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ŽUPANIJA

-

1.
2.

akti župana:

Darija Janković Bilić
Jelena Kapetanović

11.
II.
Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi("Narodne novine" br. 126/12-pročišćeni
tekst, 94/13, 152/14. i 7/17), članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine, br. 19/13-pročišćeni tekst i
137/15) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije" br. 15/13-pročišćeni tekst), župan
Brodsko-posavske županije donio je

U Školski odbor OŠ "Josip Kozarac"
Slavonski Šamac, u ime osnivača, imenuju se:
1.
Josip Lukač
2.
Zoran Huber

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

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju dva člana Školskog
odbora Osnovne škole "Josip Kozarac"
Slavonski Šamac

Klasa : 023-01/17-01/85
Urbroj: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 15. veljače 2017.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

I.
U ime osnivača OŠ "Josip Kozarac"
Slavonski Šamac, na osobni zahtjev, razrješuju se
dužnosti članovi Školskog odbora:

Broj: 3
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12.

Na temelju članka 5. Pravilnika o
jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i
brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata
(Narodne novine br. 38// i 75/93), župan Brodskoposavske županije, donio je
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gradova i općina na području Brodsko-posavske
županije, na način da se iza Dječjeg vrtića Ivančica
Oriovac (2178/10-03) dodaje nova brojčana
oznaka koja glasi:
Učilište MONEO - ustanova za obrazovanje
odraslih 2178/01-04

RJEŠENJE

Članak 2.

o dopuni Rješenja o utvrđivanju brojčanih
oznaka za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga županije, gradova i općina na
području Brodsko-posavske županije

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave
u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije".

Članak 1.
Ovim Rješenjem dopunjuje se Rješenje o
utvrđivanju brojčanih oznaka za obavljanje
poslova iz samoupravnog djelokruga županije,

Klasa : 035-02/17-01/02
Urbroj: 2178/1-11-17-2
Slavonski Brod, 22. veljače 2017.
Župan
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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Broj: 3

OPĆINA BUKOVLJE

1.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine", broj 86/08 i 61/11) i članka 40.e Statuta općine Bukovlje (Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) Općinski načelnik općine Bukovlje dana
05. siječnja 2017. godine donosi
ODLUKU
o Planu prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje za
2017. godinu
I
Ovim Planom prijema u službu utvrđuje se prijem službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel
općine Bukovlje u 2017. godini.
II
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje, potreban
broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2017. godinu utvrđuje se kako slijedi:

Naziv radnog mjesta

Pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela
(magistar struke ili
stručni specijalist
pravnog smjera)
Viši računovodstveni
referent
Administrativni tajnik
Referent- Komunalni
redar (srednja stručna
sprema IV stupnja)
UKUPNO

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Stanje
popunjenosti
radnih mjesta

Potreban broj
službenika/
namještenika na
neodređeno vrijeme

Ukupno
planirano

1

1

1

1

1
1
1

1
0
0

1
1
1

1
1
1

4

2

4

4

Broj: 3
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III
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Bukovlje i utvrđivanju
radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bukovlje predviđena su ukupno 4 radna mjesta.
IV
Na dan 05. siječnja 2017. godine utvrđuje se da u Jedinstvenom upravnom odjelu postoje nepopunjena
slijedeća radna mjesta:
Komunalni redar – 1 izvršitelj
Administrativni tajnik – 1 izvršitelj
V
U tijeku 2017. godine planira se prijem službenika i namještenika u službu na neodređeno vrijeme na
nepopunjena radna mjesta.
VI
Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje za 2017. godinu stupa na snagu Danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.
KLASA: 023-05/17-01/02
URBROJ: 2178/25-01-17-01
Bukovlje 05. siječnja 2017. godine
Općinski načelnik
Davor Petrik, v.r.

Strana: 196

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 3

OPĆINA GARČIN

1.

(„Narodne novine“, broj 124/14) i članka 47. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, br. 9/09 i 5/13), načelnik općine Garčin donosi
ODLUKU
o popisu imovine, obveza i potraživanja i imenovanju povjerenstava za popis imovine, obveza i
potraživanja općine Garčin za 2016. godinu
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza usklađenja stanja sredstava i njihovih izvora iskazanih u
knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom na kraju 2016. godine u Općini Garčin.
Članak 2.

Popisom iz članka 1. ove Odluke obavlja se sveobuhvatan popis imovine, obveza i potraživanja na dan 31.
prosinca 2016. godine, i to:
1. nefinancijske imovine
neproizvedene dugotrajne imovine,
proizvedene dugotrajne imovine,
kratkotrajne nefinancijske imovine.
sitnog inventara,
nefinancijske imovine u pripremi.
2. Financijske imovine
novca na računu i blagajni,
depozita i jamčevnih pologa,
vrijednosnih papira,
dionica i udjela u glavnici,
potraživanja.
3. Obveza
Članak 3.


Za obavljanje popisa imenuju se sljedeća povjerenstva:
A) Povjerenstvo za popis nefinancijske imovine:
1)
Blaženka Trabalko - predsjednik
2)
Zvonko Kampić - član
3)
Željko Šimić – član

Broj: 3
B)
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Povjerenstvo za popis financijske imovine i obveza:
1)
2)
3)

Suzana Šimić – predsjednica
Josip Dubac – član
Željko Plaščević - član
Članak 4.


Organizacijom popisa dugotrajne nefinancijske imovine i kratkotrajne nefinancijske imovine upravljaju
Miroslav Štefanac, pročelnik JUO i Ivana Matovinović, referentica za računovodstvo i financije.

Popis će se obaviti u svim prostorijama općine Garčin te u svim mjesnim odborima u objektima koji su u
vlasništvu općine Garčin.

Vjerodostojnost popisnih lista potvrđuju članovi povjerenstava svojim potpisom.

Za imovinu koja je neupotrebljiva, odnosno koju se želi predložiti za rashodovanje, sastavljaju se posebne
liste.
Članak 5.

Popis će se obavljati od 28. prosinca 2016. godine. Pojedinačne rokove za popis utvrditi će pojedina
povjerenstva u svojim planovima rada.

Izvještaj o rezultatu obavljenog popisa s obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u svezi s inventurnim
razlikama (naturalno i vrijednosno po knjigovodstvenoj točnoj vrijednosti) povjerenstva su obvezna sastaviti i
dostaviti načelniku općine do 20. siječnja 2017. godine.
Članak 6.


Općinski načelnik će temeljem izvještaja i priloženih popisnih lista odlučiti o:
1.
2.
3.
4.
5.

načinu likvidacije utvrđenih manjkova,
načinu knjiženja utvrđenih viškova,
otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza,
rashodovanje sredstava, opreme i sitnog inventara,
mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog
stanja, zastaru i nepravilnost potraživanja i slično.
Članak 7.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-01/16-01/287
URBROJ: 2178/06-03-16-01
Garčin, 28. prosinca 2016.
Načelnik općine Garčin:
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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Broj: 3

2.


Na temelju članka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13 i
48/15) i članka 47. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09 i 5/13)
Načelnik općine Garčin dana 1. veljače 2017. donosi
GODIŠNJI PLAN
korištenja prihoda od naknade za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
Članak 1.

Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta koja su prihod proračuna
općine namijenjena su isključivo za:
- okrupnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta,
- sređivanje zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja poljoprivrednog zemljišta.
Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obvezan je po završetku proračunske godine podnijeti godišnje izvješće o
korištenju prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na usvajanje Općinskom vijeću.

Godišnje izvješće dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za
prethodnu godinu.
Članak 3.

Neutrošena sredstava prenose se u sljedeću proračunsku godinu i koriste se za aktivnosti predviđene
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
Članak 4.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/23
URBROJ: 2178/03-17-1
Garčin, 1. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN:
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Broj: 3
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3.


Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13 i
48/15) i članka 47. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09 i 5/13)
Načelnik općine Garčin dana 1. veljače 2017. donosi
GODIŠNJI PLAN
korištenja sredstava ostvarenih zakupom, zakupom ribnjaka, prodajom
izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Članak 1.

Sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje
bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske namijenjena su isključivo za:
- programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta,
- sređivanja zemljišnih knjiga,
- podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu,
- program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za
poljoprivredu i akvakulturu,
- program uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije,
- program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti,
- program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture,
- sufinanciranje aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu
mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020., a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere
potpore iz tog Programa, čiji su korisnici JLS.
Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obvezan je po završetku proračunske godine podnijeti godišnje izvješće o
korištenju sredstava iz prethodnog članka na usvajanje Općinskom vijeću.

Godišnje izvješće dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za
prethodnu godinu.
Članak 3.

Neutrošena sredstava prenose se u sljedeću proračunsku godinu i koriste se za aktivnosti predviđene
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
Članak 4.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
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Broj: 3

OPĆINAGARČIN
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/24
URBROJ: 2178/03-17-1
Garčin, 1. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN:
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

4.

Na temelju članka 18. st. 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09),
odredbi Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata
(„Narodne novine“, broj 38/88) te članka 63. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj 9/09 i 5/13), Jedinstveni upravni odjel općine Garčin donosi
PLAN
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2017. godinu
Članak 1.

Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih akata stvaratelja i primatelja akata za 2017. godinu utvrđuju se
klasifikacijske oznake sadržaja akata općinskog načelnika, Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela
općine Garčin te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 2.

Ovim Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju dosjea koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz
čl. 1. Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta na pojedinim
vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 1. siječnja 2017. godine, kako slijedi:

Oznaka
klasifikacije
po sadržaju
006-01/
008-01/
007-01/
012-03/
013-01/
013-02/
014-01/

Broj
dosjea
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/

Opis djelatnosti unutar podgrupe
Političke stranke - općenito
Informiranje općenito
Udruge - općenito
Statuti
Izbori - općenito
Birački popisi
Referendum – općenito

Broj: 3
Oznaka
klasifikacije
po sadržaju
021-05/
022-05/
022-06/
022-07/
023-01/
026-01/
034-01/
034-04/
035-01/
038-01/
040-02/
042-01/
043-02/
050-02/
052-02/
053-01/
080-07/
110-01/
112-02/
112-01/
112-03/
113-01/
115-01/
132-01/
133-01/
133-02/
320-01/
320-02/
320-03/
320-04/
350-01/
350-02/
350-03/
361-01/
363-01/
363-02/
363-03/
363-04/
363-05/
372-03/
400-01/
400-02/
400-08/
401-03/
401-03/
406-01/
406-03/
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Broj
dosjea
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
02/
01/
01/

Opis djelatnosti unutar podgrupe
Općinsko vijeće
Općinski načelnik – odluke, suglasnosti, rješenja, odobrenja
Općinski načelnik - ugovori
Općinski načelnik – rješenja o nabavi radova, roba i usluga
Jedinstveni upravni odjel - ostalo
Organizacija i rad mjesnih odbora
Općenito – upravni postupak i upravni spor
Izdavanje uvjerenja i potvrda
Uredsko poslovanje - općenito
Pečati, žigovi i štambilji
Upravni nadzor nad zakonitošću rada - pojedinačni predmeti
Inspekcijski nadzor - općenito
Upravna inspekcija - pojedinačni predmeti
Predstavke i pritužbe na rad općinske uprave – općenito
Ostale predstavke i pritužbe – pojedinačni predmeti
Općenito molbe i prijedlozi
Ocjenjivanje službenika i namještenika
Radni odnosi – općenito
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa na neodređeno vrijeme
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa na određeno vrijeme
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa na ugovor o djelu
Općenito – radno vrijeme, odmori, dopusti i bolovanja
Općenito – zaštita na radu
Općenito – stručna praksa
Stručni i pravosudni ispit
Stručni ispiti
Poljoprivreda
Natječaji za zakup poljoprivrednog zemljišta
Natječaji za prodaju poljoprivrednog zemljišta
Ugovori za zakup poljoprivrednog zemljišta
Prostorno uređenje – općenito
Prostorni planovi; primjedbe
Prostorno-planska dokumentacija – obavijest o podacima
Gradnja objekata
Komunalni poslovi - općenito
Komunalni doprinos - rješenja
Komunalna naknada - rješenja
Rješenje o obračunu naknade za zadrž. nezak. izgrađene zgrade
Komunalno redarstvo
Najam i zakup poslovnog prostora
Financijsko planski dokumenti – općenito
Financijski planovi
Proračun
Računi ulazni
Računi izlazni
Upravljanje imovinom i nabave imovine
Osnovna sredstva
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415-01/
421-01/
421-02/
421-03/
551-01/
551-06/
551-07/
551-08/
941-01/
947-01/

01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/

Broj: 3

Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obaveza – općenito
Donacije i sponzorstva
Donacije – rješenja i ugovori
Sponzorstva – rješenja i ugovori
Oblici socijalne zaštite - općenito
Jednokratna novčana naknada za rođenje djeteta
Pomoć i njega u kući
Novčane pomoći
Povrat zemljišta
Imovinsko-pravni poslovi
Članak 3.


Ovim Planom određuju se i brojčane oznake unutarnje organizacijske jedinice unutar Jedinstvenog
upravnog odjela općine Garčin i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno Pravilniku o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin kako slijedi:

Naziv upravnog tijela/ Čelnika/ Radnog
mjesta
Jedinstveni upravni odjel
Pročelnik
Računovodstveno-financijski referent
Komunalni redar

Brojčana oznaka
upravnog tijela
-04

Brojčana oznaka
službenika
-1
-2
-3

Članak 4.

Ovaj plan se primjenjuje od 1. siječnja 2017. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i na službenoj Internet stranici općine: www.opcina-garcin.hr
KLASA: 035-01/17-01/2
URBROJ: 2178/06-04-1-17-1
Garčin, 3. siječnja 2017.
Pročelnik JUO:
Miroslav Štefanac, v.r.

Broj: 3
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5.

Na temelju članka 4. i 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama
stvaratelja i primatelja akata („Narodne novine“, broj 38/88) i članka 47. Statuta općine Garčin („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09 i 5/13), načelnik općine Garčin donosi
RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata
Članak 1.

Ovim rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za Općinsko vijeće, općinskog načelnika i Jedinstveni
upravni odjel općine kao stvaratelje i primatelje akata tijekom 2017. godine.
Članak 2.


Općina Garčin u uredskom poslovanju koristi oznaku 2178/06.
Članak 3.



Sukladno čl. 1. Ovog Rješenja u uredskom poslovanju u Općini Garčin koristit će se sljedeće oznake:
·
·
·
·
·

2178/06-01 - Općinsko vijeće
2178/06-03 - Općinski načelnik
2178/06-03/1 – zamjenik općinskog načelnika
2178/06-04 - Jedinstveni upravni odjel
2178/06-01-01 – „Garčin“ d. o. o.

Članak 4.

Brojčane oznake unutarnje ustrojstvene jedinice unutar upravnog tijela općine i brojčane oznake
stvaratelja i primatelja akata sukladno Pravilniku o unutarnjem redu općine Garčin odredit će se Planom
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2017. godinu.
Članak 5.

Ovo rješenje stupa na snagu 1. siječnja 2017. Godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i na službenoj Internet stranici općine: www.opcina.garcin.hr.
KLASA: 035-01/17-01/1
URBROJ: 2178/06-03-17-1
Garčin, 3. siječnja 2017.
Načelnik općine Garčin:
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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Broj: 3

6.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a u skladu Proračunom općine Garčin za 2017. godinu,
KLASA: 021-01/16-01/60, URBROJ: 2178/06-01-16-1 od 14. prosinca 2016. godine, načelnik općine Garčin
donosi
PLAN
prijema u službu za 2017. godinu
I.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 1/16), utvrđeno je da su nepopunjena sljedeća radna mjesta:
-





stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo
referent - komunalni redar – 1 izvršitelj
spremačica – domar – 1 izvršitelj

Zaposlen je referent - komunalni redar – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.
Ostala radna mjesta predviđena Pravilnikom o unutarnjem redu popunjena su na neodređeno vrijeme.
II.


U 2017. godini planira se prijam u službu na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 izvršitelj na
neodređeno vrijeme.
III.
U 2017. godini ne planira se prijam u službu vježbenika.
U 2017. godini planira se prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2 (dvije)
osobe sa završenim dodiplomskim ili diplomskim obrazovanjem.
IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“ i na Internet stranici općine Garčin.
KLASA: 022-01/17-01/28
URBROJ: 2178/06-03-17-2
Garčin, 3. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Broj: 3
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7.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 47. Statuta
općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 9/09 i 5/13), a u skladu s Proračunom
općine Garčin za 2017. godinu KLASA: 021-01/16-01/60, URBROJ: 2178/06-01-17-01 od 14. prosinca 2016.,
načelnik općine Garčin donosi
PLAN
nabave za 2017. godinu

Članak 1.
Sukladno Proračunu općine Garčin za 2017. godinu utvrđuje se Plan nabave općine Garčin kako slijedi:
Nabava male vrijednosti:

POZICIJ
RB
A
1.
2.
3.
4.

11
59.7
60.4
73.10

PREDMET NABAVE

Električna energija
Cesta Trnjani Voćarska
Pješačke staze
Dom Garčin

PROCIJENJEN
UGOVOR
PLANIRA
VRSTA
PLANIRA
A
ILI
NO
POSTUPK
NI
VRIJEDNOST
OKVIRNI
TRAJANJE
A
POČETAK
(bez PDV)
SP.
UGOVORA
420.000,00
920.000,00
6.000.000,00
2.160.000,00

otvoreni
otvoreni
otvoreni
otvoreni

ugovor
ugovor
ugovor
ugovor

lipanj
lipanj
lipanj
rujan

2 godine
1 godina
2 godine
2 godine

Članak 2.
Sukladno odredbi članka 28. Zakona o javnoj nabavi, za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost
jednaka ili veća od 20.000 kn, a manja od iznosa iz članka 12. Zakona o javnoj nabavi provodi se jednostavna
nabava, a u Plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave, kako slijedi:
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RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PREDMET NABAVE
Uredski materijal
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Intelektualne usluge
Dom Bicko Selo
Dječji vrtić Garčin
Mrtvačnica Zadubravlje
Starački dom Garčin
Mrtvačnica Vrhovina
Dom Vrhovina
Cesta u Sapcima – Vološen
Cesta u Zadubravle lovački dom
Šumska cesta Klokočevik
Cesta odvojak Frankop.-J. Kozarca
Cesta Garčin istok-zapad
Cesta Bicko Selo centar
Garčin – most lateralni kanal
Parking dom Klokočevik
Protupožarni put dom Klokočevik
Vodovod
Stražarnica
Oborinska kanalizacija
Sportsko igralište i okoliš Sapci
Javna rasvjeta Garčin
Javna rasvjeta Trnjani
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Društveni dom u Klokočeviku
Društveni dom Trnjani

Broj: 3

PROCIJENJEN
A
POZICIJA
VRIJEDNOST
60.000,00
10
45.000,00
15
521.000,00
16
35.000,00
17
500.000,00 18, 18.1
250.000,00
20
50.000,00
58.1
100.000,00
58.2
50.000,00
58.3
100.000,00
58.4
100.000,00
5887
10.000,00
68.08
30.000,00
59.1
50.000,00
59.11
30.000,00
59.12
60.000,00
59.14
100.000,00
59.15
100.000,00
59.9
10.000,00
62
55.000,00
63.2
25.000,00
64
20.000,00
65.13
50.000,00
65.3
50.000,00
65.5
100.000,00
65.8
100.000,00
65.9
200.000,00
65.9.1
50.000,00
66
60.000,00
68
70.000,00
73.11
200.000,00
73.12

Članak 3.
Općina Garčin (u daljnjem tekstu: Naručitelj) obvezna je Plan nabave objaviti na internetskim stranicama u
roku 60 dana od dana donošenja Proračuna općine Garčin.Ako je potrebno, Naručitelj može izmijeniti i dopuniti
Plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni Plan nabave.Sve
izmjene i dopune Plana nabave Naručitelj odmah objavljuje na internetskim stranicama.

Članak 4.
Postupak nabave provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16).
Članak 5.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i na internetskim stranicama općine Garčin.

Broj: 3
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KLASA: 022-01/17-01/29
URBROJ: 2178/06-03-17-01
Garčin, 3. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
8.

Na temelju članka 5. st. 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine”, broj
79/07, 113/08, 43/09) i članka 47. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj
9/09, 5/13) načelnik općine Garčin donosi
PROGRAM
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije - na području općine Garčin za 2017. godinu
I. OSNOVNE ODREDBE

Program predstavlja minimum potrebnih mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području općine Garčin. Obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodi se
kao opća zaštitna mjera protiv zaraznih bolesti prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne
novine“, broj 79/07,113/08 i 43/09).
II. IZVRŠITELJI PROGRAMA

Izvršitelji u provedbi ovog Programa mogu biti zdravstvene ustanove i druge pravne osobe, te osobe koje
samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost i ispunjavaju uvjete propisane člankom 24. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09), Pravilnikom o načinu provedbe
obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Narodne novine“, broj 35/07), Pravilnikom o
uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanja zaraznih bolesti pučanstva („Narodne novine“,
broj 35/07) i imaju odobrenje Ministra zdravstva za vršenje ove djelatnosti.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja DDD odgovorna je za provedbu mjera kojima se štiti zdravlje ljudi i
domaćih životinja, kao i drugih životinjskih vrsta koje nisu cilj suzbijanja, kao i zaštitu okoliša od onečišćenja
trovanja i nanošenja šteta.

Izvoditelj je dužan prije početka obavijestiti pučanstvo u provođenju tretmana i to na sljedeći način:
- na dobro vidljivim i frekventnim mjestima u naseljima potrebno je izvjesiti obavijest kojom se
stanovništvo obavještava o akciji,
- ako je tehnički moguće, potrebno je o akciji obavijestiti putem lokalne radio postaje uz pojašnjenje
lokalnom stanovništvu o kojoj se akciji radi, koje su glavne odrednice, smisao akcije i način kako mogu
sami pridonijeti uspješnosti.


Izvršitelji obavljaju ove aktivnosti prema utvrđenom Programu mjera.
III. NADZOR IZVRŠITELJA U PROVEDBI PROGRAMA


Upravni nadzor provodi nadležna Sanitarna inspekcija.

Stručni nadzor nad provođenjem mjera preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provodi
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, ako je izvršitelj mjera pravna ili fizička osoba izvan
organizacije zdravstva, na temelju sklopljenog ugovora s naručiteljem.
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Broj: 3

IV.
OBVEZNICI PROVOĐENJA OBVEZATNE PREVENTVNE DEZINSEKCIJE I
DERATIZACIJE

Obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodit će se tijekom 2017. godine na
području općine Garčin u skladu s epidemiološkim i higijensko sanitarnim indikacijama i to:
1. u objektima za javnu vodoopskrbu pitkom vodom,
2. u objektima za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće upotrebe te sirovina za njihovu
proizvodnju,
3. u objektima odnosno prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari,
4. u objektima organizacija zdravstva ,
5. u odgojno obrazovnim objektima,
6. u objektima javnog prometa,
7. u stambenim objektima i dvorištima,
8. u ostalim javnim objektima, površinama, trgovima i parkovima.


U slučaju izvanrednih okolnosti te opasnosti od širenja zaraznih bolesti, dezinfekcija, dezinsekcija i
deratizacija mogu provoditi i više puta tijekom godine.
V. DEZINFEKCIJA

Obvezatnom preventivnom dezinfekcijom podrazumijevaju se sustavne i kontinuirane primjene
mehaničkih, fizikalnih metoda i sredstava, samostalno i kombinirano, radi uništavanja mikroorganizama
uzročnika zaraznih bolesti, kao i smanjivanja ukupnog broja svih ostalih mikroorganizama na propisani
dozvoljeni minimum.

Dezinfekcija se provodi u prostorijama, na uređajima, vozilima, opremi, priboru, radnim i drugim
površinama, te predmetima u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru (čl.10. st.1 Zakona).

Dezinfekciju provode sami djelatnici ili za to posebno osposobljeno osoblje u tijeku radnog procesa,
odnosno uporabe objekta, te nakon dužeg nekorištenja (sezonski rad i sl.). Iz tog razloga u Programu je predviđeno
provođenje izvanrednih mjera dezinfekcije koje bi izvršitelji proveli u posebnim prilikama ili po pozivu korisnika,
a to su:
-

epidemiološke indikacije,
po nalogu sanitarne inspekcije,
izlijevanja kanalizacije zbog kvara ili vremenskih nepogoda.


U slučaju akcidentnih situacija dezinfekcija će se provesti preko izvršitelja koji ispunjava uvjete iz
Pravilnika i ima odobrenje za rad, temeljem poziva korisnika ili vlasnika objekta.

Troškove provođenja dezinfekcije snose korisnici ili vlasnici objekata na kojima se provodi dezinfekcija.
VI. DEZINSEKCIJA

Obvezatnom preventivnom dezinsekcijom podrazumijeva se sustavno i planirano suzbijanje insekata,
člankonožaca ili njihovih razvojnih oblika koji mogu prenositi uzročnike zaraznih bolesti, izazvati alergijske
reakcije, imati toksično djelovanje ili su nametnici. Ista se provodi primjenom fizikalnih, kemijskih ili bioloških
metoda i sredstava koja su ekološki najprihvatljivija, te na način da se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi, životinja
i korisnih insekata.

Najčešći štetni insekti na području općine Garčin koje treba suzbijati radi zaštite zdravlja su komarci,
razne vrste muha, smeđi i crni žohar, mravi – faraonski, krpelji te drugi insekti koji se povremeno javljaju i
izazivaju štetu (pauci, ose, stršljeni, obadi i sl.)

Načini obavljanja dezinsekcije:
- edukativnim akcijama – dijeljenjem letka, savjeta i uputa građanima,
- uništavanjem larvi insekata zasipavanjem larvicidima stajaćih voda, otvorenih vodotoka i
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bušotina i ostalih mjesta pogodnih za razvoj larvi,
uništavanjem odraslih (letećih) oblika metodom orošavanja, zamagljivanja insekticidima
namijenjenim za takvu uporabu.

Dezinsekcija se provodi najmanje jednom tijekom ljeta, a po potrebi i češće.
Tijekom 2017. godine planirano je jedno tretiranje komaraca, a za ovu aktivnost predviđena su sredstva u
iznosu od 40.000,00 kn.
-

VII.

DERATIZACIJA


Obvezatnom preventivnom deratizacijom podrazumijeva se sustavno i planirano suzbijanje štakora,
miševa i drugih štetnih glodavaca koji prenosi uzročnike zaraznih bolesti ili su rezervoari njihovih uzročnika.
Provođenjem ove mjere sprječava se pojava i širenje zaraznih bolesti. Mjere deratizacije uključuju praćenje uvjeta
za razvoj glodavaca, bilježenje pojave štakora, izlaganje zatrovanih meka, trajno poduzimanje svih ostalih mjera
koje dovode do smanjenja broja glodavaca. Deratizacija se provodi sustavno na cijelom području općine Garčin
dva puta godišnje: u proljeće (od ožujka do sredine lipnja), u jesen (od rujna do kraja studenog).


Standardi za izlaganje zatrovanih meka:


Zatrovani mamci moraju se izlagati po pravilima struke na siguran način na skrovita i zaštićena mjesta na
način da su dostupni štakorima, a zaštićeni od ne ciljanih vrsta. Meke se moraju izlagati što bliže ili u aktivne rupe
štakora, uz putove kretanja ili uz mjesta njihova zadržavanja. U slučajevima visokog stupnja infestacije, neovisno
o tipu objekta, treba udvostručiti
predviđenu količinu zatrovanih mamaca. Iz tog razloga u predviđanju ukupnih količina zatrovanih mamaca treba
u proračunu predvidjeti 30% za izvanredne situacije.


Standardi (normativi) za izlaganje zatrovanih meka za:
-

-

-

-



2

stambene objekte i okućnice - meke s antikoagulantom II. generacije, 1 meka (20-50 g) na 20 m
tlocrtne površine (cca 500 g po objektu na 10 mjesta),
objekte za proizvodnju ili prodaju namirnica - u navedenim objektima zatrovane meke moraju
se u zatvorenom prostoru izlagati u označenim kutijama , u skladu s preporukama proizvođača.
Pripadajući okoliš objekta obrađuje se na isti način kao okućnice i gospodarski objekti, izlaganjem
meka na skrovita mjesta pristupačna štakorima, što bliže njihovim rupama ili putovima kretanja.
2
Meke s antikoagulantom II. generacije u objektu: 1 meka (20-50 g) na 20 m tlocrtne površine (cca 500
g po objektu na 10 mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50 g) na 10 m2 tlocrtne površine (cca 1000 g po
objektu na 20 mjesta),
objekte javne namjene (škola, ambulanta, društveni domovi, sportski domovi, ostalo) - u
navedenim objektima zatrovane meke moraju se u zatvorenom prostoru izlagati u označenim
kutijama, u skladu s preporukama proizvođača. Pripadajući okoliš objekta obrađuje se na isti način
kao i okućnice i gospodarski objekti, izlaganjem meka na skrovita mjesta pristupačna štakorima , što
bliže njihovim rupama ili putovima kretanja, a zaštićeni od ne ciljanih vrsta. Meke s antikoagulantom
II. generacije u objektu: 1 meka (20-50 g) na 20 m2 tlocrtne površine (cca 500 g po objektu na 10
mjesta), oko objekta: 1 meka (20-50 g) na 10 m2 tlocrtne površine (cca 1000 g po objektu na 20
mjesta),
otvorene javne površine - deratizacija otvorenih javnih površina provodi se izlaganjem meka
samo u aktivne rupe ili na zaštićena mjesta na način da su meke nedostupne neovlaštenim osobama,
djeci i ne ciljanoj vrsti,
deponije krutog i organskog otpada (organizirane i divlje) - u provođenju deratizacije deponije
posebno divljih, mora biti nazočan sanitarni inspektor ili komunalni redar. Meke s antikoagulantom
II. generacije 1 meka (20-50 g) na 10 m2 tlocrtne površne (cca 500 g na 100 m2 na 10 mjesta).

U 2017. godini za provođenje deratizacije predviđena su financijska sredstva u iznosu od 80.000,00 kn.
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OBAVJEŠTAVANJE I SURADNJA S GRAĐANIMA


Izvršitelji obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije dužni su pisanim putem pet dana prije
početka akcije obavijestiti Dom zdravlja u Garčinu, nadležnog sanitarnog inspektora i komunalnog redara općine
Garčin.

Izvršitelj se obvezuje u roku od 15 dana po svakom izvršenom poslu izraditi izvješće i dostaviti ga
načelniku općine.

O akcijama suzbijanja komaraca građani moraju biti obaviješteni o području i vremenu provođenja akcije
putem dnevnog tiska, radijskih postaja, plakata i to najmanje dva dana unaprijed. Istim načinom će se upozoravati
pčelari da na vrijeme uklone pčele sa terena koji će se tretirati. Istovremeno će se pisanim putem obavijestiti Centar
za obavješćivanje.
IX. TROŠKOVI I NAĆIN PLAĆANJA

Sredstva za financiranje provedbe mjera DDD i nadzora Zavoda za javno zdravstvo Brodsko posavske
županije nad provedbom mjera iz ovog programa osigurana su u Proračunu općine Garčin.
X. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 022-01/17-01/32
URBROJ: 2178/06-03-17-2
Garčin, 7. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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9.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07,
113/08, 43/09 i 22/14 - RUSRH) i članka 47. Statuta općine Garčin(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj 9/09 i 5/13), načelnik općine Garčin donosi
ODLUKU
o provedbi preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
području općine Garčin za razdoblje 2017.-2020. godina
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području općine Garčin (u daljnjem tekstu: DDD) s ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.
Članak 2.
DDD se provodi radi suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih
glodavaca čije je planirano, organizirano, pravovremeno i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Garčin.
DDD se provodi sukladno Programu mjera i Provedbenom planu obvezatne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije za područje Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Program mjera i Provedbeni
plan).
II. DDD
Članak 3.
Programom mjera utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, sredstva i rokovi provedbe mjera.
Provedbenim planom utvrđuje se provedba mjera.
Prijedlog programa mjera i provedbenog plana izrađuje Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske
županije (u daljnjem tekstu: Zavod).
Prijedlog Programa mjera i Provedbenog plana za sljedeću kalendarsku godinu Zavod je dužan dostaviti
Općini Garčin najkasnije do kraja prosinca tekuće godine.
Na prijedlog Zavoda, načelnik općine Garčin donosi Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti
– dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – na području općine Garčin najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu.
Članak 4.
Provedbu DDD dužni su osigurati, sukladno Programu mjera i Provedbenom planu, korisnici objekata iz
članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Općina Garčin dužna je osigurati preventivnu i obveznu preventivnu deratizaciju u stambenim objektima i
dvorištima, na javnoprometnim i na javnim zelenim površinama (trgovima, parkovima), u objektima u vlasništvu
općine, suzbijanje komaraca na području općine, odnosno provedbu DDD, sukladno Programu mjera i
Provedbenom planu.
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Korisnici objekata i površina dužni su poduzimati mjere propisane Programom mjera i Provedbenim
planom.
Korisnici stambenih i drugih objekta i javnih površina dužni su dopustiti provedbu DDD.
Članak 5.
DDD provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i druge pravne osobe koje su
registrirane za obavljanje te djelatnosti i koje zadovoljavaju propisane uvjete (u daljnjem tekstu: Izvršitelji).
Članak 6.
Izvršitelji su dužni pridržavati se Programa mjera i Provedbenog plana.
Izvršitelji su dužni obavijestiti općinu Garčin, Zavod, građane, fizičke i pravne osobe o provedbi DDD, na
način i u rokovima propisanim Programom mjera i Provedbenim planom.
Članak 7.
Tijekom provedbe DDD izvršitelji su dužni prikupljati podatke.
Izvršitelji su dužni prikupljati podatke o svakom obavljenom terenskom poslu i voditi evidenciju koja
mora sadržavati podatke propisane Programom mjera i Provedbenim planom. 


Izvršitelji su dužni prikupljene podatke dostavljati za bazu podataka općine.
Članak 8.
Izvršitelji su dužni po svakom obavljenom poslu ispuniti standardiziranu, jedinstvenu potvrdu o
provedenoj DDD, na licu mjesta.
Potvrda se izdaje u dva primjerka, od kojih jedan zadržava korisnik objekta, a drugi izvršitelj.
Članak 9.
DDD u stambenim i drugim objektima i javnim površinama provode izvršitelji koji su s Općinom Garčin,
sukladno propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, propisima o javnoj nabavi i ovoj odluci, sklopili
ugovore o obavljanju DDD.
III. NADZOR
Članak 10.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem DDD obavljaju nadležni sanitarni inspektori.
Članak 11.
Stručni nadzor nad provedbom DDD provodi Zavod.
Izvršitelji su dužni prikupljati podatke, voditi evidencije i dostavljati izvješće Zavodu sukladno propisima
o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Zavod izrađuje stručno izvješće s podacima o stupnju infestacije, utrošku pesticida i stupnju pridržavanja
propisanog programa rada određenog Programom mjera i Provedbenim planom te ga dostavlja Općini Garčin s
elementima poboljšanja sanitacije prostora u budućnosti.
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Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru Zavod je dužan dostavljati općini.
Godišnje izvješće o provođenju Programa mjera i Provedbenog plana i obavljenom stručnom nadzoru za
prethodnu kalendarsku godinu Zavod je dužan dostaviti Odjelu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.
Troškovi stručnog nadzora provedbe DDD financiraju se iz Proračuna općine Garčin.
Članak 12.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel.
IV. NOVČANE KAZNE
Članak 13.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako:
-

se ne pridržava Programa mjera i Provedbenog plana (članak 6. ove odluke),
ne vodi urednu evidenciju (članak 7. stavak 2. ove odluke),
ne dostavlja podatke u bazu podataka (članak 7. stavak 3. ove odluke).
ne izda potvrdu (članak 8. ove odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj
osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 14.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
-

ne poduzima mjere propisane Programom mjera i Provedbenim planom (članak 4. stavak 3. ove odluke),
ne dopusti provedbu DDD (članak 4. stavak 4. ove odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, obrtnik i osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, ako je prekršaj počinjen u
vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1.
ovoga članka.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 022-01/17-01/33
URBROJ: 2178/06-03-17-2
Garčin, 7. veljače 2017.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKI NAČELNIK
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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10.

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15) i članka 47. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09 i 5/13),
načelnik općine Garčin donosi
PLAN
vježbi civilne zaštite na području općine Garčin u 2017. godini

Članak 1.


Utvrđuje se Plan vježbi civilne zaštite općine Garčin u 2017. godini kako slijedi:
Evakuacija i spašavanje učenika i djelatnika iz
1.
Naziv vježbe:
zgrade Osnovne škole „Vjekoslav Klaić“ u
Garčinu

2.

Vrijeme održavanja vježbe

listopad 2017.

3.

Nositelj vježbe:

DUZS – Područni ured Slavonski Brod, Tim CZ
općine Garčin, DVD Garčin

4.

Financijska sredstva za održavanje vježbe:

1.000,00 kn

5.

Lokacija održavanja vježbe:

zgrada OŠ „Vjekoslava Klaića“ u Garčinu, Kralja
Tomislava 75

6.

Vrsta/tip vježbe:

pokazna vježba

7.

Sudionici vježbe:

8.

Elaborat vježbe:

pripadnici DUZS – Područnog ureda Slavonski
Brod, operativne snage civilne zaštite općine
Garčin, članovi DVD Garčin
Radna skupina koju imenuje DUZS – Područni
ured Slavonski Brod

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
KLASA: 022-01/17-01/34
URBROJ: 2178/06-03-17-1
Garčin, 7. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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11.
Na osnovu članka 100. i članka 131. stavak 4., Zakona o cestama (N.N. broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te
članka 32. Statuta općine Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko vijeće
općine Garčin, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 15.veljače 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o upisu statusa nerazvrstane cesta na području općine Garčin,
kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo općine Garčin
Članak 1.
Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Garčin, novoformirane nekretnine koje su izgrađene do dana
stupanja na snagu Zakona o cestama, koje predstavljaju nerazvrstane ceste, u katastarskoj općini Garčin, u
Naselju Garčin, te koja će se po provedbi Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, izrađenog od
strane „Geo Legal“ d.o.o., Viškovo, upisati u novi z.k. uložak, katastarske općine Garčin, a koje u naravi čine:
2
-  kčbr. 800/4 – Nerazvrstana cesta Ulica Kralja Tomislava sa površinom od 3.155 m ,
2
-  kčbr. 800/5 – Nerazvrstana cesta Ulica Kralja Tomislava sa površinom od 4.333 m ,
2
-  kčbr. 800/6 – Nerazvrstana cesta Ulica Kralja Tomislava sa površinom od 3.032 m ,
2
-  kčbr. 800/7 – Nerazvrstana cesta Ulica Kralja Tomislava sa površinom od 5.403 m ,
2
-  kčbr. 800/8 – Nerazvrstana cesta Ulica Kralja Tomislava sa površinom od 2.394 m ,
2
-  kčbr. 800/9 – Nerazvrstana cesta Ulica Kralja Tomislava sa površinom od 267 m ,
-  kčbr. 800/10 – Nerazvrstana cesta Ulica Kralja Tomislava sa površinom od 1.601 m2,
Članak 2.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
Članak 3.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne dokumentacije,
izvršit će upis novoformiranih nerazvrstanih ceste iz članka 1. ove Odluke, u novi z.k. uložak, katastarske općine
Garčin, uz istovremenu uknjižbu nekretnina, kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin (OIB:7147 6380 427),
Javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/17-01/69
Urbroj: 2178/06-01/17-1
Garčin, 15. veljače 2017. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mato Jerković, v.r.
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12.
Na osnovu članka 100. i članka 131. stavak 4., Zakona o cestama (N.N. broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te
članka 32. Statuta općine Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko vijeće
općine Garčin, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 15.veljače 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o upisu statusa nerazvrstane cesta na području općine Garčin,
kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo
općine Garčin
Članak 1.
Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Garčin, novoformirane nekretnine koje su izgrađene do dana
stupanja na snagu Zakona o cestama, koje predstavljaju nerazvrstane ceste, u katastarskoj općini Sapci, u Naselju
Sapci, te koja će se po provedbi Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, izrađenog od strane
„Geo Legal“ d.o.o., Viškovo, upisati u novi z.k. uložak, katastarske općine Sapci, a koje u naravi čine:
- kčbr.
- kčbr.
- kčbr.
- kčbr.

2

651/2 – Nerazvrstana cesta Ulica Sapci sa površinom od 2.071 m ,
651/3 – Nerazvrstana cesta Ulica Sapci sa površinom od 3.435 m2,
2
652/2 – Nerazvrstana cesta Ulica Sapci sa površinom od 3.970 m ,
2
652/3 – Nerazvrstana cesta Ulica Sapci sa površinom od 4.491 m ,
Članak 2.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
Članak 3.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne dokumentacije,
izvršit će upis novoformiranih nerazvrstanih ceste iz članka 1. ove Odluke, u novi z.k. uložak, katastarske općine
Sapci, uz istovremenu uknjižbu nekretnina, kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin (OIB:7147 6380 427),
Javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/17-01/70
Urbroj: 2178/06-01/17-1
Garčin, 15. veljače 2017. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mato Jerković, v.r.

Broj: 3
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13.

Na osnovu članka 100. i članka 131. stavak 4., Zakona o cestama (N.N. broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te
članka 32. Statuta općine Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko vijeće
općine Garčin, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 15.veljače 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o upisu statusa nerazvrstane cesta na području općine Garčin,
kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo
općine Garčin
Članak 1.
Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Garčin, novoformirane nekretnine koje su izgrađene do dana stupanja
na snagu Zakona o cestama, koje predstavljaju nerazvrstane ceste, u katastarskoj općini Selna, u Naselju Selna, te
koja će se po provedbi Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, izrađenog od strane „Geo Legal“
d.o.o., Viškovo, upisati u novi z.k. uložak, katastarske općine Selna, a koje u naravi čine:
-
-

kčbr. 557/2 – Nerazvrstana cesta Ulica Sv. Antuna Padovanskog sa površinom od 5.399 m2,
2
kčbr. 557/3 – Nerazvrstana cesta Ulica Sv. Antuna Padovanskog sa površinom od 4.548 m ,
Članak 2.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
Članak 3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne dokumentacije,
izvršit će upis novoformiranih nerazvrstanih ceste iz članka 1. ove Odluke, u novi z.k. uložak, katastarske općine
Selna, uz istovremenu uknjižbu nekretnina, kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin (OIB:7147 6380 427),
Javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/17-01/71
Urbroj: 2178/06-01/17-1
Garčin, 15. veljače 2017. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mato Jerković, v.r.
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14.
Na osnovu članka 100. i članka 131. stavak 4., Zakona o cestama (N.N. broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te
članka 32. Statuta općine Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko vijeće
općine Garčin, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 15.veljače 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o upisu statusa nerazvrstane cesta na području općine Garčin,
kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo općine Garčin
Članak 1.
Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Garčin, novoformirane nekretnine koje su izgrađene do dana
stupanja na snagu Zakona o cestama, koje predstavljaju nerazvrstane ceste, u katastarskoj općini Trnjani, u
Naselju Trnjani, te koja će se po provedbi Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, izrađenog
od strane „Geo Legal“ d.o.o., Viškovo, upisati u novi z.k. uložak, katastarske općine Trnjani, a koje u naravi čine:
2
- kčbr. 920/4 – Nerazvrstana cesta Ulica Baruna Franje Trenka sa površinom od 1.767 m ,
2
- kčbr. 920/5 – Nerazvrstana cesta Ulica Baruna Franje Trenka sa površinom od 1.747 m ,
2
- kčbr. 942/2 – Nerazvrstana cesta Ulica Svetog Marka sa površinom od 2.130 m ,
2
- kčbr. 942/3 – Nerazvrstana cesta Ulica Svetog Marka sa površinom od 1.484 m ,
2
- kčbr. 942/4 – Nerazvrstana cesta Ulica Svetog Marka sa površinom od 1.481 m ,
2
- kčbr. 943/2 – Nerazvrstana cesta Ulica Svetog Marka sa površinom od 703 m ,
- kčbr. 943/3 – Nerazvrstana cesta Ulica Svetog Marka sa površinom od 6.754 m2,
2
- kčbr. 943/4 – Nerazvrstana cesta Ulica Svetog Marka sa površinom od 6.066 m ,
Članak 2.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
Članak 3.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne dokumentacije,
izvršit će upis novoformiranih nerazvrstanih ceste iz članka 1. ove Odluke, u novi z.k. uložak, katastarske općine
Trnjani, uz istovremenu uknjižbu nekretnina, kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin (OIB:7147 6380 427),
Javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/17-01/72
Urbroj: 2178/06-01/17-1
Garčin, 15. veljače 2017. godine.
















PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mato Jerković, v.r.

Broj: 3
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15.

Na osnovu članka 100. i članka 131. stavak 4., Zakona o cestama (N.N. broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te
članka 32. Statuta općine Garčin («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 9/09.), Općinsko vijeće
općine Garčin, na svojoj 27. sjednici održanoj dana 15.veljače 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o upisu statusa nerazvrstane cesta na području općine Garčin,
kao javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivo vlasništvo općine Garčin
Članak 1.
Preuzimaju se u neotuđivo vlasništvo općine Garčin, novoformirane ceste „Sodol“ koje su izgrađene do dana
stupanja na snagu Zakona o cestama, koje predstavljaju nerazvrstane ceste, u katastarskoj općini Garčin, u naselju
Garčin, te koja će se po provedbi Geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, upisati u novi z.k.
uložak, katastarske općine Garčin, a koje se u naravi sastoje od:
-kčbr. 211/2 – Put
-kčbr. 227/2 – Put
-kčbr. 237/6 – Put
-kčbr. 258/2 – Put
-kčbr. 1273/2 – Put

Sodol sa površinom od
Sodol sa površinom od
Sodol sa površinom od
Sodol sa površinom od
Sodol sa površinom od

2

1.705 m ,
1.808 m2,
2
1.911 m ,
1.773 m2,
2
1.517 m .

Članak 2.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se načelnik općine Garčin, Mato Grgić, dipl. iur.
Članak 3.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne dokumentacije,
izvršit će upis novoformiranih nerazvrstanih cesta iz članka 1. ove Odluke, u novi z.k. uložak, katastarske općine
Garčin, uz istovremenu uknjižbu nekretnine, kao neotuđivo vlasništvo općine Garčin, Javno dobro u općoj
uporabi – nerazvrstane ceste.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/17-01/73
Urbroj: 2178/06-01/17-1
Garčin, 15. veljače 2017. godine.


PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mato Jerković, v.r.
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16.

Na temelju članka 26. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (N.N. 16/07.), članka 32.
Pravilnika o parcelacijskim i drugim elaboratima (N.N.86/07.), te članka 32. Statuta općine Garčin («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 9/09.), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj
15. veljače 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o promjeni granice između
katastarske općine Trnjani i katastarske općine Selna
I
U svrhu spajanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, sve sukladno fukcionalnim
cjelinama po načinu obrade, mijenja se granica između katastarske općine Trnjani i katastarske općine Selna, na
način:
1. da se nekretnine upisane u z.k. ul. broj 552, katastarske općine Trnjani, a koje se sastoje iz:
2
- kčbr. 977 - Oranica Mihaljevice sa površinom od 4.010 m ,
2
- kčbr. 980/2 - Put Mihaljevice sa površinom od 33 m ,
pod novom oznakom sukladno numeričkom slijedu u k.o. Selna, prenesu u sastav katastarske općine Selna.
2. da se nekretnina upisana u z.k. ul. broj 387, katastarske općine Selna, a koje se sastoje iz:
- kčbr. 576 - Oranica Mihaljevice sa površinom od 1 kj. i 268 čhv., tojest 6.720 m2,
pod novom oznakom sukladno numeričkom slijedu u k.o. Trnjani, prenese u sastav katastarske općine Trnjani.
II
Zadužuje se načelnik općine Mato Grgić, dipl. iur., da temeljem ove Odluke podnese Zahtjev prema Državnoj
geodetskoj upravi za izdavanje suglasnosti na promjenu granica Općina, a potom i za izradu potrebnog geodetskog
- parcelacijskog elaborata za provođenje navedene promjene i realizaciju ove Odluke.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko - posavske
županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
Klasa: 021-01/17-01/74
Urbroj: 2178/06-01/17-1
Garčin, 15. veljače 2017. godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

Broj: 3
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17.
Na temelju članka 7. St.2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (N.N. br. 24/11,
61/11, 27/13 i 02/14) i članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09),
Općinsko vijeće općine Garčin na 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Garčin za 2017.godinu.
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
općine Garčin za 2016.godinu koja se osiguravaju u Proračunu općine Garčin za 2016.godinu.
Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjeno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 2 000,00 kuna.
Članak 5.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuje se sredstva osigurana u Proračunu općine
Garčin za 2016.godinu na način utvrđen u članku 2. Ove Odluke u iznosima kako slijedi:
-

Hrvatska demokratska zajednica – HDZ …………………………… 16.000,00 kuna
Hrvatska seljačka stranka – HSS …………………………………….
2.000,00 kuna
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP …………………………  2.000,00 kuna
Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB ………… 
4.000,00 kuna
Nezavisna lista ……………………………………………………….  4.000,00 kuna
Članak 6.

Sredstva iz članka 5. Ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke stranke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se za 2017.godinu. Ova Odluka objavit će se u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GARČIN
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Klasa: 021-01/17-01/75
Urbroj: 2178/06-01-17-1
Garčin, 15.veljače 2017.godine.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.

18.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 09/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj dana 15. veljače 2017. godine
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Ugovora o koncesiji
Članak 1.

Općinsko vijeće donosi Odluku kojom se u točki „Razdoblje na koje se dodjeljuje koncesija“ članku 3.
Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i trajnog odlaganja komunalnog i
glomaznog otpada, koji je općina Garčin zaključila s komunalnim poduzećem „Runolist“ d. o. o iz Vrpolja dana 7.
travnja 2005., mijenja rok na koji se zaključuje ugovor.
Članak 2.


Ugovor se produžuje do odabira novog koncesionara, a najduže do 31. prosinca 2017. godine.
Članak 3.



Zadužuje se načelnik općine za provođenje ove Odluke.
Članak 4.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije".
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/76
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r., v.r.

Broj: 3
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19.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09
i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općine Garčin za 2016. godinu
Članak 1.

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općine Garčin za 2016. godinu.
Članak 2.


Tekst Izvješća se u propisanom obliku prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.


Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPČINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/77
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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20.

IZVJEŠĆE
o realizaciji Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Garčin za 2016. godinu
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Garčin za 2016.
godinu utvrđeno je:
A. građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
1.
javne površine,
2.
nerazvrstane ceste,
3.
groblja,
4.
javnu rasvjetu.
B. građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:
1.
opskrbu pitkom vodom,
2.
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.
C. građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:
1.
prijevoz putnika,
2.
održavanje čistoće,
3.
odlaganje komunalnog otpada,
4.
tržnice na malo.


U 2016. godini gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz ovog Programa obuhvaćala je
sljedeće:
Ė BĈB

Javne površine

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

PJEŠAČKI MOST PREKO LATERALNOG KANALA U GARČINU
Izrada i postavljanje metalne konstrukcije
Ceste i slični prometni objekti
69.12
521.219,01
Proračun općine Garčin - 42
121.219,01
Državni proračun
400.000,00

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

PJEŠAČKA STAZA
Izrada projektne dokumentacije
Ceste i slični prometni objekti

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

PRILAZ DOM ZDRAVLJA ZADUBRAVLJE
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

6.250,00

69.18
6.250,00
100%

42.264,38

69.20
42.264,38
100%

Broj: 3

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 225

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

PARKING AMBULANTA I MJ. ODBOR ZADUBRAVLJE
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

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

PARKING AMBULANTA GARČIN
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

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

PROTUPOŽARNI PUT DOM KLOKOČEVIK
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

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

PARKING DOM KLOKOČEVIK
izgradnja
Ceste i slični prometni objekti

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

PJEŠAČKA STAZA ZADUBRAVLJE
izgradnja 700 m nove pješačke staze
Usluge tek. i inv. održavanja

A.2.

54.120,63

69.21
54.120,63
100%

46.511,63

69.25
46.511,63
100%

45.648,63

69.26
45.648,63
100%

55.559,88

69.18
55.559,88
100%

232.391,25

039
232.391,25
100%

Proračun općine Garčin - 41

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

Nerazvrstane ceste

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

NERAZVSTANA CESTA U SAPCIMA - VOLOŠEN
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

CESTA TRNJANI VOĆARSKA
Izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje
Ceste i slični prometni objekti

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

CESTA MIJIĆ 801/1
asfaltiranje ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

CESTA TRNJANI KOVAČEVAC 929
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

1.750,00

2.250,00

1.750,00

1.750,00

69.01
1.750,00
100%

69.23
2.250,00
100%

69.22
1.750,00
100%

69.24
1.750,00
100%

Strana: 226

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 3

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

CESTA BICKO SELO CENTAR 857
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

CESTA BICKO SELO B. JELAČIĆA - 850
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

CESTA ZADUBRAVLJE LOVAČKI DOM 974
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti

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

ŠUMSKA CESTA KLOKOČEVIK
izrada projektne dokumentacije za modernizaciju ceste
Ceste i slični prometni objekti
69.31
57.500,00
Proračun općine Garčin - 42
57.500,00
100%

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

CESTA ODV. FRANKOPANSKA – KOZARČEVA (Ulica sv. Mateja)
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti
69.32
19.650,00
Proračun općine Garčin - 42
19.650,00
100%

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

CESTA GARČIN HOLJENIK – IGRALIŠTE (Gardunska ulica)
modernizacija ceste
Ceste i slični prometni objekti
69.33
96.390,69
Proračun općine Garčin - 42
96.390,69
100%

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

CESTA U PZ TRNJANI - KLOKOČEVIK
u tijeku su imovinsko-pravne aktivnosti
Ceste i slični prometni objekti

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

SAJMIŠNA ULICA U TRNJANIMA
nisu vršene aktivnosti
Ceste i slični prometni objekti

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

NERAZVRSTANA CESTA K. O. BICKO SELO - SAPCI
nisu vršene aktivnosti
Ceste i slični prometni objekti

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

12.410,00

69.28
12.410,00
100%

96.691,25

69.29
96.691,25
100%

11.475,00

69.30
11.475,00
100%

69.02
0

Proračun općine Garčin - 42

0

100%

69.03
0

Proračun općine Garčin - 71

0

100%

69.04
0

Proračun općine Garčin - 42

0

100%

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

NERAZVRSTANA CESTA K. O. ZADUBRAVLJE
nisu vršene aktivnosti
Ceste i slični prometni objekti

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

NERAZVRSTANA CESTA K. O. ZADUBRAVLJE - TRNJANI
nisu vršene aktivnosti
Ceste i slični prometni objekti

69.06

Proračun općine Garčin - 42

100%

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

NERAZVRSTANA CESTA K. O. SELNA, TRNJANI, KLOKOČEVIK
nisu vršene aktivnosti
Ceste i slični prometni objekti
69.07

A.3.

69.05
0

Proračun općine Garčin - 42

0

100%

0
0

0
Proračun općine Garčin - 42

0

100%

Groblja

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

MRTVAČNICA U TRNJANIMA
unutrašnje uređenje
Poslovni objekti

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

MRTVAČNICA U ZADUBRAVLJU
natkrivanje prostora za ispraćaj i izgradnja prilaza
Poslovni objekti

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

PARKING GROBLJE ZADUBRAVLJE
nasipanje kamenom i valjanje
Ceste i slični prometni objekti

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

STAZA NA GROBLJU U ZADUBRAVLJU
nisu izvođeni radovi
Ceste i slični prometni objekti

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

STAZA NA GROBLJU U TRNJANIMA - katoličko
nisu izvođeni radovi
Ceste i slični prometni objekti

Proračun općine Garčin - 71

Proračun općine Garčin - 12

Proračun općine Garčin - 42

12.375,00

68.07
12.375,00
100%

226.712,50

68.03
226.712,50
100%

31.812,50

69.34
31.812,50
100%

69.08
0

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 71
Proračun općine Garčin - 42

0

100%

69.15; 69.16
0
0
0
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OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

STAZA NA GROBLJU U GARČINU
nisu izvođeni radovi
Ceste i slični prometni objekti

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

STAZA NA GROBLJU U VRHOVINI
nisu izvođeni radovi
Ceste i slični prometni objekti

A.4.

AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

0
Proračun općine Garčin - 42

0

100%

69.19
0

Proračun općine Garčin - 42

0

100%

JAVNA RASVJETA
ŐŎŒPMQÕÓMŌÓÑ I ĜG ǾMŒQÓÑPÑ Þ Ĭ ÑÕŌÒÒŐǾŎŇÞ ÑPMÔ ǾMŒQÓÑPÑ
do Garčina – 183.892,76
ÒŖŊǾMŇŌÓMÓMQŌÑ ǾMŒQÓÑPÑ Þ ĶMŇÞNǾMQÕÓÞ – 387.211,40
Ostali građevinski objekti
07008,
07008.1
571.104,16
Pror. općine Garčin – 42, 52
429.104,16
100%
MRRFEU
142.000,00

Opskrba pitkom vodom

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

SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE
trenutno je obustavljen ovaj projekt
Ostali građevinski objekti

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

VODOVOD
izrada projektne dokumentacije
Ostali građevinski objekti

B.2.

69.17

Javna rasvjeta

OBJEKT:
OPIS POSLA:

B.1.

Broj: 3

70.05
0

Proračun općine Garčin - 52

Proračun općine Garčin - 52

0

100%

1.300,00

70.05
1.300,00
100%

1.010,00

70.13
1.010,00
100%

1.000,00

70.02
1.000,00
100%

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

OBJEKT:

KANALIZACIJA

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

izrada projektne dokumentacije
Ostali građevinski objekti

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

OBORINSKA KANALIZACIJA
izrada projektne dokumentacije
Ostali građevinski objekti

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

KOLEKTOR BICKO SELO
obustavljen projekt
Ostali građevinski objekti

Proračun općine Garčin - 42

Proračun općine Garčin - 42

70.01
0

Broj: 3
C.1.
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Prijevoz putnika

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

BUS UGIBALIŠTA U BICKOM SELU
nisu izvođeni radovi
Ceste i slični prometni objekti

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

BUS NADSTREŠNICE
nisu izvođeni radovi
Poslovni objekti

69.09
0

Proračun općine Garčin - 42

0

100%

68.04
0

Proračun općine Garčin - 71

0

100%

Za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Garčin u 2016.
godini utrošeno je 2.150.896,51 kn.
KLASA: 361-01/17-01/6
URBROJ: 2178/06-03-17-01
Garčin, 2. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

21.


Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09
i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o ostvarenju Programa javnih potreba i školstva za koje se sredstva izdvajaju iz Proračuna
općine Garčin za 2016. godinu
Članak 1.

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i školstva za koje se sredstva
izdvajaju iz proračuna općine Garčin za 2016. godinu.
Članak 2.


Tekst Izvješća se u propisanom obliku prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
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Broj: 3

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPČINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/78
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

22.
IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa javnih potreba i školstva za koje se sredstva izdvajaju iz
proračuna općine Garčin za 2016. godinu
PROGRAM: JAVNE POTREBE
AKTIVNOST: socijalna skrb
U Proračunu općine Garčin osigurana su sredstva za pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja u
obliku jednokratnih pomoći u novcu ili podmirenjem računa za električnu energiju, troškove stanovanja,
komunalne naknade, vodne naknade, ogrjeva i slično. Jednokratne pomoći su odobravane temeljem pisanog
zahtjeva uz koji su prilagane potrebne potvrde, sve u skladu s Odlukom o socijalne skrbi općine Garčin.
U 2016. godini iz Proračuna općine Garčin isplaćena su financijska sredstva kako slijedi:

Broj: 3

»SLUŽBENI VJESNIK«
AKTIVNOST ILI UDRUGA
Pozicija: 044 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Konto: 372-12 - Pomoći obiteljima i kućanstvima
jednokratna pomoć za 34 osobe
Pozicija: 044 - Naknada građanima i kućanstvima u novcu
Konto: 372-13 - Pomoći osobama s invaliditetom
sufinanciranje dječjeg vrtića Cekin
Pozicija: 044 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Konto: 372-15 - Stipendije i školarine
jednokratna pomoć za 40 studenta
Pozicija: 044 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Konto: 372-17 – Porodiljne naknade i oprema za
novorođenčad – jednokratna pomoć za 43 roditelja
Pozicija: 045 - Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Konto: 372-21– Sufinanciranje cijene prijevoza
100 učenika
Pozicija: 045 - Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Konto: 372-22 – Pomoć i njega u kući
30 osoba
Pozicija: 045 - Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Konto: 372-24 – Prehrana
30 osoba
Pozicija: 045 - Naknada građanima i kućanstvima u naravi
Konto: 372-29 - Ostale naknade iz proračuna u naravi
troškovi stanovanja – 31 osoba
Pozicija: 046 – Kapitalne donacije građanima i kućanstvima
Konto: 382-29 – Ostale kapitalne donacije građanima i
kućanstvima – 1 osoba
UKUPNO:

Strana: 231
IZNOS SREDSTAVA U
KN

41.170,40

2.665,00

80.000,00

84.000,00

40.523,97
37.048,77

31.281,21

17.275,24

2.500,00
336.464,59

AKTIVNOST: rekreacija, kultura, religija
1. Rekreacija

Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje osigurana su
financijska sredstva u Proračunu općine.

Sredstva javnih potreba u športu raspoređivana su korisnicima prema potrebama te prema rangu
natjecanja.

Tijekom 2016. godine financiran je rad sljedećih udruga:
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Naziv udruge

NK DILJ
KK INVALIDA SB
NK GARDUN
NK SAPCI
NK DUBRAVA
NK MLADOST
KK GARČIN
ŠKOLA NOGOMETA SAPCI
ŠK ŠAHOVNICA
RK GARČIN
NK SLAVEN
NK SELNA
ŠRU BREZNA
ŠRU ŠARAN
TK INVALIDA KOBRA
NOGOMETNA AKADEMIJA BUKOVLJE
BICIKLISTIČKA UDRUGA
UKUPNO

Broj: 3
Iznos financijskih
sredstava u kn
35.578,75
500,00
49.733,56
45.737,62
23.599,41
63.843,90
5.000,00
24.500,00
5.000,00
12.000,00
42.029,71
112.723,75
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
429.246,70

2. Kultura
Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se financirati iz
Proračuna općine Garčin – nastupi KUD-ova i pjevačkih skupina, koncerti, putovanja i ostalo.
Prioritet u financiranju udruga imaju udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći broj članova, s
dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu.
Tijekom 2016. godine općina je financirala rad sljedećih udruga:
Naziv udruge
KUD VJEKOSLAV KLAIĆ Garčin
MPS BRĐANI Klokočevik
MPS STARI BEĆARI Zadubravlje
KUD LOVOR Trnjani
MPS BIĐANI Bicko Selo
KUD SELJAČKA SLOGA Zadubravlje
MPS STAROTOPOLJANI
PSS VALENTINO
MPS KORDUŠEVLJANI
UKUPNO

Iznos financijskih sredstava u
kn
24.000,00
11.000,00
7.000,00
25.000,00
8.500,00
17.250,00
2.500,00
8.000,00
1.500,00
104.750,00

3. Religija
Sufinanciran je rad vjerskih organizacija kako slijedi:
RKT Župni ured sv. Mateja evanđeliste Garčin:
RKT Župni ured sv. Marka evanđeliste Trnjani:


UKUPNO: 



40.000,00 kn
42.000,00 kn
82.000,00 kn

Broj: 3
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4. Političke stranke

slijedi:








Financiran je rad svih parlamentarnih političkih stranaka prema broju članova u Općinskom vijeću kako
HDZ 

HDSSB

Nezavisna lista
HSS 

SDP 


UKUPNO:








16.000,00 kn
4.000,00 kn
4.000,00 kn
2.000,00 kn
2.000,00 kn
28.000,00 kn

5. Ostale udruge
Naziv udruge
UDRUGA GLUHIH
SUH GARČIN
UDR. RAZV. I KVALITETE ŽIV. OSOB. S INV.
HCK
UDRUGA SPEC. POL.
DRUŠTVO PRIJATELJA HAJDUKA
UDVDR GARČIN
LAG
LU KUNA
RANČ MARIN
POČASNI BLEIBURŠKI VOD
UDRUGA SLIJEPIH
HZZ
UDRUGA HRV. BROJNIH OBITELJI
SUH TRNJANI
SUH ZADUBRAVLJE
HUM. ZAKLADA ZA DJECU
UDRUGA ROD. DJECE OBOLJELE OD MAL. BOL.
UKUPNO

Iznos financijskih sredstava u
kn
1.000,00
7.000,00
500,00
19.628,60
500,00
2.000,00
8.750,00
10.000,00
12.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
937,70
3.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
79.316,30

PROGRAM: ŠKOLSTVO
AKTIVNOST: osnovno školstvo


Tekuće i kapitalne donacije osnovnoj školi:



69.711,06 kn

AKTIVNOST: predškolsko obrazovanje


Sufinanciranje održavanja programa predškole: 

39.629,49 kn


Za realizaciju Programa javnih potreba i školstva za koje se sredstva izdvajaju i Proračuna općine
Garčin u 2016. godini utrošeno je 1.169.118,14 kn.
KLASA: 023-01/17-01/12
URBROJ: 2178/06-03-17-01
Garčin, 7. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN:
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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23.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09
i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na
području općine Garčin za 2016. godinu
Članak 1.

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini na području općine Garčin za 2016. godinu.
Članak 2.


Tekst Izvješća se u propisanom obliku prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.


Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPČINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/79
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Broj: 3
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24.

IZVJEŠĆE
o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini
na području općine Garčin za 2016. godinu


U 2016. godini realizirana su kapitalna ulaganja na sljedećim objektima:
ĈB

2.

3.

4.

5.

6.

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

DJEČJI VRTIĆ U GARČINU
izrada projektne dokumentacije
Poslovni objekti

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

STARAČKI DOM GARČIN
početak radova
Poslovni objekti

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

SPOMENIK
izgradnja spomenika u Garčinu
Ostali građevinski objekti

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

POSLOVNA ZONA TRNJANI - KLOKOČEVIK
izrada projektne dokumentacije
Ostali građevinski objekti

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

VANJSKA POZORNICA ZADUBRAVLJE
izgradnja
Ostali građevinski objekti

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

SPORTSKO IGRALIŠTE I OKOLIŠ SAPCI
ishođenje građevinske dozvole i izgradnja sportskog centra
Ostali građevinski objekti
70.07

Proračun općine Garčin - 71

Proračun općine Garčin - 52
Proračun općine Garčin - 71

29.330,64

68.02
28.330,64
100%

68.05, 68.06
47.062,50
100.000,00
47.062,50

70.03
0

Proračun općine Garčin - 12

0

100%

70.04
0

Proračun općine Garčin - 42

0

100%

70.06
0

Proračun općine Garčin - 12

0

100%

0
Proračun općine Garčin - 42

0

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

DOM BICKO SELO
izrada gromobranske instalacije i uzemljenja
Poslovni objekti

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

DOM VRHOVINA
uređenje doma
Poslovni objekti

Proračun općine Garčin - 52

36.181,25

68.01
36.181,25
100%

68.08
0

Proračun općine Garčin - 71

0

100%

Članak 3.
 2016. godini realizirana su dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kakao slijedi:
U
ĈB

2.

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

DOM GARČIN
rekonstrukcija i adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

OBJEKT:
OPIS POSLA:

DOM KLOKOČEVIK
odvodnja oborinskih voda – 49.634,25
drenaža oko doma – 82.655,88
terasa i stepenište – 22.102,69
projekt energetske obnove doma – 99.375,00
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

3.

4.

5.

78.01
0

Proračun općine Garčin - 71

Proračun općine Garčin - 71
Proračun BPŽ

0

193.767,82
60.000,00

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

DOM TRNJANI
rekonstrukcija i adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

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

SPORTSKI DOM SAPCI
unutrašnje uređenje
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

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

SPORTSKI DOM KLOKOČEVIK
unutrašnje i vanjsko uređenje
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

100%

78.02
253.767,82
100%

78.03
0

Proračun općine Garčin - 71

0

100%

78.04
0

Proračun općine Garčin - 71

0

100%

78.05
0

Proračun općine Garčin - 71

0

100%
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7.
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11.
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OBJEKT:
OPIS POSLA:
AKTIVNOST I POZICIJA U PRORAČUNU:
PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA:
IZVORI FINANCIRANJA:

DOM BICKO SELO - STARI
uređenje
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

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

DOM SELNA
trakaste zavjese
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

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

POSLOVNA ZGRADA SELNA KČ 328
adaptacija
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

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

SPORTSKI DOM BICKO SELO
uređenje
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

78.06
0

Proračun općine Garčin - 71

Proračun općine Garčin - 71

0

8.945,00

100%

78.08
8.945,00
100%

78.09
0

Proračun općine Garčin - 71

0

100%

78.10
0

Proračun općine Garčin - 71

0

100%

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

ZGRADA općine
uređenje
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

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

AMBULANTA ZADUBRAVLJE
izmjena krovišta
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

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

SPORTSKA ZGRADA ZADUBRAVLJE – POSLOVNI PROSTOR
ugradnja plastične stolarije
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
78.13
14.677,10
Proračun općine Garčin - 71
14.677,10
100%

78.11
0

Proračun općine Garčin - 71

Proračun općine Garčin - 71

0

51.875,00

100%

78.12
51.875,00
100%

U 2016. godini za realizaciju Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na
području općine Garčin utrošeno je 440.839,31 kuna.
KLASA: 361-01/17-01/7
URBROJ: 2178/06-03-17-01
Garčin, 2. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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25.

Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09
i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Garčin u 2016. godini
Članak 1.

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
općine Garčin u 2016. godini.
Članak 2.


Tekst Izvješća se u propisanom obliku prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.


Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPČINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/80
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

Broj: 3
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26.

IZVJEŠĆE
o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Garčin u 2016. godini

Programom održavanja komunalne infrastrukture predviđeni su radovi održavanja na sljedećoj
komunalnoj infrastrukturi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.


odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
javna rasvjeta.
U 2016. godini obavljani su sljedeći radovi:

1. Odvodnja atmosferskih voda
ĖÔPÒQŌŎŒP
ÒŖÖ ÞÕÓÒQMŌÓÑ ÔMŌMÕMÞ Į ÕÒŃÒĘMŌÒÔMÞ Zadubravlju
duljine 604 m, čišćenje bankina
ÒŒÔŎŐ ÔMŌMÕMÞ Į ÕÒŃÒŒQBÌ MǾÔMÞ İ ǾŌÓMŌÒÖ MÞ
duljini 180 m i čišćenje zacjevljenja
ŒMŌMŃÒÓMŃÑŒPŎQŌŎŊ ÔMŌMÕMÞ ĘÒŃÔŎÖ Ĭ ÑÕÞ
ÒŒÔŎŐ ÔMŌMÕMÒŎŇQŎŇŌÓMPÑ ŖMŃÓÑQÕÓÑŌÓÑ za
ovodnju oborinskih voda s predjela brda koja se
ulijeva u Ulicu bana Jelačića u Klokočeviku
ŐǾŎ ÒǾÑŌÓÑ ŖMŃÓÑQÕÓÑŌÓMÞ Į ÕÒŃÒNMŌMĤÑÕM ÒMu
Klokočeviku – 5 cijevi
ŖMŃÓÑQÕÓÑŌÓÑ, čišćenje kanala i nasipanje ceste na
k. č. 1414/2 u Vrhovini
ŐǾŎŇÞNÕÓÒQMŌÓÑ ÓMǾMÔMi skidanje bankina na k. č.
1385/6 u Klokočeviku
ŐǾŎŇÞNÕÓÒQMŌÓÑ ÓMǾMÔMÒŒÔÒŇMŌÓÑ NMŌÔÒŌMŌMÔB B
1853 u Klokočeviku
ŐǾŎŇÞNÕÓÒQMŌÓÑ ÓMǾMÔMÒŒÔÒŇMŌÓÑ NMŌÔÒŌMŌMÔB B
1406/1 u Klokočeviku
ÒŖÖ ÞÕÓÑŌÓÑ ŇÓÑÕMÔMŌMÕMÔB BČĆÐĆ Þ ĦÕŎÔŎ ÑQÒÔÞ
ŒPǾŎÓŌŎ ÔǾ ÑŌÓÑ ŊǾÖ ÕÓMÒ ÒNÕÓMŌMÔMŌMÕÒÖ MÔB B
526, 699, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 u
Garčinu
ŒPǾŎÓŌŎ ÔǾ ÑŌÓÑ ŊǾÖ ÕÓMÒ ÒNÕÓMŌMÔMŌMÕÒÖ MÔB B
754, 755, 232/2, 168, 167/3 u Garčinu
UKUPNO

Pozicija

Iznos (kn)

32349

31.301,25

32949

9.525,00

32329
07802

5.577,00
46.134,40

32349 - 41

3.825,00

32329-39

7.240,00

32329-39

2.642,50

32329-39

1.981,25

32329-39

4.921,25

32329-39

1.190,00
52.125,00

30.437,50
196.900,15
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2. Održavanje čistoće koje se odnosi na čišćenje javnih i zelenih površina
Ė ÔPÒQŌŎŒP
išćenje dvorišta osnovne škole
ŒÑǾQÒŒŎŐǾÑÖ Ñ
ŖM PÒPŌMŎNÞ MÒŎŇÓÑ M
Ö MPÑǾÒÓMÕÒŇÒÓÑÕŎQÒŖMPÑÔÞ Ñ ÒÒŌQÑŒPBŎŇǾ MQMŌÓÑ
Ŏdvoz smeća
UKUPNO:

Pozicija; Konto
323-49
039-32322
038-322-71
037-322-44
041; 323-42

Iznos (kn)
1.187,50
2.269,50
925,35
7.010,47
5.567,50
16.960,32

3. Održavanje javnih površina,
Ė ÔPÒQŌŎŒP

Pozicija; Konto

32329
ŒMŌMŃÒÓMNÑPŎŌŒÔÒO ŒPMŖMÞ Ĭ MŐŃÒÖ MÆizmuljenje
kanala
32329
MŒŅMÕPÒǾMŌÓÑ ÞÕMŖMŐǾÑÖ Msportskoj dvorani u
Garčinu, sanacija parkirališta u centru Garčina,
asfaltiranje prilaza pekari u centru Garčina,
sanacija prekopa u Ulici Josipa Kozarca u Garčinu
32329
ÒŖǾMda asfaltnog prilaza DVD-u, izrada slivnika
32329
Œanacija pješačkih staza u Garčinu, iskop i nasip
između staze i ograde ispred škole i od
autobusnog ugibališta do staze
06920
ÒŖǾMŇMMŒŅMÕPŌŎŊ ŐǾÒÕMŖMÒŒŐǾÑŇ Goma zdravlja u
Zadubravlju
06921
ÒŖǾMŇMMŒŅMÕPÒǾMŌŎŊ ŐMǾÔÒŌŊMÒŒŐǾÑŇ GŎÖ MŖŇǾMQÕja
i doma MO u Zadubravlju
32329-39
ŒMŌMŃÒÓMŐÓÑ M ÔÒO ŒPMŖMÞ İ rnjanima, kbr. 9-39 i
2-22
32329-39
ŒMŌMŃÒÓMÒMŒŅMÕPÒǾMŌÓÑ ÞÕMŖMÞ školsko dvorište u
Trnjanima i sanacija i asfaltiranje kolnog ulaza u
mjesni dom u Trnjanima
32329-39
ŒMŌMŃija pješačkih staza u Sapcima, kbr. 107-111 i
sanacija pješačkih staza u Ulici kralja Tomislava u
Garčinu od kbr. 149-153
32329-39
ŖMŃÓÑQÕÓÑŌÓÑ, izrada šahta i izrada betonske staze
u Ulici Stjepana Radića u Trnjanima
32329-39
ŒMŌMŃÒÓMŐÓÑ M ÔÑ ŒPMŖÑ Þ Ĭ ÑÕŌÒkbr. 107-115,
sanacija pješačke staze u parku u Trnjanima
32329-39
ŒMŌMŃÒÓMŐÓÑ M ÔÑ ŒPMŖÑ Þ ĞǾMnkopanskoj ulici u
Garčinu
32329-39
ŇŎQŎŖ ŐÒÓÑŒÔMŌMŎŇNŎÓÔM ÔŎ ÒŊǾMÕÒPÑ Þ İ ǾŌÓMŌÒÖ M
32329-39
MŒŅMÕPŌÒŐǾÒÕMŖ ŐǾÑÖ M ÔŎlskom dvorištu u
Trnjanima
32329-39
MŒŅMÕPÒǾMŌÓÑ ÔŎÕŌŎŊ ŐǾÒÕMŖMispred škole u
Zadubravlju
32329-39
ÒŖǾMŇMMŒŅMÕPŌŎŊ ŐǾÒÕMŖMÒŒŐǾÑŇ ŃǾÔQÑ Þ İ ǾŌÓMŌÒÖ M
32349-41.4
ÞPŎQMǾÒŐǾÒÓÑQŎŖ ŖÑÖ ÕÓÑ ŒMŒMÓÖ ÒPMŌMÔMŌMÕ
Brezna
32349-41
ÞǾÑ ÑŌÓÑ ŐMǾÔÒǾMÕÒPMŎÔŎ ŊǾŎNÕÓMÞ ĠMǾ ÒŌÞ
32329
ŌMŒÒŐMŌÓÑ ÔMÖ ÑŌŎÖ ÔB BEČÐ Þ İ ǾŌÓMŌÒÖ M
32349-41
ŌMŒÒŐMŌÓÑ ÔMŌMÕMŒPMǾMĘǾÑŖŌMÞ ĶMŇÞNǾMQÕÓÞ
039-32329; 041-323ŇǾŎNÕÓÑŌÓÑ NÑPŎŌMÒǾMŖŊǾPMŌÓÑ ÔMÖ ÑŌMŌM
49
sajmištu u Trnjanima
UKUPNO:

Iznos (kn)
16.265,00
43.465,75

30.507,88
69.603,88

42.264,38
54.120,63
65.602,75
22.182,10

33.111,00

57.036,25
69.892,44
80.846,50
1.000,00
33.000,00
28.753,13
52.655,00
60.732,50
11.937,50
6.975,00
65.067,50
111.000,00
956.019,19

Broj: 3
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4. Održavanje nerazvrstanih cesta
ĖÔPÒQŌŎŒP
ŒMŌMŃÒÓMŃÑŒPÑ ŐǾÑÖ MĞMǾÔMÒÖ MÞ ĶMŇÞNǾMQÕÓÞ –
popravak oštećenja
ŌMŒÒŐMŌÓÑ ŐÞPŎQMÞ ĘBĬ ÑÕÞ ÒŌMŐŎPŎÔĘǾÑŖŌM
ŌMŒÒŐMŌÓÑ ÒŒaniranje poljskih puteva u Bickom
Selu (k. č. 862, 571) i Garčinu (k. č. 782, 796)
ÞǾÑ ÑŌÓÑ ŌÑǾMŖQǾŒPMŌÑ ŃÑŒPÑ ŌMÔB BDČĆ
ÞǾÑ ÑŌÓÑ ŃÑŒPÑ ÔB BEDĐ ĶMŇÞNǾMQÕÓÑ
ÞǾÑ ÑŌÓÑ ŃÑŒPÑ ÔB BEDĆ ĶMŇÞNǾMQÕÓÑ
ÞŊǾMŇŌÓMÔMÖ ÑŌMŌMÔB BEDÐ Þ ĶMŇÞNǾMQÕÓÞ
ÞŊǾMŇŌÓMÔMÖ ÑŌMÔB BĈĎDÐ Þ ĦÕŎÔŎ ÑQÒÔÞ
ÞŊǾMŇŌÓMÔMÖ ÑŌMÔB BĈÇĆD Þ ĲǾOŎQÒŌÒ
ÞŊǾMŇŌÓMÔMÖ ÑŌMÔB BĈĎÐĐ Þ ĦÕŎÔŎ ÑQÒÔÞ
Ĭ PǾŎÓŌŎ ÔǾ ÑŌÓÑ ŊǾÖ ÕÓMÒ ÒNÕÓMŌMk. č. 1666 i 2080
u Klokočeviku
ǾMQŌMŌÓÑ ŃÑŒPÑ ÔB BĈÇČČ Þ ĲǾOŎQÒŌÒ
ǾMQŌMŌÓÑ ÒŒtrojno krčenje grmlja i šiblja na cesti
k. č. 580/2 u Klokočeviku
ŌMŒÒŐMŌÓÑ ŅǾÑŖMŌŎŊ MŒŅMÕPMŌMcestu k. č. 1868 u
Klokočeviku
ÞǾÑ ÑŌÓÑ ŃÑŒPÑ ÒŇŎQŎŖ ÔMÖ ÑŌMŌMcestu k. č.
1414/2 u Vrhovini
ŐǾÒŐǾÑÖ MŐŎŇÕŎŊÑ ÒÞŊǾMŇŌÓMÔMÖ ÑŌMŌMcestu k.
č. 848/25 u Trnjanima
ÒŒÔŎŐ ŐŎŒPÑÕÓÒŃÑÆŒÔÒŇMŌÓÑ NMŌÔÒŌMÒŌMŒÒŐMŌÓÑ
kamenom ceste k. č. 1410/1 u Vrhovini
ÒŖǾMŇMŎPǾÑŒÒPMÞ Į ÕÒŃÒÔǾBİ ŎÖ ÒŒÕMQMÞ ĲǾOŎQÒŌÒ
ŐǾÒŐǾÑÖ MÒŌMŒÒŐMŌÓÑ ŃÑŒPÑ ŌMŃÑŒPÞ ÔB BĈÇĈD Þ
Vrhovini
ŌMNMQMÆŇŎQŎŖ ÒÞŊǾMŇŌÓMÔMÖ ÑŌMŌMŃÑŒPÞ ÔB B
1433/1 u Vrhovini
ŌMNMQMÆŇŎQŎŖ ÒÞŊǾMŇŌÓMÔMÖ ÑŌMŌMŃÑŒPÞ ÔB B
1422 u Vrhovini
Œtrojno krčenje grmlja i šiblja na cesti k. č. 1675 u
Klokočeviku
Œtrojno krčenje grmlja i šiblja, iskop posteljice i
ugradnja kamena na k. č. 955 i 662/2 u Trnjanima
na cesti k. č. 1675 u Klokočeviku
Ò ÑŌÓÑ ŃÑŒPMÒÓMQŌÒO ŐŎQǾ ÒŌMÞ ŖÒÖ ŒÔŎÖ
periodu na području cijele općine
ŇŎQŎŖ kamena
UKUPNO

Pozicija

Iznos (kn)

32329-39

20.536,37

32329-39
32329-39

10.175,00
35.781,25

32329
32329-39
32329-39
32329-39
32329-39
32329-39
32329-39
32329-39

11.457,50
29.062,50
16.675,00
10.668,75
3.487,50
3.262,50
66.537,50
8.843,75

32329-39
32329-39

1.125,00
4.462,50

32329-39

2.387,50

32329-39

11.487,50

32329-39

8.850,00

32329-39

9.700,00

32329-39
32329-39

3.487,50
4.137,50

32329-39

3.875,00

32329-39

3.487,50

32329-39

4.437,50

32329-39

41.543,75

32349-41

30.500,00

039-32329

20.250,00
366.218,87
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5. Održavanje groblja
ĖÔPÒQŌŎŒP

Pozicija; Konto

Iznos (kn)

ŎŇQŎŖ ŒÖ Ñ MŒŊǾŎNÕÓMÞ Ĭ MŐŃÒÖ MÔB BČÐĈ
Ōabava trimera
ŌMNMQMŐÞOM M
ŐǾŎŊǾMÖ ŊǾŎNŌÑ ŌMÔŌMŇÑ
Ŋorivo
Ö aterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko
održavanje
ŒÕÞ NÑŌMÒǾMŇŌMŎŇÓÑ MÒŎNÞ M
Ò ÑŌÓÑ Ö ǾPQM ŌÒŃM
UKUPNO:

32329-39
073; 422-73
073; 422-73
077; 426-21
036.02
037; 322-41

9.600,00
6.795,00
2.937,50
4.520,00
13.664,66
7.704,55

022-32395

2.267,41
21.103,45
68.592,57

6. Javna rasvjeta
ĖÔPÒQŌŎŒP
Î ŇǾ MQMŌÓÑ ÓMQŌÑ ǾMŒQÓÑPÑ
Ĩ ŎPǾŎ ŌÓMÑÕÑÔPǾÒŌÑ ÑŌÑǾŊÒÓÑ
UKUPNO

Pozicija; Konto
039; 323-21-1
03601

Iznos (kn)
53.414,26
367.078,02
420.492,28

Za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Garčin u 2016. godini utrošeno
je 2.025.183,38 kn.
KLASA: 363-01/17-01/6
URBROJ: 2178/06-03-17-01
Garčin, 2. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Broj: 3
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27.


Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o ostvarenju Programa vatrogastva i zaštite od požara i
civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna
općine Garčin za 2016. godinu
Članak 1.

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o ostvarenju Programa vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite za
koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Garčin za 2016. godinu.
Članak 2.


Tekst Izvješća se u propisanom obliku prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.


Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPČINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/81
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 244

Broj: 3

28.

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa
vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite za koje se sredstva
izdvajaju iz Proračuna općine Garčin za 2016. godinu



U skladu s potrebama općine Garčin tijekom 2016. godine financirane se aktivnosti kako slijedi:

AKTIVNOST: vatrogastvo i zaštita od požara
Tekuće donacije DVD Garčin:
Tekuće donacije VZO Garčin
 












Ukupno:





62.000,00 kn
13.000,00 kn
75.000,00 kn





5.000,00 kn

AKTIVNOST: vatrogastvo i civilna zaštita
1.

Sufinanciranje rada HGSS Slavonski Brod:


Za realizaciju Programa vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz
proračuna općine Garčin u 2016. godini utrošeno je 80.000,00 kn.
KLASA: 363-01/17-01/8
URBROJ: 2178/06-03-17-01
Garčin, 2. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN:
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Broj: 3

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 245

29.


Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
općine Garčin za 2016. godinu
Članak 1.


Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Garčin za 2016. godinu.
Članak 2.


Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Garčin za 2016. godinu čini sastavni dio ovog
Zaključka i objavit će se na Internet stranici općine Garčin www.opcina-garcin.hr.
Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPČINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/82
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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30.

Na temelju članka 47. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 9/09 i
5/13) Načelnik općine Garčin podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Garčin za 2016. godinu
ZAKONSKA OSNOVA

Plan gospodarenja otpadom općine Garčin za razdoblje od 2011. do 2019. godine donijelo je Općinsko
vijeće općine Garčin dana 6. listopada 2011. godine na temelju Zakona o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04,
111/06, 60/08 i 97/09).

Plan gospodarenja otpadom općine Garčin objavljen je u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“ broj 14/11, a dostavljen je Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodskoposavske županije te je objavljen na internet stranici općine: www.opcina-garcin.hr.

Dana 15. srpnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o održivom gospodarenju otpadom te je prestao
važiti Zakon o otpadu.

Sukladno članku 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, postojeći Planovi gospodarenja
otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni, u dijelu u
kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona.

Ovim putem podnosi se godišnje izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Garčin za 2016.
godinu.
CILJEVI I MJERE PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GARČIN (SV BPŽ 14/11)
Rb.
1.
2.
3.
4.
5.

Cilj, mjera, aktivnost
Prostornim planom utvrditi lokaciju za građevine i postrojenja
za gospodarenje otpadom
Donijeti Plan gospodarenja otpadom usklađen s državnim
Planom
Organizirati prikupljanje i sigurno odlaganje otpada u skladu sa
standardima i Planom općine Garčin
Sustavno educirati i informirati lokalne upravne strukture i
stanovništvo
Omogućiti odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina i bio
otpada te organizirati prijevoz do centra za gospodarenje
otpadom
Dostavljati podatke u skladu s propisima

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Razdoblje

općina

izvršeno

općina

2016.

općina
koncesionar
općina
koncesionar

2016.
kontinuirano

općina
koncesionar

2016.

općina
koncesionar

kontinuirano

Stimulirati kupovanje ekološki prihvatljivih proizvoda
Popis otpadom onečišćenog okoliša

općina

kontinuirano

općina

kontinuirano

Sanacija divljih odlagališta

općina
koncesionar
općina
općina
općina

6.
7.

Nositelj

Strojno planiranje navezenog građevinskog otpada
Postavljanje upozorenja zabrane bacanja otpada
Stalni nadzor nad saniranim divljim odlagalištima
Pojačani nadzor nad dijelovima okoliša koji su učestalo
izloženi onečišćenju
Organiziranje akcija sakupljanja otpada uz rubove cesta i šuma

kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano

općina

kontinuirano

općina

kontinuirano
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REZULTATI CILJEVA I MJERA DEFINIRANIH PLANOM GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE
GARČIN
1. Prostornim planom utvrditi lokaciju za građevine i postrojenja za gospodarenje otpadom
Nositelj: Općina Garčin
Razdoblje provedbe mjere: 2016. godina
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Predviđena je lokacija za izgradnju reciklažnog dvorišta na zemljištu u vlasništvu općine, te
lokacija za reciklažno dvorište na privatnom zemljištu.
2. Donijeti Plan gospodarenja otpadom usklađen s državnim Planom
Nositelj: Općina Garčin
Razdoblje provedbe mjere: 2016. godina
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Započela je izrada Plana gospodarenja otpadom općine Garčin prema novom Zakonu. Očekuje se
donošenje u ožujku 2017.
3. Organizirati prikupljanje i sigurno odlaganje otpada u skladu sa standardima i Planom općine
Garčin
Nositelj: Općina Garčin, koncesionar
Razdoblje provedbe mjere: 2016. godina
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Tijekom cijele godine organiziran je kvalitetan odvoz miješanog otpada, koji je prikupljan
jednom tjedno. Glomazni otpad nije prikupljan. Odvozom miješanog otpada obuhvaćena su sva
domaćinstva s područja općine.

Koncesija za prikupljanje otpada je istekla, te je potrebno provesti novi natječaj. Do odabira
novog koncesionara treba produžiti trajanje zaključenog ugovora o koncesiji.
4. Sustavno educirati i informirati lokalne upravne strukture i stanovništvo
Nositelj: Općina Garčin, koncesionar
Razdoblje provedbe mjere: kontinuirano
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Tijekom 2016. godine vršeno je informiranje stanovništva putem obavijesti u mjesnim odborima i
na Internet stranici općine.

Na Internet stranici općine postavljena je informacija o načinu dojave o nepropisno odbačenom
otpadu te Obrazac-prijava građana
5. Omogućiti odvojeno prikupljanje sekundarnih sirovina i bio otpada te organizirati prijevoz do
centra za gospodarenje otpadom
Nositelj: Općina Garčin, koncesionar
Razdoblje provedbe mjere: 2016. godina
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Tijekom 2016. godine vršeno je odvojeno prikupljanje otpada putem dva zelena otoka - Trnjani i
Garčin -s po pet spremnika (četiri kontejnera po 240 l + jedan kontejner od 120 l – papir, staklo, plastika,
metal, tekstil), te dva zelena otoka – Sapci, Selna - s po pet spremnika (120 l – papir, staklo, plastika, metal,
tekstil). Nije omogućeno odvojeno prikupljanje „bio otpada“.
6. Dostavljati podatke u skladu s propisima
Nositelj: Općina Garčin, koncesionar
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Razdoblje provedbe mjere: kontinuirano
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Općina je dostavila izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu u skladu sa
Zakonom. Koncesionar je redovito dostavljao dokumente o sastavu prikupljenog otpada.
7. Stimulirati kupovanje ekološki prihvatljivih proizvoda



Nositelj: Općina Garčin
Razdoblje provedbe mjere: kontinuirano
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Nisu vršene aktivnosti po ovoj mjeri.
8. Popis otpadom onečišćenog okoliš



Nositelj: Općina Garčin
Razdoblje provedbe mjere: kontinuirano
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Na području općine Garčin nema divljih deponija.
9. Sanacija divljih odlagališta
Nositelj: Općina Garčin
Razdoblje provedbe mjere: kontinuirano
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Nema divljih odlagališta.
10. Strojno planiranje navezenog građevinskog otpada
Nositelj: Općina Garčin
Razdoblje provedbe mjere: kontinuirano
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Građevinski otpad odvozi se na prostor bivšeg stočnog sajma u Trnjanima. Tijekom 2016. godine
dva puta je vršeno usitnjavanje betona i građevinskog materijala koji je navožen na nerazvrstane ceste.
11. Postavljanje upozorenja zabrane bacanja otpada
Nositelj: Općina Garčin
Razdoblje provedbe mjere: kontinuirano
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Na više mjesta na području općine postavljene su table s natpisom „Strogo zabranjeno bacanje
smeća“.
12. Stalni nadzor nad saniranim divljim odlagalištima



Nositelj: Općina Garčin
Razdoblje provedbe mjere: kontinuirano
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Jedinstveni upravni odjel vrši stalni nadzor nad mjestima gdje su bila divlja odlagališta.
13. Pojačani nadzor nad dijelovima okoliša koji su učestalo izloženi onečišćenju
Nositelj: Općina Garčin
Razdoblje provedbe mjere: kontinuirano
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Provedene aktivnosti u 2016. godini

Vrši se pojačan nadzor nad prometnim i izdvojenim mjestima gdje je primijećeno pojačano
bacanje otpada.
14. Organiziranje akcija sakupljanja otpada uz rubove cesta i šuma
Nositelj: Općina Garčin
Razdoblje provedbe mjere: kontinuirano
Provedene aktivnosti u 2016. godini

Nisu organizirane akcije.


ZAVRŠNE ODREDBE


Ovo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Garčin donosi se za 2016. godinu. Izvješće
se objavljuje na Internet stranici općine www.opcina-garcin.hr i dostavlja se Upravnom odjelu za komunalno
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.
KLASA: 363-01/17-01/9
URBROJ: 2178/06-03-17-1
Garčin, 2. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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31.

Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka
32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09 i 5/13), a na prijedlog
općinskog načelnika općine Garčin, Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj dana 15.
veljače 2017. donosi
ANALIZA
stanja sustava civilne zaštite za općinu Garčin u 2016. g.
UVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
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udruge
postrojbe i povjerenici civilne zaštite
koordinatori na lokaciji
pravne osobe u sustavu civilne zaštite.


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

-

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


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

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

Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15)
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine
30/14)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova
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zaštite i spašavanja(Narodne novine 67/14)
Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine 40/08)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(Narodne novine 44/08)
Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (Narodne
novine 111/07)

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2016. g. poduzeto je slijedeće:
Ř donesena je Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite
Ř donesena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine
Garčin
Ř donesen je Prijedlog odluke o povjerenicima civilne zaštite i u tijeku je prikupljanje liječničkih potvrda
Ř donesen je Plan održavanja vježbi za 2016. godinu
Ř održana je vježba evakuacije osnovne škole u Garčinu u suradnji s DUZS Područni ured Slavonski Brod
DVD Garčin
Ř donesen je Plan razvoja sustava civilne zaštite za period 2017. – 2019.

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

FUNKCIJA

IME I
PREZIME

Načelnik Stožera

Željko
Norac

Zamjenik
načelnika

Miroslav
Štefanac

Član Stožera za
protupožarnu
zaštitu
Član stožera za
komunalne
djelatnosti
Predstavnik
Policijske uprave
Predstavnik
Područnog ureda
za zaštitu i
spašavanje
Član Stožera za
medicinsko
zbrinjavanje

Miroslav
Štefanac
Alen
Štefančić

Ivan Aračić

ADRESA

TELEFON
POSAO

Selna,
Hrvatskih
branitelja 1
Garčin,
Josipa
Kozarca 6
Garčin,
Josipa
Kozarca 6
Bicko Selo,
Stjepana
Radića 118
D.
Andrijevci,
Zagrebačka
107

STAN

TELEFON
24 SATA

E- mail adresa

422 154

099459128
6

422442

422663

098731254

miroslav.stefan
ac@gmail.com

422442

422442

098731254

miroslav.stefan
ac@gmail.com

423-076

099/659111
2

211-146

466-197

095/882253
7

Ivan
Škuljević

Sibinj,
Sibinjskih
žrtava 106

416-706

425-237

098/174091
9

Tatjana
ČaldarevićOpačak

Sl. Brod, Đ.
Basaričeka 1

422-031

411-386

098/550252

oom.tatjana.cal
darevic@sb.t.c
om.hr

Broj: 3
Član Stožera za
veterinarsko
zbrinjavanje i
asanaciju
Član Stožera za
zbrinjavanje
stanovništva i
evakuaciju
Predstavnik
HGSS Područna
stanica Slavonski
Brod
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Darko
Perković

Trnjani, Sv.
Marka 26

Blaženka
Trabalko

Garčin,
Kralja
Tomislava 45

422026
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422026

098263402

424-325

098/917327
0

Vinko
Prizmić


U 2016. godini Stožer civilne zaštite nije se sastajao, niti je bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem
Stožera.
2.1. Tim civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim civilne
zaštite opće namjene koji broji 42 (četrdesetdva) obveznika.


Određeno 4 (četiri) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.


Provedena je obuka iz postupaka prve pomoći i izrade zečjih nasipa, te se vrši usklađivanje pripadnika sa
evidencijom ureda za obranu.


Postrojba civilne zaštite nije opremljena osobnom zaštitnom opremom


U 2016. godini na području općine Garčin nije došlo do izvanrednih događaja u kojima su bile angažirane
snage civilne zaštite.
1.1. Povjerenici civilne zaštite

Predviđeni su povjerenici civilne zaštite za 8 (osam) mjesnih odbora, u pravilu predsjednici mjesnih
odbora i njihovi zamjenici, sukladno planu civilne zaštite, ali nisu provedeni u Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje. U tijeku je prikupljanje liječničkih potvrda osoba koje su određene za povjerenike.

2. PREVENTIVA


Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.
2.1. Plan zaštite i spašavanja

Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog
nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i
spašavanja na određenom području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava zaštite i spašavanja,
preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te
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provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planovi se sastoje od:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3. Mjera zaštite i spašavanja.
Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati
katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
-

poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,

-

potres,

-

opasnosti od prirodnih uzroka,

-

tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u
gospodarstvu i u prometu,

-

nuklearne i radiološke nesreće,

-

epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.

2.2. Plan civilne zaštite

Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja
civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i sljedeće
mjere civilne zaštite:
a) Mjera sklanjanja,
b) Mjera evakuacije,
c) Mjera zbrinjavanja

3. VATROGASTVO

Za DVD Garčin, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu osigurati
sredstva za:
- sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma
- redovan rad društva – registracija i održavanje vatrogasnih vozila, osiguranje vatrogasaca, liječnički
pregledi vatrogasaca
- nabavka vatrogasne opreme:
interventna zaštitna odijela „Bristol“ – 5 komada
razdjelnica BB2C – 2 komada
zaštitne čizme – 5 pari
pumpa plutajuća
ljestve sastavljače
usisne cijevi „B“ – 6 komada
usisne cijevi „C“ – 3 komada
radio veza prijenosna – 3 komada
prva pomoć – 2 kompleta
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-

aparat za početno gašenje požara „CO“ – 2 komada
komplet alata
ventilator za odimljavanje Tajfun
cilindri za tehničke intervencije za alat Weber
organizaciju dežurstava za vrijeme žetve



Tijekom 2016. godine nabavljeno je sljedeće:

-

dimnjačarski set
izolacijski aparati – 2 kompleta
turbo mlaznice – 2 komada
vatrogasne tlačne cijevi „C“ – 10 komada
vatrogasne tlačne cijevi „D“ – 5 komada
zaštitne čizme – 5 pari
naprtnjače Pastor V25 – 6 komada
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SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE


Na području općine Garčin privremeno sklanjanje stanovništva osigurava se korištenjem postojećih
skloništa, odnosno privatnih podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje.

U proračunu nisu osigurana sredstva za tekuće održavanje skloništa.
5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal općine. Članove udruga je potrebno uključiti u one
segmente sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju
imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih
ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.

Udruge građana:
1. Lovačka udruga „Kuna“, Garčin
2. Lovačka udruga „Jelas“ Zadubravlje
3. ŠRU „Šaran“ Bicko Selo
4. ŠRU „Brezna“ Zadubravlje

U 2016. godini na području općine Garčin nije došlo do izvanrednih događaja u kojima su bile angažirane
udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje.
6. OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE NA PODRUČJU općine
7.1. Operativne snage civilne zaštite
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stožer civilne zaštite općine Garčin, Društveni dom, Kralja Tomislava 92
Postrojba civilne zaštite opće namjene općine Garčin
HGSS Stanica Slavonski Brod
Vatrogasna zajednica općine Garčin
DVD Garčin
DVD Klokočevik
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7.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na području općine
1. Spektar Agrar d. o. o. Garčin
2. OOM Tatjana Čaldarević Garčin
3. OOM Ivan Jergović Garčin
4. Ljekarna Garčin
5. HEP ODS d. o. o., Slavonski Brod
6. Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
7. Runolist d. o. o. za komunalnu djelatnost, Vrpolje
8. Pekarna Garčin, Garčin
9. Pekarna Bošnjak, Klokočevik
10. Luketić komerc d. o. o. Sapci
11. Plin-projekt d. o. o., Slavonski Brod

U 2016. godini na području općine Garčin nije došlo do izvanrednih događaja u kojima su bile angažirane
operativne snage civilne zaštite i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine.

S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Garčin preporučuje se, ovisno o
potrebi, zaključiti ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna
oprema, te u kojem roku su uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje općine Garčin.

OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Edukacija građana – procjenjuje se da su građani upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne
pozive 112 i drugim važećim pozivnim brojevima za interventne službe. U listopadu 2016. godine obavljena je
vježba evakuacije osnovne škole u suradnji DUZS Područni ured Slavonski Brod, HGSS Stanice Slavonski Brod,
HMP i DVD-a Garčin.
Uspostava sustava uzbunjivanja – sirena za uzbunjivanje mještana o ugrozama postavljena je na zgradi općine u
Garčinu, koja je dio sustava javnog uzbunjivanja i aktivira se putem Županijskog centra 112. Tijekom 2016.
godine sustav je redovito održavan.
Ostalo – na području općine Garčin tijekom 2016. godine sustavno se provode mjere dezinsekcije i deratizacije.

ZAKLJUČAK

Temeljem ove Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Garčin može se zaključiti
sljedeće:
- u 2016. godini na području općine Garčin nisu zabilježene ugroze, katastrofe i nesreće, te nije bilo potrebe
za angažiranjem snaga civilne zaštite,
- stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava civilne zaštite nije zadovoljavajuće. Potrebno je
pristupiti izmjenama postojećih ili donošenju novih dokumenata kako bi se dokumentacija uskladila sa
zakonskom regulativom,
- potrebno je izvršiti smotriranje i opremanje Tima civilne zaštite,
- analizirajući utvrđene organizacijske snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je neophodan daljnji
razvoj i unaprjeđenje mogućnosti djelovanja svih subjekata civilne zaštite, uz osiguranje sredstava za
njihovo opremanje sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja, te razvojnim
programima,
- kako bi se sustav civilne zaštite općine Garčin nadalje unaprjeđivao potrebno je prvenstveno obučavanje i
uvježbavanje operativnih snaga sustava. Poželjno je održati, u suradnji s DUZS Područni ured Slavonski
Brod, jednu vježbu godišnje, kao i daljnje uvježbavanje postrojbe i povjerenika civilne zaštite.

Broj: 3
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IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2016. godini
Red.
broj

REALIZIRANO
u 2016. god. (kn)

OPIS POZICIJE

PLANIRANO
u 2017. god. (kn)

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)

1.

osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i
mjere u zaštiti i spašavanju
Stožer zaštite i spašavanja - odore
postrojba CZ opće namjene - odore
poslovi zaštite i spašavanja
vježba

0,00

0,00

0,00
0,00
1.000,00
0,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

1.000,00

35.000,00

Vatrogasna zajednica
dobrovoljne vatrogasne postrojbe
Vatrogasna zapovjedništva općine
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara

13.000,00
62.000,00
0,00
0,00

5.000,00
215.000,00
0,00
0,00

UKUPNO:

75.000,00

220.000,00

Tekuće održavanje

0,00

0,00

UKUPNO:

0,00

0,00

LU KUNA
LU JELAS
ŠRU ŠARAN
ŠRU BREZNA

12.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00

6.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

UKUPNO:

18.000,00

15.000,00

smotriranje postrojbe opće namjene i vježba
redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka
iz sadržaja dokumenata – Čl. 17. st. 3.
zakona
UKUPNO:
VATROGASTVO
2.

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
3.

UDRUGE GRAĐANA

4.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
5.

HGSS Stanica Slavonski Brod
HCK – GD Slavonski Brod

5.000,00
19.628,60

30.000,00

UKUPNO:

24.628,60

30.000,00

118.628,60

300.000,00

SVEUKUPNO
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA GARČIN
KLASA: 021-01/17-01/83
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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32.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članka
32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 9/09 i 5/13) , Općinsko vijeće
općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. donosi
GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite
općine Garčin za 2017. godinu s financijskim učincima
za period 2017. – 2019.

UVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

Broj: 3
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udruge
postrojbe i povjerenici civilne zaštite
koordinatori na lokaciji
pravne osobe u sustavu civilne zaštite.


Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
-

-

u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine,
osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj
nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Red.
broj

1.

2.

3.

OPIS POZICIJE

2017.

2018.

2019.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju,
0,00
0,00
zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Stožer civilne zaštite – odore, veza,
2.000,00
2.000,00
edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora,
8.000,00
8.000,00
edukacija
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava
2.000,00
2.000,00
CZ
Vježba operativnih snaga zaštite i
1.000,00
1.000,00
spašavanja
Povjerenici civilne zaštite, voditelji
1.000,00
1.000,00
objekata za smještaj
Materijalna i tehnička oprema operativnih
4.000,00
4.000,00
snaga
Redovno tekuće ažuriranje priloga i
2.000,00
2.000,00
podataka iz sadržaja dokumenata
UKUPNO:
20.000,00
20.000,00
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica
10.000,00
5.000,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
160.000,00
245.000,00
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
0,00
0,00
požara
UKUPNO:
170.000,00
250.000,00
HGSS STANICA SLAVONSKI BROD
Redovne donacije
5.000,00
5.000,00
UKUPNO:

5.000,00

0,00
2.000,00
8.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
20.000,00
5.000,00
240.000,00
5.000,00
250.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
4.

Tekuće održavanje
UKUPNO:

0,00
0,00
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UDRUGE GRAĐANA
5.

LU KUNA
LU JELAS
ŠRU ŠARAN
ŠRU BREZNA
UKUPNO:

6.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

6.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

6.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

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

6.

HMS Slavonski Brod
OOM Tatjana Čaldarević Opačak
OOM Ivan Jergović
Veterinarska stanica Trnjani
Runolist d. o. o.
HCK – GD Slavonski Brod
UKUPNO:

SVEUKUPNOZA SUSTAV VATROGASTVA I
CIVILNE ZAŠTITE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

240.000,00

320.000,00

320.000,00

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/84
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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33.


Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o utrošku prihoda od naknade za prenamjenu poljoprivrednog
zemljišta na području općine Garčin u 2016. godini
Članak 1.

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o utrošku prihoda od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta
na području općine Garčin u 2016. godini.
Članak 2.


Tekst Izvješća se u propisanom obliku prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.


Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPČINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/85
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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34.


Temeljem članka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13 i
48/15) i članka 47. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 9/09 i 5/13)
Načelnik općine Garčin podnosi
IZVJEŠĆE
o utrošku prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog
zemljišta na području općine Garčin u 2016. godini.

Članak 1.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvareni prihod od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta iznosi 3.906,34 kn.
Članak 2.


Sredstva iz članka 1. Ove Odluke utrošena su kako slijedi:

-

geodetski poslovi na rješavanju table Mihaljevac u k. o. Selna3.906,34 kn
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-01/17-01/25
URBROJ: 2178/06-03-17-1
Garčin, 2. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Broj: 3
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35.


Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake
i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području općine Garčin u 2016. godini
Članak 1.

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Garčin u 2016. godini.
Članak 2.


Tekst Izvješća se u propisanom obliku prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.


Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPČINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/86
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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36.


Temeljem članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 39/13 i
48/15) i članka 47. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 9/09 i 5/13)
Načelnik općine Garčin podnosi
IZVJEŠĆE
o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake
i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na
području općine Garčin u 2016. godini.
Članak 1.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvarena sredstva od zakupa i prodaje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Garčin iznosila su:
-

zakup poljoprivrednog zemljišta 310.190,35
prodaja poljoprivrednog zemljišta104.758,40UKUPNO:414.948,75
Članak 2.



Sredstva iz članka 1. ove Odluke utrošena su kako slijedi:

1.
2.

katastarsko-geodetska izmjera zemljišta
sudski troškovi za provođenje ZK ispravnih postupaka1.877,12
geodetski poslovi na rješavanju table Mihaljevac u k. o. Selna21.093,66

uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i
akvakulturu
- uređenje kanalske mreže83.752,50
- uređenje poljskih cesta229.415,82UKUPNO:336.139,10
Članak 3.


Višak sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iznosi 78.809,65 kuna i utrošit će se u skladu sa
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu tijekom 2017. godine.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/26
URBROJ: 2178/06-03-17-1
Garčin, 2. veljače 2017.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Broj: 3
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37.


Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 9/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj dana 15. veljače 2017. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za
period 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
Članak 1.

Općinsko vijeće usvaja Izvješće o radu općinskog načelnika za period 1. srpnja do 31. prosinca 2016.
godine.
Članak 2.


Tekst Izvješća je sastavni dio ovog Zaključka.
Članak 3.


Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" i na internet stranici: www.opcina-garcin.hr.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/87
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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38.

IZVJEŠĆE
o radu načelnika općine Garčin
za razdoblje srpanj - prosinac 2016.

U skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom općine Garčin
podnosim Općinskom vijeću općine Garčin Izvješće o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016. godine čime
ispunjavam zakonsku i statutarnu obvezu da kao čelnik jedinice lokalne samouprave dva puta godišnje dajem
detaljan prikaz svog rada kao nositelja izvršne vlasti.

Ovim Izvješćem obuhvaćeni su važniji projekti, mjere i aktivnosti u drugoj polovici 2016. godine,
odnosno informacije pripremljene u Jedinstvenom upravnom odjelu, pa se u nastavku daje pregled djelovanja
načelnika po pojedinim područjima.

Općina Garčin, kao jedinica lokalne samouprave, obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno
ostvaruju potrebe građana, a to obuhvaća:

-

uređenje naselja i stanovanje,
prostorno i urbanističko planiranje,
komunalno gospodarstvo,
brigu o djeci,
socijalnu skrb,
primarnu zdravstvenu zaštitu,
odgoj i osnovno obrazovanje,

-

kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
zaštitu potrošača,
zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
protupožarnu i civilnu zaštitu,
promet na svom području,
ostale poslove sukladno posebnim
zakonima.


Svi poslovi obavljani su sukladno zakonima, u suradnji sa zamjenikom načelnika, pročelnikom,
administrativnom tajnicom i računovodstvenom referenticom. Financijska sredstva su racionalno i štedljivo
raspoređivana u namjeri zadovoljavanja svih potreba i prioriteta za funkcioniranje lokalne zajednice.

Rad načelnika, odnosno izvršne vlasti u Općini Garčin podijeljen je prema sljedećim aktivnostima:
donošenje akata i predlaganje akata prema Općinskom vijeću,
funkcioniranje izvršne vlasti kroz djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela.

O samoj kvaliteti poslova, prijedloga, zaključaka, smjernica odluka i općih akata koji proizlaze iz
samoupravnog djelokruga, a koji su izvršeni, ostvareni ili realizirani može se zaključiti i analizirati po pojedinim
područjima u nastavku izvješća.
DONOŠENJE AKATA I PREDLAGANJE AKATA PREMA OPĆINSKOM VIJEĆU


Načelnik općine Garčin podnio je Općinskom vijeću na raspravu i prihvaćanje sljedeće akte:
-

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po provedenom natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u
PZ Zadubravlje
Izvješće o radu načelnika općine Garčin za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.
Prijedlog i donošenje Odluke o komunalnom redu
Prijedlog i donošenje Odluke o općim uvjetima za korisnike grobnih mjesta i izvođače radova
Uvrštenje predstavnika HGSS-a u stožer civilne zaštite
Nazivi ulica u MO Garčin
Prijedlog i donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na
području općine Garčin

Broj: 3
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Problematika pokretne prodaje:
Prigovor Drage Gvozden
Zamolba pokretne trgovine „Mini F“
Otpis dugovanja – Ciglana Brod
Prijedlog i donošenje Odluke o postupku i ustrojavanju analitičke evidencije nerazvrstanih cesta u
Općini Garčin
Zamolba Ilije Vukoja za daljnju prodaju zemljišta u PZ Zadubravlje
Prijedlog i donošenje izmjena i dopuna proračuna općine Garčin za 2016.g.
Prijedlog i donošenje izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Garčin za 2016.g.
Prijedlog i donošenje izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini na području općine Garčin za 2016.g.
Prijedlog i donošenje izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. g.
Prijedlog i donošenje izmjene i dopune Programa javnih potreba i potrebitih sredstava u područjima
kulture, športa te socijalne skrbi za koje se sredstva izdvajaju u proračunu općine Garčin za 2016.g.
Prijedlog i donošenje izmjene i dopune programa vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite za
koje se sredstva izdvajaju iz proračuna općine Garčin za 2016.g.
Prijedlog i donošenje izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2016.
Prijedlog i donošenje Proračuna općine Garčin za 2017.g.
Prijedlog i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Garčin
za 2017.g.
Prijedlog i donošenje programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na
području općine Garčin za 2017.g.
Prijedlog i donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.g.
Program poboljšanja standarda i kvalitete života stanovništva općine Garčin za 2017.g.
Plan razvojnih programa općine Garčin za razdoblje 2017. - 2019.
Prijedlog i donošenje Odluke o izvršenju proračuna općine Garčin za 2016.g.
Godišnji plan davanja koncesija
Prijedlog za dodjelu županijskih javnih priznanja


Načelnik kao izvršno tijelo općine Garčin u predmetnom razdoblju donio je 105 rješenja i zaključaka, od
kojih se velika većina odnosi na postupke sukladno Zakonu o proračunu.

U funkciji općinskog načelnika bio sam nazočan na svim sjednicama Općinskog vijeća, te sam podnosio
izvješća o radu u periodu između dvije sjednice i sudjelovao u raspravama prije donošenja odluka.

Stručnu administrativnu i savjetodavnu pomoć pružali smo putem Jedinstvenog upravnog odjela za sve
udruge, te smo rješavali zamolbe i zahtjeve mještana koji su u nadležnosti lokalne samouprave i u skladu sa
zakonskim i statutarnim odredbama.

PRORAČUN I FINANCIJE

Područje proračuna i financija obavljano je prema Zakonu o proračunu, Zakonu o financiranju jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o
javnoj nabavi, Statutu općine Garčin te ostalim propisima i općim aktima Općinskog vijeća.

Područje proračuna i financija te financiranje lokalne jedinice je vrlo važno za realizaciju planova,
programa i projekata koji se provode u samoupravnom djelokrugu općine i poslovima od lokalnog značaja.

Izvorna sredstva, temeljem Zakona o proračunu, Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi su od lokalnih poreza, prireza,
komunalne naknade, komunalnog doprinosa zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, zakupa
poslovnog prostora i ostalih prihoda.

Tijekom predmetnog razdoblja, putem Jedinstvenog upravnog odjela slane su opomene pred tužbu za
dužnicima za zakup poslovnog prostora, komunalne naknade i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.
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Također su provođeni ovršni postupci prema dužnicima komunalne naknade i zakupa državnog poljoprivrednog
zemljišta.
Korištenje proračunskih sredstava

Proračunska sredstva korištena su sukladno odredbama o Proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna
općine Garčin za 2016. godinu, te za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna

U okruženju šire gospodarske recesije koja se odražava i na našu općinu vodilo se računa o prioritetnim
poslovima iz propisane nadležnosti općine, te se djelovalo u cilju suzbijanja krize i osiguranja solventnosti
proračuna.
U periodu od sredine kolovoza do početka prosinca vršen je povrat poreza po godišnjim prijavama (oko 1.300.000
kn) tako da je u tom periodu bilo otežano poslovanje općine
Izvješće o provedenim postupcima javne nabave

Općina Garčin je kao javni naručitelj obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi u svim postupcima
nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe i usluge odnosno
500.000,00 kn za radove. Tijekom predmetnog razdoblja proveden je jedan postupak prema Zakonu o javnoj
nabavi.

Za procijenjenu vrijednost nabave ispod gore navedenih vrijednosti provodi se postupak sukladno
pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti.

Postupak izrade, donošenja i objave Plana nabave općine Garčin za 2016. godinu u potpunosti je usklađen
s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Zakon o javnoj nabavi uveo je obvezu vođenja i objave registra sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma
kojim su naručitelji obvezni staviti javnosti na raspolaganje zakonom propisane podatke o sklopljenim ugovorima
i okvirnim sporazumima i iste ažurirati najmanje svakih šest mjeseci. Općina Garčin je na svojim internetskim
stranicama objavila Registar sklopljenih ugovora i Ministarstvu gospodarstva dostavila podatke o internetskim
stranicama na kojima je registar objavljen.
POLJOPRIVREDA, VODOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

Poljoprivreda je strateška grana gospodarstva u našoj Općini, koja zahtijeva posebnu pažnju i aktivnosti
kroz praćenje raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, naplate zakupa i prodaje zemljišta, povrata
zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih problema.

Sve poslove u vezi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH preuzela je Agencija za
poljoprivredno zemljište, a obavljani su poslovi oko zaključivanja privremenih ugovora o zakupu te naplata
dugovanja po osnovi zakupa.

Agenciji za poljoprivredno zemljište predani su zahtjevi za raskid 30 ugovora o zakupu za koje zakupci
duže vrijeme ne plaćaju zakupninu.

Predan je i zahtjev s popisom katastarskih čestica za novi javni natječaj za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH. Radi se o 902 ha poljoprivrednog zemljišta koje još nije dano u zakup te zemljište dano
u petogodišnji zakup prema privremenim ugovorima.
GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO

U okviru nadležnosti i ovlasti, a u skladu sa zakonskim propisima praćeno je stanje u gospodarstvu,
razmatrani su problemi i poduzimane su određene mjere za unaprjeđivanje stanja u gospodarstvu.

Zaključeno je 10 ugovora o nabavi radova, roba i usluga:

Broj: 3
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3.
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5.
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10.
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Predmet ugovora
Izgradnja pješačkih staza u
Zadubravlju
Izgradnja privremenog
priključka
Održavanje informacijskog
sustava
Sufinanciranje učeničkih
mjesečnih karata
Izgradnja javne rasvjete u
Zadubravlju
Licenciranje i održavanje
informacijskog sustava
Izgradnja pješačkog mosta u
Garčinu
Nabava i isporuka rasvjetnih
tijela za Mirogojsku ulicu
Priključenje poslovnog
prostora u Zadubravlju na
igralištu na el. energiju
Realizacija predškolskog
odgoja

Iznos
(bez PDV-a)
187.750,00
1.531,12
15.000,00

Datum sklapanja

Naziv ponuditelja

01.07.2016

Građenje Rašić

21.07.16

HEP

1.8.2016.
1.9.2016.

146.341,90
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PROMEDIA
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

20.9.2016.
15.9.2016.

519.860,31
34.503,43
7.762,50

20.10.2016.
17.10.2016.
3.11.2016.
5.12.2016.

BOŠKOVIĆ D. O. O.
MunicipalSoft
OSIJEK KOTEKS
Detas d.o.o.
HEP
Dječji vrtić Ivančica,
Oriovac


Također je izdano i 60 narudžbenica za nabavku radova, roba i usluga bagatelne vrijednosti.

Općina Garčin je član Lokalne akcijske grupe (LAG) Slavonska ravnica te redovito sudjeluje u radu.
U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje obavljali su se javni radovi.

Radovi u mjeri „Pomoć u kući“, u kojima je bilo zaposleno 18 osoba na 8 mjeseci, završili su 30. 11. 2016.
godine.

U programu javnih radova „Mladi za EU“ zaposleno je 4 osobe na tri mjeseca s područja općine, a radovi
završavaju 27. veljače 2017.

U programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa zaposlene su tri osobe.
GRADITELJSTVO, STAMBENO-KOMUNALNI POSLOVI I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

U skladu sa zakonskim propisima koji proizlaze iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o
koncesijama, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i općih akata općine Garčin, u drugoj
polovini 2016. razmatran je veliki broj pitanja, provođene su aktivnosti i rješavani su problemi u cilju što boljeg i
kvalitetnijeg funkcioniranja komunalnih poslova i izgradnje komunalne infrastrukture.

Izdano je 58 rješenja za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada i 57 rješenja obveznicima plaćanja
komunalnog doprinosa.


Aktivnosti u predmetnom razdoblju:
-

upisivanje nerazvrstanih cesta u vlasništvo općine,
tretiranje komaraca,
izgradnja prilaza prema školskom dvorištu u Trnjanima,
uređenje površine iza društvenog doma u Klokočeviku,
izrada nogostupa i zacjevljenje kanala u Ulici Stjepana Radića u Trnjanima,
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uređenje javne površine ispred škole u Zadubravlju,
postavljanje prometnih znakova,
odvoz otpada s groblja u Garčinu,
provođenje deratizacije
postavljanje koševa za otpatke na javnim površinama,
uređenje javne površine ispred crkve u Trnjanima,
postavljanje LED rasvjete u prostorijama općine,
sanacija Ulice bana Jelačića u Bickom Selu,
nasipanje stare Brezne u Zadubravlju,
izgradnja javne rasvjete u Zadubravlju,
dogradnja mrtvačnice u Zadubravlju,
izgradnja pješačkog mosta u Garčinu,
postavljanje gromobranske instalacije na domu i dječjem igralištu u Bickom Selu,
nabava LED svjetiljki za javnu rasvjetu u Zadubravlju,
uređenje parkirališta na groblju u Zadubravlju,
izrada Plana gospodarenja otpadom,
izrada web GIS preglednika za groblja,
godišnje ažuriranje katastra groblja,
uređenje parkirališta na groblju u Sapcima,
sadnja drveća na javnim površinama,
uređenje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva,
održavanje čistoće u mrtvačnicama
provođenje ZK ispravnih postupaka
redovito održavanje javne rasvjete,
redovito servisiranje plinskih peći
redovito održavanje nerazvrstanih cesta, te održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu
izvođenje javnih radova
radovi na nerazvrstanim cestama u Zadubravlju, Trnjanima, Garčinu, Bickom Selu i Sapcima
redovito održavana groblja i odvoženo smeće s groblja,
čišćenje i održavanje kanala u Zadubravlju, Klokočeviku, Bickom Selu i Trnjanima.


Da bi građanima osigurali bolje uvjete za osiguranje traktora i poljoprivrednih vozila omogućili smo
vršenje tehničkog pregleda i osiguranja u društvenom domu u Garčinu.
DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Provođeno je dosta aktivnosti na ovom području, a sve prema zakonskim odredbama i ovlastima,
financijska pomoć je pružana svim korisnicima proračuna koji su uvršteni u program javnih potreba za 2016.
godinu.

Sufinancirano je sljedeće:
-

prijevoz srednjoškolskih učenika u iznosu od 9.795,97 kn
rad kulturno-umjetničkih društava u iznosu od 45.250,00 kn
rad ostalih udruge u iznosu od 24.250,00 kn
rad sportskih društava u iznosu od 114.717,68 kn
sufinanciranje programa OŠ u iznosu od 69.711,06 kn
održavanje male škole u iznosu od 2.555,12 kn
za vjerske zajednice izdvojeno je 30.000,00 kn

Broj: 3
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ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o socijalnoj skrbi provođene su aktivnosti u području
zdravstva i socijalne skrbi u interesu lokalne zajednice:
-

izdano je 11 rješenja za naknadu građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 19.430,40 kn.
izdano je 1 rješenje za pomoć osobama s invaliditetom za sufinanciranje Dječjeg vrtića Cekin u iznosu od
865,00 kn.
izdano je 21 rješenje za jednokratne porodiljske naknade u iznosu od 41.500,00 kn.
izdano je 7 rješenja za naknade građanima i kućanstvima u naravi – prehrana u iznosu od 3.780,55 kn.
za ostale naknade iz proračuna u naravi izdano je 11 rješenja i utrošeno 8.855,50 kn.
pružana je financijska i materijalna pomoć oko organizacija akcije dragovoljnog darivanja krvi.
provođena je aktivnost „Pomoć i njega u kući“ starim i teško pokretnim osobama za što je utrošeno
17.879,83 kn.

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE I VATROGASTVO

Sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i Zakona o vatrogastvu, aktivnosti su usmjerene za poboljšanje i
organizaciju zaštite i spašavanja i održavanje kvalitetnog rada vatrogastva na području općine.

Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju Općina mora osigurati financijska sredstva za provođenje mjera
zaštite i spašavanja. Prema Zakonu o vatrogastvu, za vatrogasnu djelatnost potrebno je izdvojiti 5% proračuna
općine godišnje.

Za dobrovoljno vatrogastvo u predmetnom periodu izdvojeno je 40.000,00 kn.

JAVNOST RADA I PROVEDBA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

U izvještajnom razdoblju redovito je ažurirana službena Internet stranica općine www.opcina-garcin.hr, a
sve u cilju transparentnosti rada općinske uprave. U brojnim kontaktima s građanima nastojalo se udovoljiti
njihovim zahtjevima i upitima, koji su vrlo često isključivo informativnog ili savjetodavnog karaktera.

Financira se održavanje web stranice Garčin-info gdje se mogu vidjeti aktualnosti koje se događaju na
području općine.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama u izvještajnom razdoblju nije bilo zaprimljenih zahtjeva.

ZAVRŠNA I POZDRAVNA RIJEČ

Temeljem Zakona o lokalnoj (područnoj) samoupravi i upravi i odredbama Statuta općine Garčin, u
svojstvu općinskog načelnika podnosim i dostavljam ovo Izvješće o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2016.
godine, u kojem su opisane sve aktivnosti koje sam izvršavao i provodio, zajedno sa zamjenikom načelnika i
službenicima Jedinstvenog upravnog odjela, a u cilju funkcioniranja i zakonskog poslovanja općine i u skladu s
trenutnom situacijom.

Maksimalno sam nastojao da zakonske i statutarne zadaće obavljam u okvirima zakonskih odredbi,
temeljito i odgovorno.

Želim istaći da je suradnja Općinskog vijeća i mene, kao čelnika izvršne vlasti i zakonskog zastupnika
općine, kvalitetna, a to potvrđujemo redovitim dolascima na sjednice i donošenjem akata od važnosti za razvoj i
budućnost općine Garčin.

Također želim istaći korektnu i dobru suradnju sa svim predstavnicima mjesnih odbora, voditeljima
drugih gospodarskih i kulturnih institucija te predstavnicima svih udruga koje djeluju na području općine Garčin.
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Na kraju godine smo poslije zadnje radne sjednice Vijeća održali i svečanu sjednicu zajedno s
predsjednicima mjesnih odbora, gdje smo analizirali rad u 2016. godini.


S poštovanjem,

KLASA: 022-01/17-01/27
URBROJ: 2178/06-03-17-1
Garčin, 3. veljače 2017.



















NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

39.
Na temelju članka 35. 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 i 137/15), članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 9/09 i 5/13), a u svezi članka 20. stavka 22. Pravilnika o
provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, br. 71/16) Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 27. sjednici održanoj dana 15. veljače 2017. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Garčin za projekt
„IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se Suglasnost za provedbu ulaganja na području općine Garčin unutar Mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. za projekt „IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA“.
Ulaganje iz prethodnog stavka planira se prijaviti na Natječaj u okviru Podmjere 7.4. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“.
Članak 2.

Podnositelj Zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je udruga DOBROVOLJNO VATROGASNO
DRUŠTVO GARČIN iz Garčina, Ulica kralja Tomislava 88, OIB: 33043604776.
Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju Priloga – „Opis projekta/operacije“ koji je sastavni dio ove Odluke.

Broj: 3
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/88
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

40.
Na temelju članka 35. 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 i 137/15), članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 9/09 i 5/13), a u svezi članka 20. stavka 22. Pravilnika o
provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, br. 71/16) Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 27. sjednici održanoj dana 15. veljače 2017. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Garčin za projekt
„IZGRADNJA NOGOMETNOG I MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA, TRIBINA
S NADSTREŠNICOM I PARKIRALIŠTA U NASELJU SAPCI“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se Suglasnost za provedbu ulaganja na području općine Garčin unutar Mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. za projekt „IZGRADNJA NOGOMETNOG I MALONOGOMETNOG IGRALIŠTA,
TRIBINA S NADSTREŠNICOM I PARKIRALIŠTA U NASELJU SAPCI“.
Ulaganje iz prethodnog stavka planira se prijaviti na Natječaj u okviru Podmjere 7.4. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“.
Članak 2.

Podnositelj Zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je udruga NOGOMETNI KLUB SAPCI iz Sapca,
Sapci bb, OIB: 81546119659.
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Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju Priloga – „Opis projekta/operacije“ koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/89
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

41.
Na temelju članka 35. 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 i 137/15), članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 9/09 i 5/13), a u svezi članka 20. stavka 22. Pravilnika o
provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, br. 71/16) Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 27. sjednici održanoj dana 15. veljače 2017. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Garčin za projekt
„IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se Suglasnost za provedbu ulaganja na području općine Garčin unutar Mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. za projekt „IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE“.
Ulaganje iz prethodnog stavka planira se prijaviti na Natječaj u okviru Podmjere 7.4. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“.

Broj: 3
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Članak 2.

Podnositelj Zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je OPĆINA GARČIN iz Garčina, Ulica kralja
Tomislava 92, OIB: 71476380427.
Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju Priloga – „Opis projekta/operacije“ koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/90
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

42.
Na temelju članka 35. 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 i 137/15), članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 9/09 i 5/13), a u svezi članka 20. stavka 22. Pravilnika o
provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, br. 71/16) Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 27. sjednici održanoj dana 15. veljače 2017. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Garčin za projekt
„IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se Suglasnost za provedbu ulaganja na području općine Garčin unutar Mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. za projekt „IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA“.
Ulaganje iz prethodnog stavka planira se prijaviti na Natječaj u okviru Podmjere 7.4. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
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ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“.
Članak 2.

Podnositelj Zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je OPĆINA GARČIN iz Garčina, Ulica kralja
Tomislava 92, OIB: 71476380427.
Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju Priloga – „Opis projekta/operacije“ koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/91
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.

43.
Na temelju članka 35. 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 i 137/15), članka 32. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 9/09 i 5/13), a u svezi članka 20. stavka 22. Pravilnika o
provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, br. 71/16) Općinsko vijeće općine Garčin na
svojoj 27. sjednici održanoj dana 15. veljače 2017. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Garčin za projekt
„IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se Suglasnost za provedbu ulaganja na području općine Garčin unutar Mjere 07
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„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. za projekt „IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA“.
Ulaganje iz prethodnog stavka planira se prijaviti na Natječaj u okviru Podmjere 7.4. „Ulaganja u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno
vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“.
Članak 2.

Podnositelj Zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je OPĆINA GARČIN iz Garčina, Ulica kralja
Tomislava 92, OIB: 71476380427.
Članak 3.
Suglasnost se daje na temelju Priloga – „Opis projekta/operacije“ koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/92
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković, v.r.
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44.


Na temelju članka 32. Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Garčin na svojoj 27. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donosi
ZAKLJUČAK
o Izvješću o radu trgovačkog društva „GARČIN“ d. o. o. u 2016. godini
Članak 1.


Općinsko vijeće usvaja Izvješće o radu trgovačkog društva „GARČIN“ d. o. o. u 2016. godini.
Članak 2.



Tekst Izvješća se u propisanom obliku prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
Članak 3.


Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPČINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/17-01/93
URBROJ: 2178/06-01-17-01
Garčin, 15. veljače 2017.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Mato Jerković, v.r.
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45.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 - pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka
32. Statuta općine Garčin ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 9/09 i 5/13), Općinsko vijeće
općine Garčin na 27. sjednici održanoj dana 15. veljače 2017. donosi
ODLUKU
o odobrenju povećanja cijena komunalne usluge skupljanja
i odvoza komunalnog otpada
Članak 1.

Općinsko vijeće općine Garčin donijelo je Odluku o odobrenju povećanja cijena komunalne usluge
skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Garčin isporučitelju navedene komunalne usluge –
Trgovačkom društvu „Runolist“ d. o. o. iz Vrpolja i to:


za skupljanje i odvoz posuda za fizičke i pravne osobe (120 l) dosadašnja cijena od 40,00 kn mjesečno
povećava se za 10,625% što iznosi 44,25 kn, odnosno 50,00 kn mjesečno s uključenim PDV-om.
Navedena cijena se primjenjuje se od 1. siječnja 2017.
Članak 2


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko –
posavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/17-01/94
URBROJ: 2178/06-01-17-2
Garčin, 15. veljače 2017.
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mato Jerković, v.r.
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OPĆINA PODCRKAVLJE

1.
Temeljem članka 9., 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 86/08. i 61/11.), članka 47. Statuta općine Podcrkavlje (''Službeni
vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 4/13), a u skladu s Proračunom općine Podcrkavlje za 2017. godinu
(''Službeni vjesnik'' Brodsko- posavske županije br. 26-2/16), općinski načelnik općine Podcrkavlje, donosi
PLAN
prijma u službu općine Podcrkavlje za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu općine Podcrkavlje za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se
prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel općine Podcrkavlje u 2017. godini.
Članak 2.
Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme,
potreban broj službenika i namještenika za prijem u službu na neodređeno vrijeme, potreban broj vježbenika na
određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Podcrkavlje za 2017. godinu utvrđeni su u tablici u
Dodatku I. ovog Plana, koja čini njegov sastavni dio.
Članak 3.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“ i na internetskoj stranici općine Podcrkavlje.
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 080-01/17-01/2
URBROJ: 2178/13-02-17-1
Podcrkavlje, 20. siječnja 2017.
NAČELNIK općine
Tomislav Trtanj, v.r.

Naziv radnog mjesta

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

1.

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
3

Potreban broj
službenika na
neodređeno vrijeme

1

Stvarno stanje
popunjenosti na
neodređeno vrijeme

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PODCRKAVLJE
PROČELNIK JEDINSTVENOG
1
UPRAVNOG ODJELA
2.
ODSJEK ZA
ADMINISTRATIVNO
TEHNIČKE POSLOVE
Voditelj odsjeka za
1
administrativno tehničke poslove
Referent za uredsko poslovanje
1
Referent za računovodstvo i
1
financije
3.
ODSJEK ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO,
INFRASTRUKTURU, ZAŠTITU
OKOLIŠA I ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE
Komunalni redar
1
Komunalni radnik
1
Ukupno Jedinstveni upravni odjel
6

Redni
broj

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PODCRKAVLJE
za 2017. godinu

Dodatak I

0
0
0

0
0

0

0

Potreban broj
vježbenika na
određeno vrijeme
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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 31, Slavonski Brod
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