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ŽUPANIJA

- akti  župana:

66.

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, 19/13 -
pročišćeni tekst) i članka 56. Statuta Brodsko-
posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 15/13 – pročišćeni tekst), 
Župan Brodsko-posavske županije dana 06. srpnja 
2016. godine donosi

ODLUKU

o subvencijama za razvoj i unapređenje 
lovstva u Brodsko-posavskoj županiji

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju vrste subvencija u 
lovstvu za koje se dodjeljuju bespovratna novčana 
sredstva (u daljnjem tekstu županijska subvencija), 
opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele te prava i 
obveze korisnika županijske subvencije.

Članak 2.

Brodsko-posavska županija će lovozakupnicima 
zajedničkih i državnih lovišta na području Brodsko-
posavske županije odobravati subvencije za 
slijedeće namjene:
1. Unos pernate divljači u lovišta;
2. Unos zeca običnog u lovišta;

3. Premiju osiguranja lovišta za štete na 
divljači i od divljači, te za štete na lovno 
tehničkim i lovno gospodarskim objektima;

4. Izrada lovnogospodarske osnove;
5. Kupovina poljoprivrednog zemljišta za 

remize, nabavka repromaterijala za sijanje 
remiza   

      po lovnogospodarskoj osnovi;
6. Nabavka kemijskih, mehaničkih i 

električnih sredstava koja se koriste za 
sprečavanje štete od 

divljači na usjevima.  

Članak 3.

Korisnici županijske subvencije iz članka 2. ove 
Odluke jesu lovozakupnici i koncesionari koji imaju 
u zakupu ili koncesiji zajednička lovišta ili državna 
lovišta (cijelo državno lovište ili veći dio državnog 



lovišta u Brodsko-posavskoj županiji) na području 
Brodsko-posavske županije, a nemaju dugovanja s 
naslova lovozakupnine ili koncesije te ispunjavaju i 
druge uvjete i kriterije iz ove Odluke.

Članak 4.

Lovozakupnik je korisnik zemljišta i druga pravna 
ili fizička osoba (obrtnik) koja je pravo lova u 
državnom ili zajedničkom lovištu stekla zakupom.
Koncesionar je pravna ili fizička osoba (obrtnik) 
koja je stekla pravo lova na temelju koncesije.

Članak 5.

Sredstva za subvencije iz članka 2. ove Odluke 
osiguravaju se u Proračunu Brodsko-posavske 
županije Razdjel 4 - Upravni odjel za poljoprivredu, 
a čine ih sredstva propisana člankom 27., stavak 1., 
točka 1. i stavak 2. Zakona o lovstvu (NN140/05 i 
179/09) i druga sredstva namijenjena razvoju 
lovstva. Sredstva propisana člankom 27., stavak 1. 
točka 4. koristit će Lovački savez Brodsko posavske 
županije u skladu s stavkom 4. istog članka.

Članak 6.

Najviši ukupni godišnji iznos županijske subvencije 
za razvoj i unapređenje lovstva koju jedan korisnik 
može ostvariti iznosi do 50 % svoje lovozakupnine, 
eventualno uvećan za iznos viška sredstava 
subvencije.
Pojedina županijska subvencija se korisnicima 
isplaćuje nakon obavljene radnje i dobivanja 
određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a 
najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Članak 7.

Subvencija za unos pernate divljači u lovište odobrit 
će se onom lovozakupniku i koncesionaru koji je u 
tekućoj godini kupio i u lovište po lovno-
gospodarskoj osnovi unio najmanje 50 kljunova 
odraslih fazana ili najmanje 100 kljunova fazanskih 
pilića. Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 25,00 
kuna za fazansko pile i 45,00 kuna za unošenje 
odraslog fazana, a zahtjevi se podnose do 15. 
listopada za tekuću godinu na Obrascu Ll.

Članak 8.

Subvencija za unos zeca običnog u lovište odobrit će 
se onom lovozakupniku i koncesionaru koji je u 
tekućoj godini kupio i  u lovište unio po 
lovnogospodarskoj osnovi najmanje 10 komada 
zeca običnog.
Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 400,00 kuna za 
unesenog zeca, a zahtjevi se podnose do 15. 
listopada za tekuću godinu na Obrascu L2.

Članak 9.

Subvencija premije osiguranja lovišta odobrit će se 
onom lovozakupniku i koncesionaru koji je sklopio 
policu osiguranja lovišta za štete na divljači i od 
divljači, te za štete na lovno tehničkim i lovno 
gospodarskim objektima.
Subvencija se odobrava u visini do 50 % iznosa od 
uplaćene premije za tekuću godinu, a zahtjevi za 
subvenciju se podnose do 15. listopada za tekuću 
godinu na Obrascu L3.

Članak 10.

Subvencija za izradu lovnogospodarske osnove.
Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih 
dokumentiranih troškova izrade lovnogospodarske 
osnove.
Zahtjevi za subvencije se podnose do 15. listopada 
za tekuću godinu na Obrascu L4.

Članak 11.

Subvencija za kupovinu poljoprivrednog zemljišta 
za remize, zemljišta za gradnju lovnogospodarskih i 
lovnotehničkih objekata, odobrit će se lovo-
zakupniku ili koncesionaru koji je u tekućoj godini 
na području Brodsko-posavske županije kupio 
poljoprivredno zemljište za remize ili zemljište za 
gradnju lovnogospodarskih i lovnotehničkih 
objekata. Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50% 
izvršenog ulaganja u kupovinu  poljoprivrednog 
zemljišta, a najviše do 15.000,00 kuna po jednom 
lovozakupniku ili koncesionaru. 
Subvencija za repro materijal za sijanje  jedno-
godišnjih remiza po lovnogospodarskoj osnovi u 
iznosu do 50% utrošenih sredstava. 
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 15. listopada 
za tekuću godinu na Obrascu L5. 
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Članak 12.

Subvencija za nabavku kemijskih, mehaničkih i 
električnih sredstava za sprečavanje štete na 
usjevima i nasadima, troškove zaštite, spašavanja i 
štete na divljači te zbrinjavanja lešina, nastradale ili 
bolesne divljači, odobrit će se lovozakupniku i 
koncesionaru u iznosu do 50 % od cijene računa 
utrošenih sredstava. 
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 15. listopada 
za tekuču godinu na obrascu L6.

Članak 13.

Kriteriji za dodjelu subvencija jesu:
1. Stupanj osiguranosti vlastitih fínancijski 

sredstava
2. Stupanj osiguranosti potrebne 

infrastrukture (organizacijske, komunalne, 
prometne)

3. Broj krupne divljači u lovištu
4. Podrška i uključenost u provedbu projekta 

jedinica lokalne samouprave, općine ili 
grada i Lovačkog saveza Brodsko-
posavske županije

5. Koristi od projekta
6. Popunjen Zahtjev sa pratećom 

dokumentacijom

Ukoliko ostane nerasporedenih sredstava, ista će se 
dodijeliti onom korisniku koji ima veću zastuplje-
nost navedenih kriterija i čiji su kriteriji kvalitetniji.

Članak 14.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Bespovratna novčana sredstva, odnosno županijska 
subvencija dodjeljuju se na temelju provedenog 
postupka i kriterija propisanih ovom Odlukom
Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju na županij-
skom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a 
rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do 
utroška sredstava.

Članak 15.

Županijske subvencije se dodjeljuju na temelju 
natječaja.
Natječaj raspisuje Upravni odjel za poljoprivredu 
Brodsko-posavske županije sukladno uvjetima i 
kriterijima utvrđenim ovom Odlukom. Natječaj   

se objavljuje u na službenim internet stranicama 
Brodsko-posavske županije, www.bpz.hr

Natječaj sadrži:
- naziv tijela koji raspisuje natječaj;
- predmet natječaja;
- opće uvjete i kriterije za dodjelu 
subvencije;
- popis potrebne dokumentacije;
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi 
podnose;
- vrijeme trajanja natječaja;
- podatke o informacijama.

Članak 16.

Upravni odjel za poljoprivredu Brodsko-posavske 
županije provodi natječaj. Nakon provjere 
prijavljene dokumentacije, prijedlog liste o 
sufínanciranju daje Županu Brodsko-posavske 
županije na utvrđivanje.

Članak 17.

Po utvrđivanju liste, Upravni odjel za poljoprivredu 
Brodsko-posavske županije odobrena novčana 
sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika 
županijske subvencije, odnosno podnositelja 
zahtjeva.

Članak 18.

Ukoliko je korisnik županijske subvencije, odnosno 
podnos i t e l j  zah t j eva  p r i lož io  ne i s t in i tu 
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i 
dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom 
stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu 
godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti 
isključen iz svih županijskih subvencija u narednih 5 
(pet) godina.

Članak 19.

Lovozakupnici i koncesionari koji se ne jave na 
natječaj do 15. listopada ili ne dostave svu potrebnu 
dokumentaciju gube pravo na subvenciju za tekuću 
godinu. Ostatak sredstava rasporedit će se na 
sudionike natječaja i Lovački savez Brodsko-
posavske županije.

Lovački savez Brodsko-posavske županije 
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navedena sredstva koristit će za promociju lovstva, 
lovačke seminare, lovačke izložbe, lovno stre-
ljaštvo, lovnu kinologiju i druge svrhe korisne za 
lovstvo. 

Članak 20.

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

KLASA: 323-01/16-01/71
UR. BROJ: 2178/1-11-01-16-1
Slavonski Brod, 6. srpnja 2016.

ŽUPAN 
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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OPĆINA
GORNJA  VRBA

34.

 Sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) po donošenju 
II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske 
županije 10/16) izrađen je pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja 
općine Gornja Vrba. 
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba 
obuhvaća: 
- Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije 08/2003), 
- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske 
županije 3/2009), 
- II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske 
županije 10/2016),

                                                   ODREDBE ZA PROVOĐENJE 
                                                                (pročišćeni tekst)

UVOD 

Sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) po donošenju II. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije 10/16) 
izrađen je pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja općine Gornja 
Vrba. 
Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba 
obuhvaća: 
- Prostorni plan uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije 08/2003), 
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- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske 
županije 3/2009), 
- II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske 
županije 10/2016),

ODREDBE ZA PROVOĐENJE (pročišćeni tekst)

Na temelju ovlaštenja iz članka 113. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'', br. 153/13) 
Općinsko vijeće općine Gornja Vrba  objavljuje pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 
Gornja Vrba.

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i pročišćeni grafički dio Prostornog plana uređenja općine Gornja 
Vrba  sadrži tekst koji je objavljen u ''Službenom vjesniku'' Brodsko-posavske županije 8/2003, 3/2009 i 
10/2016) .

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1. 

Ovom Odlukom donosi se Pročišćeni tekst  Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' 
Brodsko-posavske županije 08/2003, 3/2009 i 10/2016) .

Članak 2. 

Pročišćeni tekst  Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije 
08/2003, 3/2009 i 10/2016)) izrađen je na temelju:
- Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske županije 08/2003), 
- Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske 
županije 3/2009), 
- II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba (''Službeni vjesnik'' Brodsko-posavske 
županije 10/2016),
Pročišćeni tekst  Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba sastoji se od knjige-elaborata pod nazivom: 
Pročišćeni tekst  Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba. 

Pročišćeni tekst  Prostornog plana uređenja općine Popovac izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, 
Vijenac Paje Kolarića 5A.

Članak 3. 

Pročišćeni tekst  Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba sastoji se od:
1. ODREDBI ZA PROVOĐENJE PLANA (pročišćeni tekst)
2. GRAFIČKIH  PRIKAZA (pročišćeni tekst):
1.      KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA1:25.0001.A.  KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 
         Promet1:25.0001.B.  KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
         Pošta i telekomunikacije1:25.0002.A.  INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
         Energetski sustav1:25.0002.B.  INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
         Vodnogospodarski sustav1:25.0003.A.  UVJETI KORIŠTENJE I ZAŠTITE PROSTORA
         Područja posebnih uvjeta korištenja1:25.0003.B.  UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
         Područje posebnih ograničenja u korištenju1:25.0003.C.  UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE 
PROSTORA
         Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja1:25.0003.D.  UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
         Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite1:25.0004.A.  GRAÐEVINSKA PODRUČJA
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         Gornja Vrba i Južna gospodarska zona1: 5.0004.B.  GRAÐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
         Donja Vrba1: 5.0004.C.  GRAÐEVINSKA PODRUČJA
         Sjeverna gospodarska zona i Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske 
namjene1: 5.000

II  ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ZA ODREÐIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE

Članak 4.

U Prostornom planu prostor općine se određuje za sljedeće namjene:
- građevinska područja naselja,
- građevinska područja gospodarskih zona,
- izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko – rekreacijske namjene
- poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – osobito vrijedno obradivo tlo,
- poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – vrijedno obradivo tlo, 
- poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – ostala obradiva tla,
- šuma isključivo osnovne namjene – gospodarska šuma,
- šuma isključivo osnovne namjene – šuma posebne namjene (sjemenske sastojine),
- ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište,
- vodotok,
- prometne površine,
- površine infrastrukturnih sustava,
- športsko-rekreacijska namjena,
- groblje,
- odlagalište otpada.

Površine infrastrukturnih sustava odnose se na linijske i površinske infrastrukturne građevine.

Članak 5.

Izgrađeni dio građevinskog područja razgraničen je utvrđivanjem stanja zauzetosti građevinskog područja.
Detaljnije razgraničenje građevinskih područja po namjeni vrši se urbanističkim planom uređenja (UPU) i 
detaljnim planom uređenja (DPU).

2.  UVJETI UREÐENJA PROSTORA
2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju

Članak 6.

Građevine prometnog sustava koje su od važnosti za Republiku Hrvatsku, a njihove trase ili koridori prolaze 
prostorom općine Gornja Vrba su sljedeći:
Cestovni promet:
- postojeća autocesta D4 (Zagreb-Lipovac),
- planirana brza cesta D4-granica BiH (istočna obilaznica Slavonskog Broda).
Željeznički promet:
- glavna magistralna dvokolosječna željeznička pruga MG2 (Zagreb-Tovarnik).
Riječni promet:
- riječna luka Slavonski Brod je izvan prostora općine, ali se na nju nastavlja vodno-transportni centar, a koji 

dijelom ulazi i na prostor promatrane općine.
Prometne građevine koje su u funkciji povezivanja dvije ili više jedinica lokalne samouprave od važnosti su za 
Županiju i na području općine su sljedeći:
Cestovni promet:
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- planirana longitudinalna cestovna veza u funkciji kvalitetnijeg povezivanja naselja Posavine na prostoru 
između postojeće autoceste (D4) i rijeke Save,

- izgradnja deniveliranog prijelaza preko željezničke pruge MG2 (Zagreb-Tovarnik) u cilju povezivanja dvije 
županijske ceste, te podizanja nivoa prometne prohodnosti ne samo prostora promatrane općine, nego i šireg 
okruženja.

Članak 7.

Planiranih građevina telekomunikacijske mreže od važnosti za Državu neće biti, ali od važnosti za Županiju na 
području općine su:
- Korisnički i spojni vodovi,
- Mjesna podzemna kabelska mreža (DTK i kabelska),
- Građevine javne pokretne telekomunikacijske mreže.

Članak 8.

Na području općine ne planiraju se elektroenergetske građevine od važnosti za Državu, ali se planiraju od važnosti 
za Županiju, a to su:
Prijenos električne energije:

- KB 110 kV TS 110 kV Sl. Brod 2-TS 110 kV Sl. Brod 6,
- KB 110 kV TS 110 kV Sl. Brod 6-TS 110 kV Sl. Brod 1.

Distribucija električne energije:

- TS 35/x kV JANAF,
- DV 35 kV TS Trnjani-TS JANAF,
- KB 35 kV TS Sl. Brod 2-TS Sl. Brod 6,
- KB 35 kV TS Sl. Brod 6-TS JANAF.''

Članak 9.

Građevine naftovoda i plinovoda od važnosti za Državu su sljedeće:
Postojeće:
- Jadranski naftovod (JANAF),
- Naftovod Beničanci-Ruščica,
- Naftovod Ðeletovci-Ruščica,
- Plinovod Slavonski Brod-Vinkovci.
Planirane:
- naftovod Kutina-Slavonski Brod,
- naftovod PEOP,
 - plinovod Slobodnica-Sotin.
Građevina od važnosti za Županiju je međumjesni plinovod Slavonski Brod-Gornja Vrba-Ručšica.

2.2.  Građevinska područja naselja

Članak 10.

Prostornim planom su utvrđena građevinska područja naselja Gornja Vrba i Donja Vrba.
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Članak 11.

Građevinsko područje naselja je područje namijenjeno izgradnji naselja, a sastoji se od izgrađenog dijela i 
neizgrađenog dijela.

Članak 12.

Unutar građevinskih područja naselja mogu se planirati:
a) površine za gradnju kao:

- površine za stanovanje,
- površine mješovite namjene,
- površine za građevine javne i društvene namjene,
- površine za rad kao gospodarske zone pretežito poslovne ili proizvodne namjene,

b) površine športsko-rekreacijske namjene.prometne površine kao:
- koridori (trase) za cestovni promet,
- površine za promet u mirovanju (parkirališta),
- ostale prometne površine (pješački putovi i zone).

c) neizgrađene površine kao:
- uređene javne zelene površine (športski tereni, uređeno i zaštitno zelenilo, parkovi i sl.),
- dvorišta, vrtovi, voćnjaci, oranice,
- groblja.

Niska stambena izgradnja

Članak 13.

Građevinska područja naselja obuhvaćaju većim dijelom područja niske stambene izgradnje u okviru kojih, ovim 
Planom, nisu definirane lokacije ostalih sadržaja.

Članak 14.

Unutar građevinskog područja se ne mogu graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, 
neposredno ili posredno ugrožavale život, zdravlje i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti čovjekove okoline, 
niti se smije zemljište uređivati ili koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

Članak 15.

Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s 
uvjetima Prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih 
dijelova te izgraditi, odnosno urediti.
Prometna površina je površina javne namjene ili površina u vlasništvu vlasnika građevnih čestica ili površina na 
kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza, a kojom se osigurava pristup do građevnih čestica.

Članak 16.

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna stambena građevina, te uz nju ili odvojeno od nje manja 
poslovna, pomoćna i poljoprivredno-gospodarska građevina.
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Članak 17.

Na neizgrađenom i neuređenom građevinskom zemljištu minimalna veličina građevne čestice određuje se za 
nisku stambenu izgradnju:

a) Kod izgradnje građevina na slobodnostojeći način:
- minimalna je širina čestice 12,0 m, a minimalna dubina 20,0 m,
- maksimalna izgrađenost građevine čestice je 40%.

b)  Kod izgradnje građevina na poluugrađen način (dvojne):
- minimalna je širina čestice 10,0 m, minimalna dubina 22,0 m,
- maksimalna izgrađenost građevne čestice je 50%.

c) Kod izgradnje građevina u nizu (ugrađene):
- minimalna je širina čestice 7,0 m, a minimalna dubina 26,0 m,
- maksimalna izgrađenost građevne čestice je 60%.

Članak 18.

Odredbe iz članka 17. ove Odluke ne odnose se na veličinu, oblik građevne čestice i način lociranja stambene 
građevine koja se interpolira u postojeću građevinsku strukturu ili koja je izgrađena prije stupanja na snagu 
Prostornog plana.

Članak 19.

Zid koji se izvodi uz dvorišnu među građevne čestice mora biti puni konstruktivni zid bez ikakvih otvora. Zid se 
mora izvesti na način, da završni sloj zida prema van bude u ravnini međe. Zid mora nadvisiti krovnu plohu na 
mjestu dodira za minimalno 30 cm.

Članak 20.

Građevine koje se izgrađuju na poluugrađen način ili u nizu, moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti 
arhitektonsku cjelinu.
Građevine koje se izgrađuju na slobodnostojeći način ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od 
susjedne međe, ako imaju otvore, odnosno 1,0 m ako nemaju otvore.
Građevine koje se izgrađuju na poluugrađen način jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne 
građevne čestice, uz postojeću ili novoplaniranu susjednu građevinu.
Građevine koje se izgrađuju u nizu moraju se dvjema svojim stranama prislanjati na granicu sa susjednim 
građevnim česticama, uz susjedne građevine s kojima formiraju niz.

Članak 21.

Otvori paralelni s dvorišnom međom građevne čestice ili koji su položeni pod kutom manjim od 45 u odnosu na tu 
među mogu biti na udaljenosti 3,0 m ili više od te međe.
Otvori fiksno ustakljeni staklenom opekom ili kopilitom, te pojedinačni (jedan u prostoriji) ventilacijski otvori 
max. veličine stranice ili promjera 15 cm paralelni s dvorišnom međom građevine čestice ili koji su položeni pod 
kutom manjim od 45 u odnosu na tu među mogu biti na udaljenosti 1,0 m ili više od te međe.

Članak 22.

Građevine ne smiju svojom lokacijom ometati ili ugrožavati pješački i kolni promet, odnosno s aspekta osunčanja 
i prozračenja negativno utjecati na zaštićene uvjete stanovanja i rada na susjednim česticama.
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Članak 23.

Maksimalna dubina građevne čestice je 80,0 m. Za stambenu građevinu poljoprivrednog proizvođača uz koju će 
se graditi gospodarska građevina za potrebe poljoprivredne proizvodnje, osim tovilišta, dubina čestice ne može 
biti manja od 40,0 m.

Članak 24.

Etažna visina građevine niske stambene izgradnje ne može biti veća od Po +P+1K+Pk.

Članak 25.

Ispod građevina iz prethodne točke mogu se graditi podrumi., a potkrovlja uređivati uz visinu nadozida max. 1,5 
m.

Članak 26.

Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

Članak 27.

Horizontalni i vertikalni gabariti građevine, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevinski materijal 
moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

Članak 28.

Krovišta se u pravilu izvode kosa, a nagib je definiran tehničkim normativima za određenu vrstu pokrova.

Članak 29.

Horizontalni i vertikalni gabariti građevine, oblikovanje fasada i krovišta, te upotrijebljeni građevinski materijali 
trebaju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

Članak 30.

Teren oko građevina, potporni zidovi, terase i slično, trebaju se izvesti tako, da se ne narušava izgled naselja, te da 
se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta i susjednih građevina.

Članak 31.

Stambene građevine u higijenskom i tehničkom smislu moraju zadovoljavati važeće standarde i uvjete uređenja 
prostora.

Članak 32.

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina 
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najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne 
karakteristike materijala građevina, veličina otvora na vanjskim zidovima građevina i dr., da se požar neće 
prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti 
najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov 
vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom 
iste vatrootpornosti dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala 
najmanje na dužini konzole.
Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina 
mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije 
vodoopskrbnih mreža, mora se ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža.

Članak 33.

Pomoćnim građevinama smatraju se garaže, drvarnice, spremišta, ljetne kuhinje i sl., u funkciji stambenog 
prostora.
Pomoćne građevine mogu se graditi samo u dvorišnom dijelu građevne čestice.
Izgradnja garaža može se dozvoliti na regulacijskoj liniji u slučaju da ne postoji mogućnost njene izgradnje u 
dubini, pod uvjetom da korištenje garaže ne ugrožava javni promet.

Višestambena izgradnja

Članak 34.

Pod višestambenom građevinom podrazumijeva se građevina kod koje se na jedan vanjski ulaz ili na jedno 
stubište vežu najmanje tri stana.

Članak 35.

Višestambena građevina se može graditi na zasebnoj građevnoj čestici.

Članak 36.

Etažna visina ovih građevina ne može biti veća od Po+P+2K.

Članak 37.

Na građevnoj čestici višestambene izgradnje dozvoljena je izgradnja i pomoćnih građevina (spremište goriva) i 
garaža.

Članak 38.

U neposrednoj blizini višestambenih građevina obvezan je odgovarajući broj parkirališta.

2.3.  Izgrađene strukture van naselja

Članak 39.

Planom su utvrđena dva građevinska područja van naselja za gospodarsku namjenu i to:
- Sjeverna gospodarska zona,
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- Južna gospodarska zona.
Uvjeti uređenja i izgradnje navedeni su u čl. 55.-58. ove Odluke.

Članak 40.

Planom se omogućava izgradnja izvan građevinskih područja u skladu s vrijednostima i osobitostima prostora:
a)  Na poljoprivrednom zemljištu I i II razreda:

- građevina u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
- građevina infrastrukture,
- građevina za istraživanje i iskorištavanje energetskih mineralnih sirovina,

b) Na ostalom poljoprivrednom zemljištu građevine navedene pod a) i:
- građevina za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina,
- građevina od interesa za obranu,
- groblja.

c) U šumama i na šumskom zemljištu:
- građevina potrebnih za gospodarenje šumama,
- građevina infrastrukture,
- građevina i sadržaja u funkciji športa i rekreacije,
- građevina od interesa za obranu.

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 maksimalno 20% površine izdvojenog građevinskog područja izvan 
naselja sportsko - rekreacijske namjene .

Članak 41.b.

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

Članak 41.c.

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

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 
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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.

3.  UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 41.

U okviru prostornog razmještaja gospodarskih djelatnosti Prostornim planom se utvrđuju uvjeti za njihov 
smještaj.

Članak 42.

Građevine u funkciji gospodarskih djelatnosti se smještaju u naselja, gospodarske zone i izvan građevinskog 
područja.

Članak 43.

U naselja se smještaju poljoprivredno-gospodarske građevine i manje poslovne građevine u okviru čestice 
stambene izgradnje, a manje poslovne i na zasebnim česticama.

Članak 44.

Poljoprivredno-gospodarskim građevinama smatraju se:
- bez izvora zagađenja: spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, sjenici i sl.,
- s izvorima zagađenja: staje, svinjci, peradarnici, kunićnjaci i sl.
Poljoprivredno-gospodarske građevine s izvorom zagađenja mogu se graditi do kapaciteta 10 uvjetnih grla.
Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom sljedećih koeficijenata:
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Vrsta stoke Koeficijent 
10 uvjetnih grla 

kom 
- krava, steona junica 1,00 10 
- bik 1,50 7 
- vol 1,20 8 
- junad 1-2 god. 0,70 14 
- junad 6-12 mjeseci 0,50 20 
- telad 0,25 40 
- krmača+prasad 0,30 33 
- tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 40 
- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 77 
- teški konji 1,20 8 
- srednje teški konji 1,00 10 
- laki konji 0,80 13 
- ždrebad 0,75 13 
- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 100 
- janjad i jarad 0,05 200 
- konzumna perad 0,002 5000 
- rasplodne nesilice 0,0033 3000 
   

 

Članak 45.

Poljoprivredno-gospodarske građevine za uzgoj životinja kapaciteta do 10 uvjetnih grla mogu se graditi na 
određenim udaljenostima od stambenih, odnosno javnih građevina:

Kapacitet 

(uvjetna grla)  

Najmanja udaljenost o d površina za izgradnju  

Stambenih građevina  

m 

Javnih građevina  

m 

do 5  30  100  

6-10  50  150  
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Pod površinom za izgradnju stambenih građevina podrazumijeva se najmanja udaljenost od ulične regulacijske 
linije, dok se pod površinom za izgradnju javnih građevina podrazumijeva površina čestice.

Članak 46.

Minimalna udaljenost poljoprivredno-gospodarske građevine za uzgoj životinja sa svim pripadajućim dijelovima 
(zgrada, gnojište i sl.) od dvorišnih međa građevne čestice iznosi 5,0 m.

Članak 47.

Minimalna udaljenost poljoprivredno-gospodarske građevine za smještaj poljoprivredne mehanizacije i 
proizvoda od dvorišnih međa građevne čestice iznosi 1,0 m, a od regulacijske linije najmanje 15,0 m.

Članak 48.

Manjim poslovnim građevinama smatraju se:
- za čiste i tihe djelatnosti:

a)  trgovine maloprodaje, osim prodaje građevinskog materijala,
b) uslužne zanatske djelatnosti (krojačka, frizerska, postolarska, fotografska, popravak kućanskih 

aparata, popravak elektronskih uređaja i sl.),
c)  ugostiteljstvo osim tipova noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub,
d)  liječničke ordinacije i ljekarne,
e) poljoprivredne ljekarne,
f) financijske ustanove,
g) uredi.

- za bučne djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolne građevine:
a) sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,
b) sve vrste radionica za obradu drveta i metala,
c) praonice vozila,
d) ugostiteljstvo tipova noćni bar, noćni klub, disko klub i disko bar.

Članak 49.

Za tihe i čiste djelatnosti može se namijeniti i dio stambene građevine.

Članak 50.

Manje poslovne građevine tihih i čistih djelatnosti mogu se naslanjati na stambenu građevinu uz uvjet da s njom 
čine arhitektonsku cjelinu.

Članak 51.

Građevine bučnih djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okolne građevine moraju biti udaljene 
najmanje 30,0 m od regulacijske linije, te 10,0 m od svih dvorišnih međa građevne čestice. Iznimno, udaljenost 
može biti i manja, ali ne manja od 3,0 m uz suglasnost susjeda (vlasnika nekretnine) čija je to međa.
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Članak 52.

Kriterij za utvrđivanje bučnih djelatnosti je razina buke 55 dBA danju i 45 dBA noću u stambenim zonama.

Članak 53.

Visina poljoprivredno-gospodarskih i manjih poslovnih građevina ne može biti veća od podruma i prizemlja, 
izuzetno kod poslovnih i do Po+P+1K ili Po+P+Pk, ako to namjena i tehnološki proces zahtijeva.

Članak 54.

Za poslovne građevine tihih i čistih djelatnosti ako se grade na zasebnim česticama, vrijede uvjeti za nisku 
stambenu izgradnju osim visine. 

Članak 55.

U okviru građevinskih područja gospodarske namjene (Sjeverna i Južna gospodarska zona) mogu se graditi 
građevine i sadržaji:
- industrije i drugih proizvodnih djelatnosti,
- servisnih i uslužnih djelatnosti,
- skladišta,
- benzinske postaje,
- prodajnog prostora (prodajni saloni, robne kuće, diskonti i slični sadržaji),
- uredskih i drugih poslovnih prostora,
- ugostiteljstva,
- komunalnih građevina i uređaja,
- stambene namjene za potrebe tvrtki (domari, zaštitarska služba i sl.),
- drugih sadržaja koji upotpunjuju sadržaj gospodarskih zona.

Sadržaji u tri prve alineje u pravilu zahtijevaju veće površine kao i dopremanje i otpremanje većih količina 
sirovina i roba.
U sjeverozapadnom dijelu južne gospodarske zone koje je u kontaktu s građevinskim područjem naselja Gornja 
Vrba, u širini od 50,0 m ne mogu se graditi sadržaji iz alineje 1.-3. st. 1. ovoga članka.

Članak 56.

U okviru građevinskih područja gospodarskih zona ne mogu se graditi građevine i sadržaji intenzivne stočarske 
proizvodnje, kao i građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom izravno ili potencijalno, ugrožavali život, 
zdravlja i rad ljudi u gospodarskoj zoni, odnosno vrijednosti čovjekova okoliša, niti se smije zemljište uređivati ili 
koristiti na način koji bi izazvao takve posljedice.

Članak 57.

Izgrađenost građevne čestice u gospodarskim zonama može biti max. 60%, a najmanje 20% čestice treba biti 
ozelenjeno i odgovarajuće hortikulturno uređeno.

Članak 58.

Etažna visina građevina u gospodarskim zonama je Pod+P+1+Ptk.
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Iznimno, etažna visina može biti i veća ako to zahtijeva tehnološki proces ili drugi razlozi i ako se dokaže 
opravdanost.

Članak 59.

Gospodarske građevine koje se mogu graditi izvan građevinskog područja su:
- građevine za obavljanje ratarske i/ili intenzivne stočarske i peradarske proizvodnje.

Članak 60.

Izgradnja građevina u funkciji obavljanja intenzivne poljoprivredne djelatnosti moguća je na:
- posjedu primjerene veličine,
- za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

Članak 61.

Primjerenim veličinama posjeda se smatraju:
- za intenzivnu ratarsku djelatnost minimalna veličina 15 ha,
- za uzgoj voća i povrća minimalne veličine 5 ha,
- za uzgoj povrća minimalna veličina 3 ha,
- za uzgoj cvijeća minimalna veličina 1 ha.

Članak 62.

Građevine za obavljanje ratarske i/ili intenzivne stočarske i peradarske proizvodnje su:
- tovilišta stoke (farme): govedarska, svinjogojska, peradarska, krznaša i sl.,
- skladišta poljoprivrednih proizvoda,
- građevine za osnovnu doradu ili preradu za potrebe poljoprivredne proizvodnje koja se obavlja u okviru 

gospodarskog kompleksa (klaonice, hladnjača, mješaonica stočne hrane i sl.),
- građevine za sklanjanje vozila i oruđa, te njihovo održavanje,
- ostale pomoćne građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje.
U dijelu građevina ili kao zasebne građevine u okviru gospodarskog kompleksa, mogu se urediti prostori za 
dnevni boravak i prehranu djelatnika na gospodarstvu.
Pod intenzivnom stočarskom i peradarskom proizvodnjom podrazumijevaju se građevine, odnosno kompleksi 
kapaciteta preko 10 uvjetnih grla. 
Klaonica kao građevina za osnovnu doradu ili preradu u funkciji je tovilišta stoke (farme), te se izgradnja može 
odobriti samo uz ranije izgrađenu (ili se istovremeno gradi) građevinu tovilišta s kojom čini jedinstvenu 
proizvodnu cjelinu.
Klaonica u smislu prethodnog stavka sastoji se od prostora za klanje, konfekcioniranje mesa i hladnjače s 
potrebnim pratećim prostorima prema "Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje 
životinja …" (NN, br. 20/92.).
Minimalni kapacitet tovilišta (farme) uz koji se može odobriti izgradnja klaonice je 100 uvjetnih grla.

2 
Maksimalna površina klaonice goveda može iznositi 0,6 m  bruto po jednom uvjetnom grlu kapaciteta tovilišta 
(farme).
Maksimalna površina klaonica za ostalu stoku i perad izračunava se prema kapacitetu tovilišta (farme) i 
normativa iz sljedeće tablice:
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Broj uvjetnih grla  Bruto površina m 2/1 uvjetnom grlu  

100 -200  0,6  

201 -500  0,4  

501 -1000  0,3  

više od 1000  0,2  

Članak 63.

U dijelu kompleksa sukladno članku 62. ove Odluke mogu se graditi:
- stambene građevine za stanovanje, stalni ili povremeni boravak vlasnika i djelatnika na gospodarstvu i 

njihovih obitelji (stambene zgrade u funkciji poljoprivredne proizvodnje),
- građevine i sadržaji u funkciji seoskog turizma.
Netto površina stambene građevine i građevine u funkciji seoskog turizma ovisi o neto izgrađenoj površini svih 
izgrađenih zatvorenih gospodarskih građevina i iznosi:
- max. 200 m² ako je površina gospodarskih građevina do 1.000 m²,

2 
- max. 20% od površina gospodarskih građevina ako im površina prelazi 1.000 m .
Stambene građevine, te građevine i sadržaji seoskog turizma u funkciji su poljoprivredne proizvodnje, te se mogu 
graditi na čestici na kojoj su ranije izgrađene (ili se istovremeno grade) građevine i sadržaji gospodarske namjene 
s kojima čine jedinstvenu gospodarsku i arhitektonsku cjelinu.

Članak 64.

Udaljenosti gospodarskih građevina za intenzivnu stočarsku proizvodnju od naselja, ovise o njihovoj veličini, 
odnosno kapacitetu izraženom u jedinici "uvjetnog grla" i prikazane su preračunate u sljedećoj tablici:

VRSTA  STOKE  
MAX. KAPACITET GRAÐEVINE (BROJ GRLA PREMA 

UDALJENSOTI GRAÐEVINE OD NASELJA)  

Minimalna udaljenost od 
naselja,  m  

150 300 500 

UVJETNA GRLA  do100  do 300  do 800 i više  

Broj grla:     
krava, steona junica  100 300 800 i više  

bik 67 200 533 

vol 83 250 667 
junad 1 -2 god.  143 428 1.143 

junad 6 -12 mjeseci  200 600 1.600 
telad 400 1.200 3.200 

krmača+prasad  333 1.000 2.667 
tovne svinje do 6 mjeseci  400 1.200 3.200 

mlade svinje 2 -6 mjeseci  769 2.308 6.154 

teški konji  83 250 667 
srednje teški konji  100 300 800 

laki konji  125 375 1.000 
ždrebad  133 400 1.067 

ovce, ovnovi, koze i jarci  1.000 3.000 8.000 
janjad i jarad  2.000 6.000 16.000  

konzumna perad  50.000  150.000  400.000  

rasplodne nesilice  30.303  90.909  242.424  
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Pod uvjetnim se grlom podrazumijeva grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1. Sve vrste i kategorije stoke 
svode se na uvjetna grla primjenom odgovarajućih koeficijenata iz čl. 44. ove Odluke.
Prema koeficijentima pojedinih vrsta mogu se izračunati udaljenosti građevina za smještaj više vrsti stoke. 

Članak 65.

Udaljenosti gospodarskih građevina za intenzivnu stočarsku proizvodnju od cesta ovisi o kapacitetu izraženom u 
jedinici "uvjetnog grla".

Članak 66.

Gospodarske i uz njih stambene građevine, te građevine u funkciji seoskog turizma koje se grade izvan 
građevinskog područja, treba graditi na tragu lokalne tradicije.
U prostornog koncepciji organizacije i oblikovanju građevina, te upotrijebljenih materijala, treba slijediti 
principe uklopivosti u ambijent ruralnog pejsaža.

4.  UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 67.

Sustav i mreža društvenih djelatnosti vezana je uz razvoj naselja.
Planirana mreža društvenih djelatnosti u smislu minimalnih sadržaja koji moraju biti zastupljeni u pojedinim 
kategorijama središnjih naselja utvrđena je u Prostornom planu Brodsko-posavske županije i preuzeta kao obveza 
u ovaj Prostorni plan.

Članak 68.

Građevine i sadržaji društvenih djelatnosti grade se unutar granica građevinskih područja naselja, a po potrebi i 
građevinskih područja gospodarskih zona.
Prostornim Planom nisu posebno naznačene njihove lokacije i površine.

Članak 69.

Građevine i sadržaji društvenih djelatnosti mogu se locirati na zasebne čestice, u sklopu čestice niske stambene 
izgradnje ili kao dio stambene građevine.

Članak 70.

U slučaju lociranja ovih građevina na zasebne čestice udaljenost građevine društvenih djelatnosti od niske 
stambene izgradnje ne može biti manja od:

Broj uvjetnih 
grla  

Minimalna udaljenost od ceste,  m  

državne  županijske  lokalne  

do 100  100  50 30 

101-300  150  100  60 

301 i više  200  150  100  
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- 5 m od susjedne međe,
- 8 m od pomoćne građevine,
- 20 m od manje poslovne građevine za tihe i čiste djelatnosti i poljoprivredno- gospodarske građevine bez 

izvora zagađenja,
- 50 m od manjih poslovnih građevina za bučne djelatnosti i poljoprivredno-gospodarskih građevina s izvorom 

zagađenja.

Članak 71.

Etažna visina građevina na zasebnim česticama ne može biti veća od Po+P+2K ili Po+P+1K+Pk.

Članak 72.

Ako se dječji vrtić, jaslice ili osnovna škola grade sjeverno od postojeće građevine, njihova udaljenost od te 
građevine mora iznositi najmanje njegove tri visine, odnosno ako se ispred građevine ovih ustanova grade nove 
građevine, njena udaljenost prema jugu od ovih građevina ne može biti manja od tri njene visine.

Članak 73.

U slučaju lociranja građevina i sadržaja društvenih djelatnosti u sklopu čestica niske stambene izgradnje ili kao 
dio stambene građevine za njih će se primjenjivati uvjeti za nisku stambenu izgradnju i manje poslovne građevine.

5.  UVJETI UTVRÐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I 
DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Prometni sustav

Članak 74.

Mreža postojećih kategoriziranih cesta utvrđena je u Prostornom planu na temelju Odluke o razvrstavanju javnih 
cesta.

Članak 75.

Temeljem odluke nadležnog ministarstva moguća je promjena kategorije javne ceste, bez izmjena i dopuna 
Prostornog plana.

Članak 76.

Površina unutar zemljišnog pojasa ceste izvan naselja služi prvenstveno za smještaj kolnika i pratećih cestovnih 
građevina, pristupnih površina za sadržaje pružanja prometnih usluga, te za smještaj sustava za odvodnju 
oborinskih voda.

Članak 77.

U okviru zemljišnog pojasa mogu se, uz suglasnost i uvjete nadležne Uprave za ceste, voditi i trase drugih 
infrastrukturnih vodova.
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Članak 78.

Širina mogućeg koridora ceste u istraživanju je 100,0 m za državne ceste, 60,0 m za županijske ceste, a unutar 
građevinskog područja, ili uz građevinsko područje širina mogućeg koridora ceste u istraživanju naznačena je na 
kartografskom prikazu 4.A. i 4.C.

Članak 78.a.

Sukladno Zakonu o javnim cestama (NN, br. 180/04.), potrebno je osigurati zaštitni pojas autoceste koji se mjeri 
od vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zaštitnog pojasa 
nije dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih građevina).

Ukoliko se zbog prostornih ograničenja ukaže potreba za izgradnjom objekta visokogradnje unutar zaštitnog 
pojasa autoceste, potrebno je idejno rješenje zahvata dostaviti u Hrvatske autoceste na razmatranje. Daljnja 
razrada projekta i provedba upravnog postupka moguća je isključivo uz pisanu suglasnost Hrvatskih autocesta za 
dostavljeno idejno rješenje.

Zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati pažnju vozača na autocesti (reklamni panoi, 
rasvjeta i dr.) unutar zaštitnog pojasa autoceste, a koji je definiran Zakonom o javnim cestama.

Obveza Investitora budućih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase autoceste, je 
planiranje i izgradnja zidova za zaštitu od buke, ukoliko se pokaže potreba za izvođenjem istih.

Članak 78b.

Zabranjuje se priključenje građevinskih čestica na trase postojećih i planiranih državnih i županijskih cesta.
Izuzetno je moguće priključenje uz suglasnost nadležne uprave za ceste (Hrvatske ceste, Županijska uprava za 
ceste) za koje na kartografskom prikazu 4E nije označena zabrana priključka.

Članak 78c.

Na kraju ''slijepih'' ulica u građevinskim područjima gospodarskih zona mora se izvesti okretište za vozila.

Članak 79.

Izgradnja unutar koridora planiranih cesta izvan naselja moguća je tek nakon izrade projekta ceste kojim će se 
definirati potreban zemljišni pojas ceste, te uz potrebne suglasnosti i uvjete nadležne Uprave za ceste.
Površine unutar koridora planirane ceste izvan naselja koje se ne iskoriste za izgradnju ceste dobivaju prvobitnu 
namjenu, ili namjenu koja je planirana do ruba koridora ako je prvobitna namjena promijenjena.
Ukoliko se planirana cesta vodi u okviru postojećeg uličnog profila širina koridora u naselju je jednaka širini 
postojećeg uličnog profila.

Članak 80.

Širina uličnih profila planiranih javnih cesta unutar građevinskog područja naselja mora biti:
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 ŠIRINA ULIČNOG PROFILA  

Kategorija ceste  
Otvoren i sustav 

oborinske  odvodnje  
Zatvoreni sustav 

oborinske odvodnje  
državna min. 25,0 m  min. 20,0 m  
županijska  min. 18,0 m  min. 15,0 m  
lokalna min. 16,0 m  min. 14,0 m  
ostale nekategorizirane ceste  min. 16,0 m  min. 12,0 m  

 

Članak 81.

Iznimno u slučaju prostornih ograničenja (postojeća izgradnja, karakteristike terena i sl.) navedene širine uličnih 
profila planiranih javnih cesta mogu biti i manje i to samo u slučaju da su definirane u okviru urbanističkog plana, 
u okviru kojeg će se dokazati da u manju širinu uličnog profila stanu sve potrebne prometne površine pojedine 
kategorije javne ceste uz zadovoljenje prometno-sigurnosnih elemenata, te potvrdu da se u okviru uličnog profila 
mogu smjestiti svi potrebni infrastrukturni vodovi.

Članak 82.

Postojeće ulice koje imaju uže ulične profile od navedenih planiranih za javne ceste, zadržavaju se uz uvjet da se 
prometovanje vozila i pješaka uredi u skladu s prostornim mogućnostima uličnog profila, vodeći računa 
prvenstveno o sigurnosti prometnih tokova.

Članak 83.

U postojećim i planiranim uličnim profilima pristupnih ulica stambenim zonama prometna površina može se 
urediti i kao kolno-pješačka površina.

Članak 84.

Prometna površina u naselju namijenjena je za izgradnju kolnika, parkirališta, kolno-pješačkih prilaza građevnoj 
čestici, prometnih površina pješačkog, biciklističkog i javnog prometa, te vođenja svih vrsta infrastrukturnih 
vodova, uključujući i odvodni sustav oborinske odvodnje, te zelenih površina.

Članak 85.

S trase koridora Primarne brze ceste D4-granica BiH nije dozvoljen pojedinačan pristup građevnim česticama. S 
jedne i druge strane trase navedene ceste moraju se izvesti sekundarne pristupne ceste koje će se na trasu primarne 
brze ceste vezati čvorištima.

Članak 86.

Benzinske postaje mogu se graditi u građevinskom području naselja, te uz postojeće javne ceste izvan 
građevinskog područja (osim na zemljištu I i II razreda) i to u pojasu 100,0 m od osi ceste.
Prateći sadržaji koji se mogu graditi na građevnoj čestici benzinske postaje su: ugostiteljski, trgovački, servisni i 
uslužni, uz uvjet da se grade istovremeno ili nakon izgradnje benzinske postaje.
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Članak 87.

Autobusna stajališta mogu se graditi u i izvan građevinskog područja naselja, uz trase javnih cesta, a u skladu s 
uvjetima Pravilnika o autobusnim stajalištima. 

Članak 88.

Sve javne ceste na području općine moraju biti opremljene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom prema 
Hrvatskim normama.

Članak 89.

Sva križanja javnih cesta i priključaka na njih urediti prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju 
priključaka i prilaza na javnu cestu.

Članak 90.

U svim naseljima općine mora se uz sve javne, poslovne, proizvodne i trgovačke sadržaje, te višestambene 
zgrade, izgraditi minimalni broj parkirališnih mjesta prema sljedećim Normativima:

Članak 91.

Parkirališna mjesta mogu se graditi u okviru površine uličnog profila, u okviru čestice na kojoj se nalazi sadržaj za 
koji se grade parkirališta, kao i na posebnoj čestici koja od planiranog sadržaja nije udaljena više od 50,0 m. 

Članak 92.

Širina kolnika planirane Primarne brze ceste je 2x(2x3,5 m).
U prvoj fazi moguće je izvesti dvotračnu cestu.

Članak 93.

Širina kolnika za dvosmjeran promet planirane ceste za pristup robno-transportnom centru mora imati širinu 
kolnika 2x3,5 m uz uvjet da predvidi mogućnost izgradnje četverotračnog kolnika na trasi navedene ceste.

Namjena sadržaja  Jedinica  Broj parking mjesta  

Višestambene zgrade  1 stan  1 

Trgovački (maloprodaja)  25 m 2  bruto površina  1 

Robne kuće, trgovački centri  60 m 2  bruto površina  1 

Poslovne zgrade, uredi, agencije  1 zaposlen  0,40  

Industrij a i skladišta  1 zaposlen  0,20  

Servisi i obrt  1 zaposlen  0,30  

Ugostiteljstvo  15 m 2  bruto površina  1 

Osnovne škole i vrtići  1 učionica/grupa  1 

Zdravstveni  40 m 2  bruto površina  1 
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Članak 94.

Širina kolnika za dvosmjeran promet županijske ceste mora biti min. 5,50 m, a posavske županijske ceste 
(longitudinalna veza zapad-istok) min. 6,0 m. 

Članak 95.

Širina kolnika za dvosmjeran promet nekategorizirane ceste može biti i manja od 5,50 m, u uvjetima malog 
intenziteta prometa i bez tranzitnog prometa, a što se mora dokazati posebnim prometnim projektom u okviru 
kojeg će se utvrditi uvjeti sigurnog odvijanja prometa i na užim širinama kolnika od 5,50 m.

Članak 96.

Širina koridora uz glavnu dvokolosječnu prugu u kome nije dozvoljena izgradnja je 25,0 m od osi zadnjeg 
kolosjeka na sjever i 30,0 m od osi zadnjeg kolosjeka na jug.

Članak 97.

Širina koridora željezničke pruge za poseban promet  u kome nije dozvoljena izgradnja iznosi 15,0 m od osi pruge 
na svaku stranu.

Članak 97a.

Širina mogućeg koridora u istraživanju željezničke pruge je 40,0 m (20,0 m od osi na svaku stranu).

Članak 98.

Za sve izuzetne slučajeve i potrebu izgradnje na manjoj udaljenosti od osi željezničke pruge mora se dobiti 
posebna suglasnost od Hrvatskih željeznica. 

5.2. Telekomunikacijska mreža

Članak 99.

Za razvoj i izgradnju telekomunikacijskih vodova i mreža u PPUO predviđa se osiguranje novih koridora za 
izgradnju spojnih vodova, kojima se povezuju  udaljeni pretplatnički stupnjevi (UPS) s okruženjem, a pri tom 
vode unutar i izvan građevinskih područja. Za proširenje kapaciteta prvenstveno je potrebno koristiti postojeće 
infrastrukturne koridore, te težiti njihovom objedinjavanju u cilju zaštite i očuvanja prostora i sprječavanja 
nepotrebnog zauzimanja novih površina.
Uvjeti određivanja prostora za planirane korisničke/spojne vodove i eventualne bazne postaje GSM koji se u 
pravilu grade izvan i unutar građevinskog područja, definiraju se načelno u PPŽ i PPUO, a detaljnije UPU .
Prostor za koridor planiranih spojnih vodova, koji se planiraju graditi izvan granica građevinskih područja, 
utvrđuje se tako da se na polazno utvrđeni poprečni profil dodaje po 50 m sa svake strane do izdavanje lokacijske 
dozvole.
Pri izgradnji novih korisničkih i spojnih vodova koristiti zeleni pojas u koridoru prometnica.
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Članak 100.

Za razvoj i izgradnju mjesne telekomunikacijske mreže, koja obuhvaća građevinska područja naselja izdvojena 
građevinska područja i spoj do izdvojenih građevinskih područja, vodove izgrađivati prvenstveno u zelenom 
pojasu ulica, a za ulice s užim profilom ispod nogostupa sustavom distribucijske telekomunikacijske kanalizacije 
i mrežnim kabelima. U cilju zaštite i očuvanja prostora, te sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih površina 
težiti objedinjavanju vodova u potrebne koridore.

Članak 101.

Do izgradnje planirane mreže može se koristiti postojeću telekomunikacijsku mrežu.

Članak 102.

Za razvoj mobilne telefonije potrebno je omogućiti izgradnju građevina za potrebe javne pokretne 
telekomunikacijske mreže (bazne stanice), kako unutar tako i izvan građevinskih područja.
Za izgradnju baznih stanica unutar građevinskog područja lokacija mora biti u skladu s urbanističko-
arhitektonskim rješenjima okolnih prostora.
Za izgradnju baznih stanica izvan građevinskog područja treba osigurati prostor za bazne stanice s kolnim 
pristupom. Pri ovoj izgradnji izbjegavati zaštićene prostore, te voditi računa o vizualnom uklapanju u krajobraz.
U izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene moguća je izgradnja štapićastih stupova ili jednog 
rešetkastog samostojećeg stupa za osnovnu postaju po operatoru na području površine do 100 ha.

Članak 103.

U cilju zaštite i očuvanja prostora, te sprječavanja nepotrebnog zauzimanja novih prostora obavezno je već pri 
planiranju usklađivanje s istim ili srodnim djelatnostima radi zajedničkog korištenja prostora i dijela građevina.

5.3.  Elektroenergetska mreža

Članak 104.

Sustav opskrbe električnom energijom na razini Prostornog plana obuhvaća prijenos i distribuciju električne 
energije.
Prijenos električne energije ostvaruje se postojećim nadzemnim 110 kV dalekovodom s njegovim zaštitnim 
koridorom.

Članak 105.

Plan razvoja prijenosne mreže obuhvaća izgradnju dva kabelska dalekovoda 110 kV i to:

- KB 110 kV TS Sl. Brod 2-TS Sl. Brod 6,
- KB 110 kV TS Sl. Brod 6-TS Sl. Brod 1.

Ovi dalekovodi samo prolaze područjem općine.

Na 35 kV distribucijskoj naponskoj razini plan razvoja obuhvaća sljedeću izgradnju:

- TS 35/x kV JANAF,
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- DV 35 kV TS Trnjani-TS JANAF,
- KB 35 kV TS Sl. Brod 2-TS Sl. Brod 6,
- KB 35 kV TS Sl. Brod 6-TS JANAF.

Članak 106.

Razvoj distribucijske elektroenergetske mreže pratit će proces urbanizacija naselja i tim u vezi povećane potrebe 
za električnom energijom, te će pratiti razvoj gospodarstva, a definirati će se planovima nižeg reda i planovima 
razvoja elektrodistributera.

Unapređenje i razvoj kapaciteta distribucije električne energije predviđa se u okviru postojećih infrastrukturnih 
koridora i prostora (uz minimalno potrebna proširenje) radi zaštite i racionalnog korištenja prostora.

Prostor unutar koridora i ispod nadzemnih dalekovoda može se koristiti i u druge namjene uz suglasnost HEP-a.

Članak 107.

Pri određivanju trasa novih značajnijih distribucijskih dalekovoda nastojati zaobići postojeća i planirana 
građevinska područja, šume i šumska zemljišta, te voditi računa o bonitetu poljoprivrednih zemljišta radi 
smanjenja utjecaja na poljoprivrednu proizvodnju. Moguća su manja odstupanja od zacrtane trase u Prostornom 
planu.
Dalekovodi moraju u potpunosti zaobići zaštićena i evidentirana područja kulturno povijesne i prirodne baštine.

Članak 108.

Za planirane distribucijske dalekovode i trafostanice vrijede isti uvjeti zaštite prostora i okoliša kao za prijenosnu 
mrežu samo ne podliježu zakonskim propisima i postupku usvajanja trase/lokacije, te je i kod njih moguće 
odstupanje od predloženih u ovom Prostornom planu.
Planirane distribucijske dalekovode, prvenstveno unutar granica građevinskog područja izvoditi podzemnim 
kabelskim vodovima, a postojeće distribucijske dalekovode sukcesivno zamijeniti kabelskim dalekovodima.

Članak 109.

Novu niskonaponsku distribucijsku mrežu unutar građevinskih područja graditi podzemnim kabelskim 
vodovima, a postojeću zračnu mrežu sukcesivno zamjenjivati podzemnim vodovima.
Do izgradnje kabelske mreže može se koristiti postojeća niskonaponska mreža.

5.4. Naftovodi i plinovodi, plinoopskrba

Naftovodi i plinovodi

Članak 110.

Planirani naftovodi i plinovodi na području općine su:

- Naftovod PEOP (međunarodni),
- Naftovod Kutina-Slavonski Brod (magistralni),
- Plinovod Slobodnica-Sotin (magistralni).
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Članak 111.

Međunarodni naftovod Constanta-Omišalj ima načelno utvrđenu trasu koja u potpunosti slijedi trasu Jadranskog 
naftovoda (JANAF) – dionica Slobodnica-Slavonski Brod.

Članak 112.

Magistralni naftovod Kutina-Slavonski Brod ima načelno utvrđenu trasu na području općine Gornja Vrba. Na 
dijelu pružanja trase smjerom jug-sjever mogući su pomaci prema zapadu u cilju izbjegavanja kolizije s lokacijom 
općinske i regionalne deponije (alternativna trasa).

Članak 113.

Magistralni plinovod Slobodnica-Sotin u infrastrukturnom je koridoru južno od trase državne ceste D4 (autoput).

Članak 114.

Na gore navedene cjevovode primjenjuju se odredbe "Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran 
transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i 
plinovodima za međunarodni transport" (Sl. list, 26/85.).

Plinoopskrba

Članak 115.

Plinoopskrbni sustav općine Gornja Vrba je srednjetlačni, pritiska u vodovima P=1-4 bar.

Članak 116.

Izgled sustava vidljiv je na kartografskom prikazu 2.A.

Članak 117.

Izvor napajanja sustava je redukcijska stanica u Slavonskom Brodu.

Članak 118.

Plinovodi se polažu u javnim površinama.

Članak 119.

Plinovodi se štite od smrzavanja ukopavanjem, tako da minimalna visina nadsloja zemlje iznosi 80 cm.

Članak 120.

Prolaz plinovoda ispod prometnica mora biti uz osiguran minimalan nadsloj od 1,5 m.
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Članak 121.

Prilikom križanja plinovoda s kanalima minimalna udaljenost zaštitne cijevi plinovoda od stjenke kanala iznosi 
0,5 m.

Članak 122.

Plinovodi se križaju s drugim instalacijama pod horizontalnim kutom između 45 i 90.

Članak 123.

Pri projektiranju vodove dimenzionirati tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom svih korisnika 
sustava na kraju planskog razdoblja.

Članak 124.

Pri projektiranju i izvođenju obvezno se pridržavati propisanih udaljenosti od ostalih instalacija.

Članak 125.

Rekonstrukcijom vodova mora se zadržati postojeća trasa. Izmjena trase je moguća samo uz suglasnost svih 
korisnika infrastrukturnog koridora i lokalne samouprave. 

Članak 126.

Od ruba postojećeg magistralnog plinovoda Slavonski Brod-Vinkovci rezerviran je koridor širine 50 m prema 
jugu, unutar kojeg nije dozvoljena izgradnja građevina namijenjenih stanovanju ili boravku ljudi.

Članak 127.

Za građevine u Sjevernoj gospodarskoj zoni koje su unutar zaštitnog pojasa magistralnog plinovoda Slavonski 
Brod-Vinkovci, moraju se ishoditi uvjeti i suglasnost vlasnika plinovoda.

5.5. Vodoopskrba

Članak 128.

Rješenje vodoopskrbe treba temeljiti na uspostavi cjelovitog sustava koji će distribucijom vode sa sigurnih 
izvorišta osigurati potrebne količine kvalitetne vode za sve korisnike.

Članak 129.

Također treba razvijati sustav vodoopskrbe koji će povećati strategijsku i pogonsku sigurnost vodoopskrbe.
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Članak 130.

Formiranje vodoopskrbnih sustava treba ići kroz nekoliko faza i etapa. U prvoj fazi treba razvijati postojeći sustav 
Sl. Broda te izgraditi lokalni sustav za naselje Donja Vrba. Druga faza podrazumijeva formiranje većih, 
tehnoloških i tehničkih kvalitetnijih sustava koji bi u sebe uključivali sustave I faze.
Planom se omogućava spajanje naselja Gornja Vrba na novi vodoopskrbni sustav naselja Donja Vrba. Međutim, 
prije realizacije mora se utvrditi ekonomska opravdanost te mogućnost zadovoljavanja novog vodoopskrbnog 
sustava svim kriterijima iz Zakona i Pravilnika koji reguliraju ovu problematiku, a osobito propisa koji se odnose 
na protupožarnu zaštitu.
Krajnja faza razvoja treba biti formiranje jedinstvenog sustava koji će biti povezan sa sustavima susjednih 
gradova i županija. Os regionalnog sustava je uz autocestu Zagreb-Lipovac.

Članak 131.

Lokalni i grupni sustavi moraju biti projektirani i izvedeni tako da se bez značajnijih i skupljih preinaka (zahvata) 
mogu priključiti na regionalni sustav.

Članak 132.

Trasa voda prema naselju Donja Vrba usmjeravajućeg je značaja te detaljnijom dokumentacijom treba ispitati i 
odlučiti o dvije moguće trase. I to trasu danu ovim Prostornim planom i trasu predloženu u PP Brodsko-posavske 
županije.

Članak 133.

Mrežu cjevovoda vodoopskrbnog sustava u pravilu je potrebno polagati u postojeće ili nove infrastrukturne 
koridore uvažavajući načela racionalnog korištenja prostora.

Članak 134.

Vodonosnike i izvorište vode treba zaštititi od mogućih zagađivanja. Stoga je oko izvorišta vode u Donjoj Vrbi 
nužno utvrditi zaštitne sanitarne zone. Do detaljnijeg utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta Donja Vrba ovim 
Prostornim planom se predlaže IIIA zaštitna zona u radijusu od 2 km oko bunara. 

5.6. Odvodnja 

Članak 135.

U svim naseljima općine nužno je definirati i planirati sustav odvodnje.

Članak 136.

Ovim Prostornim planom je definiran sustav za odvođenje s priključenjem odvodnih sustava naselja općine na 
grad Sl. Brod i susjednu općinu Garčin. Drugačiji način rješavanja dozvoljen je uz sveobuhvatnu valorizaciju 
ekonomskih, tehničkih, ekoloških i svih ostalih čimbenika, nakon koje treba odabrati povoljnije rješenje. 
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Članak 137.

Sustav odvodnje u naselju Gornja Vrba treba omogućiti priključivanje odvodnog sustava naselja Ruščica.

Članak 138.

Položaj vodova odvodnog sustava dan ovim Prostornim planom je orijentacijski. Stoga je planovima nižeg reda 
nužna detaljnija razrada i njihovo točnije lociranje.

Članak 139.

Realizaciju sustava odvodnje treba provoditi postupno, sukladno količini otpadnih voda, te gospodarskim 
mogućnostima gradnje i održavanja.

Članak 140.

U koliko je to opravdano, a tehnički izvedivo, dinamika realizacije sustava može biti takva da se u prvo vrijeme 
grade lokalni sustavi. Međutim, ti sustavi moraju biti tako projektirani i izgrađeni da je moguće njihovo 
uključivanje u zajednički sustav bez značajnijih preinaka. To znači da smjer odvodnje u tim pojedinačnim 
lokalnim sustavima mora biti identičan smjeru grupnog sustava.

Članak 141.

Industrijske i ostale građevine s većim zagađivanjem korištenih voda koje nisu obuhvaćene sustavima za 
odvodnju i pročišćavanje voda naselja moraju izgraditi vlastite sustave odvodnje i uređaje za pročišćavanje.

Članak 142.

Sve zagađene vode koje ne odgovaraju uvjetima za upuštanje u odvodni sustav prije upuštanja trebaju se pročistiti 
uređajem za predpročišćavanje.

Članak 143.

Kod gradnje novih građevina, osobito proizvodnih, rješenja zbrinjavanja otpadnih voda treba provoditi kroz 
izgradnju vlastitih odvodnih sustava i uređaja za predtretman zagađenih otpadnih voda, a ne izgradnjom 
septičkim jama.
Postojeće septičke jame nužno je što prije isključiti iz upotrebe supstitucijom s odvodnjom u javni odvodni sustav 
uz, ukoliko je potrebno, prethodno čišćenje ispuštenih otpadnih voda. 

5.7. Utvrđivanje vodotoka, voda i melioracijska odvodnja

Članak 144.

Pri rješavanju melioracijske problematike potrebno je sagledati sve utjecaje koji su u svom djelovanju ovisni jedni 
o drugima, a krajnji im je cilj povećanje ili smanjenje produktivnosti tla. Nakon provedenih radova na zaštiti od 
stranih voda ili istovremeno s njima potrebno je prići uređenju primarnih i glavnih recipijenata, a zatim i sustava 
detaljne odvodnje.
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Melioracijske kanale moguće je planirati i drugačije od onih prikazanih na kartografskom prikazu br. 2.B. 
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI-Vodnogospodarski sustav uz suglasnost nadležne javne ustanove s posebnim 
ovlastima.

Članak 145.

Dozvoljeni su vodnogospodarski zahvati unapređenja i poboljšanja vodnogospodarskih sustava.
Na poplavnom području unutar građevinskih područja, do rekonstrukcije sustava obrane od poplava, moguća je 
gradnja isključivo prema posebnim uvjetima nadležne javne ustanove s posebnim ovlastima (Hrvatske vode).

Članak 146.
Sve vodnogospodarske građevine i zahvate treba graditi i provoditi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i 
krajobraznih obilježja.

Članak 147.

Za sve zahvate zaštitnih i regulacijskih građevina nužno je izraditi potrebnu dokumentaciju koja treba biti 
usuglašena s ovim Prostornim planom.
Sukobe interesa u prostoru treba riješiti na način da je maksimizirana opće društvena korist, te uz uvažavanje vode 
kao najvrjednijeg resursa. 

Članak 148.

Radi očuvanja i održavanja zaštitnih hidro-melioracijskih i drugih vodnogospodarskih građevina i održavanja 
vodnog režima nije dozvoljeno:
- obavljati radnje kojima se može ugroziti stabilnost nasipa i drugih vodnogospodarskih građevina,
- u inundacijskom području i na udaljenosti manjoj od 10,0 m od nožice nasipa orati zemlju, saditi i sjeći drveće 

i grmlje,
- u inundacijskom području i na udaljenosti manjoj od 20,0 m od nožice nasipa podizati zgrade, ograde i druge 

građevine osim zaštitnih vodnih građevina,
- obavljati ostale aktivnosti iz članka 106. Zakona o vodama, te ostalih članka koji određuju režim korištenja 

prostora vodnih građevina.

Članak 149.

Na glavnim recipijentima i zapadnom lateralnom kanalu potrebno je osigurati zaštitni pojas za 20,0 m, a na 
vodotoku Biđ, pojas od 10,0 m računajući od pokosa vodotoka ili nožice nasipa.

6.  MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I 
KULTURNO POVIJESNIH CJELINA

6.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti

Članak 150.

Dosljednom provedbom ovog Prostornog plana postigla bi se operativna učinkovitost mjera zaštite krajobraznih i 
prirodnih vrijednosti.
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Članak 150a.

Područje obuhvata Plana sastavni je dio Ekološke mreže Republike Hrvatske (NN 109/07).

6.2. Kulturno-povijesne cjeline

6.2.1. Smjernice zaštite arheoloških lokaliteta

Članak 151.

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99.) regulirana je između ostalog i zaštita arheoloških 
nalazišta i nalaza te se stoga na ove lokalitete i na preostalo područje općine Gornja Vrba primjenjuju propisane 
odredbe iz ovog Zakona.
Navedeni arheološki lokaliteti svrstavaju se u dvije grupe:
 A-GRUPA
U ovu grupu ulaze registrirani arheološki lokaliteti "Bukovi", "Saloš, Pašnik, Berca", "Vrpsko polje-Bukovlje" i 
"Vrpsko polje", čije su granice na kartografskom prikazu br. 3.A., kao arheološka područja.
Na tim lokalitetima, osim uobičajene obrade tla, nisu dozvoljeni nikakvi radovi koji  uključuju kopanje zemljišta 
dublje od 40 cm, bez prethodno utvrđenih posebnih uvjeta zaštite, te prethodnog odobrenja Uprave za zaštitu 
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku.
Takvi se radovi moraju izvesti ručnim iskopom pod nadzorom i uputama arheologa.
 B-GUPA
U ovu grupu ulaze evidentirani arheološki lokaliteti "Kućišta I.", "Kućišta II.", "Selište" i "Glivne" kojima se zbog 
neistraženosti ne mogu utvrditi točne granice.
Iz tog razloga se površine na kojima su locirani ovi lokaliteti mogu koristiti na dosad uobičajeni način, za potrebe 
poljoprivrede, a ukoliko se na istima planira izvođenje građevinskih radova potrebno je ishoditi posebne uvjete 
zaštite, te prethodno odobrenje gore navedenog Konzervatorskog odjela.
Ukoliko bi se na ostalim područjima općine Gornja Vrba, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih 
zemljanih radova otkrilo arheološko nalazište ili nalazi, osoba koja izvodi radove dužna je iste prekinuti, te bez 
odlaganja obavijestiti gore navedeni Konzervatorski odjel kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i 
očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja i zaštite nalazišta ili nalaza.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 152.

Postupanje s otpadom na području općine Gornja Vrba dio je strategije postupanja s otpadom na području 
Brodsko-posavske županije.

Članak 153.

Općina je dužna donijeti Plan gospodarenja otpadom.

Članak 154.

Na području općine određen je zapadni dio katastarske čestice br. 187/3 u k.o. Vrba za općinsku deponiju 
komunalnog otpada, te obveza uspostave dvaju reciklažnih dvorišta unutar građevinskog područja obaju naselja.
Čestica 187/3 ukupne je veličine od 5,73 ha, a rezervirani dio ove čestice u njenom zapadnom dijelu je minimalne 
veličine 1,4 ha.
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Članak 154a.

Općina je odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom. Vijeće općine je dužno osigurati uvjete i provedbu 
propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom iz Planova gospodarenja otpadom općine Gornja Vrba i 
Brodsko-posavske županije.
Država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom. Vlada RH propisuje mjere za gospodarenje opasnim 
otpadom, a županija osigurava provođenje tih mjera na svom području.

Županija je odgovorna za gospodarenje svim vrstama otpada osim opasnog. Gospodarenje posebnim 
kategorijama otpada regulirano je zasebnim propisima za svaku od posebnih vrsta otpada.

Gospodarenje otpadom životinjskog porijekla regulirano je posebnim propisom.

Članak 155.

Svaki oblik divljeg deponiranja nužno je prekinuti i sanirati tu lokaciju. Sanacija ovisi o vrsti i stupnju zagađenja 
okoliša na osnovu čega treba projektirati postupke sanacije.
Sanacijom je nužno taj prostor učiniti potpuno neopasnim po zrak, vode i tlo, te mu odrediti drugu namjenu.

Članak 156.

Lokacija općinskog deponija može biti korištena u poljoprivredne svrhe (ili slične) ukoliko se ugovorno odredi 
zajednička lokacija više općina na teritoriji druge općine. Nije dozvoljena izgradnja objekata ili druga namjena 
prostora koji bi trajno onemogućio aktiviranje ove parcele kao deponija.

Članak 157.

Ukoliko se aktivira općinska deponija potrebno je izvršiti sve zakonom propisane predradnje s naglaskom za 
utvrđivanje zatečenog stanja okoliša, te isprojektirati i izvesti sanitarnu deponiju prema poznatim tehnologijama 
eliminiranja negativnih utjecaja deponiranog otpada na okoliš.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 157a.

U svrhu sprječavanja nastajanja i širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti:
- udaljena od susjednih građevina najmanje 4 metra ili manje ako se dokaže (uzimajući u obzir požarno 

opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na 
vanjskim zidovima i dr.) da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili

- odvojena od susjednih građevina zidom vatrootpornosti 90 minuta koji, u slučaju da građevina ima 
krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.) koja nadvisuje krov 
susjedne građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine 
najmanje 1 m ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini 
konzole.

Članak 157b.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina 
mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu (Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe, NN 
35/94, 55/94 i 142/03).

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 2018



Članak 157c.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodopskrbnih mreža mora se, ukoliko već ne postoji, predvidjeti da vanjska 
hidrantska mreža za gašenje požara bude određena prema posebnom propisu (Pravilnik o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara, NN 08/06).

Članak 157d.

Prilikom prometa, skladištenja ili držanja zapaljivih tekućina i/ili plinova glede sigurnosnih udaljenosti 
primijeniti odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95), te Pravilnika o zapaljivim 
tekućinama (NN 54/99) i Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07).''

8.1. Sprječavanje zagađenja zraka i zaštita od buke

Članak 158.

Potrebno je uspostaviti područnu mrežu za praćenje kakvoće zraka i odrediti lokacije postaja za praćenje u 
područnoj mreži, te donijeti Program mjerenja kakvoće zraka na području općine.

Članak 159.

Sukladno Zakonu o zaštiti od buke potrebno je osigurati izradu karte buke za utvrđivanje i praćenje razine buke.

8.2.  Sprječavanje zagađenja voda

Članak 160.

Detaljnim hidrogeološkim analizama nužno je na razini općine definirati sve važne vodonosnike pitke vode.

Članak 161.

Vodonosnike i izvorišta vode treba zaštititi od mogućih zagađivanja. Stoga je oko svih izvorišta vode (postojećih i 
planiranih) nužno utvrđivanje zona sanitarne zašite. Režim korištenja prostora definirati će se odlukom o 
utvrđivanju zona sanitarne zaštite, no on mora biti takav da daje maksimalno moguću zaštitu vodonosnim 
slojevima.

Članak 162.

U svim naseljima općine (G. i D. Vrba) nužno je definirati i planirani sustav odvodnje.

Članak 163.

Zaštita voda (nadzemnih i podzemnih) od prekomjernog zagađivanja treba se riješiti provođenjem niza mjera 
među kojima izgradnja sustava odvodnje, te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kao i kontrola i sprječavanje 
prekomjerne upotrebe zaštitnih sredstava u poljoprivredi imaju značajno mjesto te ih što prije treba početi 
provoditi.
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Članak 164.

Na području općine potrebno je utvrditi sve potencijalne zagađivače kao i način prethodnog čišćenja, odnosno 
načine zbrinjavanja njihovog otpada.

Članak 165.

Otpadne vode industrijskih pogona i poljoprivrednih farmi (ako se formiraju) čija odvodnja i pročišćavanje nisu 
riješeni u okviru postojećih sustava moraju se riješiti vlastitim sustavima i uređajima za prethodno čišćenje u 
skladu s uvjetima zaštite okoliša i mogućnostima recipijenta i prema postojećim propisima.

Članak 166.

Kako se vodonosnici dugoročno i strateški gledano smatraju područjem potencijalnih rezervi podzemnih voda, 
nove namjene i sadržaje na tom području potrebno je utvrđivati uz posebnu pozornost i uz mjere zaštite.

Članak 167.

Opasne i štetne tvari zabranjeno je ispuštati ili unositi u vodu ili odlagati na području gdje postoji mogućnost 
zagađivanja voda.

8.3. Zaštita tla

Članak 168.

Poljoprivredno zemljište kao vrijedan resurs mora se koristiti racionalno i ekonomično.

Članak 169.

Nije dozvoljena prenamjena najvrjednijeg (obradivog) poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište iz 
bilo kojeg razloga, a zapuštene poljoprivredne površine potrebno je privesti poljoprivrednoj namjeni ili ih treba 
pošumiti.

Članak 170.

Prilikom definiranja trasa za infrastrukturne zahvate u prostoru, poljoprivredno tlo se mora maksimalno štititi. Pri 
tome se mora uvažavati buduća potreba poljoprivrednih tala za natapanjem pa infrastrukturni zahvati koji bi 
mogli ograničiti uporabu racionalnih sustava za natapanje moraju uskladiti svoju trasu sa sustavima za natapanje.

Članak 171.

Ugrožene poljoprivredne površine, a osobito visoko vrijedno poljoprivredno zemljište treba zaštititi od poplavnih 
i drugih suvišnih voda, a trend smanjenja poljoprivrednih površina uzrokovan širenjem naselja, izgradnjom 
prometnica i ostale infrastrukture mora se hitno zaustaviti.
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Članak 172.

Postojeća neuređena odlagališta i divlja smetlišta nužno je sanirati, a nova izgrađivati tako da je zaštićeno i tlo.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Članak 173.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i planskih usmjerenja i određenja iz Prostornog plana Brodsko-
posavske županije utvrđuje se obveza izrade prostornih planova:

a) Prostorni plan područja posebnih obilježja (PPPPO)
 Ovaj plan će se raditi za konfliktno područje kontakta grada Slavonskog Broda i općina Bukovlje, 

Gornja Vrba i Klakar ukoliko navedene jedinice lokalne samouprave ne uspiju u zakonskom roku 
uskladiti interese u postupku izrade svojih PPUO/G.

b) Urbanistički plan uređenja (UPU) općinskog središta Gornja Vrba.

Članak 174.

Za gospodarsku zonu Bjeliš (za općinu G. Vrba je to južna gospodarska zona) utvrđuje se obveza izrade:
- Urbanističkog plana uređenja (UPU) za dio izvan lučkog područja Luke Slav. Brod.
- Urbanističkog plana uređenja (UPU) Lučkog područja Luke Slavonski Brod''
Ovi planovi će obuhvaćati dijelove prostora grada Slavonski Brod, te općina Gornja Vrba i Klakar.
Obuhvati ovih planova za općinu Gornja Vrba prikazani su na grafičkom prikazu br. 3.D.
U Sjevernoj gospodarskoj zoni, za pojedinačne dijelove zone između glavnih prometnica bi bilo poželjno izraditi 
UPU-e.

Članak 175.

Na području naselja Gornja Vrba, za koji je utvrđena obveza izrade UPU, do donošenja ovog Plana moguća je 
izgradnja infrastrukturnih građevina i mreža, a građenje ostalih građevina može se dozvoliti isključivo na 
uređenom građevinskom zemljištu.
Pod uređenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište do kojeg je izgrađen kolno-pješački pristup u uličnom 
profilu širine utvrđene u čl. 80. ove Odluke, a koje je moguće priključiti na telefonsku, elektroenergetsku i 
vodoopskrbnu mrežu.
Zemljište u uličnom profilu mora biti javna površina u vlasništvu općine, a kolnik kolno-pješačkog pristupa mora 
biti najmanje od makadama.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Članak 176.

Prema Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 50/99.) općina Gornja Vrba 
pripada pograničnom području Republike Hrvatske uz državnu granicu sa susjednom BiH.
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Članak 177.

U ovom području treba poticati gospodarski razvoj, te unapređivati društveni standard i infrastrukturnu 
opremljenost sa ciljem stvaranja stabilnih razvojnih struktura.
Generalno usmjerenje je na razvoj pograničnog gospodarstva, malogranični promet i zajedničke gospodarske 
programe. 

9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 178.

Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni omogućava se samo u svrhu neophodnog 
poboljšanja uvjeta života.
Navedeno se primjenjuje na:
- građevine koje su izgrađene s odobrenjem za izgradnju i one koje su izgrađene prije 15.02.1968. godine, a 

koje su nakon utvrđivanja građevinskih područja ostale izvan granica građevinskog područja,
- na postojeće građevine građene s odobrenjem, a koje ne ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Prostornim 

planom.

Članak 179.

Pod rekonstrukcijom u svrhu neophodnog poboljšanja uvjeta života podrazumijevaju se:
- dogradnja sanitarnog prostora uz postojeću građevinu max. netto površine 6,00 m2 ukoliko u građevini nema 

takvog sadržaja,
- preinake u smislu otvaranja vanjskih otvora,
- izmjena konstrukcijskih elemenata koji ugrožavaju sigurnost korištenja uz uvjet da se zadrže gabariti 

građevine,
- preinake unutrašnjeg prostora bez povećanja gabarita građevine,
- izmjena ravnih krovova u kose bez mogućnosti nadogradnje nadzitka isključivo radi saniranja fizike 

građevine uz mogućnost korištenja tako dobivenog prostora u stambene svrhe,
- adaptacija postojećeg tavanskog prostora u stambeni prostor,
- uređenje čestice postojeće građevine (ograde, potporni zidovi) radi saniranja terena,
- poboljšanje komunalne opremljenosti (voda, struja, otpadne vode).
   

KLASA: 350-02/15-01/1

URBROJ: 2178/28-01-16/65

U Gornjoj Vrbi, 7. 7. 2016. god.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Vuleta, dipl.ing, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 2022



OPĆINA  ORIOVAC

42.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

10/03 i 7/13) Općinsko vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 15.06.2016.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 2015.godini.

I.

Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i 
prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 2015.godini.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
Zaključak i Izvješće dostaviti će se u Ministarstvo poljoprivrede i Agenciju za poljoprivredno zemljište.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/42
Urbroj: 2178/10-01-16-2
Oriovac, 15.06.2016.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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43.

 Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Oriovac i članka 32. Statuta općine 

Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 7/13) Općinsko vijeće na 18. sjednici 

održanoj 15.06.2016.godine donosi

ODLUKU

o izboru članova savjeta mladih općine Oriovac

Članak 1.

Za članove i zamjenike članova savjeta mladih općine Oriovac na vrijeme od 3 (tri) godine, izabrani su:

1. Luka Buzo                               član
Bruno Pavlović                       zamjenik člana

2. Igor Čuletić                             član
Tea  Terzić                               zamjenik člana

3. Ana Delić                                član
Barbara Kolundžić                 zamjenik člana

4. Matija Ervačinović                 član
Tomislav Mličević                   zamjenik člana

5. Josip Jagodar                          član
Marina Šimunović                  zamjenik člana

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/43
Urbroj: 2178/10-01-16-1
Oriovac, 15.06.2016.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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44.

 Na temelju članka 35. St.2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.br. 91/96, 8/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 101/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 32. 

Statuta općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 7/13) Općinsko vijeće 

općine Oriovac na 18.sjednici održanoj 15.06.2016.godine donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, cijeni i postupku 
prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu

Članak 1.

U Odluci o uvjetima, cijeni i postupku prodaje nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Čaplja“ u Oriovcu („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/2015) mijenja se članak 2. I glasi:

„Općina Oriovac zemljište u Poduzetničkoj zoni prodavat će putem Javnog natječaja uz uvjete i upute određene 
ovom Odlukom.
Građevinsko zemljište u Poduzetničkoj zoni prodaje se sa djelomično uređenom infrastrukturom.
Prodaji putem javnog natječaja izlaže se 7 (sedam) građevinskih parcela upisanih u z.k. ul.br. 1301, K.O. Oriovac 
s početnom cijenom po m2 kako slijedi 

Gore navedene čestice su parcelirane, te se mogu mijenjati zavisno od zahtjeva i potrebe potencijalnih 
ponuditelja.“

Članak 2.

Članak 3. Mijenja se i glasi:
„U cilju razvoja poduzetništva (gospodarstva) na području općine Oriovac utvrđuje se poticajna cijena za kupnju 
nekretnina u Poduzetničkoj zoni u početnom iznosu od 5,00 kn/m2.“

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/44
Urbroj: 2178/10-01-16-1
Oriovac, 15.06.2016.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

1. k.č.br. 
2. k.č.br. 
3. k.č.br. 
4. k.č.br. 
5. k.č.br. 
6. k.č.br. 
7. k.č.br. 

2969/1 
2969/3 
2821/2 
2802/1 
2802/3 
2802/4 
2802/5 

oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 
oranica 

Urija 
Urija 
Urija 
Donje polje 
Donje polje 
Donje polje 
Donje polje 

površine  10.770,00 m2 
površine   2.500,00  m2 
površine 15.000,00 m2 
površine   2.100,00  m2 
površine   2.200,00  m2 
površine   2.200,00  m2 
površine   6.000,00  m2 
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45.

 Na temelju članka 32. Statuta općine  oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

10/09 i 7/13) Općinsko vijeće općine Oriovac na 18. sjednici održanoj 15.06.2016.godine donosi 

ODLUKA

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju 
Stožera zaštite i spašavanja općine Oriovac

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja općine 
Oriovac, Klasa: 022-01/13-01/50, Urbroj: 2178/10-01-13-1, od 15.05.2013.godine (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije br. 13/2013).

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/45
Urbroj: 2178/10-01-16-1
Oriovac, 15.06.2016.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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46.

 Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 

i 64/15) članaka 39. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst) te članka 32 . Statuta općine 

Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko posavske županije br 10/09 i7/13), općinsko  vijeće općine Oriovac na  18. 

sjednici održanoj  15.06.2016. godine, donosi

ODLUKU

o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora
 u vlasništvu općine Oriovac

I.  UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, način i postupak davanja u zakup i kupoprodaja poslovnih prostora u 
vlasništvu općine Oriovac te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika i kupoprodaja poslovnog 
prostora.

Odredbe ove Odluke odnose se i na poslovni prostor koji još uvijek nije upisan u zemljišne knjige kao vlasništvo 
općine Oriovac, a na kojem općina Oriovac ima pravo raspolaganja ili korištenja te istim gospodari.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora ili njegovog 
dijela radi održavanja priredbi, predavanja, savjetovanja, sajmova i slične svrhe čije korištenje ne traje duže od 30 
dana.

Članak 2.

Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno 
mjesto.

Poslovnom prostorijom u smislu ove Odluke smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi 
namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban 
glavni ulaz.

NAČIN I POSTUPAK DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA 

Članak 3.

Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o zakupu nakon provedenog javnog natječaja. Odluku o 
raspisivanju javnog natječaja donosi Načelnik.
Zakup se daje na određeno vrijeme.

Na poslovnom prostoru koji se daje u zakup može se osnovati podzakup samo ako je to ugovorom o zakupu 
predviđeno.
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Članak 4.

Poslovni prostor u vlasništvu općine Oriovac daje se u zakup putem javnog natječaja objavljenog u javnom tisku 
,na oglasnoj ploči i službenim stranicama općine.
Tekst oglasa sadržava:
-oznaku, lokaciju, površinu i namjenu djelatnosti poslovnog prostora, 
-vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
-početni iznos zakupnine,
-iznos jamčevine koju ponuditelj treba priložiti i obvezu podnošenja dokaza o uplaćenoj jamčevini,
-račun na koji se uplaćuje jamčevina,
-rok do kojeg se može sudjelovati u javnom natječaju (nikad kraće od 8 dana od dana objave), 
-naznaku mogućnosti uvida u predmetni prostor (dan i vrijeme),
-dokaz o državljanstvu fizičke osobe ili upisu u sudski registar pravne osobe,
-potvrdu o podmirenim obvezama prema općini i državnom proračunu (potvrda porezne uprave ne starija od 30 
dana)
-mjesto i vrijeme otvaranja valjanih ponuda,
-rok u kojem je najpovoljniji ponuđač dužan preuzeti prostor i sklopiti ugovor o zakupu
-odredbu da općina zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu i poništiti natječaj bez obrazloženja
-druge uvjete određene natječajem prema potrebi.

Članak 5.

Javni natječaj provodi se prikupljanjem ponuda u zatvorenim omotnicama koje se šalju na adresu općine 
Oriovac,Trg hrvatskog preporoda 1,Oriovac,s naznakom „Za natječaj – ne otvaraj „ , preporučeno poštom ili 
predajom osobno , zaključno s rokom određenim u javnom natječaju.

 Ponuda mora sadržati:
-ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, adresu odnosno sjedište i OIB (u prilogu presliku osobne ili obrtnice, 
rješenje o registraciji odnosno izvadak iz obrtnog registra - ne stariji od 6 mjeseci),
-potvrdu o uplaćenoj jamčevini
-broj računa i naziv banke na koji ponuditelju može biti vraćena ponuđena jamčevina,
 -oznaka poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi,
-naznačenu djelatnost koju ponuditelj misli obavljati u poslovnom prostoru,
 -ponuđeni iznos zakupnine,
-potvrdu o podmirenim obvezama prema općinskom i državnom proračunu 
-drugi potrebni podaci i dokazi ovisno o pojedinom natječaju.

U natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju sve uvjete iz natječaja. Nepotpune, 
nepravodobne i nejasne ponude te ponude natjecatelja koje ne ispunjavaju zakonske uvjete i uvjete iz ove Odluke 
neće se uzimati u obzir.

Članak 6.

Osobe koje sudjeluju u natječaju moraju uplatiti jamčevinu na račun naznačen u natječaju.
Tražena jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 10% početnog iznosa zakupnine. Potvrda o uplaćenoj 
jamčevini dostavlja se uz ponudu. Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u cijenu zakupa, ostalima 
se vraća u roku 15 dana od dana izbora.
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Članak 7.

Početni iznos zakupnine određuje se prema djelatnostima kako slijedi:

Članak 8.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje Načelnik (u daljnjem tekstu 
– Povjerenstvo). Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo zaprima, pregledava i ocjenjuje pristigle ponude, o čemu se vodi zapisnik, te predlaže Načelniku 
donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 9.

Načelnik donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda 
koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.
Rok za podnošenje prigovora o odluci je 8 dana od dana dostave Odluke a o istom odlučuje Načelnik. Na ovu 
odluku Načelnika ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

Načelnik može poništiti javni natječaj bez obrazloženja ali samo prije otvaranja pristiglih ponuda po natječaju. 
Načelnik, također, može donijeti odluku o neprihvaćanju nijedne ponude, bez obrazloženja.
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Članak 10.

Iznimno od odredbe članka 4., ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga 
sklapaju međusobno općina Oriovac s Republikom Hrvatskom, odnosno jedinicama područne (regionalne) 
samouprave te pravnim osobama u njihovom vlasništvu ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i 
socijalnog napretka njezinih građana.

Načelnik općine Oriovac može neposrednom pogodbom dati poslovni prostor u vlasništvu općine u zakup po 
cijeni manjoj od one utvrđene  u članku 7. ove Odluke, kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i općina , 
ako je to od osobitog interesa za općinu Oriovac.

Načelnik može javnim natječajem dati u zakup poslovni prostor bez naknade kad se prostor daje u zakup 
udrugama i ustanovama čije je djelovanje od interesa za općinu Oriovac, sukladno posebnoj Odluci. Načelnik 
općine Oriovac bez objavljivanja javnog natječaja i bez naknade prostor može dodijeliti izravno samo kada se 
prostor dodjeljuje  županijskim službama (Matični ured, Savjetodavna služba i sl.) i kada se općinski prostor 
dodjeljuje udruzi kojoj su Zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene  određene javne ovlasti (npr. Hrvatski 
crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva i dr.)

Članak 11.

Iznimno od odredbe stavka 1. članka 4., zakupodavac će sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora koji u 
potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, 
dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme – ne dulje od 5 godina.

Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana, zakupni odnos je prestao 
istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a zakupodavac će, nakon stupanja u posjed tog poslovnoga prostora 
raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti 
manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 1. ovoga članka, ako će se u prostoru 
nastaviti obavljanje iste djelatnosti

U slučaju iz stavka 2. ovog članka, prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju 
osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko 
ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz ovoga Zakona i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

III. UGOVOR O ZAKUPU
Članak 12.

Ugovor o zakupu sklapa se u pisanom obliku i treba sadržavati:
-naznaku ugovornih strana, 
-podatke o poslovnom prostoru (oznaku, lokaciju, mjesto u zgradi, površinu i drugo.) 
-djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru, 
-odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, 
-rok predaje poslovnoga prostora zakupniku, 
-vrijeme na koje je ugovor sklopljen, 
-iznos zakupnine i rok plaćanja unaprijed (najkasnije do 10-og u mjesecu) 
-druge naknade koje zakupnik mora plaćati, 
-mogućnost davanja prostora u podzakup, 
-obvezu tekućeg održavanja, 
-odredbe o prestanku ugovora, otkazu i otkaznim rokovima 
-obvezu naknade štete zakupodavcu koju zakupnik prouzroči, 
-odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, 
-mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i potpise ugovornih strana, 
-ostale uvjete koje zakupodavac smatra neophodnim za sklapanje ugovora. 
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Članak 13.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora općina Oriovac ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima 
dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i proračunu općine Oriovac, te pravnoj osobi u 
vlasništvu ili pretežnom vlasništvu općine osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja 
navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

Članak 14.

Načelnik općine Oriovac je ovlaštena osoba za potpisivanje ugovora o zakupu.

Ponuditelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija sklapa s Općinom ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 
dana od dana pozivanja na sklapanje ugovora.

Ako ponuditelj ne sklopi ugovor i ne preuzme prostor u određenom roku smatra se da je odustao od ugovora a 
općina zadržava uplaćenu jamčevinu. općina u tom slučaju može izabrati drugu najpovoljniju ponudu ili raspisati 
novi natječaj.

Članak 15.

Potpisani ugovor podnosi se na ovjeravanje (solemnizaciju) javnom bilježniku čiji trošak snosi zakupnik. 
Zakupodavac je dužan primjerak ugovora dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.

Zakupnik je dužan zakupodavcu platiti ugovorom utvrđeni iznos zakupnine u roku utvrđenom ugovorom, 
najkasnije do desetoga dana u mjesecu za tekući mjesec.

IV. PRIMOPREDAJA I ODRŽAVANJE PROSTORA

Članak 16.

Zakupnik preuzima poslovni prostor u stanju u kakvom je prostor bio u trenutku sklapanja ugovora o zakupu. Ako 
ugovorom nije određeno u kakvom stanju se poslovni prostor predaje, smatra se da se predaje u stanju prikladnom 
za obavljanje djelatnosti iz ugovora.

O preuzimanju poslovnog prostora sastavlja se zapisnik u koji ulaze podaci o stanju poslovnog prostora. Zapisnik 
potpisuju obje ugovorne strane.

Ako zakupodavac ne preda zakupniku poslovni prostor u stanju utvrđenom ugovorom, zakupnik ima pravo 
raskinuti ugovor o zakupu, ili tražiti razmjerno sniženje zakupnine, ili na teret zakupodavca sam dovesti poslovni 
prostor u takvo stanje na način predviđen ovom Odlukom.

Članak 17.

Zakupnik može poslovne prostorije koristiti samo za obavljanje ugovorene djelatnosti.

Svako korištenje poslovne prostorije za djelatnost koja nije ugovorena razlog je za jednostrani raskid ugovora od 
strane zakupodavca i raspisivanje novog natječaja.

Zakupnik je dužan koristiti i održavati prostor pažnjom dobrog gospodarstvenika.
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Članak 18.

Zakupnik ne smije bez suglasnosti zakupodavca činiti bitne preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenja 
konstrukcija, raspored, površina i vanjski izgled prostora.
Ako zakupnik ima namjeru u poslovnom prostoru obavljati adaptaciju ili rekonstrukciju poslovnog prostora 
podnijet će zakupodavcu pisani zahtjev u kojem će navesti opis radova koje namjerava izvesti i priložiti 
troškovnik izvođača radova.
O zahtjevu zaključkom odlučuje načelnik.
Zaključkom se određuje da radove zakupnik izvodi o svom trošku s pravom ili bez prava naknade za uložena 
sredstva te rok za izvođenje radova (ne duže od 60 dana) i vrijeme u kojem zakupnik nije dužan plaćati ugovorenu 
zakupninu radi izvođenja radova.

Članak 19.

Suglasnost za izvođenje radova s pravom naknade za uložena sredstva, može se dati zakupniku za poslovni 
prostor za koji je u natječaju ta mogućnost predviđena.

Naknada za utrošena sredstva odobrava se od strane općine, ukoliko su u Proračunu za tekuću godinu ili drugim 
planom predviđena sredstva za tu namjenu.

Po izvršenim radovima zakupnik će općini podnijeti zahtjev za priznavanje i povrat uloženih sredstava skupa s 
računima za izvršene radove. Odluku o priznavanju zahtjeva donosi Načelnik.

Članak 20.

Zakupnik snosi tekuće troškove održavanja poslovnog prostora (čišćenje, sobo slikanje, sitni popravci i sl.) te 
popravke oštećenja poslovnog prostora koje je sam prouzročio.
Troškovi korištenja zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalaze poslovni 
prostori obveza su zakupnika i ne uračunavaju se u zakupninu osim ako je drugačije ugovoreno.

V. PRESTANAK ZAKUPA

Članak 21.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koji je 
sklopljen.

Članak 22.

Općina će otkazati ugovor o zakupu u svako doba ako poslije i pisane obavijesti zakupnik:
 -koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili ga koristi bez dužne pažnje,
-ne plati dospjelu zakupninu u roku od 15 dana od dana priopćenja pisane opomene,
-bez prethodne pisane suglasnosti općine čini bitne preinake poslovnog prostora kojima se bitno  mijenja 
konstrukcija, raspored, površina i ostali čimbenici vanjskog izgleda prostora,
-izgubi pravo na obavljanje djelatnosti,
-na poslovnom prostoru osnuje podzakup ako ta mogućnost nije predviđena.

Ugovor o zakupu otkazuje se pisanim otkazom koji se dostavlja putem pošte preporučeno ili putem javnoga 
bilježnika. Javni bilježnik o priopćenom otkazu sastavlja zapisnik i poduzima radnje propisane posebnim 
zakonom.
Otkazni rok iznosi 30 dana od dana dostave pisanog otkaza.
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Ugovor o zakupu može otkazati svaka strana u svako vrijeme ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje obveze 
iz ugovora, sukladno ovoj Odluci ili Zakonu.

Članak 23.

Zakupnik može zatražiti sporazumni raskid ugovora o zakupu u svako vrijeme i prije isteka roka na koji je ugovor 
sklopljen, uz otkazni rok od 30 dana pod uvjetom da je podmirio sve troškove i obaveze s osnove korištenja 
poslovnog prostora.

Članak 24.

Nakon isteka ili otkaza ugovora, zakupnik je dužan vratiti poslovni prostor u posjed u stanju u kojem ga je i dobio 
ako drugačije nije bilo ugovoreno vezano za preinake poslovnog prostora.

Prilikom predaje ispražnjenog prostora sastavlja se zapisnik o stanju u kojem se nalazi poslovni prostor u vrijeme 
predaje.

Ako zapisnik nije sastavljen smatra se da je poslovni prostor predan u ispravnom stanju.

VI. KUPOPRODAJA POSLOVNOG PROSTORA 

Članak 25.

  općina može poslovni prostor u svom vlasništvu prodati sadašnjem zakupniku, koji uredno izvršava sve obveze 
iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema općinskom proračunu, na temelju popisa poslovnih 
prostora koji su predmet kupoprodaje i koji će se javno objaviti. Popis poslovnih prostora koji su predmet 
kupoprodaje utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.
  Pod sadašnjim zakupnikom iz stavka 1. ovog članka smatra se zakupnik poslovnog prostora koji ima 
sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru ugovorenu djelatnost, ako taj prostor koristi 
neprekidno u trajanju od najmanje pet (5) godina. 
 Pod sadašnjim korisnikom iz stavka 2. ovog članka smatra se korisnik poslovnog prostora koji nema sklopljen 
ugovor o zakupu i koji u tom prostoru obavlja dopuštenu djelatnost, a protiv kojeg se ne vodi postupak radi 
ispražnjenja i predaje poslovnog prostora, i koji koristi prostor koji je predmet kupoprodaje najmanje pet (5) 
godina.
 Zahtjev za kupnju poslovnog prostora osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka podnose u roku od 90 dana od javne 
objave popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje općinskom načelniku. 
 Iznimno od odredbe članka 1. ovog članka pravo na kupnju poslovnog prostora može ostvariti zakupnik koji se 
nalazi u zakupnom odnosu sa općinom u trajanju kraćem od pet (5) godina ako je podmirio sve obveze iz ugovora 
o zakupu i druge obveze prema općinskom proračunu koji je :

- prije toga bio u zakupnom odnosu sa općinom u ukupnom neprekinutom trajanju od pet (5) godina ili
-  kao nasljednik obrtnika nastavio vođenje obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva preuzeo obrt, a bio je 

u zakupnom odnosu sa općinom u ukupnom neprekinutom trajanju od pet (5) godina, u koje vrijeme se 
uračunava i vrijeme zakupa njegovog prednika, ili 

- morao napustiti prijašnji poslovni prostor koji je koristio zbog povrata tog prostora u vlasništvo 
prijašnjem vlasniku u ukupnom neprekinutom trajanju od pet (5) godina, a sada je zakupnik prostora u 
kraćem trajanju od pet (5) godina.

  Iznimno od stavka 1. ovog članka općina može poslovni prostor prodati sadašnjem korisniku koji u istom obavlja 
dopuštenu djelatnost, a koji je taj prostor nastavio koristiti na temelju ranije sklopljenog ugovora o zakupu kojem 
je prestala valjanost. U tom slučaju poslovni prostor općina može prodati samo ako je isti za cijeli period 
korištenja prostora plaćao naknadu za korištenje i sve ostale troškove koji proizlaze iz korištenja prostora, 
odnosno, ako nije plaćao naknadu za korištenje i sve ostale troškove koji iz istog proizlaze, samo ako dugovanja 
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po osnovi korištenja poslovnog prostora podmiri u cijelosti zajedno sa zakonskim zateznim kamatama prije 
sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Članak 26.

Pravo na kupnju poslovnog prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnog prostora koji je isti dao u podzakup ili 
na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnog prostora drugoj osobi.

Članak 27.

Općina zadržava pravo, da sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 
91/96, 68/98, 137/99,22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/12), i odredbama  
Statuta općine Oriovac , objavi javni natječaj za prodaju određenih poslovnih prostora u svom vlasništvu koji su 
prazni ili u korištenju.
 Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora iz stavka 1. ovog članka donosi općinski načelnik odnosno Općinsko 
vijeće, ovisno o vrijednosti poslovnog prostora.
 Uvjete javnog natječaj za prodaju poslovnih prostora, posebno uvjete plaćanja kupoprodajne cijene posebnom 
odlukom određuje općinski načelnik odnosno, ovisno o vrijednosti poslovnog prostora, Općinsko vijeće. 

Članak 28.

Poslovni prostor u vlasništvu općine prodaje se po tržišnoj cijeni.
Tržišna cijena iz stavka 1. ovog članka smatra se ona koju je odredio sudski vještak građevinske ili arhitektonske 
struke sa liste ovlaštenih sudskih vještaka kojeg općina odabere.
 Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku, 
odnosno sadašnjem korisniku, pod uvjetima i u postupku iz članka 25. ove Odluke, tržišna cijena umanjuje se za 
neamortizirana ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno sadašnjeg korisnika, koja su bila od utjecaja na visinu 
tržišne vrijednosti poslovnog prostora, s time da se visina ulaganja može priznati najviše do 30% tržišne 
vrijednosti poslovnog prostora. 
Pravo na priznavanje neamortiziranih ulaganja u adaptaciju i rekonstrukciju, odnosno privođenje namjeni 
poslovnog prostora iz stavka 1. ovog članka nema zakupnik ni sadašnji korisnik koji nije dobio pisanu suglasnost 
općine, kao ni onaj kojem je općina već priznao ulaganja kroz smanjenje zakupnine ili kroz kompenzaciju sa 
zakupninom. 
Tržišnu vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika, odnosno sadašnjeg korisnika poslovnog 
prostora utvrđuje sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke, sa liste ovlaštenih sudskih vještaka kojeg 
općina odabere.

Članak 29.

Plaćanje kupoprodajne cijene poslovnog prostora može se ugovoriti odjednom ili obročno prema izboru kupca. 
Kada se plaćanje kupoprodajne cijene isplaćuje odjednom rok isplate je 30 dana od dana sklapanja ugovora. Kod 
kupnje poslovnog prostora uz obročnu otplatu ukupan rok ne može biti duži od 10 (deset) godina od dana 
sklapanja ugovora. 
Kamatna stopa za vrijeme obročne otplate je 4% godišnje.
Kupoprodajna cijena poslovnog prostora uz obročnu otplatu vezuje se uz EUR i plaća u obrocima preračunatim 
po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
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Članak 30.

Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora treba sadržavati: 
a) izjavu kupca kojom, radi osiguranja dugovanog iznosa u korist općine, dopušta upis založnog prava u visini 
duga u zemljišnoj knjizi na poslovnom prostoru koji je predmet kupoprodaje obročnom otplatom, 
b) u slučaju kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku pod uvjetima i 
u postupku iz članka 25. ove Odluke i :
- odredbu kojom se kupac obvezuje da u narednih 10 godina od dana sklapanja ugovora neće prodavati niti na 
drugi način otuđiti kupljeni poslovni prostor, 
 - izjavu kupca da dopušta zabilježbu zabrane otuđenja poslovnog prostora u zemljišnoj knjizi za vrijeme od 10 
godina od dana sklapanja ugovora u korist općine, 
- izjavu kupca da dopušta zabilježbu prava nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i 
prodana u korist općine ukoliko kupac istu proda prije roka od 10 godina od dana sklapanja ugovora, 
-  odredbu kojom prodavatelj poslovnog prostora, u slučaju da kupac prestane obavljati djelatnost u roku od 10 
godina od dana sklapanja ugovora, pridržava pravo nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po 
kojoj je i prodana, 
- izjavu kupca da dopušta zabilježbu zabrane otuđenja poslovnog prostora u zemljišnoj knjizi za vrijeme od 10 
godina od dana sklapanja ugovora u korist općine i izjavu kupca da dopušta zabilježbu prava nazadkupnje 
prodanog prostora u korist općine. 
Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po 
javnom bilježniku. 
Općina je dužna primjerak ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora dostaviti nadležnoj poreznoj upravi. 

        Članak 31.

Zahtjevi za kupnju poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine. 

Članak 32.

 Odluku o kupoprodaji poslovnog prostora donosi općinski načelnik odnosno Općinsko vijeće, ovisno o 
vrijednosti poslovnog prostora. 
 Poslovni prostor se ne može prodati fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema 
općini i obveze po osnovi korištenja poslovnog prostora, te obveze prema državnom proračunu osim ako je pisano 
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova 
plaćanja. 

Članak 33.

 Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnog prostora iz članka 46. ove Odluke općinski načelnik, odnosno osoba 
koju on ovlasti i kupac sklopit će u roku od devedeset (90) dana od dana donošenja odluke ugovor o kupoprodaji 
poslovnog prostora.

 VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 34.

Po odredbama ove Odluke općina može davati u zakup poslovne prostore koji su bili u društvenom vlasništvu s 
pravom korištenja općine za koje se vode postupci na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme 
jugoslavenske komunističke vladavine, do pravomoćnog okončanja tih postupaka. 
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Članak 35.

Parnični i ovršni postupci koji nisu pravomoćno okončani do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po 
odredbama ove Odluke.

     Članak 36.

Ugovori o zakupu koji su sklopljeni do stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 37.

Na odnose vezane za predmet ove Odluke koji nisu njome propisani, primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i 
kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) kao i opći propisi obveznog prava koji se odnose na zakup.

Za rješavanje bilo kakvog spora između zakupodavca i zakupnika o međusobnim pravima i obvezama iz ugovora 
o zakupu te za ispražnjene poslovnoga prostora nadležan je mjesno i stvarno nadležni sud.

Članak 38.

Pravne, tehničke i ostale mjere vezane za provođenje ove Odluke u svezi upravljanja i korištenja poslovnih 
prostora provodi Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac.

Članak 39.

Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora („Službeni vjesnik Brodsko 
posavske županije“ br.__).

Članak 40.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/46
Urbroj: 2178/10-01-16-1
Oriovac, 15.06.2016.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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47.

 Na temelju članka 26.st.1.Zakona o radu 
(N.N. br. 93/14), članka 98. Statuta Dječjeg vrtića 
„Ivančica Oriovac“, članka 40.st.3 i 35. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 
107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
10/09 i 7/13) Općinsko vijeće na 18.sjednici 
održanoj 15.06.2016.godine donosi

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na
Pravilnik o radu Dječjeg vrtića 

„Ivančica Oriovac“

I.

 Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o 
radu Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ u tekstu 
kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 
„Ivančica Oriovac“ na s jednici  održanoj 
05.05.2016.godine.

II.
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/47
Urbroj: 2178/10-01-16-1
Oriovac, 15.06.2016.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

48.

 Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na 
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 
25/13) i čl. 95. i 96. Statuta općine Oriovac 
(»Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije« 
br. 01/09 i 7/13)  Općinsko vijeće općine Oriovac na 
18. sjednici održanoj 15. 06 2016. godine donijelo je

PRAVILNIK

o ostvarivanju prava na pristup informacijama 
i ponovnu uporabu informacija

općine Oriovac

I. Opće odredbe

Članak 1.

U postupku ostvarivanja prava na pristup 
informacijama i ponovnu uporabu informacija 
primjenjuju se odredbe Zakona o pravu na pristup 
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava 
na pristup informacijama i ponovnu uporabu 
informacija općine Oriovac (u daljnjem tekstu: 
Pravilnik) uređuju uvjeti pod kojima »Korisnik 
prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu 
informacija« (u daljnjem tekstu: korisnik) koji je 
svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba 
ostvaruje pravo na pristup informacijama koje 
posjeduje, kojima raspolaže općina Oriovac kao 
tijelo javne vlasti, pravila postupka u kojem 
ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje 
pravo na pristup informacijama, a općina Oriovac 
ispunjava svoju obvezu omogućavanja pristupa 
zatraženoj informaciji te ograničenja prava na 
pristup informacijama.

Članak 3.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup 
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13):

(1) »Informacija« je svaki podatak koji 
posjeduje općina Oriovac kao tijelo javne vlasti u 
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obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo 
kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je 
prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, 
magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

(2) »Pravo na pr is tup informaci jama« 
obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje 
informacije kao i obvezu općine Oriovac da 
omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da 
objavljuje informacije neovisno o postavljenom 
zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz 
obveze određene zakonom ili drugim propisom.
(3) »Ponovna uporaba« znači  uporabu 
informacija općine Oriovac od strane fizičkih ili 
pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne 
svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog 
posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena 
informacija između tijela javne vlasti radi 
obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne 
predstavlja ponovnu uporabu.

Članak 4.

Općina Oriovac ima obvezu na internetskim 
stranicama objaviti na lako pretraživ način 
informacije koje posjeduje i kojima raspolaže iz 
svog djelokruga rada na temelju odredbi Zakona o 
pravu na pristup informacijama, na temelju čl.1. 
ovog Pravilnika i čl.95. i 96. Statuta općine Oriovac.

II. Službenik za informiranje

Članak 5.

Općina Oriovac je radi osiguravanja prava 
na pristup informacijama donijela Odluku kojom je 
određena posebna službena osoba mjerodavna za 
rješavanje ostvarivanja prava na pristup infor-
macijama (u daljnjem tekstu: službenik za 
informiranje).

Članak 6.

Službenik za informiranje je osoba 
zaposlena u općini Oriovac i određena je posebnom 
Odlukom.

Članak 7.

Općina Oriovac obvezna je upoznati javnost 
sa službenim podacima o službeniku za informiranje 
službenom objavom na internet stranici na lako 
pretraživ način.

Članak 8.

Službenik za informiranje obavlja poslove 
redovitog objavljivanja informacija, sukladno 
unutarnjem ustroju općine Oriovac, kao i rješavanja 
pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i 
ponovne uporabe informacija.

Članak 9.

Službenik za informiranje unaprjeđuje 
način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja 
informacija koje su sadržane u službenim 
dokumentima koji se odnose na rad općine Oriovac.

Članak 10.

Službenik za informiranje osigurava 
neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva- 
korisnicima u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih 
Zakonom o pravu na pristup informacijama i 
pratećim propisima:

(1) z a p r i m a  u s m e n i  i  p i s a n i  z a h t j e v 
podnositelja zahtjeva,
(2) postupa po zaprimljenom usmenom i 
pisanom zahtjevu podnositelja zahtjeva,
(3) ustupa informacije podnositelju zahtjeva po 
zaprimljenom zahtjevu (neposrednim davanjem 
informacije, davanjem informacije pisanim putem, 
uvidom u dokumente  i  izradom presl ika 
dokumenata koji sadrže traženu informaciju, 
dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži 
traženu informaciju, na drugi način koji je prikladan 
za ostvarivanje prava na pristup informaciji),
(4) obavještava podnositelja zahtjeva o tome 
gdje je, kada i kako tražena informacija objavljena,
(5) obavještava podnositelja zahtjeva o 
produženju  roka za dostavu informacije,
(6) u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog 
zahtjeva bez odgode poziva podnositelja zahtjeva da 
ga ispravi,
(7) ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi 
zahtjev na odgovarajući način zadržava pravo da 
nepotpun ili nerazumljiv zahtjev odbaci po rješenju 
općine Oriovac u skladu sa Zakonom o pravu na 
pristup informacijama,
(8) upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu 
stvarnih materijalnih troškova  nastalih  u  svezi s  
pružanjem  i  dostavom tražene informacije,
(9) zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni 
Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o 
ostvarivanju prava na pristup informacijama i 
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ponovnu uporabu informacija po redoslijedu 
zaprimljenih zahtjeva.

Članak 11.

Službenik za informiranje obavlja i druge 
poslove određene ovim Pravilnikom i drugim 
aktima.

III. Službeni upisnik

Članak 12.

Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima 
i odlukama o ostvarivanju prava na pristup 
informacijama i ponovnu uporabu informacija (u 
daljnjem tekstu: Upisnik), u skladu s odredbama 
Zakona o pravu na pristup informacijama vodi 
službenik za informiranje.

Članak 13.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na 
pristup informacijama prema evidenciji iz Upisnika 
službenik za informiranje dostavlja Povjereniku za 
prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja tekuće 
godine.

IV. Ograničenja prava na pristup 
informaciji

Članak 14.

Općina Oriovac ograničit će pristup 
informacijama u skladu sa čl. 15. Zakona o pravu na 
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 
25/13).

Članak 15.

Općina Oriovac ograničit će pristup 
informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode 
nadležna tijela u pred istražnim i istražnim radnjama 
za vrijeme trajanja tih postupaka.

Članak 16.

Općina  Oriovac može ograničiti pristup 
informaciji:

1) ako je informacija klasificirana stupnjem 
tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost 
podataka,
2) a k o  j e  i n f o r m a c i j a  p o s l o v n a  i l i 
profesionalna tajna, sukladno zakonu,
3) ako je informacija porezna tajna, sukladno 
zakonu,
4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim 
se uređuje područje zaštite osobnih podataka,
5) ako je informacija u postupku izrade unutar 
tijela općine Oriovac, a njeno bi objavljivanje prije 
dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije 
moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke,
6) ako je pristup informaciji ograničen 
sukladno međunarodnim ugovorima,
7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 17.

Općina Oriovac može ograničiti pristup 
informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino 
objavljivanje:

1) onemogućilo učinkovito, neovisno i 
nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog 
pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke 
ili kazne,
2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju 
upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno 
nadzor zakonitosti,
3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, 
osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili 
vlasnika.

Članak 18.

Informacije kojima se ograničuje pravo na 
pristup iz razloga navedenih u čl. 17. st. 3. postaju 
dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi 
objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena 
šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je 
informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim 
propisom nije određen duži rok.

Članak 19.

Ako tražena informacija sadrži i podatak 
koji podliježe ograničenju iz čl.16. i 17. ovog 
Pravilnika, preostali dijelovi informacije učinit će se 
dostupnim.
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Članak 20.

Informacije su dostupne javnosti nakon što 
prestanu razlozi na temelju kojih je općina Oriovac 
kao tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup 
informaciji.

V. Načini ostvarivanja prava na pristup 
informacijama i ponovnu uporabu informacija

Članak 21.

Općina  Oriovac omogućuje pristup 
informacijama:

(1) pravodobnim objavljivanjem informacija o 
svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno 
davanjem priopćenja, objavom na službenoj internet 
stranici, objavom u javnom glasilu i objavom na 
oglasnoj ploči općine Oriovac radi informiranja 
javnosti,
(2) davanjem informacije korisniku koji je 
podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
1) neposrednim davanjem informacije,
2) davanjem informacije pisanim putem,
3) uvidom u dokumente i izradom preslika 
dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
4) dostavljanjem preslika dokumenta koji 
sadrži traženu informaciju,
5) na drugi način koji je prikladan za 
ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Članak 22.

Korisnik može u zahtjevu za pristup 
informaciji naznačiti prikladan način dobivanja 
informacije, a ako ne naznači informacija će se 
dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Članak 23.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu 
uporabu informacija u komercijalne ili nekomerci-
jalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na 
pristup informacijama.

Članak 24.

U svrhu ponovne uporabe informacija 
općina Oriovac će učiniti svoje informacije 
dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to 

moguće i primjereno. Općina Oriovac nema obvezu 
osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u 
drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te 
nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, 
nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u 
svrhu ponovne uporabe.

VI. Zahtjev

Članak 25.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup 
informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog 
zahtjeva u skladu s naknadom propisanom u 
Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih 
materijalnih troškova i troškova dostave informacije 
(»Narodne novine«, broj 12/14).

Članak 26.

Zahtjev za pristup informaciji korisnik 
može podnijeti u pisanom obliku (fax, pošta, 
elektronička pošta) ili usmenom obliku (osobno, 
telefonskim putem).

Članak 27.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem 
telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je 
podnesen putem elektroničke komunikacije smatrat 
će se da je podnesen pisani zahtjev. Zahtjev i 
službena bilješka evidentiraju se u službenom 
Upisniku redoslijedom prema vremenu nastanka.

Članak 28.

Zahtjevi u skladu sa odredbom Zakona o 
pravu na pristup informacijama:

(1) Pisani zahtjev u skladu s odredbom Zakona 
o pravu na pristup informacijama sadrži: naziv i 
sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, 
podatke koji su važni za prepoznavanje tražene 
informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe 
podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne 
osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev također 
sadrži način pristupa informaciji, vlastoručni potpis 
podnositelja zahtjeva, mjesto i datum podnošenja 
pisanog zahtjeva. 
(2) Usmeni zahtjev sadrži iste elemente kao i 
pisani zahtjev (navedeno u čl. 28. st. 1.). O usmeno 
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podnesenom zahtjevu, službenik za informiranje 
sastavit će službenu bilješku kojeg će potpisati 
korisnik i službenik za informiranje. O usmeno 
podnesenom zahtjevu koji je podnesen telefonskim 
putem, službenik za informiranje sastavit će 
službenu bilješku koju vlastoručno potpisuje 
službenik za informiranje.
(3) Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 
pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev 
(navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: datum podnošenja 
zahtjeva od strane korisnika za pristup informaciji, 
zatim koja je informacija zatražena, datum 
zaprimanja informacije, te opis informacija za koje 
se traži dopuna ili ispravak informacije koja je 
zatražena, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, 
mjesto i datum.
(4) Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama 
pored elemenata koje sadrži pisani zahtjev 
(navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: informacije koje se 
žele ponovno upotrijebiti, način primanja tražene 
informacije, svrhu u koju se želi ponovno 
upotrijebiti informacije, vlastoručni potpis 
podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.

Članak 29.

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji 
općina Oriovac odlučit će najkasnije u roku od 15 
dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Članak 30.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog 
zahtjeva općina Oriovac će bez odgode pozvati 
podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana 
od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako 
podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na 
odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne 
može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj 
informaciji radi, općina  Oriovac odbacit će zahtjev 
rješenjem.

Članak 31.

Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za 
ponovnu uporabu informacija mogu se produžiti za 
15 dana, računajući od dana kad je općina Oriovac 
trebala odlučiti o zahtjevu za ponovnu uporabu 
informacija iz razloga propisanih u čl. 22. st. 1. 
točkama 1., 2. i 3. Zakona o pravu na pristup 
informacijama.

Članak 32.

O produženju rokova općina Oriovac bez 
odgode će, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti 
podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je 
taj rok produžen.

VII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 33.

U dijelu prava na pristup informacijama koji 
nije uređen ovim Pravilnikom, neposredno se 
p r i m j e n j u j e  Z a k o n  o  p r a v u  n a  p r i s t u p 
informacijama. 

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije. Stupanjem na snagu ovog 
Pravilnika stavlja se van snage Odluka o 
ustrojavanju Kataloga informacija općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
24/04).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/48
Urbroj: 2178/10-01-16-1
Oriovac,   15.06.2016.godine.
                    

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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49.

 Na temelju članka 10.st.2. i 12.st.2. Zakona 
o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 39/13 i 48/15) 
i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09 i 
7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 18. 
sjednici održanoj 15.06.2016.godine donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih 
mjera i mjera za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina  na području općine 
Oriovac u 2015. godini

I.

 Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja 
Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na 
području općine Oriovac u 2015.godini.

II.

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“. Zaključak i 
Izvješće dostaviti će se u Ministarstvo poljoprivrede 
i Agenciju za poljoprivredno zemljište.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/49
Urbroj: 2178/10-01-16-2
Oriovac, 15.06.2016.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.

50.

 Na temelju članka 2. stavka 2. Pravilnika o 
financiranju aktivnosti ,projekata i/ili programa od 
interesa za opće dobro koje provode udruge 
sredstvima proračuna općine Oriovac, Klasa: 022-
01/16-01/9,  Urbroj: 2178/10-4-16-1 od 18.01.2016. 
godine  te članka 47. Statuta općine Oriovac 
(„Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“ br 
10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac, na 
18. Sjednici održanoj  15.6.2016. godine, donosi

ODLUKU

o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele 
prostora u vlasništvu ili pod 

upravom općine Oriovac na korištenje 
udrugama

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju kriteriji, 
mjerila i postupci za dodjelu prostora u vlasništvu ili 
pod upravom općine Oriovac (u daljnjem tekstu: 
prostori) na korištenje udrugama radi provođenja 
programa i projekata od interesa za općinu Oriovac.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na 
udruge odgovarajuće se primjenjuju i na druge 
organizacije civilnog društva.

Pod organizacijama civilnog društva, u 
smislu ove Odluke smatraju se ponajprije udruge, 
zaklade, fundacije, umjetničke organizacije te 
ustanove koje nisu osnovane kao javne ustanove, 
niti su osnovane radi stjecanja dobiti.

Pod organizacijama civilnog društva, u 
smislu ove Odluke ne smatraju se organizacije koje 
se financiraju po posebnim propisima, vjerske i 
političke organizacije te organizacije civilnog 
društva koje ne zadovoljavaju kriterije propisane 
ovom odlukom odnosno svakim pojedinačno 
raspisanim natječajem.

Članak 2.

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih 
djelatnosti općine Oriovac (dalje u tekstu: Vlastiti 
pogon)  u čijem djelokrugu su poslovi upravljanja 
prostorima u vlasništvu ili pod upravom općine 
Oriovac dužan je voditi poseban popis prostora koji 
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će dodijeliti na korištenje udrugama radi provođenja 
programa i projekata od interesa za općinu Oriovac.

Vlastiti pogon će po potrebi u slučaju 
postojanja slobodnog prostora provoditi postupak 
javnog natječaja za dodjelu istog na korištenje 
udrugama.

Na javni natječaj mogu se javiti udruge koje 
do sad nisu bile korisnice javnih prostora u 
vlasništvu ili pod upravom općine Oriovac kao i 
udruge koje već koriste prostor u vlasništvu ili pod 
upravom općine Oriovac .

Udruge koje koriste određeni prostor mogu 
se prijaviti na natječaj za taj prostor, na natječaj za 
novi (zamjenski) prostor, pri čemu prestaju s 
korištenjem sadašnjeg prostora te za dodatni prostor 
koji im je uz korištenje sadašnjeg prostora potreban 
za provedbu dodatnih aktivnosti od interesa za 
općinu Oriovac.

Iznimno, bez objavljivanja javnog 
natječaja prostor se može dodijeliti izravno 
samo:

1. kada nepredviđeni događaji obvezuju 
općinu Oriovac da u suradnji s udrugama žurno 
djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti 
standardni natječajni postupak i problem je moguće 
riješiti samo izravnom dodjelom općinskog 
prostora; 

2. kada se prostor dodjeljuje Županijskim 
službama (Matični ured, Savjetodavna služba i sl.); 

3. kada se općinski prostor dodjeljuje 
udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili 
aktom dodijeljene određene javne ovlasti (npr. 
Hrvatski Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna 
društva i dr.). 

Članak 3.

Prostori u vlasništvu ili pod upravom  
općine Oriovac mogu se dodijeliti na korištenje 
udruzi koja udovoljava sljedećim kriterijima:

1) upisana je u odgovarajući Registar 
(Registar udruga); 

2) upisana  je  u  Regis ta r  neprof i tn ih 
organizacija; 

3) svojim se statutom opredijel i la za 
obavljanje djelatnosti i aktivnosti kojima 

promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u 
suprotnosti s Ustavom i zakonom; 

4) provodi programe i projekte od interesa za 
općinu Oriovac

5) uredno ispunjava obveze plaćanja 
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje i plaćanja poreza te drugih 
davanja prema državnom proračunu i 
proračunu općine; 

6) protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za 
zastupanje ne vodi se kazneni postupak i 
nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili 
kazneno djelo definirano Uredbom o 
kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge; 

7) vodi uredno i transparentno financijsko 
poslovanje ,  sukladno propis ima o 
računovodstvu neprofitnih organizacija; 

8) ima utvrđen način javnog objavljivanja 
programskog i financijskog izvješća o radu 
za proteklu godinu (mrežne stranice udruge 
ili drugi prikladni način); 

9) aktivno djeluje najmanje dvije godine prije 
datuma podnošenja zahtjeva,

10)  imaju zadovoljavajuće organizacijske 
kapacitete i resurse za provedbu aktivnosti, 
projekata i/ili programa od interesa za opće 
dobro, programa javnih potreba,

11)  koje uredno predaju sva izvješća općini i 
drugim institucijama

Članak 4.

Prijava udruga na javni natječaj za dodjelu 
prostora radi provođenja programa i projekata od 
interesa za  općinu Oriovac boduje se na temelju  
slijedećih  kriterija:

1. Godine aktivnog djelovanja: 

a)  Za  svaku godinu aktivnog djelovanja 1 bod 

2. Ciljane skupine (članstvo ili korisnici prema 
kojima je organizacija usmjerena): 

a) skupine do 20 korisnika   1 bod 
b) skupine od 21 do 50 korisnika   3 boda
c) skupine od 51 do 100 korisnika  5 bodova
d) skupine s više od 100 korisnika   7 bodova 
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3. Broj volontera prema zadnjem dostavljenom 
izvješću o obavljenim aktivnostima ili uslugama 
organizatora volontiranja: 

a) do 20   1 bod 

b) od 21 do 50  2 boda 

c) od 51 do 100  3 boda 

d) više od 100   5 bodova 

4. Ostvarena financijska sredstva za programe i 
projekte u prethodne dvije godine prema sljedećim 
izvorima: 

a) prihod od članarina   2 boda 

b) prihod od vlastite djelatnosti   2 boda 

c) prihod iz proračuna  općine Oriovac  2 boda 

d) prihod iz proračuna  Brodsko-posavske 
županije     2 boda 

e) prihod iz državnog proračuna   2 boda 

f) vlastiti prihodi     2 boda 

g) inozemni javni izvori   2 boda 

h) privatni donatori    2 boda 

i) EU fondovi     3 boda 

Udruge mogu dobiti bodove za svaki od navedenih 
načina ostvarenja financijskih sredstava u prethodne 
dvije godine.

5. Provedene aktivnosti od interesa za općinu 
Oriovac na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj 
razini u proteklih 12 mjeseci:

a) do 5 održanih javnih događanja u vlastitoj 
organizaciji (konferencije, radionice, okrugli 
stolovi, manifestacije i sl.) godišnje 3 boda

b) od 6 do 10 održanih javnih događanja u vlastitoj 
organizaciji (konferencije, radionice, okrugli 
stolovi, manifestacije i sl.) godišnje 5 bodova 

c) više od 10 održanih javnih događanja u vlastitoj 
organizaciji (konferencije, radionice, okrugli 
stolovi, manifestacije i sl.) godišnje     10 bodova 

6. Prethodno korištenje prostora: 

a) prethodno uredno korištenje prostora u 

vlasništvu ili pod upravom općine Oriovac 3 boda 

7. Prethodno ulaganje u prostor: 

a) do 20.000,00 kn   1 bod 

b) do 50.000,00 kn   2 boda 

c) više od 50.000,00 kn  3 boda 

8. Javnost rada i financijskog poslovanja 

udruge: 

a) udruga ima aktivnu internetsku stranicu  1 bod 

b) udruga  javno  objavljuje  godišnje  izvještaje  

o  radu  i  prateće financijske izvještaje     2 boda 

Udruge mogu dobiti bodove za svaki od navedenih 
načina ostvarivanja javnosti rada i financijskog 
poslovanja, a tako dobiveni bodovi unutar 
navedenog kriterija se zbrajaju.

Članak 5.

Bodovanje prijave prema kriterijima 
obavlja Povjerenstvo iz članka 8. ove Odluke, na 
obrascu za bodovanje koji je sastavni dio 
dokumentacije za provedbu javnog natječaja za 
dodjelu prostora na korištenje udrugama.

Bodovi ostvareni prema pojedinim 
kriterijima iz članka 4. se zbrajaju. Na temelju 
zbroja bodova za svakog podnositelja prijave 
formira se rang lista za dodjelu prostora.

Ukoliko dva ili više podnositelja zahtjeva imaju 
jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima 
onaj koji je ostvario više bodova u zbroju bodova .

Članak 6.

Prijava na javni natječaj za dodjelu prostora 
na korištenje mora sadržavati potrebne informacije i 
dokaze da udruga ispunjava kriterije za dodjelu 
prostora u vlasništvu ili pod upravom  općine 
Oriovac na korištenje.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je 
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sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja. 
Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o udruzi s 
opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom 
aktivnosti u predstojećem razdoblju.

Prijavi se prilažu:

1) izvadak iz Registra u koji je udruga upisana; 

2) dokaz o upisu u Registar neprofitnih 
organizacija; 

3) preslika važećeg statuta pravne osobe; 

4) ispunjen obrazac izjave osobe ovlaštene za 
zastupanje pravne osobe da je pravna osoba 
podmirila sve dospjele financijske i druge obveze 
koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa s 
t r eć ima  (obrazac  i z jave  j e  sas tavn i  d io 
dokumentacije za provedbu natječaja); 
5) dokaz da se protiv udruge, odnosno osobe 
ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak 
i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno 
djelo definirano Uredbom o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge („Narodne novine“ broj 26/15) ; 

6) potvrda Porezne uprave o stanju duga po 
osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju 
vodi Porezna uprava; 

7) ispunjeni obrazac izjave o financiranju 
programa/projekta udruge kada se oni financiraju iz 
javnih izvora; 

8) preslika financijskog izvješća za prethodnu 
godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva), 
odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za 
obveznike jednostavnog knjigovodstva); 

Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane 
osobe ovlaštenje za zastupanje i ovjereni pečatom 
udruge.

Članak 7.

Prostori se temeljem natječaja i liste reda prvenstva 
dodjeljuju na korištenje udrugama radi provođenja 
programa/projekata od interesa za  općinu Oriovac 
na određeno vrijeme.

Prava i obveze uređuju se ugovorom koji se sklapa 
na rok od pet godina.

Istekom roka od pet godina udruzi dodijeljen prostor 
se može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od 
novih pet godina bez provođenja javnog natječaja za 
dodjelu prostora pod uvjetom da je udruga podnijela 
izvješće o radu i sufinanciranju programa/projekata 
koje provodi i samo ako je dodijeljen prostor 
koristila sukladno ugovoru i uredno izvršavala 
ugovorne obveze te dalje ima potrebu za tim 
prostorom.

Zahtjev za ponovno davanje prostora na korištenje 
podnosi se Jedinstvenom Upravnom odjelu općine 
Oriovac najkasnije 90 dana prije isteka ugovora o 
korištenju prostora. Sadržaj obrasca zahtjeva za 
ponovno korištenje utvrđuje Povjerenstvo za 
dodjelu prostora udrugama (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo). Konačnu odluku o ponovnom 
davanju na korištenje prostora bez provođenja 
javnog natječaja donosi načelnik na temelju 
prijedloga Povjerenstva.

Odluka o ponovnom davanju na korištenje prostora 
bez provođenja javnog natječaja za dodjelu mora biti 
obrazložena i javno se objavljuje na internetskoj 
stranici općine Oriovac.

Članak 8.

Povjerenstvo ima  3 (tri) člana. Povjerenstvo 
imenuje i opoziva načelnik općine Oriovac.

Stručne i administrativne poslove 
Povjerenstva obavljat će Jedinstveni  
Upravni odjel.

Povjerenstvo daje suglasnost na tekst 
javnog natječaja, ocjenjuje pristigle prijave i 
sastavlja rang listu za dodjelu prostora na korištenje 
te predlaže načelniku donošenje odluke o dodjeli 
prostora na korištenje i sklapanje ugovora o dodjeli 
prostora na korištenje.

Povjerenstvo ocjenjuje zahtjeve udruga za 
ponovno davanje prostora na korištenje bez 
provođenja javnog natječaja, procjenjuje izvješća o 
radu i sufinanciranju rada udruga u razdoblju od 
datuma sklapanja ugovora o dodjeli prostora na 
korištenje te procjenjuje urednost financijskog 
poslovanja udruge te na temelju navedenog daje 
Načelniku prijedlog za ponovno davanje prostora na 
korištenje bez provođenja javnog natječaja sukladno 
članku 7. ove Odluke.

Povjerenstvo javno objavljuje informacije o 
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provedenim javnim natječajima, udrugama s kojima 
je sklopljen Ugovor o korištenju, prostorima za koje 
je sklopljen Ugovor o korištenju, ulaganjima udruga 
u prostore te drugim bitnim informacijama, na 
službenim internetskim stranicama općine Oriovac.

Povjerenstvo radi i druge poslove koji su mu 
stavljeni u nadležnost ovom Odlukom.

Članak 9.

Odluku o dodjeli na korištenje prostora udrugama 
donosi Načelnik općine Oriovac na prijedlog 
Povjerenstva.

Ugovor o korištenju potpisuje Načelnik ili osoba 
koju za to ovlasti Načelnik.

Ugovor o korištenju sadrži:

- podatke o ugovornim stranama; 
- podatke o prostoru i zgradi u kojoj se on 
nalazi; 
- djelatnost koja će se obavljati u prostoru, 
obavezu namjenskog korištenja i odredbu o načinu 
promjene djelatnosti; 
- odredbu o korištenju i naknadi za 
korištenje zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, 
te zajedničkih usluga u zgradi; 
- rok predaje prostora korisniku; 
- vrijeme na koje je ugovor sklopljen; 
- odredbu o zabrani davanja na korištenje 
novom korisniku bez suglasnosti  općine Oriovac; 
- odredbu o prestanku ugovora; 
- odredbu o otkaznom roku od trideset dana; 
- odredbu o načinu predaje i preuzimanja 
prostora u posjed; 
- odredbu o obavezi plaćanja komunalne 
naknade, naknade za uređenje voda i ostalih 
troškova za korištenje prostora; 
- obavezu održavanja prostora; 
- odredbu o podmirivanju troškova nastalih 
oštećenjem prostora ili zgrade te okoliša zgrade; 
- mjesto i nadnevak sklapanja ugovora. 

Članak 10.

Udruge za korištenje prostora  ne plaćaju naknadu  
sukladno Odluci o zakupu i korištenju poslovnog 
prostora.

Članak 11.

Udruge koje koriste prostore u vlasništvu ili pod 
upravom općine Oriovac na dan stupanja na snagu 
ove Odluke, a koje za navedeno korištenje nemaju s 
općinom Oriovac zaključen ugovor o korištenju ili 
zakupu prostora dužne su  se javiti na natječaj i 
dostaviti sve dokaze iz članka 6. ove Odluke kojim 
dokazuju da ispunjavaju kriterije za dodjelu 
prostora.

Ukoliko udruga ne dostavi tražene dokaze, odnosno 
ako Povjerenstvo temeljem dostavljenih dokaza 
utvrdi da udruga ne ispunjava osnovne kriterije o 
dodjeli prostora na korištenje, Jedinstveni Upravni 
odjel će pokrenuti postupak za iseljenje.

Članak 12.

Udruga koja s općinom Oriovac sklopi ugovor o 
korištenju prostora dužna je Jedinstvenom 
Upravnom odjelu do kraja ožujka tekuće godine 
dostaviti izvješće o radu za prethodnu kalendarsku 
godinu.

Članak 13.

Načelnik će s udrugom raskinuti ugovor o dodjeli 
prostora na korištenje pod uvjetima utvrđenim 
Odlukom o zakupu i korištenju te u slučaju:

1) ukoliko udruga ne dostavi izvješće o radu za 
prethodnu kalendarsku godinu; 

2) ukoliko Jedinstveni Upravni odjel temeljem 
dostavljenog izvješća o radu ili uvida na licu mjesta 
utvrdi da se prostor ne koristi sukladno namjeni za 
koju je dodijeljen na korištenje i da se u prostoru ne 
provode programi/projekti od interesa za općinu 
Oriovac; 

Članak 14.

Zadužuje se Jedinstveni Upravni odjel da u roku od 
30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke 
pripremi prijedlog natječajne dokumentacije 
definiran ovom Odlukom.

Članak 15.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/16-01/50
Urbroj: 2178/10-01-16-1
Oriovac,   15.06.2016.godine.
                    

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Miroslav Maričić, univ.spec.oec., v.r.
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OPĆINA  PODCRKAVLJE

17.

 Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine Republike 
Hrvatske br. 82/2015) i članka 6. Stavak 1. 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima 
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 
Republike Hrvatske br. 37/16) te članka 47. Statuta 
općine Podcrkavlje ("Službeni vjesnik" Brodsko-
posavske županije broj  04/13), načelnik općine 
Podcrkavlje donosi:

ODLUKU 

o osnivanju Stožera civilne zaštite  općine 
Podcrkavlje i imenovanju načelnika, zamjenika 

načelnika i članova Stožera civilne zaštite 
općine Podcrkavlje

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Stožera 
civilne zaštite općine  Podcrkavlje (u daljnjem 
tekstu Stožer civilne zaštite), sastav Stožera, uvjeti 
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova Stožera te način rada Stožera.

Članak 2.

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i 
koordinativno) koje usklađuje djelovanje 
operativnih snaga sustava civilne zaštite u 
pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama.
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IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA 
NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite imenuju:
1. Vlado Tadijanović,  načelnik stožera 

civilne zaštite
2. Dominik  Mirosavljević, zamjenik 

načelnika stožera civilne zaštite
3. Ivan Aračić,  član – predstavnik Policijske 

uprave
4. Željko Valešić,  član – predstavnik 

Područnog ureda za zaštitu i spašavanje
5. Mato Kovačević, član Stožera za 

protupožarnu zaštitu
6. Marija Pandurić, član Stožera za 

komunalne djelatnosti
7. Ružica Bičanić, član Stožera za 

medicinsko zbrinjavanje
8. Jasna Terzić, član Stožera za zbrinjavanje 

stanovništva i evakuaciju
9. Darko Mirosavljević, član Stožera za 

veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
10. Nikola Benčević, član- predstavnik HGSS 

Stanica Slavonski Brod
11. Ivica Jarić, član – zapovjednik postrojbe 

civilne zaštite  opće namjene

NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje se 
odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće 
i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu 
pripremaju detaljne i specifične radne operativne 
postupke od značaja za koordiniranje djelovanja 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju 
poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje 
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti 
sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Načelnik Stožera civilne zaštite koji operativno 
usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne 
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području 
svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima 
izvanrednog događaja,  odlukom određuje 
koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga 
sustava civilne zaštite.

Članak 5.

Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u stanje 
pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući stvarne 
okolnosti.
Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu rada kada 
je stožer u režimu pripravnosti donosi načelnik 
stožera.

Članak 6.

Kada se proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, 
stožeri civilne zaštite preuzimaju sve poslove 
usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava 
civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih 
posljedica.
Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera donosi 
načelnik stožera.

Članak 7.

U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno 
nastalim okolnostima, Stožer može raditi u punom 
ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili 
kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće 
i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom 
mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima.

Članak 8.

Načelnik Stožera civilne zaštite u slučaju kada je 
utvrđena vjerojatnost nastajanja velike nesreće ili 
izvršno tijelo kada velika nesreća nastupi, na 
sjednice Stožera civilne zaštite može u slučaju 
potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, 
znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa 
grad/općinu, drugih pravnih osoba i udruga građana, 
kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih 
institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje 
kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite 
u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 9.

Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete za 
rad Stožera civilne zaštite osigurava jedinstveni 
upravni odjel općine Podcrkavlje sukladno odluci 
načelnika općine.
Svakom članu stožera civilne zaštite tijelo koje 
predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu 
potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća 
svih operativnih kapaciteta iz tog područja.
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Članak 10.

Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se 
poslovnikom koji donosi načelnik općine 
Podcrkavlje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite nalaže 
načelnik Stožera, a provodi se prema planovima 
djelovanja civilne zaštite.
Pozivanje članova Stožera civilne zaštite provodi 
ŽUC 112.

Članak 12.

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

OPĆINA PODCRKAVLJE
NAČELNIK

KLASA: 810-01/16-01/07
URBROJ: 2178/13-02-16-01
Podcrkavlje,  16. lipnja 2016.

NAČELNIK
Tomislav Trtanj, v.r.
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OPĆINA  SIBINJ

36.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 04/13),  Općinsko vijeće općine Sibinj na 
svojoj 18. sjednici održanoj 17.lipnja 2016. godine, 
donijelo je

ODLUKU
 

o prihvaćanju Nacrta Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih  dobara  i 

okoliša općine Sibinj

I. 

Općinsko vijeće općine Sibinj prihvaća 
Nacrt  Procjene ugroženosti  stanovništva, 
materijalnih i kulturnih  dobara i okoliša općine 
S ib in j  i z r ađene  od  s t r ane  „ZAVOD ZA 
UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI“  d.d.., Trg 
Lava Mirskog 3/III, Osijek, oznaka dokumenta 
ZOP-ZIS-1/15, od 23.07. 2016. godine, na koju je 
prethodno pribavljena  Suglasnosti Državne uprave 
za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanja Slavonski Brod, KLASA: 810-03/16-

01/01; URBROJ: 543-14-16-2 od dana 09. svibnja 
2016. godine.

 

II.

Tekst  Nacrta Procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 
okoliša općine Sibinj u prilogu je Odluke i čini 
njezin sastavni dio.  

III.

 Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Klasa:    810-01/12-01/1
Urbroj:  2178/08-01-16-29
Sibinj,   17.lipanj 2016. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Krunoslav Eraković, v.r.
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37.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

broj 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na 

svojoj 18. sjednici održanoj 17.lipnja 2016. godine, 

donijelo je 

ODLUKU
 

o prihvaćanju Nacrta Plana civilne zaštite i 
Plana zaštite i spašavanja za područje općine 

Sibinj 

I

Općinsko vijeće općine Sibinj prihvaća 
Nacrt Plana civilne zaštite i Plana zaštite i 
spašavanja za područje općine Sibinj izrađene od 
s t r a n e  „ Z AV O D  Z A U N A P R E Đ I VA N J E 
SIGURNOSTI“  d.d.., Trg Lava Mirskog 3/III, 
Osijek .   

 

II

Tekst Nacrta Plana civilne zaštite i Plana 
zaštite i spašavanja za područje općine Sibinj u 
prilogu je Odluke i čini njezin sastavni dio.  

III

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Klasa:    810-01/16-01/07
Urbroj:  2178/08-01-16-2
Sibinj,   17.lipanj 2016. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Krunoslav Eraković, v.r.

38.

 Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 4.  
Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine “ 
broj 82/15.), članka 3.  Pravilnika o ustrojstvu, 
popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i 
postrojbi za uzbunjivanja („NN“ br. 111/07) te 
članka 30.  Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ 04/13), u skladu s 
Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša Općine Sibinj koju je 
izradio  ovlašteni Izrađivač „ZAVOD ZA 
UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI“ d.d.., Trg Lava 
Mirskog 3/III, Osijek, oznaka dokumenta ZOP-ZIS-
1/15, a po prethodno pribavljenoj Suglasnosti 
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog 
ureda za zaštitu i spašavanja Slavonski Brod, 
KLASA: 810-03/16-01/01; URBROJ: 543-14-16-2 
od dana 09. svibnja 2016. godine Općinsko vijeće 
općine Sibinj na svojoj  18. sjednici održanoj dana 
17. lipnja 2016. godine donosi: 

ODLUKU 

o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće 
namjene općine Sibinj

Članak 1.

 Ovom Odlukom uređuje  se osnivanje, 
sastav, veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite 
opće namjene općine Sibinj (u daljnjem tekstu: 
Postrojba opće namjene). 

Članak 2.

 Postrojba opće namjene osniva se kao 
potpora za provodenje mjera zaštite i spašavanja 
kojih su nositelji operativne snage zaštite i 
spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave 
zaštitom i spašavanjem te za provodenje mjera 
civilne zaštite.

Članak 3.

 Postrojbu civilne zaštite opće namjene 
općine Sibinj čini tim civilne zaštite opće namjene 
od 33 pripadnika.
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Članak 4.

 Postrojba civilne zaštite opće namjene 
sastoji se od jednog tima unutar kojeg se formiraju 
skupine, sukladno potrebama koje proizlaze iz 
Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća općine Sibinj.

Članak 5.

 Osobni i materijalni ustroj Postrojbe opće 
namjene može se mijenjati sukladno promjenama u 
Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša za općinu Sibinj.

Članak 6.

 Popunu Postrojbe civilne zaštite opće 
namjene vrši općina Sibinj raspoređivanjem svojih 
građana koji imaju mjesto prebivališta na području 
općine Sibinj.  

Članak 7.

 Osobama koje su raspoređene u Postrojbu 
opće namjene izdati će se iskaznica pripadnika 
civilne zaštite. Evidenciju o izdanim iskaznicama 
pripadnika civilne zaštite vodi Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i 
spašavanje Slavonski Brod.

Članak 8.

 Sredstva potrebna za ustrojavanje, 
opremanje, obučavanje i djelovanje Postrojbe opće 
namjene osiguravaju se u proračunu općine Sibinj.

Članak 9.

 Shema ustroja Tima civilne zaštite opće 
namjene čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 10.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite 
opće namjene za područje općine („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“  br.05/12).

Članak 11.

 Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave  u  „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:   810-06/16-01/09
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 17.lipanj 2016.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.
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39.

PLAN 

razvoja Sustava civilne zaštite na području općine Sibinj u 2016. godini

RJEŠENJE

o imenovanju voditelja izrade
PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA  PODRUČJU OPĆINE SIBINJ U 2016. GODINI

Temeljem članka 32. Statuta Zavoda za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek donosim

RJEŠENJE

kojim na poslovima po R.N. broj: 1167-16. za naručitelja OPĆINU SIBINJ

imenujem:

- za voditelja izrade:  Krešo Galić, struč.spec.ing.sec.

   

U Osijeku,  16.05.2016.

DIREKTOR:
Ivan Babić, mag.ing.el., v.r.

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti Zavodu za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek za obavljanje stručnih poslova u 
području planiranja i spašavanja
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 Na temelju članka 17. stavka 1., podstavka 
1., Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“, broj 82/15.), te članka 30. Statuta općine 
Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj 04/13..), Općinsko vijeće općine 
Sibinj na svojoj 18.sjednici  održanoj dana 17.lipnja 
2016. godine, donosi

PLAN 

razvoja Sustava civilne zaštite na području 
općine Sibinj za 2016. godinu

UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu 
civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.) 
definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog 
izvršnog tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u postupku donošenja 
proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i 
godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te 
smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine. 

Na temelju Analize o stanju sustava civilne 
zaštite na području općine Sibinj, a sukladno 
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih 
nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom 
ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša, s ciljem ravnomjernog razvoja svih 
nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan 
razvoja sustava civilne zaštite na području općine 
Sibinj u 2016. godini, koji je dio Smjernica za 
organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području općine Sibinj za razdoblje 2016. – 2019. 
godine (u daljnjem tekstu: Godišnji plan).

Cilj Godišnjeg plana je definirati i uskladiti 
ljudske i materijalno-tehničke kapacitete kojima 
Općina raspolaže u slučaju bilo kojeg oblika ugroze 
te oformiti jedinstven i dobro koordiniran sustav 
civilne zaštite s jasno definiranim ovlastima, 
nadležnostima i zadacima sudionika.

Tabličnim prikazom u nastavku ovoga 
Godišnjeg plana naznačeni su osnovni pravci 
razvoja sustava civilne zaštite na području općine 
Sibinj u narednom trogodišnjem razdoblju. 
Realizacija sredstava iz tog tabličnog prikaza od 
ključnog je značaja za razvoj sustava na području 
općine.

1. PLANSKI DOKUMENTI

U skladu s odredbama članka 17. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 
82/15.) Općina Sibinj u 2016. godini ima obvezu 
izraditi revizije planskih dokumenata temeljem 
odredbi Pravilnika koji će stupiti na snagu. 

Budući da je općina Sibinj pristupila reviziji 
Procjene ugroženosti, materijalnih, kulturnih dobara 
i okoliša i Plana zaštite i spašavanja isti će po 
usvajanju od strane predstavničkog tijela Općini biti 
pravovažeći do stupanja na snagu gore navedenih 
Pravilnika.

2. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE 
ZAŠTITE

Osnovni nositelj izgradnje sustava civilne 
zaštite je Općina, a isti mora biti na toj razini da 
može adekvatno odgovoriti u svim slučajevima 
prirodne, tehničko-tehnološke i druge nesreće.

Operativne snage civilne zaštite na području 
općine Sibinj treba osposobiti tako da mogu 
uspješno izvršavati zadatke civilne zaštite u 
spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša i u najtežim uvjetima kroz 
održavanje i provođenje terenske vježbe u koju će 
biti uključene sve operativne snage i pravne osobe 
od interesa za civilnu zaštitu, kako bi se uvježbalo 
nj ihovo usklađeno djelovanje,  provjeri la 
pripremljenost i osposobljenost istih.

2.1. Stožer civilne zaštite općine Sibinj

Temeljem članka 24. Zakona Odluku o 
osnivanju stožera civilne zaštite donosi načelnik 
općine Sibinj te imenuje načelnika, zamjenika 
načelnika i članove stožera te donosi pravilnik o 
radu stožera. 

Radom stožera rukovodi načelnik stožera, a 
kada se proglasi velika nesreća rukovođenje 
preuzima načelnik općine.

Administrativne i tehničke poslove obavlja 
Jedinstveni upravni odjel općine te osigurava uvjete 
za rad stožera civilne zaštite.

Č l an o v i  s t o že r a  o b v ezn i  s u  zav r š i t i 
osposobljavanje koje provodi Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje prema Programu osposoblja-
vanja u roku godine dana od imenovanja u stožer 
civilne zaštite.

Općina Sibinj ima formiran Stožer zaštite i 
spašavanja koji  će po stupanju na snagu 
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podzakonskih akata iz članka 21. Zakona biti 
usklađen s odredbama istih.

Stožer civilne zaštite će:
- prikupljati i obrađivati informacije ranog 

upozoravanja o mogućnosti nastanka 
katastrofe i velike nesreće, 

- razvijati plan djelovanja sustava civilne 
zaštite na području općine Sibinj, 

- upravljati reagiranjem sustava civilne 
zaštite, 

- obavljati poslove informiranja javnosti,
- predlagati donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite.

2.2. Postrojbe vatrogastva općine Sibinj

Operativne snage vatrogastva su DVD-i i 
drugi punoljetni članovi i isti su temeljna operativna 
snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama. Stoga su dužne djelovati u sustavu 
civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih 
propisa kojima se uređuje područje vatrogastva i 
planovima djelovanja civilne zaštite općine Sibinj.

Na području općine Sibinj egzistiraju Dobro-
voljno vatrogasno društvo Sibinj i Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Slobodnica. 

Osnovne zadaće DVD-a su redovno obnavljanje 
liječničkih pregleda vatrogasaca, prema planu VZ 
Brodsko-posavske županije usavršavanje članova, 
nastaviti s opremanjem vatrogasnih prostorija i 
nabavkom materijalno-tehničkih sredstava i osobne 
zaštitne opreme za članove.

2.3. Postrojba civilne zaštite općine Sibinj

2.3.1. Tim civilne zaštite opće namjene

K o n t i n u i r a n o  a ž u r i r a t i  p o d a t k e  o 
p r ipadn ic ima  Tima  CZ opće  namjene  u 
mobilizacijskim dokumentima u svrhu povećanja 
spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija civilne 
zaštite.

Izvršiti smotru Tima civilne zaštite i ažurirati 
osobne podatke pripadnika na način da se članovima 
Tima dostave Upitnici koje, nakon što popune, 
moraju poslati⁄donijeti u Općinu.

2.3.2. Povjerenici civilne zaštite

Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika 
povjerenika, a u svrhu povećanja spremnosti u 

provođenju akcija civilne zaštite vršiti osposoblja-
vanja te provoditi redovna usklađivanja osobnih 
podataka.

2.4. Službe koje se civilnom zaštitom bave u 
svojoj redovitoj djelatnosti

Na području općine Sibinj djeluju službe i 
pravne osobe koje se u svojoj redovitoj djelatnosti 
bave zaštitom i spašavanjem.

U narednom razdoblju potrebito je pojačati 
suradnju sa službama, koje se civilnom zaštitom 
bave u okviru svoje redovne djelatnosti kako bi 
koordiniranim djelovanjem doprinijeli jačanju 
sustava civilne zaštite na području općine Sibinj i 
njenom funkcioniranju kao jedinstvene cjeline.

2.5. Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu 
općine Sibinj su one pravne osobe koje su svojim 
proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i 
drugim resursima najznačajniji nositelji tih 
djelatnosti na području općine Sibinj.

U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica 
katastrofa i velikih nesreća pravne osobe, koje su 
Odlukom određene da su od interesa za sustav 
civilne zaštite, dužne su u izraditi plan o načinu 
organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu 
civilne zaštite na području općine Sibinj.

2.6.  Ostale Udruge 

Udruge, koje nemaju javne ovlasti, a od 
interesa su za sustav civilne zaštite, uključuju se u 
provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite 
sukladno planovima općine Sibinj. Stoga iste trebaju 
samostalno provoditi osposobljavanje svojih 
članova i sudjelovati u osposobljavanju i vježbama s 
drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite 
na području općine Sibinj.

3. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE 
ZAŠTITE 

Suradnju ostvariti u cilju podizanja razine 
sigurnosti civilnog stanovništva, imovine, te eko-
sustava. 

U okviru općine Sibinj  potrebno je 
kontinuirano surađivati (razmjenjivati iskustva, 
podatke, znanja i vještine) sa susjednim općinama i 
odgovarajućim institucijama te dogovarati i 
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usklađivati zajedničko djelovanje i pružanje 
međusobne pomoći u skladu s pozitivnim 
propisima. 

Nastaviti suradnju s Područnim uredom za 
zaštitu i spašavanje Slavonski Brod.

4. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE 
ZAŠTITE

 Prema Zakonu o civilnoj zaštiti, izvršno 
tijelo jedinice lokalne samouprave, odgovorno je za 
osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, 
osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. 
Stoga će biti, u Proračunu općine Sibinj za 2016. 
godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, 
ugrađene slijedeće stavke:

Red.  
broj 

OPIS POZICIJE 
IZNOS (u kn) 

2016. 2017. 2018. 

1.  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I TIM CZ OPĆE NAMJENE 
- Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, 

sklanjanje i druge aktivnosti i mjere civilne zaštite 
(opremanje prostora za sklanjanje i zbrinjavanje ljudi) 

30.000   

- Stožer civilne zaštite 10.000   
- Tim CZ opće namjene 10.000   
- Povjerenici CZ    
- Vježba/e 5.000   
UKUPNO: 55.000 30.000 30.000 

2.  
VATROGASTVO  

Dobrovoljna vatrogasna društva 220.000   
UKUPNO: 220.000 140.000 140.000 

 

Red.  
broj 

OPIS POZICIJE 
IZNOS (u kn) 

2016. 2017. 2018. 

3 
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje) 

- Tekuće održavanje 0   
UKUPNO: 0 0 

4. 

UDRUGE GRAĐANA     
Lovačke udruge 2.000   
Ostale udruge 5.000   
UKUPNO: 7.000 7.000 7.000 

5. 

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost 

(Crveni križ,  Hrvatska gorska služba spašavanja,  
veterinarska služba kao i pravne osobe koje se bave 
prijevozom i sakupljanjem komunalnog otpada  po
djelatnostima od interesa za ZiS) 

45.000 40.000 50.000 

UKUPNO: 45.000 40.000 50.000 
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE : 327.000 217.000 227.000 

 
Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite 

općine Sibinj za 2016. godinu stupa na snagu 8 dana 
od dana objave  u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:   810-06/16-01/10
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 17.lipanj 2016.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.
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40.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik „Brodsko-posavske županije“ broj: 

04/13.) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 18. sjednici održanoj 17.lipnja 2016. godine, donosi

PROGRAM

vatrogastva  i  civilne  zaštite  za  2016.  godinu

Članak  1.

Ovim Programom utvrđuje se program vatrogastva i civilne zaštite po aktivnostima kako slijedi:

Članak  2.

 Sveukupno za Program vatrogastva i civilne zaštite općine Sibinj za 2016. godinu planirana sredstva 

iznose  391.000,00 kn, a raspoređuju se i troše za pojedine namjene u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 3

 Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

Klasa : 400-01/16-01/20
Urbroj: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 17. lipnja 2016. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća

Krunoslav Eraković, v.r.
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41.

 Na temelju članak 39. stavak 1. i 2.   Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 136/12), Općinsko 

vijeće općine Sibinj je na svojoj  18. sjednici,  održanoj 17. lipnja  2016. godine, donijelo

IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna općine Sibinj za 2016.godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

.  
 

 
PRORAČUN 2016  

 
POVEČANJE/  
SMANJENJE  

 

 NOVI PLAN  2016

A. RAČUN PRIHODA  
I RASHODA

 
 
 

 
 

 
 

 6  PRIHODI POSLOVANJA 
 

 15.570.800,00
 

 -1.004.995,22
 

 14.565.804,78
7   PRIHODI OD   NEFINANC. IMOVINE

  60.000,00
 

 -20.000,00
 

 40.000,00

 3  R A S H O D I

 
 8.730.800,00

 
 -1.072.200,00

 
 7.658.600,00

4  RASHODI ZA NABAVU 
NEFINANCIJSKE .IMOVINE

 
 8.400.000,00

 
 201.000,00

 
 8.601.000,00

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK

  -1.500.000,00

 
 -153.795,22

 
 -1.653.795,22

B.  RAČUN ZADUŽIVANJA/ 
FINANCIRANJA

 
   8   PRIMICI OD FINANC.IJSKE 

IMOVINE I ZADUŽIVANJA

 
 

 
-

 
 

-

 
 

-

 
5  IZDACI. ZA FIN. IMOVINU I 
OTPLATU ZAJMOVA

 
 

-

 
 

-

 
 

-

 

   

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE

 

-

 

-

 

-

 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 
PRETHODNIH GODINA

 
   

9   VLASTITI IZVORI

 

Višak 

 

prihoda 

 
 

1.500.000,00

 
 

153.795,22

 
 

1.653.795,22

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

 
--

 

--

 
--
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Članak 2.

 Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog viška prihoda 
Proračuna. 

Članak 3.

 Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne 
programe i aktivnosti  unutar razdjela i glava za proračunsku 2015. godinu.

 
Članak 4.

 Ove Izmjene i dopune  stupaju  na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2016.godine 
i  bit će objavljene  u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:    400-01/16-01/19
URBROJ:  2178/08-01-16-1
Sibinj, 17. lipanj 2016.godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.
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OPĆINA  SIBINJ

IZMJENE  I  DOPUNE  PRORAČUNA  ZA  2016.  GODINU

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 2064



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 2065



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 2066



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 2067



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 2068



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 2069



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 2070



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 2071



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 13Strana: 2072



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 13 Strana: 2073



42.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 
NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 
36/15) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13)  
Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 18. sjednici 
održanoj dana 17.lipnja 2016. godine donosi:
      

IZMJENE I DOPUNE 

Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u općini Sibinj za 

2016. godinu

Članak 1.

 Programom se određuje gradnja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Sibinj za 2016. godinu i to za: javne površine, 
nerazvrstane ceste, groblje i krematorij, javnu 
rasvjetu, izgradnja vodoopskrbne mreže pitke vode.

Ovim Programom određuje se opis poslova s 
procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. 
ovog članka te iskaz financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom 
izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

I    Građenje javnih površina

Pod građenjem javnih površina podrazumijeva se 
gradnja javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, 
javni prolazi, pješačke staze, šetališta, biciklističke 
trake i staze), javnih zelenih površina(parkovi, 
drvoredi, živice, svjetnjaci, travnjaci, dječja igrališta 
s opremom, javni športski i rekreacijski prostori) te 
javnih objekata i uređaja (javna parkirališta, oglasni 
stupovi, spomenici kao i pripadajuća urbana 
oprema).

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Gradnja pješačke staze u naselju Bartolovci 
planirana sredstva u ukupnom iznosu od 
625.000,00 Kn.

Izvor financiranja -375.000,00-namjenski prihod
Izvor financiranja-250.000,00-kapitalne pomoći
Vrijeme i rok izgradnje: 2016.g.

Gradnja i opremanje dječjih igrališta u naselju 
Sibinj, Gornji Andrijevci.
Planirana sredstva u ukupnom iznosu od  
200.000,00 kn

Izvor financiranja -150.000,00-opći prihodi i 
primici
Izvor financiranja- 50.000,00-kapitalne pomoći
Vrijeme i rok izgradnje: 2016. godina

UKUPNO: 825.000,00 kn

II Građenje nerazvrstanih cesta

 Pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju 
se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj 
osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, 
a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa. 
Mrežu nerazvrstanih cesta čine ulice, seoski putevi, 
poljski putevi te druge nerazvrstane javne prometne 
površine na kojim se odvija promet. Ulicom se 
smatra izgrđene cestovna površina u naselju što nije 
razvrstana u javne ceste. Seoskim se putem smatra 
izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje 
dva ili više zaseoka s javnim cestama i koja nije 
razvrstan u javne ceste. Poljski put je površina koja 
se koristi za pristup poljoprivrednom ili šumskom 
zemljištu  pristupačan je većem broju raznih 
korisnika po bilo kojoj osnovi. 
 Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih 
ces ta  u  općini  Sibinj ,   izrada projektne 
dokumentacije radi izgradnje novih cesta u ulicama 
općine Sibinj.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

Gradnja nerazvrstanih cesta-početak izgradnje 
novih cesta u ulicama općine Sibinj 
(projektna dokumentacija i gradnja)-300.000,00 
kn
Izvor financiranja-300.000,00 kn-tekuće pomoći
Vrijeme i rok izgradnje-2016.g.

Dodatna ulaganja na cestama radi rekonstukcije i 
modernizacije postojeće- planirana sredstva u 
iznosu od 100.000,00 Kn- 
Izvor financiranja-100.000,00-namjenski prihodi.
Vrijeme i rok izgradnje: 2016.g.
 

UKUPNO: 400.000,00
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III   Izgradnja i ulaganje u objekte javne 
rasvjete

Modernizacija postojeće javne rasvjete radi 
podizanja kvalitete života i uštede energije, ulaganje 
u  postavljanje nove javnu rasvjetu.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

Planirana u iznosu od 300.000,00 kn,- 
Izvor financiranja-pomoći iz fonda-180.000,00 kn
Izvor opći prihodi  primici-120.000,00 kn
Vrijeme i rok izgradnje-2016.godina

   UKUPNO: 300.000,00 Kn

IV Groblje i krematorij

 Izvođenje građevinskih radova i izgradnja 
građevinskih objekata na mjesnom groblju u Sibinju 
i Slobodnici, ishođenje dozvola, (gradnja ograda, 
platoa-staza, grobnih okvira)

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

Planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kn 
Izvor financiranja-tekuće pomoći-150.000,00 kn
Vrijeme i rok izgradnje:2016.

UKUPNO: 150.000,00 Kn

V Građenje objekata i uređaja za opskrbu 
pitkom vodom

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Izrada tehničke dokumentacije za distribucijske 
vodove u Općini Sibinj, 
Naselja Sibinj, Bartolovci i Gromačnik- razvoj i 
ulaganje u komunalnu infrastrukturu vodovodne 

mreže na području općine Sibinj  preko tvrtke 
„Vodovod d.o.o.“

Izvor financiranja-tekuće pomoći-250.000,00 kn
Vrijeme i rok izgradnje:2016.godine

UKUPNO: 250.000,00 Kn

VI Građenje objekata i uređaja za odvodnju i 
pročišćavanje otpadnih voda

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

Sufinanciranje izgradnje mreže objekata i uređaja za 
odvodnju otpadnih voda u općini Sibinj, projekt 
„Brod 2“-projektna dokumentacija.

Izvor financiranja-tekuće pomoći-250.000,00 kn
Vrijeme i rok izgradnje: 2016. Godine.

  UKUPNO: 250.000,00 Kn

Članak 7.

 Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ

KLASA:    400-01/16-01/19
URBROJ:  2178/08-01-16-2
Sibinj, 17. lipanj 2016.godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.
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43.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 

broj 04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 

18. sjednici održanoj 17.lipnja 2016. godine, 

donosi 

ZAKLJUČAK

o osiguranju i korištenju sredstava za izradu 
projektne dokumentacije za izgradnju mreže 

objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda 
u općini Sibinj radi ulaganja u komunalnu 
infrastrukturu u iznosu 250.000,00 kuna. 

I.

Sukladno osiguranim sredstvima u 
Proračunu općine Sibinj za 2016. godinu s  
izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. i 
izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture općine Sibinj za 
2016. osiguravaju se sredstva  u iznosu od 
2 5 0 . 0 0 0 , 0 0  k u n a  r a d i  i z r a d e  p r o j e k t n e 
dokumentacije zbog izgradnje mreže objekata i 
uređaja za odvodnju otpadnih voda u općini Sibinj s 
započetim projektom „Brod 2„ te se  ovlašćuje 
općinski načelnik za korištenje osiguranih sredstava 
u iznosu do 250.000,00 kuna za ugovaranje i 
potpisivanje ugovora s trgovačkim društvom 
„Vodovod d.o.o.“, Zrinska 25, Slavonski Brod, 
OIB:80535169523 radi realizacije navedenog 
projekta, a sve  sukladno sklopljenom partnerskom 
Ugovoru o sufinanciranju projekta „Brod 2“, 
KLASA:023-05/14-02/14, URBROJ:2178/08-03-
15-1, od 09.01.2015.

II. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
stupanja na snagu  izmjena i dopuna Proračuna 
općine Sibinj za 2016. i Izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture općine Sibinj za 2016. godinu i 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ

KLASA:    400-01/16-01/19
URBROJ:  2178/08-01-16-4
Sibinj, 17. lipanj 2016.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Krunoslav Eraković, v.r.

44.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Sibinj  
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 04/13) Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 
18. sjednici održanoj 17. lipnja 2016. godine, donosi 

ZAKLJUČAK

o prijenosu i korištenju sredstava za izradu 
tehničke dokumentacije za distribucijske 

vodove u naseljima  Sibinj, Bartolovci, 
Gromačnik, ulaganje u komunalnu 

infrastrukturu vodovodne mreže na području 
općine Sibinj, preko tvrtke „Vodovod“ d.o.o. za 

područje općine Sibinj u iznosu 
od 250.000,00 kuna

I.

Sukladno osiguranim sredstvima u 
Proračunu općine Sibinj za 2016. godinu s  
izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. i 
izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture općine Sibinj za 
2016. prenose se sredstva u iznosu od 250.000,00 
kuna radi izrade tehničke dokumentacije za 
distribucijske vodove u općini Sibinj; naselja Sibinj, 
Bartolovci,i Gromačnik trgovačkom društvu 
Vodovod d.o.o., Zrinska 25, Slavonski Brod, 
OIB:80535169523, a sve  u cilju razvoja komunalne 
infrastrukture općine Sibinj.

Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje 
ugovora s trgovačkim društvom „Vodovod d.o.o.“ i 
ovjere predaje bjanko zadužnice općine Sibinj kao 
instrument osiguranja ugovora o prijenosu i 
korištenju sredstava općine Sibinj na iznos od 
100.000,00 kuna. 
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II. 
 
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
stupanja na snagu  izmjena i dopuna Proračuna 
općine Sibinj za 2016. i Izmjenama i dopunama 
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture općine Sibinj za 2016. godinu i 
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ

KLASA:    400-01/16-01/19
URBROJ:  2178/08-01-16-3
Sibinj, 17. lipanj 2016.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Krunoslav Eraković, v.r.

45.

 Na  temel ju  č lanka 44.  Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. 39/13 i 48/15), 
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 Sibinj 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj: 04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj na 
svojoj 18. sjednici održanoj 17.lipnja 2016.godine, 
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 Sibinj 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 Sibinj za 2015. godinu 
u iznosu od

1. sredstva od zakupa poljoprivrednog 
zemljišta ……97.099,69 kuna,

2. sredstva od koncesije poljoprivrednog 
zemljišta ….182.329,70 kuna, 

3. sredstva od prodaje poljoprivrednog 
zemljišta ……18.492,50 kuna,

a utrošena su za financiranje uređenja ruralnog 
prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne 
infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne 
proizvodnje, te poboljšanje komunikacijskih veza 
sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i 
kanalske mreže na području općine Sibinj.

                                                                               
II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:   400-01/16-01/21
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 17.lipanj 2016.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Krunoslav Eraković, v.r.

46.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  4 4 .  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine RH, 
broj: 39/13,  48/15), članka 3. Pravilnika o uvjetima i 
načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije za ribnjake (Narodne novine broj 45/09) i 
članka 30. Statuta općine Sibinj («Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije » br.04/13), Općinsko 
vijeće općine Sibinj na 18. sjednici održanoj dana 
17.lipnja 2016. godine, donosi:
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PROGRAM 

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa 
za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju 

na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

koncesije na području općine Sibinj za 2016.godinu

Članak 1.

 Ovim Programom propisuje se korištenje 
sredstava iz Općinskog proračuna za 2016. godinu 
ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 
izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez 
javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na 
području  općine Sibinj, za financiranje troškova 
vezano uz provedbu Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu.

Članak 2.

 Sredstava se  mogu se koristiti za programe 
katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje 
zemljišnih knjiga, program razminiranja zemljišta, 
uređenje  ruralnog prostora  izgradnjom i 
održavanjem ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu i akvakulturu, uređenja zemljišta u 
postupku komasaci je  i  h idromel ioraci je , 
poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka 
popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže, 
materijal i usluga za sanaciju poljskih puteva, 
sanacija divljih odlagališta otpada,  kao i za druge 
poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i 
poljoprivredne proizvodnje.

Članak 3.

 Prihod od prodaje,koncesije i zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske planira se u proračunu općine Sibinj, za 
2016. godinu u ukupnom iznosu od 267.000,00 
kuna.

Članak 4.

 Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke 
vršit ce se na način da ce se sredstva ostvarena od 
prodaje i zakupa udružiti s ostalim sredstvima koji 
su prihod općine Sibinj, te trošiti po planiranim 
pozicijama.

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
 OPĆINE SIBINJ

KLASA:   400-01/16-01/21
URBROJ: 2178/08-01-16-2
Sibinj, 17.lipanj 2016.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Krunoslav Eraković, v.r.

47.

 Na temelju članka 65. Stavak 3. Zakona o 
šumama („Narodne novine“ broj 140/05., 129/08., 
80/10., 124/10., 25/12. i 68/12. 148/13, 94/14) i 
članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik 
„Brodsko-posavske županije“ broj: 04/13.), 
Općinsko vijeće općine Sibinj na sjednici svojoj 
18.sjednici održanoj 17.lipnja 2016. godine, donosi

PROGRAM 

utroška sredstava ostvarenih od Šumskog 
doprinosa  za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina 
prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem 
uplate šumskog doprinosa u Proračun općine Sibinj 
u 2016. godini.

              
Članak 2.

U 2016. godini planiraju se prihodi od  
šumskog doprinosa u iznosu od 30.000,00 kn.
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Članak 3.

 Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit 
će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine 
Sibinj, sukladno Programu gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture  općine Sibinj u 
2016. godini. 

Članak 4.

 Ovaj Program utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2016. godini stupa na snagu 8 dana od 
dana objave  u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:  400-01/16-01/22
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 17.lipnja 2016.godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Krunoslav Eraković, v.r.

48.

 Na osnovu članka 100. i 131. Zakona o 
cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13 i 
54/13), te članka 30. Statuta općine Sibinj 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
04/13), Općinsko vijeće općine Sibinj, na svojoj 18. 
Sjednici,  održanoj dana  17. lipnja 2016. godine, 
donijelo je 

ODLUKU

o upisu statusa nerazvrstanih cesta na području 
općine Sibinj, kao javnog dobra u općoj 

uporabi – neotuđivog vlasništva općine Sibinj

Članak 1.

Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo u 

korist općine Sibinj nekretnine javnog dobra na 

području katastarskih općina Gromačnik, Sibinj i 

Slobodnica koje su nerazvrstane ceste i to kako 

slijedi :

Katastarska 
općina 

K.č.br. Zk.ul.br. Oznaka zemljišta Površina 

Gromačnik 845/1 1 Put kod Magazina 710 čhv 

Gromačnik 870 1 Put kraj ceste u selu 439 čhv 

Gromačnik 1239 1 Put  3191 m2 

Gromačnik 869 1 
Ulica, spremnik za plin u 

ul. Franje Tuđmana 
761 čhv 

Gromačnik 1231 1 Put 1906 m2 

Gromačnik 38/1 1 Put u Matićevom potoku 1j  992 čhv 

Gromačnik 38/17 1 Put u Matićevom potoku 50 čhv 

Gromačnik 449/13 1 Put u selu 330 čhv 

Gromačnik 849/1 1 Put u selu 1452 čhv 

Gromačnik 850 1 Put u selu 49 čhv 

Gromačnik 861 1 
Put na varoškoj međi u 

piskovima 
1006 čhv 

Gromačnik 862 1 Put kraj ceste u selu 155 čhv 

Gromačnik 863 1 Put kraj ceste u selu 568 čhv 

Gromačnik 867 1 Put kraj ceste u selu 871 čhv 

Gromačnik 887/1 1 Graba selo površine 146 čhv  525 m2 

Gromačnik 1230 1 Put 1538 m2 

Gromačnik 1235 1 Put 1772 m2 

Sibinj 3883 1 Put 1722 m2 
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Sibinj 3887 1 Put 2340 m2 

Sibinj 3897 1 Put 1890 m2 

Sibinj 3899 1 Put 3102 m2 

Sibinj 3870 1 Put 1688 m2 

Sibinj 2818 1 Put u Konjbrdo 1j  1482 čhv 

Sibinj 3875 1 Put 2022 m2 

Sibinj 3867 1 Put 1822 m2 

Sibinj 3877 1 Put 8781 m2 

Sibinj 3231/1 1 Put 882 m2 

Sibinj 3871 1 Put 3428 m2 

Sibinj 3878 1 Put 644 m2 

Sibinj 3869 1 Put 1178 m2 

Sibinj 3896 1 Put 2814 m2 

Sibinj 3908 1 Put 2433 m2 

Sibinj 3535 1 Put 1432 m2 

Sibinj 2819/1 1 Put u ulici A.Stepinca 18975 m2 

Sibinj 2821 1 
Put do armana 

Soljančevićevog 
1j 87 čhv 

Sibinj 2833 1 
Put do Jakobanovićevog 

šljivika 
1445 čhv 

Sibinj 2842 1 Put u Solare 1j 1296 čhv 

Sibinj 2970 1 Put 491 m2 

Sibinj 2978 1 Put 772 m2 

Sibinj 3120/1 1 
Trg kralja Tomislava 

park 
4737 m2 

Sibinj 3120/2 1 
Neplodno Trg k. 

Tomislava 
604 m2 

Sibinj 3120/4 1 Park Trg k. Tomislava 322 m2 

Sibinj 3120/5 1 Put Trg k. Tomislava  503 m2 

Sibinj 3120/6 1 Park Trg k. Tomislava  212 m2 

Sibinj 3120/7 1 
Neplodno Trg k. 

Tomislava 
1110 m2 

Sibinj 3243 1 Put  717 m2 

Sibinj 3269 1 Put 937 m2 

Sibinj 3296 1 Put 3136 m2 

Sibinj 3435 1 Put 755 m2 

Sibinj 3861 1 Put 1240 m2 

Sibinj 3864 1 Put 1628 m2 

Sibinj 3872 1 Put 3520 m2 

Sibinj 3884 1 Put 1626 m2 

Sibinj 3886 1 Put 906 m2 

Sibinj 3888 1 Put 2121 m2 
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Sibinj 3890 1 Put 1907 m2 

Sibinj 3894 1 Put 1773 m2 

Sibinj 3900 1 Put 2696 m2 

Sibinj 3913 1 Put 1453 m2 

Slobodnica 3623 1 Put 1032 m2 

Slobodnica 3629 1 Put 2915 m2 

Slobodnica 2547 1 Put Bartolovci 778 m2 

Slobodnica 3711/1 1 Ulica Gornja mala 41368 m2 

Slobodnica 3741 1 Put 7576 m2 

Slobodnica 3130 1 Put selo 1291 m2 

Slobodnica 3117 1 Put selo 1047 m2 

Slobodnica 3698/2 1 
Put Slavonsko-brodska 

ul. 
598 m2 

Slobodnica 3704/9 1 
Cesta Slavonsko-

brodska ulica 
51 m2 

Slobodnica 3708/2 1 
Put Ulica Ivana 

Mažuranića 
38 m2 

Slobodnica 3708/1 1 
Put Ulica Ivana 

Mažuranića 
831 m2 

Slobodnica 3644 1 Put Dabinka 5047 m2 

Slobodnica 2459 1 Put kod groblja 175 čhv 

Slobodnica 2462 1 Put u Bartolovcima 1005 čhv 

Slobodnica 2467/1 1 Put kod sela 1145 čhv 

Slobodnica 2468 1 Put u Drenovicama 540 čhv 

Slobodnica 2575 1 Put Bartolovci 578 m2 

Slobodnica 3027 1 Put selo 957 m2 

Slobodnica 3141 1 Put selo 446 m2 

Slobodnica 3625 1 Put 3938 m2 

Slobodnica 3648/1 1 Put Dabinka 1721 m2 

Slobodnica 3651/1 1 Put Dabinka 1881 m2 

Slobodnica 3651/2 1 Put Dabinka 43 m2 

Slobodnica 3690 1 Put 770 m2 

Slobodnica 3692 1 Put 1375 m2 

Slobodnica 3700 1 Put 1421 m2 

Slobodnica 3701/2 1 
Put Ulica Stjepana 

Radića 
794 m2 
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Članak 2.

 Za realizaciju ove Odluke zadužuje se 
načelnik općine.

Članak 3.

 Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda 
Slavonski Brod, temeljem ove Odluke i ostale 
potrebne dokumentacije, izvršit će otpis nekretnina 
navedenih u članku 1. ove Odluke u nove z.k.uloške 
na području katastarskih općina Gromačnik, Sibinj i 
Slobodnica, uz istovremenu uknjižbu nekretnina, 
kao 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, 
NEOTUĐIVO VLASNIŠTVO – 

NERAZVRSTANE CESTE u korist 
OPĆINA SIBINJ, SIBINJ, 

108.brigade ZNG 6, 
OIB: 84310475838. 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana 
objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:    406-01/16-01/04
URBROJ: 2178/08-01-16-1
Sibinj, 17.lipanj 2016. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Eraković, v.r.

49.

 Na temelju članka 17. Stavak 1. Zakona 
sustavu civilne zaštite. ("Narodne novine" RH br. 
82/15) i članka 30. Statuta općine Sibinj ("Službeni 
vjesnik BPŽ“ broj 4/13), a po prethodno dobivenoj 
suglasnosti  Državne uprave za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured za zaštitu i spašavanje Slavonski 
Brod, KLASA:810-03/16-01/02, URBROJ:543-14-
01-16-6, od 22. travnja 2016.godine, Općinsko 
vijeće općine Sibinj na  18. sjednici, održanoj 17. 
lipnja 2016. god. donosi:

ZAKLJUČAK

o usvajanju Odluke o određivanju pravnih 
osoba od interesa za sustav civilne zaštite u 

općini Sibinj

Članak 1.

 Općinsko vijeće općine Sibinj usvaja 
Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite u općini Sibinj. 

Članak 2.

Ova Zaključak stupa na snagu 8 dana od 
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIBINJ

KLASA:  810-06/16-01/05
URBROJ:2178/08-01-16-7
Sibinj, 17.lipanj 2016. god.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Krunoslav Eraković, v.r.
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50.

 Temeljem članka 17. Stavak 3. Zakona 

sustavu civilne zaštite. ("Narodne novine" RH br. 

82/15) i članka 45. Statuta općine Sibinj ("Službeni 

vjesnik BPŽ“ broj 4/13), općinski načelnik donosi;

ODLUKU

o određivanju pravnih osoba od interesa za 
sustav civilne zaštite u općini Sibinj

Članak 1.

 Ovom odlukom određuje se pravna osoba 
od interesa za sustav civilne zaštite  u Općini Sibinj,  
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne 
zaštite (Narodne novine RH, broj, 82/15, u daljnjem 
tekstu Zakon).

Članak 2.

            Za pravnu osobu od interesa za sustav 
civilne zaštite određuje se:

 1. Tvrtka „JAKOB BECKER“ d.o.o., 
Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, s obzirom da  
imenovana tvrtka obavlja uslugu sakupljanja, 
prijevoza, obrade i tretiranja  komunalnog otpada na 
području općine Sibinj temeljem sklopljenog 
Ugovora o koncesiji od 05.10.2001. i pripadajućeg 
Aneks-a Ugovora.

Članak 3.

             Jedinice lokalne samouprave i operativne 
snage sustava civilne zaštite dužne su voditi i 
ažur i ra t i  bazu podataka o  pr ipadnic ima, 
sposobnostima i resursima svojih operativnih snaga 
te navedene podatke jednom godišnje, najkasnije do 
ožujka sljedeće godine, dostaviti Državnoj upravi.

Članak 4.

            U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica 
velikih nesreća i katastrofa, pravne osobe koje su 
odlukama izvršnih ti jela jedinica lokalne 
samouprave određene od interesa za sustav civilne 
zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi 

plan o načinu organiziranja provedbe mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno 
odredbama  Zakona,  posebnih propisa i njihovih 
općih akata.
 Pravna osoba koja u području svoje 
nadležnosti utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog 
događaja, velike nesreće i/ili katastrofe dužna je o 
tome bez odgode obavijestiti nadležni centar 112.
           Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu 
načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne 
samouprave i načelnika Stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim 
snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i 
aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
           Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih 
osoba u situacijama iz  prethodnog stavka  ovog 
članka podmiruju se iz proračuna jedinica lokalne 
samouprave i državnog proračuna Republike 
Hrvatske.
           Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog 
tijela omogućiti svojim zaposlenicima koji su 
raspoređeni u operativne snage sustava civilne 
zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u 
sustavu civilne zaštite.

Članak 5.

Pravna osoba iz članka 2. ove Odluke, 
dobivanjem određene zadaće, ima status operativnih 
snaga u provedbi utvrđenih mjera sustava civilne 
zaštite  na cjelokupnom području općine Sibinj, te je 
dužna postupati u skladu s odredbama Zakona.

 Inspekcijski nadzor u sustavu civilne 
zaštite nad provedbom  Zakona i drugih propisa 
donesenih na temelju  Zakona te drugih posebnih 
propisa iz djelokruga Državne uprave obavljaju 
inspektori Državne uprave.

 Inspekcijski nadzor u sustavu civilne 
zaštite obavljaju inspektori civilne zaštite i drugi 
inspektori Državne uprave (u daljnjem tekstu: 
inspektori) u sjedištu Državne uprave i izvan 
sjedišta u područnim jedinicama. 
 U inspekcijskom nadzoru inspektor nadzire 
fizičke i pravne osobe koje su obvezne provoditi 
mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, 
ispunjavanje uvjeta i način rada objekata nadzora, 
obavlja izravan uvid u opće i pojedinačne akte te 
nadzire provođenje mjera određenih ovim Zakonom 
i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
 Pravna ili fizička osoba koja podliježe 
inspekcijskom nadzoru dužna je inspektoru 
omogućiti obavljanje toga nadzora, predočiti mu sve 
dokumente i akte koje inspektor zatraži i osigurati 
mu prostorne i druge uvjete za neometan rad.
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Članak 6.

Pravna osoba od interesa za  sustav civilne 
zaštite općine Sibinj je ona koja je u svojim 
proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i 
drugim resursima najznačajniji nositelji tih 
djelatnosti na području općine Sibinj.

Članak 7.

Ova Odluka stupit će  na snagu po 
dobivenoj suglasnosti od Državne Uprave za zaštitu 
i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Slavonski Brod i  Općinskog vijeće općine Sibinj. 
Nakon ishođenih suglasnosti  objaviti će se u 
«Službenom vjesniku “ Brodsko-posavske 
županije”.

 Članak 8.

             Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestati će važiti Odluka o određivanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa 
za zaštitu i spašavanje u općini Sibinj („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 20/13).

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINA SIBINJ

KLASA:   810-06/16-01/05
URBROJ: 2178/08-03-16-4
Sibinj, 18. travnja 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.
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OPĆINA  SIKIREVCI

31.

 Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine Republike 
Hrvatske br. 82/2015) i članka 6. Stavak 1. 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima 
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 
Republike Hrvatske br. 37/16) načelnik općine 
Sikirevci donosi:

ODLUKU 

o osnivanju Stožera civilne zaštite općine 
Sikirevci i imenovanju načelnika, zamjenika 

načelnika i članova Stožera civilne zaštite 
općine Sikirevci

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 Ovom Odlukom uređuje se osnivanje 
stožera civilne zaštite općine Sikirevci (u daljnjem 
tekstu stožer civilne zaštite), sastav stožera, uvjeti za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera te način rada stožera.

Članak 2.

 Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, 
operativno i koordinativno) koje usklađuje 
djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite 
u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 
izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i 
aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i 
katastrofama.

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA 
NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite imenuju se:
1. dr. DANIJEL MARINČIĆ, za  načelnika
2.  IVAN IVEŠIĆ, za  zamjenika načelnika
3.  MARTIN ŽIVIĆ, za člana stožera ,za 
protupožarnu zaštitu
4. FRANO TOMAS , za člana stožera ,za 
komunalne djelatnosti
5. ILIJA LUČIĆ, za člana stožera -  predstavnik 
Policijske uprave Vrpolje
6. IVAN ŠKULJEVIĆ, za člana stožer-predstavnik 
PU za zaštitu i spašavanje
7. dr.DARKO LACKOVIĆ, za člana stožera ,za 
medicinsko zbrinjavanje
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8. dr. EUGEN CVITAN, za  člana stožera ,za 
veterinarsko zbrinjavanje
9. DAMIR MAJHEN, za člana stožera-
zapovjednik postrojbe opće namjene
10. IVAN LUČIĆ, za  člana stožera ,za 
zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju

NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

 Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje 
se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće 
i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu 
pripremaju detaljne i specifične radne operativne 
postupke od značaja za koordiniranje djelovanja 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju 
poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje 
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti 
sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Načelnik stožera civilne zaštite koji operativno 
usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne 
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području 
svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima 
izvanrednog događaja,  odlukom određuje 
koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga 
sustava civilne zaštite.

Članak 5.

 Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u 
stanje pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući 
stvarne okolnosti.
 Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu 
rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi 
načelnik stožera.

Članak 6.

 Kada se proglasi stanje velike nesreće i 
katastrofe, stožeri civilne zaštite preuzimaju sve 
poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju 
nastalih posljedica.
 Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera 
donosi načelnik stožera.

Članak 7.

 U pravilu, prilagođavajući način rada 

stvarno nastalim okolnostima, stožer može raditi u 
punom ili užem sastavu, na pojedinačnim 
sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje 
velike nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na 
izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim 
uvjetima.

Članak 8.

 Načelnik stožera civilne zaštite u slučaju 
kada je utvrđena vjerojatnost nastajanja velike 
nesreće ili izvršno tijelo kada velika nesreća nastupi, 
na sjednice stožera civilne zaštite može u slučaju 
potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, 
znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa 
općinu, drugih pravnih osoba i udruga građana, 
kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih 
institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje 
kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite 
u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 9.

 Administrativno-tehničke poslove i druge 
uvjete za rad stožera civilne zaštite osigurava 
Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci, sukladno 
odluci načelnika općine.
 Svakom članu stožera civilne zaštite tijelo 
koje predstavlja dužno je pružati svu stručnu i 
operativnu potporu od značaja za učinkovito 
provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog 
područja.

Članak 10.

 Način rada stožera civilne zaštite uređuje se 
poslovnikom koji donosi načelnik općine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

 Pozivanje i aktiviranje stožera civilne 
zaštite nalaže načelnik stožera, a provodi se prema 
planovima djelovanja civilne zaštite.
Pozivanje članova Stožera civilne zaštite provodi 
Državna uprava zaštitu i spašavanje  112.
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Članak 12.

 Ova Odluka stupa na snagu danom  objave 
se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

KLASA: 810-01/16-01/8
URBROJ:2178/26-01-16-01
Sikirevci; 15.06.2016.

NAČELNIK:
Ivan Benaković, 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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