravo općine da zaštiti tajnost podataka 
o osobama koje su ocjenjivale aktivnosti, projekte 
i/ili programe.

Prigovor

Članak 24.

(1) Općina će udrugama koje su nezadovoljne 
odlukom o dodjeli financijskih sredstava, odnosno 
nefinancijske podrške omogućiti podnošenje 
prigovora na odluku o dodjeli financijskih sredstava, 
odnosno nefinancijske podrške što će jasno biti 
naznačeno i u samom tekstu natječaja.

(2) Prigovor se može podnijeti u roku 8 dana od dana 
primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja, 
odnosno od dana primitka odluke o dodjeli 
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske 
podrške.

(3) Prigovor se može podnijeti isključivo na 
natječajni postupak te bodovanje nekog kriterija s 0 
bodova, ukoliko korisnik smatra da je u prijavi 
dostavio dovoljno argumenata za drugačije 
bodovanje.

(4) Prigovor se ne može podnijeti iz razloga 
nezadovoljstva visinom odobrenih sredstava.

(5) Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o dodjeli 
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske 
podrške, kao ni daljnji tijek postupka.

(6) Prigovor se podnosi Povjerenstvu iz članka 5. 
stavka 1. ovog Pravilnika neposredno u pisanom 
obliku, poštom ili usmeno na zapisnik, koje će 
preispitati navode prigovora te ga uputiti Načelniku, 
koji uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, donosi 
odluku o prigovoru.

(7) Odluka Načelnika o prigovoru je konačna.

(8) Rok za donošenje odluke o prigovoru je 8 dana 
od dana zaprimanja prigovora.

Sklapanje ugovora

Članak 25.

(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena 
financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške 
(u daljnjem tekstu: korisnici) općina će potpisati 
ugovor o financiranju aktivnosti, projekata i/ili 
programa, odnosno ugovor o odobravanju 
nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i 
nekretninama najkasnije 30 dana od dana donošenja 
odluke o financiranju.
(2) U slučaju da je odobreno samo djelomično 
financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa, 
Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika 
će pregovarati o stavkama proračuna aktivnosti, 
projekta i/ili programa i opisnog dijela aktivnosti, 
projekta i/ili programa koje treba izmijeniti, a 
postupak pregovaranja je potrebno okončati do 
potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih 
sredstava, odnosno ugovora o odobravanju 
nefinancijske podrške. Tako izmijenjeni obrasci 
prijave postaju sastavni dio ugovora o dodjeli 
financijskih sredstava, odnosno ugovora o 
odobravanju nefinancijske podrške.

(3) U slučajevima iz članka 13. stavka 2. ovog 
Pravilnika 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 
financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

(4) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih 
pozitivnih propisa Republike Hrvatske se na 
odgovarajući način primjenjuju i u slučajevima kada 
se financijska sredstva proračuna općine, odnosno 
nefinancijske podrške dodjeljuju bez raspisivanja 
natječaja.
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Članak 26.

(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju 
biti isti za sve korisnike u okviru jednog natječaja, i 
posebnog dijela.

(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose 
na ugovore o dodjeli financijskih sredstava, odnosno 
nefinancijske podrške udrugama iz javnih izvora za 
aktivnosti, projekte i/ili programe od interesa za 
opće dobro te posebni dio ugovora uredit će se 
temeljem odredbi   ovog Pravilnika, Uredbe i drugih 
pozitivnih propisa Republike Hrvatske i općine.

(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 , 
p o v j e r l j i v o s t ,  j a v n o s t  i  v i d l j i v o s t , 
vlasništvo/korištenje rezultata i opreme, procjena i 
praćenje projekta, izmjene i dopune ugovora, 
prijenos prava, provedbeni rok aktivnosti, projekta 
i/ili programa, produženje, odgađanje, viša sila i rok 
dovršetka, raskid ugovora, rješavanje sporova, 
opravdani troškovi, plaćanje i kamate na zakašnjelo 
plaćanje, računi i tehničke i financijske provjere, 
konačni iznos financiranja od strane davatelja 
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske 
podrške te povrat sredstava i pripadajućih kamata i 
sredstva za osiguranje povrata sredstava u slučaju ne 
vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih 
sredstava.

(4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog 
ugovora kao što su ugovorne strane, naziv 
aktivnosti ,  projekta i / i l i  programa, iznos 
financiranja, rokovi provedbe i sl.

III. PRAĆENJE PROVEDBE AKTIVNOSTI, 
PROJEKATA I/ILI PROGRAMA 

AKTIVNOSTI, PROJEKATA I/ILI 
PROGRAMA 

Članak 27.

(1)  Općina  će  u  suradnji  s  korisnikom  
financiranja,  s  ciljem  poštovanja  načela  
transparentnosti  trošenja proračunskog novca i 
mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva 
pratiti provedbu financiranih aktivnosti, projekata 
i/ili programa udruga, sukladno Zakonu o 
udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, 

Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu 
neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i 
drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
(2) Praćenje provedbe financiranih aktivnosti, 
projekata i/ili programa će se vršiti na dva načina: 
prihvaćanjem opisnih i financijskih izvješća 
korisnika sredstava te, po potrebi, kontrolom na licu 
mjes ta  od  s t rane  ov laš tenog  s lužben ika 
Jedinstvenog upravnog odjela općine.

(3) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski 
odnos između davatelja financijskih sredstava, 
odnosno nefinancijske podrške i udruge kao 
provoditelja aktivnosti, projekta i/ili programa, a na 
temelju praćenja i  vrednovanja rezultata 
pojedinačnih aktivnosti, projekata i/ili programa, 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 
natječaja i planirati buduće aktivnosti u pojedinom 
prioritetnom području financiranja.

Članak 28.

(1) Korisnik sredstava proračuna općine dužan je na 
propisanim obrascima dostaviti opisno i financijsko 
izvješće.

 (2) Izvješća iz prethodnog stavka ovog članka 
dostavljaju se najkasnije do 31. siječnja tekuće 
godine za aktivnosti,
projekte i/ili programe za koje su u prethodnoj 
kalendarskoj godini dodijeljena sredstva proračuna 
općine.

(3) Uz opisna izvješća mogu se, po potrebi, dostaviti 
i popratni materijali (isječci iz novina, video i audio 
zapisi, fotografije i dr.).

(4) U financijskom izvješću navode se cjelokupni 
troškovi aktivnosti, projekta i/ili programa, 
neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani. 
Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška 
podmirenog iz sredstava proračuna općine (preslici 
faktura, 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).

Članak 29.

Vrednovanje provedenih aktivnosti, projekata i/ili 
programa u pravilu provodi i sam korisnik   
financijskih sredstava, odnosno nefinancijske 
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podrške dodatnim analizama rezultata aktivnosti, 
projekta i/ili programa (samovrednovanje, anketni 
upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 30.

Bez obzira na kvalitetu predložene aktivnosti, 
projekta i/ili programa općina neće dati financijska 
sredstva za aktivnosti, projekte i/ili programe koje se 
već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim 
propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, projekt 
i/ili program koji se provodi na istom području, u 
isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o 
koordiniranom sufinanciranju iz više različitih 
izvora.

IV. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA I 
MODELI FINANCIRANJA

Članak 31.

(1) Dodijeljena financijska sredstva korisnik je 
dužan utrošiti isključivo za realizaciju aktivnosti, 
projekta i/ili programa utvrđenih ugovorom o 
dodjeli financijskih sredstava i proračunom 
aktivnosti, projekta i/ili programa koji je sastavni 
dio ugovora o dodjeli financijskih sredstava.(2) 
Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su 
korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i 
opravdanih troškova u realizaciji aktivnosti, 
projekta i/ili programa utvrđenih ugovorom.
(3)  Svako  odstupanje  od  proračuna  bez  
odobrenja  Jedinstvenog  upravnog  odjela  općine  
smatrat  će  se nenamjenskim trošenjem sredstava.
(4) Nefinancijske podrške u pravima, pokretninama 
i nekretninama korisnik je dužan koristiti isključivo 
za realizaciju aktivnosti, projekta i/ili programa 
utvrđenih ugovorom o odobravanju nefinancijske 
podrške.

Prihvatljivi troškovi

Članak 32.

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

- nastali su za vrijeme razdoblja provedbe 

aktivnosti, projekta i/ili programa u skladu s 
ugovorom, osim troškova koji se odnose na završna 
izvješća, troškova revizije i troškova vrednovanja, a 
plaćeni su do datuma odobravanja završnog 
izvješća. Postupci javne nabave za robe, usluge ili 
radove mogu započeti prije početka provedbenog 
razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije 
prvog dana razdoblja provedbe ugovora,

- mora ju  b i t i  naveden i  u  ukupnom 
predviđenom proračunu aktivnosti, projekta i/ili 
programa,
- nužni su za provođenje aktivnosti, projekta 
i/il i  programa koji je predmetom dodjele 
financijskih sredstava,
- mogu biti identificirani i provjereni i koji 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 33.

(1) U skladu s opravdanim troškovima iz 
prethodnog članka i kada je to relevantno za 
poštivanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se 
smatraju slijedeći izravni troškovi korisnika i 
njihovih partnera:
- troškovi zaposlenika angažiranih na 
projektima i/ili programima koji odgovaraju 
stvarnim izdacima za plaće te porezima i 
doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim 
uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i 
Uredbe,
- putni troškovi i troškovi dnevnica za 
zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u 
aktivnosti, projektu i/ili programu, pod uvjetom da 
su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve 
naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava 
državnog proračuna,
-             troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i 
materijala (novih ili rabljenih)  namijenjenih  
isključivo za aktivnost, projekt i/ili program te 
troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s 
tržišnim cijenama,
-             troškovi potrošne robe,
-             troškovi podugovaranja,
- troškovi  koji  izravno  proistječu  iz  
zahtjeva  ugovora  uključujući  troškove  
financijskih  usluga (informiranje, vrednovanje 
konkretno povezano s projektom, revizija, 
umnožavanje, osiguranje itd.).
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(2) 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 neizravni troškovi 
koji nisu povezani s provedbom aktivnosti, projekta 
i/ili programa, u maksimalnom iznosu do 25% 
ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz 
proračuna općine.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 34.

Neprihvatljivim troškovima aktivnosti, projekta i/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 aktivnosti, 
projekta i/ili programa, kada se vlasništvo mora 
prenijeti na korisnika i/ili partnere najkasnije po 
završetku aktivnosti, projekta i/ili programa,
-             gubitci na tečajnim razlikama,
-             zajmovi trećim stranama,
-             troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih 
pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz 
pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom 
općine dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv 
trošak),
-             troškovi smještaja (osim u slučaju 
višednevnih i međunarodnih programa ili u 
iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s 
Jedinstvenim upravnim odjelom općine dio tih 
troškova može priznati kao prihvatljiv trošak).

Visina sredstava i model isplate

Članak 35.

(1) Visina sredstava koju će svaki korisnik 
financijskih sredstava ostvariti iz proračuna općine 
bit će definirana kroz postupak propisan ovim 
Pravilnikom.

(2) Općina će svakim pojedinačnim natječajem 
definirati model, odnosno načine i postupke 
plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog 
Pravilnika.

(3) 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 natječaju.

Članak 36.

(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 
obrascu proračuna aktivnosti, projekta i/ili 
programa.

(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid 
ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog 
Pravilnika, općina će, temeljem obrazložene odluke 
ako se aktivnosti, projekt i/ili program ne provodi ili 
se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem 
provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno 
predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem 
aktivnosti, projekta i/ili programa pod uvjetima 
sadržanim u ugovoru.

V. VRIJEME TRAJANJA    FINANCIRANJA

Članak 37.

(1) Sva financijska sredstva, koje općina dodjeljuje 
putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti, 
projekte i/ili programe koji će se provoditi u 
kalendarskoj godini za koju se raspisuju, osim  
višegodišnjeg financiranja koje se odobrava na rok 
do četiri (4) godine, što će se definirati samim 
natječajem.

(2) 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.

(3) Korisnici višegodišnjeg financiranja općine 
mogu se u razdoblju trajanja financiranja javiti na 
druge natječaje općine isključivo kroz predlaganje 
drugih aktivnosti, projekata i/ili programa, 
inicijativa i manifestacija u tom i ostalim 
programskim područjima.

(4) Ugovor o odobravanju nefinancijske podrške u 
pravima, pokretninama i nekretninama (korištenje 
prostorija)
sklapa se na određeno vrijeme u najdužem trajanju 
od 4 godine.
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VI. OBVEZA DOKUMENTIRANJA 
AKTIVNOSTI 

Članak 38.

(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne 
i redovite račune vezane uz provođenje aktivnosti, 
projekta i/ili programa koristeći odgovarajuće 
računovodstvene sustave sukladno propisima o 
računovodstvu neprofitnih organizacija.

(2) Računi i troškovi vezani uz aktivnosti, projekt 
i/ili program moraju biti lako prepoznatljivi i 
provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem 
odvojenih računa za danu aktivnost, projekt i/ili 
program ili osigurati da se troškovi vezani uz 
aktivnost, projekt i/ili program mogu lako 
identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i 
knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 39.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti  
davatelju 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 aktivnosti, 
projekata i/ili programa i po potrebi izvrše reviziju 
na temelju prateće dokumentacije za račune, 
računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente 
relevantne za financiranje aktivnosti, projekta i/ili 
programa, i u razdoblju od sedam godina nakon 
izvršene isplate.

Članak 40.

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 
korisnika, 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 
natječaja i izvješća o procjenama,
-             dokaze o obvezama poput ugovora i drugih 
obvezujućih dokumenata,
-             dokaze  o  isporučenim  uslugama,  poput  
odobrenih  izvješća,  narudžbenica,  prijevoznih  
karata (uključujući  aerodromske  potvrde),  dokaze  

o  sudjelovanju  na  seminarima,  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,
- 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.

Povrat sredstava

Članak 41.

Općina će od korisnika financiranja u pisanom 
obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu 
odobrenih aktivnosti, projekta i/ili programa u 
slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:
- nije realizirao aktivnosti, projekt i/ili 
program utvrđene proračunom i ugovorom,
-             nije utrošio sva odobrena sredstva,
-             sredstva nije koristio namjenski,
- iz neopravdanih razloga nije podnio 
izvješće iz članka 28. stavka 1. ovog Pravilnika u 
propisanom roku.

Članak 42.

(1) Korisnik financiranja će općini, najkasnije u 
roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno 
uputama općine 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 općini mogu se 
prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik 
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financiranja ima prema općini. To neće utjecati na 
pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju 
u ratama.

Članak 43.

(1) U slučaju kada korisnik financiranja nije vratio 
sredstva sukladno odredbama Uredbe i ovog 
Pravilnika, općina će aktivirati sredstva osiguranja 
plaćanja koje je korisnik financiranja sukladno 
uvjetima natječaja dostavio prije potpisivanja 
ugovora, ukoliko je uvjetima natječaja bila 
propisana obvezna dostava sredstava osiguranja 
plaćanja.

(2) Sredstva osiguranja plaćanja koja ne budu 
realizirana, vraćaju se korisniku financiranja nakon 
odobrenja konačnog izvješća o provedbi aktivnosti, 
projekta i/ili programa.

Članak 44.

(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. U tom slučaju, takva odredba mora biti 
istaknuta u natječaju.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

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 46.

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za 
financiranje udruga sredstvima proračuna općine 
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.

Članak 47.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine da u 
roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog 
Pravilnika pripremi prijedloge natječajne 
dokumentacije definirane ovim Pravilnikom.

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/9
Urbroj: 2178/10-04-16-1
Oriovac, 18.01.2016.godine.

NAČELNIK
Antun Pavetić, v.r.
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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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