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ŽUPANIJA

- akti  župana:

38.

 Na temeleju članka 56. Statuta Brodsko-

posavske županije ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županiej" br. 15/13-pročišćeni tekst) i 

članka 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija za 

financiranje projekata i programa udruga koji su od 

interesa za Brodsko-posavsku županiju ("Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 4/15), 

župan Brodsko-posavske županije donio je

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje i 

pregled programa/projekata udruga proizašlih 

iz Domovinskog rata, zdravstveno-socijalno 

humanitarnih i ostalih udruga koji će se 

sufinancirati sredstvima Proračuna Brodsko-

posavske županije za 2017. godinu

I.

 U povjerenstvo za ocjenjivanje i pregled 

programa/ projekata udruga proizašl ih iz 

Domovinskog rata, zdravstveno-socijalno humani-

tarnih i ostalih udruga koji će se sufinancirati 

sredstvima Proračuna Brodsko-posavske županije 

za 2017. godinu imenuju se

1. dr.sc. Klara Šćuka

2. Dubravka Pitlović, prof.

3. Božana Grgić, dipl.oec.

4. Branka Došen, pravnica

5. Zlatko Bunjevac

II.

 Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije".

Klasa : 550-01/17-01/8

Urbroj: 2178/1-11-01-17-2

Slavonski Brod, 18. travnja 2017.

Župan

Danijel Marušić,dr.vet.med., v.r.
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39.

 Na temelju članka 30., 32. i 33. Zakona o 

udrugama (NN broj 74/14), čanka 20. Odluke o 

izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 

2016. godinu, od 21. prosinca 2015. godine, članka 

10. Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, 

subvencija i pomoći iz Proračuna Brodsko-

posavske županije, članka 6. Pravilnika o 

utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i 

programa udruga koji su od interesa za Brodsko-

posavsku županiju ("Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije" br. 4/2015.) i članka 56. Statuta 

Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije" broj 15/13 - 

pročišćeni tekst), na prijedlog Povjerenstva za 

ocjenu i pregled programa/projekata udruga 

proizašlih iz Domovinskog rata, zdravstveno-

socijalno humanitarnih i ostalih udruga koje će se 

sufinancirati sredstvima Proračuna Brodsko-

posavske županije za 2017. godinu, župan 

Brodsko-posavske županije 28. travnja 2017. 

godine donio je

ODLUKU

o odabiru sufinanciranja programa/projekata 

udruga proizašlih iz Domovinskog rata, 

zdravstveno-socijalno-humanitarnih i ostalih 

udruga koji će se sufinancirati sredstvima 

Proračuna Brodsko-posavske županije 

za 2017. godinu

I.

 Ovom Odlukom utvrđuje se raspored i 

visina sredstava za sufinanciranje i provođenje 

programa/pro jeka ta udruga pro izaš l ih iz 

Domovinskog rata, zdravstveno-socijalno-

humanitarnih i  ostal ih udruga koj i  će se 

sufinancirati iz Proračuna Brodsko-poavske 

županije za 2017. godinu, Razdjel 7. - Upravni odjel 

ta zdravstvo i socijalnu skrb, pozicija R 1443 tekuće 

donacije za zdravstveno-socijalne, humanitarne i 

ostale udruge u iznosu od 72.000,00 kuna, pozicija 

R 1446 tekuće donacije udrugama proizašlim iz 

Domovinskog rata u iznosu od 200.000,00 kuna i 

pozicija R 1448 tekuće donacije Udrugama 

umirovljenika za poboljšanje umirovljeničkog 

s tandarda i  jednokratne novčane pomoći 

umirovljenicima u iznosu od 180.000,00 kuna.

II.

 Novčana sredstva za projekte/programe iz 

točke II. ove Odluke raspoređuju se pojedinačno po 

korisnicima, za namjenu sufinanciranja odabranih 

programa/projekata, u iznosima kako slijedi:

I. Udruge proizašle iz Domovinskog rata

1. Braniteljska udruga prijatelja rijeke Save 

Nova Gradiška  2.000,00

2. Zajednica udruga HVIDRA-a Brodsko-

posavske županije 20.000,00

3. Udruga udovica hrvatskih branitelja 

Domovinskog rata RH Nova Gradiška

    2.000,00

4. Udruga dragovoljaca i veterana 

Domovinskog rata RH Podružnica BPŽ

    15.000,00

5. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog 

rata policije BPŽ 2.000,00

6. Udruga hrvatskih Domovinskog rata 121. 

brigade - pukovnije Nova Gradiška

    2.000,00

7. Hrvatski domobran - udruga ratnih 

veterana Hrvatske Slavonski Brod

    2.000,00

8. Hrvatski časnički zbor Brodsko-posavske 

županije  45.000,00

9. Koordinacija udruga proisteklih iz 

Domovinskog rata BPŽ Slavonski Brod

    15.000,00
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10. Udurga hrvatskih civilnih stradalnika 

Domovinskog rata BPŽ       20.000,00

11. Udruga veterana 3. gardijske brigade - 

Kune - ogranak Slavonski Brod  2.000,00

13. Jednokratne pomoći hrvatskim 

braniteljima  50.000,00

14. PRIČUVA  41.000,00

II. Zdravstveno-socijalno-humanitarne

 udruge

1. Udruga slijepih Brodsko-posavske 

županije  15.000,00

2. Udruga osoba s invaliditetom "Loco-

moto" Slavonski Brod 5.000,00

3. Hrvatska liga protiv raka - županijska liga 

protiv raka  2.000,00

4. Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-

posavske županije 10.000,00

5. Zajednica klubova liječenih alkoholičara

    5.000,00

6. Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

    5.000,00

7. Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-

posavske županije - Nova Gradiška

    5.000,00

8. PRIČUVA  25.000,00

III. Umirovljeničke udruge

1. Udruga hrvatskih umirovljenika općine 

Nova Kapela  12.000,00

2. Matica umirovljenika BPŽ Nova Gradiška

    15.000,00

3. Jednokratne pomoći udrugama i 

umirovljenicima zbog bolesti i teške 

materijalne situacije 100.000,00

4. PRIČUVA:  53.000,00

II.

 Neraspoređena sredstva - pričuva iz točke I. 

ove Odluke rasporedit će se tijekom godine za 

sufinanciranje programskih aktivnosti udruga koje 

nisu obuhvaćene u članku I. ove Odluke.

III.

 Odobrena sredstva za financijsku potporu 

projekata/programa navedenih u druga doznačavat 

će se na žiro račun udruge, prateći aktivnosti istih i 

ovisno o dinamici punjenja Proračuna Brodsko-

posavske županije.

IV.

 Obvezuju se korisnici odobrenih sredstava 

da po proteku godine podnesu izvješće o korištenju 

primljenih sredstava.

V.

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se 

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 

Brodsko-posavske županije.

VI.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije".

Klasa : 023-01/17-01/8

Urbroj: 2178/1-11-01-17-4

Slavonski Brod, 28. travnja 2017.

 Župan

dr.sc. Danijel Marušić, v.r.
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OPĆINA  BEBRINA

1.

 Na temelju  članka 30. Statuta općine Bebrina  (“Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije", broj 
3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 21. sjednici održanoj  31.03.  2017.godine, donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu 
općine  Bebrina  za 2016. Godinu

I.

Općina Bebrina je u 2016.godini izdvajala sredstva za navedene potrebe iz Proračuna općine Bebrina.

Predškolski odgoj 
Sredstva planirana u proračunu općine za 2016. godinu 

Predviđeno Ostvareno 

85.000,00 36.034,40 
Provedba programa predškolskog odgoja-Male škole 40.000,00 17.034,40 
Posebni programi – Vrtić  Zlatni cekin  15.000,00 14.000,00 
Sufinanciranje boravka djece u vrtićima  30.000,00 0 
Dotacija OSNOVNOJ ŠKOLI A.M. RELJKOVIĆ  5.000,00 
 

Srednjoškolstvo 
Sredstva planirana u proračunu općine za 2016. godini  

Predviđeno Ostvareno 

120.000,00 117.705,00 
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola-učeničke 
karte 

120.000,00 117.705,00 

 
Kultura i religija 

Sredstva planirana u proračunu općine za 2016. godinu 
Predviđeno Ostvareno 

130.000,00 128.500,00 

Kulturno-umjetnički amaterizam, glazbeni i folklorni 30.000,00 40.000,00 
Kulturne manifestacije od interesa za općinu 30.000,00 30.000,00 
Religijske aktivnosti vjerskih zajednica 10.000,00 1.000,00 
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih 
dobara/spomenika kulture/objekata crkve 

60.000,00 57.500,00 

Korištenje objekata u vlasništvu općine (društvenih 
domova i sportskih domova) 

0 0 
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Sport 
Sredstva planirana u proračunu općine za 2016. godinu 

Predviđeno  Ostvareno  

115.000,00 88.923,70 

Djelovanje sportskih udruga – klubovi, treninzi i natjecanja, 
stručni rad, administrativno osoblje, oprema i rekviziti, 
materijalni izdaci 

85.000,00 74.100,00 

Doznaka sportskim udrugama za plaćanje režijskih troškova 
– vode i električne energije u objektima svlačionica NK 
- plaćena el.energija NK  

30.000,00 4.500,00 
10.323,70 

 

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/17-02/3
Urbroj:2178/02-03-17-1
Bebrina, 31.03. 2017.godine� �

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.
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2.

 Na temelju  članka 30. Statuta općine Bebrina  (“Službeni vjesnik  Brodsko-posavske županije, broj 
3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 21. sjednici održanoj  31.03.  2017.godine, donijelo je

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa socijalnih  potreba općine Bebrina za 2016.godinu

I.

Općina Bebrina je u 2016.godini izdvajala sredstva za socijalne potrebe iz Proračuna općine Bebrina.

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/17-02/4
Urbroj:2178/02-03-17-1
Bebrina, 31.03. 2017.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Mijo Belegić, v.r.

Vrsta prava Predviđena 
sredstva 

Utrošena sredstva 
(u kn) 

1. Sufinanciranje boravka djece  u vrtiću  
«Zlatni Cekin» - 2 djece   

15.000,00 14.000,00 

2. Pomoć za podmirenje troškova 
stanovanja      

10.000,00 3.464,41 

3. Potpore Udruzi slijepih Brodsko -
posavske županije    

1.000,00 1.000,00 

4. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika 
srednjih škola          

120.000,00 117.705,00 

5. Naknada rodiljama za  novorođenčad  74.000,00 66.000,00 
6. Potpore za Crveni križ sukladno Zakonu 

o Hrvats kom Crvenom križu  I program 
njega u kući za Anu  Crnac 

20.000,00 21.683,78 

7. Potpora za O.Š. Milan Amruš Slavonski 
Brod , Udrugu gluhih    

2.000,00 1.000,00 

8. Sufinanciranje boravka djece u vrtićima 
- mala škola   

30.000,00 17.034,40 

9. Jednokratne pomoći 10.000,00 7.400,00 
10. Jednokratne pomoći studentima   63.000,00 
11. Paketići za djecu za Sv. Nikolu  12.555,80 
  

UKUPNO 
292.000,00 324.843,39 
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3.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-

pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 

38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta 

općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” broj 3/2013), Općinsko vijeće 

općine Bebrina na 21. sjednici održanoj 31. ožujka 

2017. godine, donosi 

ODLUKU  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture 

za 2016. godinu

I.

� Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području 
općine Bebrina za 2016. godinu, koju je podnio 
općinski načelnik.

II.

� Test Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture na području 
općine Bebrina za 2016. godinu  sastavni je dio ove 
Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/17-02/5
Urbroj:2178/02-03-17-2
Bebrina, 31. ožujka 2017. godine   

PREDSJEDNK
Mijo Belegić, v.r.

4.

 Na temelju članka 49. Statuta općine 
Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 3/2013), Općinsko vijeće općine 
Bebrina na 21. sjednici održanoj 31. ožujka  2017. 
godine, donosi

ODLUKU
  

o usvajanju  Izvješća 
načelnika općine Bebrina o radu

 u periodu od 1.07.2016. do 31.12.2016.godine

I.

� Usvaja se Izvješće načelnika općine Bebrina 
o radu u periodu od 1.07.2016.-31.12.2016.godine, 
koje  je podnio općinski načelnik.

II.

� Test Izvješća  sastavni je dio ove Odluke. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/17-01/
Urbroj:2178/02-03-17-2
Bebrina, 31. ožujka  2017. godine   

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, v.r.
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5.

 Na temelju Zakona o komunalnom 
gospodarstvu (NN broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 
i 110/04-Uredbe, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 
144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 
3/2013), Općinsko vijeće općine Bebrina na 21. 
sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom u 2016. godini

I.

 Usvaja se Izvješće o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom u 2016. godini, koje je podnio 
općinski načelnik.

II.

 Tekst Izvješća o provedbi Plana gospo-
darenja otpadom u 2016. godini sastavni je dio ove 
Odluke.

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Klasa: 363-01/17-01/7
Urbroj:2178/02-03-17-2
Bebrina, 31. ožujka  2017. godine   

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, v.r.

6.

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 
br. 86/12 i 143/13), te članka 32. Statuta općine 
Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" broj 03/13), Općinsko vijeće općine 
bebrina na sjednici održanoj dana 31. 3. 2017. godine 
donosi

IZVJEŠĆE

o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru 2016.

Članak 1.

 Pr ihod od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u 
Proračunu općine bebrina za 2016. godinu u iznosu 
od 100.000,00 kuna, a ostvaren u iznosu od 
55.591,00 kuna.

 Sredstva su utrošena za pokriće dijela 
troškova za izradu Strateškog razvojnog programa 
općine bebrina za razdoblje od 2015. do 2020. 
godine, te

- asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje 
makadamskih cesta u općini Bebrina.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/17-02/8
Urbroj:2178/02-03-17-1
Bebrina, 31. ožujka  2017. godine   

PREDSJEDNIK
Općinskog Vijeća
Mijo Belegić, v.r.
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7.

 Na   temel ju  č lanka  44 .  Zakona  o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. 39/13 i 48/15), 
Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake («N.N.» 
broj 45/09) i članka 32. Statuta općine Bebrina  
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj: 03/13), Općinsko vijeće općine Bebrina  na 21. 
sjednici  održanoj dana    31.03. 2017.godine, donosi

IZVJEŠĆE 

o korištenju sredstava ostvarenih  od promjene 
namjene poljoprivrednog zemljišta u 

građevinsko zemljište na području općine 
Bebrina za 2016. godinu 

I.

           Sredstva ostvarena od promjene namjene 
poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište 
na području općine Bebrina za 2016. godinu u iznosu 
od 848,52 kn utrošena su za sređivanje zemljišno-
knjižnog i katastarskog stanja poljoprivrednog 
zemljišta.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA 

KLASA: 320-02/17-02/9
URBROJ:2178/02-03-17-2
Bebrina ,  31.03. 2017.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
MIJO BELEGIĆ, v.r.

8.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  4 4 .  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu (N.N. 39/13 i 48/15), 
Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake («N.N.» 
broj 45/09) i članka 32. Statuta općine Bebrina 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj: 03/13), Općinsko vijeće općine Bebrina na 
21.sjednici održanoj dana 31.03. 2017.godine, 
donosi

IZVJEŠĆE 

o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, 
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 

pogodbom i davanja na korištenje bez javnog 
poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije na području 

općine Bebrina za 2016. godinu 

I.

  Sredstva ostvarena od zakupa, zakupa za 
ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na 
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije na području općine Bebrina za 2016. 
godinu u iznosu od

1. sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta 
…… 409.357,39 kuna,
2. sredstva od koncesije poljoprivrednog zemljišta 
…. 0 kuna, 
3. sredstva od prodaje poljoprivrednog zemljišta 
…… 116.536,34 kuna,

a utrošena su za financiranje uređenja ruralnog 
prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne 
infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne 
proizvodnje, geodetske poslove – uvođenje u posjed 
zakupaca poljoprivrednog zemljišta, premjer 
zemljišta, te poboljšanje komuni-kacijskih veza sela 
i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske 
mreže na području općine Bebrina.
Sredstva su utrošena i za sufinanciranje poticajnih 
mjera za unapređenje poljoprivrede (pregled 
traktorskih prskalica za poljoprivrednike). 
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA 

KLASA: 320-02/17-02/10
URBROJ:2178/02-03-17-2
Bebrina , 31.03. 2017.g.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
MIJO BELEGIĆ, v.r.

9.

 Na temelju članka 65. i 70. Zakona o 
proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 32. 
Statuta općine Bebrina ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" br. 3/2013), Općinsko vijeće 
općine Bebrina na svojoj 21. sjednici održanoj 31. 
ožujka 2017. godine donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja na 
dan 31. 12. 2016.

Članak 1.

 Višak prihoda poslovanja u iznosu od 
3.088.490,22 koristit će se djelomično za pokriće 
manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 
od 1.010.277,65 kn.

 Manjak prihoda od nefinancijskeimovine 
iznosi 1.010.277,65 kn.

 N a k o n  p o k r i ć a  m a n j k a  p r i h o d a  o d 
nefinancijske imovine u iznosu od 1.010.277,65 kn 
ostvarili smo višak prihoda poslovanja u iznosu od 
3.088.490,22 i kao takav bit će evidentiran u 
knjigovodstvenoj evidenciji.

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA 

KLASA: 400-01/17-01/19
URBROJ:2178/02-03-17-1
Bebrina , 31.03. 2017.g.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
MIJO BELEGIĆ, v.r.

10.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 
38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta 
općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 3/2013), općinski načelnik 
općine Bebrina, podnosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa održavanja  komunalne 
infrastrukture   na području općine Bebrina za 

2016. godinu

Članak 1.

 Programom  održavanja  komunalne 
infrastrukture  u  2016. godini  ostvareno je 
342.434,90 kuna od planiranih 490.000,00 kuna.
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1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina:

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  - košnja dječijih igrališta  - tri puta godišnje 

- čišćenje ispred svih društvenih domova – pet puta godišnje 
- košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća – tri 

puta godišnje 
- održavanje i uređenje parkova  

10.000,00  8.500,00 

 Ukupno:  10.000,00 8.500,00 

 

2. Održavanje javnih površina

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.   Održavanje zelenih površina, pješačkih staza, parkova, dječijih 

igrališta, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se 
ti  dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom 
zakonu 

10.000,00  
 
 
 

8.500,00 
 
 

 
 Ukupno:  10.000,00 10.000,00 

 

3. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  Održavanje  i  nasipanje tucanikom nerazvrstanih cesta   

      - Kaniža – Savska ulica, Maroičin sokak 
     - Dubočac-  cesta na nasipu, 
     - Zbjeg – drugi red kuća,  
     - Stupnički Kuti – kraj sela 
     - Šumeće – Musin sokak,  kuće kod igrališta 
 
     - čišćenje snijega u zimskom periodu  na nerazvrstanim 
cestama u  svim naseljima općine  
- održavanje poljskih puteva 

100.000,00 
 
 
 
 
 
 
5.000,00 
 
150.000,00 

13.138,75 
 
 
 
 
 
 

1.000,00 
 

115.576,98 
 Ukupno:  255.000,00 129.715,73 

 

4.   Održavanje groblja

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  održavanje mjesnih groblja 15.000,00  6.500,00 

 
 Ukupno:  15.000,00 6.500,00 

 

5.    Javna rasvjeta

Red.br. Opis aktivnosti  Planirano  Ostvareno  
1.  – troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki- i rasvjetna tijela  20.000,00  30.947,50 

- Postavljanje novih rasvjetnih mjesta    
2.  troškovi potrošnje električne energije za osvjetljavanje ulica 180.000,00 156.771,67 
 Ukupno:  200.000,00 187.719,17 
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Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Bebrina za 2016. 
godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BEBRINA

Klasa:363-01/17-01/11
Urbroj:2178/02-01-17-1
Bebrina, 15. ožujka 2017. godine

NAČELNIK 
Stjepan Jakić, v.r.

11.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta općine Bebrina 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/13), Općinsko vijeće općine Bebrina na 21. sjednici 
održanoj 31.03. 2017. godine, donosi

ODLUKU
  

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

I.

� Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Bebrina za 2016. godinu, koju je podnio općinski načelnik.

II.

� Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Bebrina za 2016. godinu  sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

Klasa: 363-01/17-02/6
Urbroj: 2178/02-03-17-2
Bebrina, 31. 03. 2017. godine   

PREDSJEDNIK
Mijo Belegić, v.r.
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12.

 Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“N.N.” broj 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04 i 110/04–Uredbe, 178//04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 47. Statuta općine Bebrina 
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” broj 3/2013), opoćinski načelnik općine Bebrina , podnosi 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
  na području općine Bebrina za 2016. godinu

Članak 1.

 Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016.godini ostvareno je -
1.209.208,00 kn.

NAZIV DJELATNOSTI/OPIS POSLOVA  PREDVIĐENI 
TROŠKOVI  U KN 

Utrošeno  

1. Nerazvrstane ceste 2.525.000,00 1.190.458,00 
Izgradnja nerazvrstanih cesta   

2.000.000,00 
 

713.905,96 
izgradnja parkirališta kod doma u Šumeću 150.000,00 233.970,54 
izgradnja parkirališta kod doma u Zbjegu 100.000,00 226.331,53 
izgradnja parkirališta kog groblja u Dubočcu  25.000,00 0 
nasipanje kamenom parkirališta na groblju Stupnički 
Kuti 

10.000,00 0 

izgradnja staze na groblju u Bebrini 20.000,00 0 
Staza kroz selo Stup.Kuti  200.000,00 0 
Staza od arteškog do škole u Banovcima 0 16.250,00 
autobusna ugibališta u Dubočcu i Kaniži 20.000,00 0 

2. Radovi  u gospodarskoj zoni/ Produžetak 
vodovodne mreže do gospodarske zone u 
Šumeću 

 
500.000,00 

0 

Radovi  u gospodarskoj zoni/ Produžetak vodovodne 
mreže do gospodarske zone u Šumeću 

 
500.000,00 

0 

3. Javne površine i objekti 30.000,00 0 
izrada dokumentacije za izgradnju staze kroz selo u 
Zbjegu 

30.000,00 18.750,00 

 
UKUPNO 1+2+3 

 
3.055.000,00  

 
1.209.208,00 

 

 Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Bebrina za 2016. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanju.  

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE BEBRINA

Klasa:363-01/17-01/7
Urbroj:2178/02-01-17-1
Bebrina, 15.03. 2017. godine

NAČELNIK
Stjepan Jakić, v.r.
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OPĆINA
BRODSKI  STUPNIK

1.

 Na temelju članak 110. Zakona o proračunu 
(“N.N.” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. 
Pravi ln ika  o  polugodišn jem i  godišn jem 
izvještavanju (NN 24/13) i članka 30. Statuta općine 
Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” broj 08/09 i 03/13) Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici 
održanoj 14 ožujka 2017. godine, donijelo je

�
� GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

 o izvršenju Proračuna općine Brodski Stupnik
za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

OPĆI DIO

Članak 1.

  Godišnjim obračunom Proračuna općine 
Brodski Stupnik za razdoblje 01.01.-31.12.2016. 
godinu ostvareno je 5.722.074,65 kuna prihoda i 
primitaka.
�  � � �
�

 Članak 2.

�  Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 
razdoblje 01.01.-31.12.2016.godine izvršeni su u 
ukupnom iznosu od 4.950.706,46 kuna. 

Članak 3.

�  Razlika između ostvarenih prihoda i 
primitaka i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna 
općine Brodski Stupnik za 2016. godinu iznosi 
771.368,19  kunu što predstavlja pozitivan 
financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad 
rashodima.
�  Preneseni manjak iz prethodnih godina 
iznosi 3.283,69 kuna (preneseni manajk 82.850,67 
kuna umanjen za korekcije bolovanja i prihoda od 
nefinancijske imovine u iznosu od 86.134,36 kuna) 
što zajedno s viškom prihoda tekuće godine čini 
ukupan višak prihoda u iznosu od 774.651,88 kuna.

Članak 4.

� Stanje žiro računu na dan 01.01.2016. 
godine bilo je 156.227,28 kuna a na dan 31.12.2016. 
godine iznosi 985.210,95 kuna.
� Stanje blagajne na dan 01.01.2016. godine 
bilo je 0,00, a stanje 31.12..2016. godine je 
0,00kuna.
� � � � � �

Članak 5.

� Na dan 31.12.2016. godine vrijednost udjela 
u glavnici trgovačkih društava iznosi 1.428.068,00 
kuna.
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Članak 6.

� Ukupna potraživanja na dan 31.prosinca 
2016. godine iznose 736.358,57 kuna. 

Članak 7.
� Stanje nepodmirenih obveza na dan 
31.prosinca 2016. godine iznose 265.607,63 kuna a 
odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu od 
173.700,54 kuna, obveze za plaće 54.516,96, ostale 
naknade i jamčevine 37.110,61 kuna i odgođeno 
priznavanje prihoda 279,52 kuna.
 
� � � � � �

Članak 8.

� Općina Brodski Stupnik u 2016. godini nije 
koristila proračunsku zalihu.

Članak 9.

� Općina Brodski Stupnik u 2016.godini nije 
davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima.

Članak 10.

� Izvješće o ostvarenim prihodima i izvršenim 
izdacima Proračuna općine Brodski Stupnik za 
razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine po vrstama 
prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka sa 
usporednim pregledom planirano i ostvareno u 
Općem dijelu vidljivo je iz priloženih podataka 
rekapitulacije. �

POSEBNI DIO
Članak 11.

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

Članak 12.

� Godišnji izvještaj s izvještajima o izvršenju 
Općeg i Posebnog dijela Proračuna općine Brodski 
Stupnik za 2016. godinu s usporednim pregledom 
planirano i ostvareno objavit će se u “Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije” i na internet 
stranicama općine www.brodski-stupnik.hr.

� OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 400-05/17-01/03
UBROJ:2178/03-02-17-3
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2017. godine 

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

2.

 Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o 
proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(«N.N.»broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 
30.Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije broj 08/09 i 
03/13 ), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 
svojoj  20. sjednici  održanoj 14. ožujka 
2017.godine, donosi 

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja
Proračuna općine Brodski Stupnik za 

2016.godinu

Članak 1.

� Višak prihoda poslovanja na dan 31. 12. 
2016. godine iznosi  1.694.874,28 kuna.
�
� Manjak prihoda od nefinancijske imovine na 
dan 31.12.2016.godine iznosi 920.222,40 kuna.
 Dio viška  prihoda poslovanja u iznosu 
920.222,40 kuna raspoređuje se za pokriće manjka 
prihoda od nefinancijske imovine. 
� Nakon preraspodjele u evidencijama 
knjigovodstva, višak prihoda poslovanja iznosit će     
774.651,88 kuna.
�
� Obraz ložen je :  Manjak  p r ihoda  od 
nefinancijske imovine rezultat je nedovoljno 
ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske 
imovine. 
�  
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Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja.

� OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:400-05/17-01/03
URBROJ:2178/03-02-17-5
Brodski Stupnik, 14.  ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

3.

 Na temelju članka 108. stavak 5. i članka 
110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), 
članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 
izvješćivanju (NN broj 24/13) i članka 30. Statuta 
općine Brodski Stupnik ("Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije" 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici 
održanoj 14. ožujka 2017. godine, donosi

IZVJEŠTAJ

o provedbi Godišnjeg plana razvojnih programa
općine Brodski Stupnik za 2016. godinu

I.

 Usvaja se Izvještaj o provedbi Godišnjeg 
plana razvojnih programa općine Brodski Stupnik za 
2016. godinu.

II.

 Tekst o provedbi Godišnjeg plana razvojnih 
programa općine Brodski Stupnik za 2016. godinu u 
prilogu je ovog Izvještaja i čini njegov sastavni dio.

III.

 Ovaj Izvještaj objavit će se u "Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:400-05/17-01/03
URBROJ:2178/03-02-17-4
Brodski Stupnik, 14.  ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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4.

GODIŠNJE IZVRŠENJE

Proračuna općine Brodski Stupnik za 2016. godinu

I.  OPĆI  DIO

Članak  1.

Članak 2.
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5.

 Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("N.N." broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04-Uredbe, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 
20. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine, donosi

IZVRŠENJE PROGRAMA

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brodski Stupnik 

za 2016. godinu

Članak1.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brodski Stupnik za 2016. 
godinu po aktivnostima:

1. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

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

Plan  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

49.500,00 49.220,00 99,43%

Ukupno: 49.500,00 49.220,00 99,43%

49.500,00 49.220,00

UKUPNO: 49.500,00 49.220,00

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

   - Izgradnja dječjeg igrališta 

Rok - 2016. godina

Izvori financiranja:
Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, Izvanproračunski fondovi, 

Javna poduzeća, PP područje)

2. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod nerazvrstanim cestama podrazumjevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su 
pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa. Mrežu nerazvrstanih cesta 
čine ulice, seoski putevi, poljski putevi te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet.  
Ulicom se smatra izgrađena cestovna površina  u naselju što nije razvrstana u javne ceste. Seoskim se putem smatra 
izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka s javnim cestama i koja nije razvrstan u 
javne ceste. Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je 
većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi. Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Općini 
Brodski Stupnik sa asfaltnim kolnikom u naseljima Brodski Stupnik i Stari Slatinik.  Izgradnja ugibališta i 
postavljanje nastrešnica, izrada projektne dokumentacije za parkiralište na groblju u Brodskom Stupniku.
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Plan  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

63.000,00 60.018,75 95,27%

20.000,00 18.250,00 91,25%

Ukupno: 83.000,00 78.268,75 94,30%

83.000,00 78.268,75 94,30%

83.000,00 78.268,75 94,30%

38.000,00 37.996,20 99,99%

Ukupno: 38.000,00 37.996,20 99,99%

38.000,00 37.996,20 99,99%

38.000,00 37.996,20 99,99%

5.000,00 0,00 0,00%

Ukupno: 5.000,00 0,00 0,00%

5.000,00 0,00 0,00%

5.000,00 0,00 0,00

Plan  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

287.300,00 287.260,25 99,99%

45.100,00 30.239,44 67,05%

Ukupno: 332.400,00 317.499,69 95,52%

332.400,00 317.499,69 95,52%

332.400,00 317.499,69 95,52%

Rok izgradnje - 2016. godina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

3. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM                                                

UKUPNO:

Sufinanciranje vodocrpilište, spojni cjevovod Stari Slatinik - Krajačići

UKUPNO:

5. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE 

Izgradnja oborinske kanalizacije, biciklističkih staza i pješačkih staza na glavnoj prometnici i ulici Ilije Martinovića sukladno projektnoj 

dokumentaciji i izrada ostale projektne dokumetacije. 

 Izvori financiranja:                                                                                                                                     

Sufinanciranje izgradnje vodoodvodnje - Brod 2

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, Izvanproračunski fondovi, 

Javna poduzeća, PP područje)

Rok izrade - 2016. godina

Izgradnja parkirališta ispred groblja u Brodskom Stupniku

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Izgradnja nerazvrstanih cesta

Izvori financiranja:
Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, Izvanproračunski fondovi, 

Javna poduzeća, PP područje)

Rok - 2016. godina

Izvori financiranja: Izgradnja cesta:

Izvori financiranja:                                                                                                                                                             
Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, Izvanproračunski fondovi, 

Javna poduzeća, PP područje)

UKUPNO:

Izvori financiranja:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

4. IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE, BICIKLISTIČKIH STAZA I IZRADNJA PROJEKTNE 

Izvor 1 - Opći prihodi i primci

Izrada projektne dokumentacije

Sufinanciranje izgradnje mreže objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda u općini Brodski Stupnik 

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Prijenos sredstava KP „Vodovod“ Sl. Brod za izgradnja odvodnje otpadnih voda

UKUPNO:

Rok izgradnje - 2016. godina
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31.000,00 30.600,00 98,71%

70.000,00 63.611,25 90,87%

Ukupno: 101.000,00 94.211,25 93,28%

101.000,00 94.211,25 93,28%

101.000,00 94.211,25 93,28%

0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

37.000,00 36.250,00 97,97%

Ukupno: 37.000,00 36.250,00 97,97%

37.000,00 36.250,00 100,00%

37.000,00 36.250,00 97,97%

645.900,00 613.445,89 100,00%

38.000,00 37.996,20 99,99%

607.900,00 575.449,69 94,66%

607.900,00 613.445,89 100,91%

Izgradnja javne rasvjete na području Općine Brodski Stupnik

6. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Izvori financiranja:
Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, Izvanproračunski fondovi, 

Javna poduzeća, PP područje)

Gospodarska zona "Rižino polje" II. - projekt

Rok izgradnje- 2016. godina

Izgradnja ceste u gospodarskoj zoni - Mrsunjska ulica

7. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POSLOVNE ZONE «RIŽINO POLJE» BRODSKI 

Gospodarska zona "Rižino polje" I - izgradnja JR, prometnica i parkirališta

Rok izgradnje - 2016. godina

Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni «Rižino polje» Brodski Stupnik 

UKUPNO:

Dodatno ulaganje na objektima javne rasvjete  

Izgradnja javne rasvjete 

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Izvori financiranja:
Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, Izvanproračunski fondovi, 

Javna poduzeća, PP područje)

UKUPNO:

Ukupno Programi građenja:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Izvori financiranja:

UKUPNO Izvori za program građenja:

Izvor 1 - Opći prihodi i primci

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski fondovi)

Članak 2.
Programom građenja objekata u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2016. godinu izdvojeno je 613.445,89 
kuna.

Članak 3.
Ovaj Programa će se objavit u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 400-06/17-01/03
URBROJ: 2178/03-02-17-6
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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6.

 Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03-
pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 30. Statuta 
općine Brodski  Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”  broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik na 20. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine, donijelo je 

IZVRŠENJE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brodski Stupnik u  2016. godini

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Brodski Stupnik za 2016. godinu po aktivnostima glasi:
1.  Odvodnja atmosferskih voda,
2.  Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina i 

nerazvrstanih cesta
3.  Održavanje groblja 
4.  Javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se: 
-  opseg i opis poslova održavanja  s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, 
-  iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2016. godini  održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa  u općini Brodski Stupnik 
obuhvaća:

1.  Odvodnju atmosferskih voda       

Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijeva se odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja 
atmosferskih voda te crpljenje,  odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama:
- pročišćavanje kanala uz nerazvrstane ceste na području cijele općine  po potrebi.

2.  Održavanje čistoće u dijelu koji  se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina 
i nerazvrstanih cesta

  Pod održavanje čistoće javnih površina razumijeva se čišćenje javnih površina:
-   čišćenje raslinja i košnja dječjih igrališta,
-   čišćenje  otvorenih odvodnih kanala,
-   čišćenje ispred svih društvenih domova, 
-   košnja trave na javnoj površini ispred napuštenih kuća.

 Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih površina,  pješačkih 
staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te 
dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom 
zakonu: 
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Plan  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

80.000,00 78.181,25 97,73%

14.000,00 13.081,71 93,44%

Ukupno I: 94.000,00 91.262,96 97,09%

94.000,00 91.262,96 97,09%
Ukupno: 94.000,00 91.262,96 97,09%

Plan  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

12.000,00 2.437,50 20,31%

2.000,00 0,00 0,00%

10.000,00 2.793,20 27,93%

12.000,00 625,00 5,21%

10.000,00 6.375,00 63,75%

55.000,00 45.068,75 81,94%

26.000,00 25.750,00 99,04%

Ukupno II.  127.000,00 83.049,45 65,39%

Ukupno I + II.: 221.000,00 174.312,41 78,87%

127.000,00 83.049,45 65,39%

94.000,00 91.262,96 97,09%

Ukupno: 221.000,00 174.312,41 78,87%

10.000,00 0,00 0,00%

5.000,00 0,00 0,00%

15.000,00 0,00 0,00%

Ukupno 3: 15.000,00 0,00 0,00%

15.000,00 0,00 0,00%

Ukupno: 15.000,00 0,00 0,00%

usluge tekućeg održavanja kanala u polju, brdu

Izvori financiranja:

materijal za tek. Održavanje nerazvrstanih cesta 

Za usluge održavanja javnih površina                                                

Materijal za tekuće održavanje javnih površina                                 

materijal za tekuće održavanje poljskih putova

mat. za tek. održavanje nerazv. cesta - zimsko održavanje, sol

Izvori financiranja:

 - tekuće održavanje mrtvačnica u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku

3.Održavanje groblja 

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, Izvanproračunski 

fondovi, Javna poduzeća, PP područje)

za usluge na objektima mrtvačnice   

usluge tekućeg održavanja kanala uz cestu

usluge tekućeg održavanja poljskih putova

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, Izvanproračunski 

fondovi,  Javna poduzeća, PP područje)

Izvor 4 - Prihod za posebne namjene

Izvori financiranja:

  - Održavanje groblja: materijal 

usluge na groblju                              

usluge odražavanje nerazvrstanih cesta kao i u zimskim uvjetima

Izvor 4 - Prihod za posebne namjene
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40.000,00 37.633,75 94,08%

210.000,00 205.645,19 97,93%

250.000,00 243.278,94 97,31%

Ukupno 4: 250.000,00 243.278,94 97,31%

250.000,00 243.278,94 97,31%

Ukupno: 250.000,00 243.278,94 97,31%

486.000,00 417.591,35 85,92%

392.000,00 326.328,39 83,25%

94.000,00 91.262,96 97,09%

486.000,00 417.591,35 85,92%

utrošak električne energije za javnu rasvjetu 

izmjena  i popravci rasvjetnih tijela za područje općine - po potrebi tijekom godine:

Ukupno - Programi komunalne infrastrukture:

Izvor 4 - Prihod za posebne namjene

4. Javna rasvjeta

usluge održavanja 

Izvori financiranja:

Izvor 4 - Prihod za posebne namjene

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski fondovi)

UKUPNO Izvori za program održavanje komunalne infrastrukture:

Članak 3.

Programom održavanja komunalne infrastrukture iz  članka 2. utrošeno je  417.591,35 kuna.

Članak 4.

Ovo Izvjeće objavit će se u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 400-06/17-01/03
URBROJ: 2178/03-02-17-7
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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7.

 Na temelju  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 14. ožujka 
2017. godine, donosi 

IZVRŠENJE PROGRAMA

izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik za 2016. godinu

Članak 1. 

Program izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik za 2016. godinu po aktivnostima:

1. AKTIVNOST: Troškovi održavanja objekata za redovno korištenje 

Ĩ ÕMŌ  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

25.000,00 25.660,39 102,64%

5.000,00 4.297,57 85,95%

5.000,00 4.384,79 87,70%

100,00 0,00 0,00%

33.500,00 26.281,19 78,45%

23.500,00 19.212,37 81,75%

40.000,00 11.393,75 28,48%

19.000,00 4.989,65 26,26%

9.500,00 9.037,29 95,13%

45.000,00 39.135,18 86,97%

Ukupno: 205.600,00 144.392,18 70,23%

132.600,00 104.748,77 79,00%

73.000,00 39.643,41 54,31%

Ukupno: 205.600,00 144.392,18 70,23%

300.510,00 300.507,71 100,00%

Ukupno: 300.510,00 300.507,71 100,00%

300.510,00 300.507,71 100,00%

Ukupno: 300.510,00 300.507,71 100,00%

Izvori financiranja:

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

Izvori financiranja:

2. AKTIVNOST: Dodatno ulaganje na građevinskim objektima 

1. Dom u Starom Slatiniku  

Izvor 5  - Pomoći  ( EU fondovi , Državni  proračun, Župani jski  proračun, Izvanproračunski  

fondovi , Javna poduzeća, PP područje)

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

4. Rashodi za plin

6. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje – domovi

10.Osiguranje objekata i opreme

7. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja domova u vlasništvu općine

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

Izvor 4 - Prihod za posebne namjene
Izvor 5  - Pomoći  ( EU fondovi , Državni  proračun, Župani jski  proračun, Izvanproračunski  

fondovi , Javna poduzeća, PP područje)

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

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

2. Rashodi za utrošenu električnu energiju po objektima NK „Svačić“ 
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6.000,00 5.999,92 100,00%

27.500,00 27.340,00 99,42%

Ukupno: 33.500,00 33.339,92 99,52%

33.500,00 33.339,92 99,52%

Ukupno: 33.500,00 33.339,92 99,52%

539.610,00 478.239,81 88,63%

132.600,00 104.748,77 79,00%

407.010,00 373.491,04 91,76%

539.610,00 478.239,81 88,63%

3. AKTIVNOST: Nabavka opreme za mjesne domove 

Izvor 5  - Pomoći  ( EU fondovi , Državni  proračun, Župani jski  proračun, Izvanproračunski  

fondovi , Javna poduzeća, PP područje)

2. Glazbeni instrumenti i oprema

Izvor 4 - Prihodi za posebne namjene

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski fondovi)

UKUPNO Izvori za program izgradnje i održavanje objekata:

Ukupno za program izgradnje i održavanje objekata:

1. Oprema za Društvene domove na području Općine 

Izvori financiranja: 

Izvori financiranja:

Članak 2.

 Programom održavanja objekata u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2016. godinu izdvojeno je  
478.239,81 kuna.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 400-06/17-01/03
URBROJ: 2178/03-02-17-8
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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8.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije'' 
broj 08/09 i  03/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 14.ožujka 2017. 
godine, donosi

IZVRŠENJE PROGRAMA

razvoja gospodarstva i ruralnog turizma općine Brodski Stupnik

za 2016. godinu

Članak1.

 Program razvoja gospodarstva i ruralnog turzima na području općine Brodski Stupnik za 2016. godinu 
po aktivnostima:

Ĩ ÕMŌ  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

0,00 0,00 0,00%

1.000,00 0,00 0,00%

5.000,00 3.500,00 70,00%

Ukupno: 6.000,00 3.500,00 58,33%

10.000,00 0,00 0,00%

10.000,00 0,00 0,00%

481.000,00 480.817,20 99,96%

Ukupno: 501.000,00 480.817,20 95,97%

50.000,00 50.000,00 100,00%

Ukupno: 50.000,00 50.000,00 100,00%

5.000,00 4.295,00 85,90%

20.000,00 20.000,00 100,00%

Ukupno: 25.000,00 24.295,00 97,18%

AKTIVNOST: Lokalna akcijska grupa ( LAG )

I. PROGRAM GOSPODARSTVA:

AKTIVNOST: Promidžba gospodarstva

1. Usluge promidžbe i informiranja

1. Subvencije poljoprivrednicima

1. Sufinanciranje LAG - a

2. Subvencije obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima  (Oslobađanje 

od plaćanja komunalnog doprinosa )

2. Troškovi reprezentacije

3. Troškovi sponzorstva

AKTIVNOST: Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

3. Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

AKTIVNOST: Poduzeće Locorum d.o.o.

1. Rashodi poslovanja

2. Izdaci za financijsku imovinu
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0,00 0,00 0,00%

Ukupno: 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

Ukupno: 0,00 0,00 0,00%

582.000,00 558.612,20 95,98%

55.000,00 54.295,00 98,72%

507.000,00 484.317,20 95,53%

0,00 0,00 0,00%

20.000,00 20.000,00 0,00%

582.000,00 558.612,20 95,98%

Plan  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 100,00%

Ukupno: 0,00 0,00 100,00%

0,00 0,00 0,00

81.250,00 81.250,00 100,00%

0,00 0,00 0,00%

Ukupno: 81.250,00 81.250,00 100,00%

81.250,00 81.250,00 162.500,00

0,00 0,00 0,00%

Ukupno: 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

81.250,00 81.250,00 100,00%

UKUPNO:

AKTIVNOST: Prostorno planiranje

1. Prostorni plan

AKTIVNOST: Sustav navodnjavanja

II. PROGRAM RAZVOJA OPĆINE I RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE

UKUPNO I - PROGRAM GOSPODARSTVA :

1. Sufinanciranje turističke zajednice

UKUPNO II - PROGRAM RAZVOJA OPĆINE I RURALNOG TURIZMA:

1. Izrada Strateškog plana razvoja općine

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski fondovi)

Izvori financiranja:

2. Izrada Strateškog plana razvoja turizma općine

2. Izgradnja vinskih cesta, bic. Staza, šetnica s odmorištima

Izvori financiranja: 

Izvor 1 - Opći prihodi i primci

1. Izgradnja lovačke kuće u Starom Slatiniku

AKTIVNOST: Izgradnja turističke infrastrukture, biciklističke staze, 

vidikovci, lovačke kuće

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski fondovi)

AKTIVNOST: Sufinanciranje Turističke zajednice općine Brodski Stupnik

Izvori financiranja: 

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski fondovi)

Izvor 4 - Prihodi za posebne namjene

Izvor 1 - Opći prihodi i primci

Izvor 7  - Prihodi od nefinancijske imovine

AKTIVNOST: Izrada Strategije razvoja i Strategije razvoja turizma općine

1. Vodoistražni radovi

Izvori financiranja:
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0,00 0,00 0,00%

81.250,00 81.250,00 0,00%

81.250,00 81.250,00 100,00%

663.250,00 639.862,20 96,47%

55.000,00 54.295,00 98,72%
507.000,00 484.317,20 95,53%

81.250,00 81.250,00 100,00%
0,00 20.000,00 0,00%

643.250,00 639.862,20 99,47%

UKUPNO izvori za razvoj Općine i ruralni turizam:

Izvor 1 - Opći prihodi i primci

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski fondovi)

Izvori financiranja:

Ukupno - programi gospodarstva i ruralnog razvoja 

turizma

Izvori financiranja:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski fondovi)

UKUPNO Izvori:

Izvor 7  - Prihodi od nefinancijske imovine

Izvor 4 - Prihodi za posebne namjene

 Programom razvoja gospodarstva i ruralnog  turizma u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2016. godinu 
izdvojeno je  639.862,20 kuna.

Članak 3.

 Ovaj Programa će se objavit u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 400-06/17-01/03
URBROJ: 2178/03-02-17-9
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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9.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. 
godine,  donijelo je 

IZVRŠENJE PROGRAMA

socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na području 
općine Brodski Stupnik za 2016. godinu

Članak 1. 

 Program socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša na općine Brodski Stupnik za 2016. godinu po 
aktivnostima:

Plan  

za 2016.
Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

40.000,00 34.000,00 85,00%

5.000,00 0,00 0,00%

30.000,00 28.300,00 94,33%

2.000,00 0,00 0,00%

Jednokratne novčane pomoći će se odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a 

visina će se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim okolnostima, te posebnim 

uvjetima i okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva.

Općinski načelnik odlučuje o realizaciji pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 20.000,00 

kuna

Najnužniji pogrebni troškovi će se financirati osobama koje troškove nije dužan 

financirati Centar za socijalnu skrb, ako umrla osoba nije prije smrti osigurala 

sredstva za podmirenje tih troškova (ušteđevina, osiguranje i dr.), te ako ne postoje 

osobe koje bi morale i mogle snositi pogrebne troškove, prema odluci Općinskog 

načelnika u iznosu do 2.000,00 kuna.

1. PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI 

a).  Pomoć obiteljima za novorođenčad  

b). Podmirenje troškova stanovanja 
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnika socijalne skrbi utvrđena je 

Zakonom o socijalnoj skrbi i Odlukom o pomoći za podmirenje troškova stanovanja 

korisnika socijalne skrbi. Istom Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prava na 

pomoć kao i oblici pomoći u iznosu do 5.000,00 kuna.

c).  Jednokratne novčane pomoći

Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s prebivalištem na području općine Brodski 

Stupnik i to 1.000,00 kuna po djetetu, a za svako 5. i slijedeće u iznosu od 5.000,00 što 

ukupno iznosi

1.1.AKTIVNOST: POMOĆI OBITELJIMA I SAMCIMA 

d). Podmirenje pogrebnih troškova
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Plan  

za 2016.
Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

6.000,00 7.206,81 120,11%

25.000,00 26.600,00 106,40%

10.000,00 5.106,00 51,06%

8.000,00 4.800,00 60,00%

Ukupno 1.1.: 126.000,00 106.012,81 84,14%

14.000,00 12.423,40 88,74%

1.000,00 1.000,00 100,00%

2.000,00 0,00 0,00%

1.000,00 0,00 0,00%

          Ukupno 1.2.: 18.000,00 13.423,40 74,57%

144.000,00 119.436,21 82,94%

119.000,00 92.836,21 78,01%

25.000,00 26.600,00 106,40%
UKUPNO: 144.000,00 119.436,21 82,94%

pomoć osobama s invaliditetom

e). Pomoć u plaćanju komunalne naknade

g). Pomoć u plaćanju školske kuhinje

c). Udruga slijepih

a). Crveni križ-redovna djelatnost

f). Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za uzdržavanje 

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, Izvanproračunski fondovi, 

Javna poduzeća, PP područje)

e). Ostale tekuće donacije 

SVEUKUPNO 1 - PROGRAM SOCIJALNE POMOĆI.:                                                                                

1.2. AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA  I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

d). Ostale udruge

Na temelju podataka dobivenih od Centra za socijalnu skrb o korisnicima prava na 

pomoć za uzdržavanje, izradit će se rješenja za ostvarivanje prava na ogrjev .

Sredstva za ogrjev osiguravaju se u proračunu Brodsko-posavske županije i prema 

broju izdanih rješenja doznačavaju se u proračun Općine Brodski Stupnik koja je 

krajnji isplatitelj u iznosu do 25.000,00 kuna.

Općina će sufinancirati troškove školske kuhinje za djecu čiji roditelji su slabijeg 

imovnog stanja, a  prema spisku škole koja upućuje zahtjev Općinskom poglavarstvu 

za doznaku sredstava ili putem zamolbi roditelja u iznosu do 10.000,00 kuna.

h.) Pomoć osobama s invaliditetom 

Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od obveze plaćanja komunalne naknade 

oslobođene su osobe koje ispunjavaju uvjete iz Odluke.

Od obveze plaćanja komunalne naknade mogu biti oslobođene i druge osobe čiji 

zahtjevi budu odobreni od strane Općinskog načelnika, sredstva se planiraju u iznosu 

do 5.000,00 kuna.

Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu za 2014. godinu u skladu s mogućnostima Općine, putem 

transfera doznačit  će sredstva za rad Udruga:

Izvori financiranja:
Izvor 1 - Opći prihodi i primci
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25.000,00 24.875,00 99,50%

1.500,00 1.250,00 83,33%      

UKUPN Ukupno: 26.500,00 26.125,00 98,58%

Plan  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

21.500,00 21.250,00 98,84%      

UKUPN Ukupno: 21.500,00 21.250,00 98,84%

21.500,00 21.250,00 98,84%

26.500,00 26.125,00 98,58%

UKUPNO: 48.000,00 47.375,00 98,70%

48.000,00 47.375,00 98,70%

192.000,00 166.811,21 86,88%

140.500,00 114.086,21 81,20%

51.500,00 52.725,00 102,38%

192.000,00 166.811,21 86,88%

AKTIVNOST: TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, Izvanproračunski fondovi, 

Javna poduzeća, PP područje)

AKTIVNOST: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Izrada plana gospodarenja otpadom

UKUPNO Izvori:

Ukupno Program Socijalne skrbi i zdravstvene zaštite

Izvor 1 - Opći prihodi i primci

Izvori financiranja:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski fondovi)

Deratizacija i dezinsekcija na području općine Brodski Stupnik  u pravilu se provodi 

dva puta godišnje, a sredstva za provedbu jednog tretmana osigurana se u Proračunu 

općine Brodski Stupnik u iznosu do 25.000,00 kuna.

Stručni nadzor nad provođenjem mjera DDD

Izvori financiranja:

SVEUKUPNO 1 - PROGRAM ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI.:                                                                                

2. PROGRAM: ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI

Članak 2.

 Programom socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i zaštite okoliša u Proračunu općine Brodski Stupnik za 
2016. godinu izdvojeno je  166.811,21 kuna.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
    OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 400-06/17-01/03
URBROJ: 2178/03-02-17-11
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2017. godine

 Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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10.

 Na temelju  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. 
godine, donosi

IZVRŠENJE PROGRAMA

vatrogastva,  civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski Stupnik 
za 2016. godinu

Članak 1. 

 Program vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Brodski Stupnik za 2016. godinu po 
aktivnostima:

Plan  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

100.000,00 100.000,00 100,00%

22.200,00 22.000,00 99,10%

Ukupno: 122.200,00 122.000,00 99,84%

100.000,00 100.000,00 100,00%

22.200,00 22.000,00 99,10%

Ukupno: 122.200,00 122.000,00 99,84%

1.000,00 0,00 0,00%

11.000,00 10.500,00 95,45%

15.000,00 14.974,25 99,83%

5.000,00 5.000,00 100,00%

Ukupno: 32.000,00 30.474,25 95,23%

32.000,00 30.474,25 95,23%

Ukupno: 32.000,00 30.474,25 95,23%

4.000,00 0,00 0,00%

Ukupno: 4.000,00 0,00 0,00%

4.000,00 0,00 0,00%

Ukupno: 4.000,00 0,00 0,00%

1. Tekuće donacije – Vatrogasnoj zajednici 

2. Kapitalne donacije – Vatrogasnoj zajednici 

1. AKTIVNOST: Vatrogastvo  

5. Tekuće donacije – Hrvatska gorska služba spašavanja

3.  AKTIVNOST: Protugradna obrana  

1. Sufinanciranje obrane o tuče -BPŽ

Izvori financiranja:

Izvor 1 - Opći prihodi i primci
Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, Izvanproračunski 

fondovi, Javna poduzeća, PP područje)

Izvori financiranja:

Izvor 1 - Opći prihodi i primci

Izvori financiranja:

1. Tečajevi

2. Praćenje plana zaštite i spašavanja i civilne zaštite

3. Ostali troškovi vezani za zaštitu i spašavanje

2.  AKTIVNOST: Civilna zaštite  

Izvor 1 - Opći prihodi i primci
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5.000,00 0,00 0,00%

Ukupno: 5.000,00 0,00 0,00%

5.000,00 0,00 0,00%

Ukupno: 5.000,00 0,00 0,00%

163.200,00 152.474,25 93,43%

141.000,00 130.474,25 92,53%

22.200,00 22.000,00 99,10%

163.200,00 152.474,25 93,43%UKUPNO Izvori za program vatrogastva i civilne zaštite:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski fondovi)

Izvor 1 - Opći prihodi i primci

4.  AKTIVNOST: Elementarne nepogode   

1. Elementarne nepogode 

UKUPNO - Program vatrogastva I. + II. +III+IV

Izvori financiranja:

Izvori financiranja:

         Članak 2.

 Programom vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2016. 
godinu izdvojeno je 152.474,25 kuna.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
 OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 400-06/17-01/03
URBROJ: 2178/03-02-17-12
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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11.

  Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakona o športu, Zakona o predškolskom 
odgoju i naobrazbi i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 08/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. 
godine, donijelo je 

IZVRŠENJE  PROGRAMA

javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području općine Brodski Stupnik za 2016. godinu

Članak 1. 

Program javnih potreba u području društvenih djelatnosti na području Općine Brodski Stupnik za 2016. godinu 
po aktivnostima:

1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG ODGOJA

1.1 AKTIVNOST: Predškolski odgoj i igraonica 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi («N.N.»10/97), Općina Brodski Stupnik provodi 
organizirani kraći program rada s djecom predškolske dobi – igraonica i «mala škola». Program igraonice «Rani 
razvoj» provodi se u sklopu djelovanja Narodne knjižnice i čitaonice Brodski Stupnik. Zbog nedostatnog 
prostora u sklopu knjižnice, program se za sada provodi u područnim školama u Brodskom Stupniku i Starom 
Slatiniku. Program se provodi dva puta tjedno u trajanju od 2,5 sata, uz angažiranje stručne osobe – odgajatelja, 
za vrijeme dok traje i nastava. Za provedbu ovog kraćeg programa postoji veliki interes roditelja, koji 
sufinanciranju njegovu provedbu u iznosu od 100,00 kuna. U Program bude uključeno 20-30-ero djece u svakoj 
grupi. Također se provodi i program «MALE ŠKOLE» u trajanju od najmanje 150 sati u organizaciji Dječjih 
vrtića.  

Plan  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

600,00 kn 594,83 99,14%

23.300,00 kn 23.223,53 99,67%

1.000,00 kn 394,88 39,49%

29.600,00 kn 19.036,01 64,31%

Ukupno: 54.500,00 43.249,25 79,36%

29.600,00 19.036,01 64,31%
24.900,00 24.213,24 97,24%

71.000,00 43.249,25 60,91%
Izvor 4 - Prihod za posebne namjene

Za provođenje Programa «male škole» -Dječji vrtić 

Za nabavku didaktičkog materijala za igraonicu

Izvor 1 - Opći prihodi i primci

Za provođenje  Programa igraonice  

Uređenje školskog prostora za potrebe igraonice

UKUPNO:

Izvori financiranja:
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3.000,00 1.218,75 40,63%

Ukupn

o: 
Ukupno: 3.000,00 1.218,75 40,63%

3.000,00 1.218,75 40,63%

3.000,00 1.218,75 40,63%

Plan  

za 2016.
Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

17.500,00 17.400,00 99,43%

14.000,00 13.735,00 98,11%

Ukupno: 31.500,00 31.135,00 98,84%

31.500,00 31.135,00 98,84%

17.500,00 31.135,00 177,91%

6.000,00 6.000,00 100,00%

Ukupno: 6.000,00 6.000,00 100,00%

6.000,00 6.000,00 100,00%

6.000,00 6.000,00 100,00%

21.250,00 21.250,00 100,00%

Ukupno: 21.250,00 21.250,00 100,00%

21.250,00 21.250,00
100,00%

21.250,00 21.250,00 100,00%

Izvori financiranja:

UKUPNO:

Izvori financiranja:

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, 

Izvanproračunski fondovi, Javna poduzeća, PP područje)

UKUPNO:

1.4. AKTIVNOST: Stipendiranje studenata 

Stipendije i školarine

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Ostale tekuće donacije - školski projekti

Izvori financiranja:

UKUPNO:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

1.2. AKTIVNOST: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

Idejni projekt za školu Brodski Stupnik

1.5. AKTIVNOST: Projektna dokumetnacija za škole u Brodskom Stupniku i Starom Slatiniku                                                                                                                                                                 

Troškovi sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca (učenici srednjih škola s 

područja Krajačića 

Izvori financiranja:

Ostale naknade - bilježnice, knjige, školski pribor

Izvor 1 - Opći prihodi i primci

UKUPNO:

1.3. AKTIVNOST: Sufinanciranje školskih projekata                                                                                                                                         

U okviru javnih potreba Općina planira sufinancirati projekte koje provode škole, a koji se sufinanciraju sredstvima drugih 

fondova
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21.200,00 21.175,00 99,88%

Ukupno: 21.200,00 21.175,00 99,88%

21.200,00 21.175,00 99,88%

21.200,00 21.175,00 99,88%

137.450,00 124.028,00 90,23%

91.300,00 78.564,76 86,05%

24.900,00 24.213,24 97,24%

21.250,00 21.250,00
100,00%

137.450,00 124.028,00 90,23%

UKUPNO 1 - PROGRAM PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG ODGOJA:

UKUPNO:

Mala škola plivanja za učenike Općine Brodski Stupnik 1. - 4. razred

1.6. AKTIVNOST: Škola plivanja za učenike                                                                                                                                                           

Izvori financiranja:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Izvori financiranja:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Izvor 4 - Prihodi za posebne namjene

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski 

fondovi)

UKUPNO Izvori za program predškolskog i školskog odgoja:

2. PROGRAM KULTURE  

 2.1. AKTIVNOST:  OBNOVA POVIJESNIH GRAĐEVINA 

Objekti «Stare općine i «Stare škole» pripadaju stilskom razdoblju arhitekture bidermayera (1820-1840). Radi se o 
objektima javne namjene. Osim svoje povijesne imaju i arhitektonsku vrijednost. Nužna je preventivna zaštita 
istih. Zgrada «Stare škole» namijenjena je za potrebe knjižnice i čitaonice te igraonice. Općina Brodski Stupnik je 
osnivač knjižnice koja djeluje u ne primjerenom općinskom prostoru od cca 35m2 i broji 7500 primjeraka knjiga, 
još uvijek neriješenog statusa. Napominjemo da bi konačnim uređenjem ovog objekta riješili pitanje prostora 
knjižnice te iste zaštitili. Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena potvrda glavnog projekta. Zgrada „Stare 
općine“ namijenjena je za potrebe rada udruga te turistički info punkt.  Za 2016.g. planira se izvođenje hitnih 
zaštitnih radova i konstruktivna sanacija ziđa zgrade, te  nastavak radova na sanaciji oba objekta. 

Plan  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

480.000,00 479.383,67 99,87%

50.000,00 46.750,00 93,50%

24.000,00 23.250,00 96,88%

16.500,00 16.275,00 98,64%

Ukupno: 570.500,00 565.658,67 99,15%

570.500,00 565.658,67 99,15%

570.500,00 565.658,67 99,15%

Škola Lovčić

Dodatno ulaganje u školski stan Lovčić

Za realizaciju obnove povijesnih građevina – „Stara općine“ 

Za realizaciju obnove povijesnih građevina – „Stara škola“   

UKUPNO:

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, 

Izvanproračunski fondovi, Javna poduzeća, PP područje)

Izvori financiranja 
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 2.2. AKTIVNOST: NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA BRODSKI STUPNIK

Narodna knjižnica i čitaonica Brodski Stupnik djeluje od 1988. godine. Smještena je u prostorima zgrade Mlade 
škole u neadekvatnom prostoru i u tijeku su aktivnosti na uređenju objekta «stare škole» koji je prenamijenjen za 
djelovanje knjižnice. Knjižnica raspolaže sa knjižnim fondom od preko 7000 knjiga. Nabavka knjižne i neknjižne 
građe u pravilu se financiralo iz Programa Ministarstva kulture, no zbog ne osamostaljenja knjižnice sukladno 
Zakonu, sredstva se neće moći dalje ostvarivati. Za nabavku knjiga dijelom će sudjelovati Brodsko-posavske 
županije i općina Brodski Stupnik. 

500,00 295,63 59,13%

10.400,00 10.358,71 99,60%

10.500,00 10.426,74 99,30%

18.000,00 18.000,00 100,00%

Ukupno 39.400,00 39.081,08 99,19%

20.900,00 20.785,45 99,45%

500,00 295,63 59,13%

18.000,00 18.000,00 100,00%

39.400,00 39.081,08 99,19%

609.900,00 604.739,75 99,15%

Plan  

za 2016.

Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

57.000,00 57.000,00 100,00%

UKUPNO: 57.000,00 57.000,00 100,00%

50.000,00 7.000,00 14,00%

Ukupno 57.000,00 57.000,00 100,00%

57.000,00 57.000,00 100,00%

Praćenje i poticanje programa rada udruga

UKUPNO 3 - PROGRAM POMOĆI UDRUGAMA:

UKUPNO 2 - PROGRAM KULTURE:

Izvor 4 - Prihod za posebne namjene

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Izvori financiranja: 

3. PROGRAM: POMOĆI UDRUGAMA U KULTURI, TEHIČKOJ KULTURI I  PROMICANJU 

                                                                 Ukupno:

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun, 

Izvanproračunski fondovi, Javna poduzeća, PP područje)

Izvori financiranja:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Za nabavku knjižnog fonda 

3.1. AKTIVNOST: UDRUGE U KULTURI, TEHIČKOJ KULTURI I PROMICANJU TURIZMA

Za nabavku knjižnog fonda  - Ministarstvo

 Za realizaciju aktivnosti Narodne knjižnice i 

čitaonice Brodski Stupnik

Za troškove uredskog materijala 

Troškovi angažiranja djelatnika u knjižnici (ugovor o djelu i st. Servis)
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7.600,00 6.800,00 89,47%

10.125,00 10.125,00 100,00%

3.375,00 3.375,00 100,00%

2.000,00 1.965,00 98,25%

4.500,00 4.500,00 100,00%

2.350,00 2.306,14 98,13%

11.500,00 11.462,50 99,67%

3.500,00 3.437,50 98,21%

3.700,00 3.675,00 99,32%

UKUPNO:                                                                                                        48.650,00 47.646,14 97,94%

48.650,00 47.646,14 97,94%

Ukupno 48.650,00 47.646,14 97,94%

48.650,00 47.646,14 97,94%

5.000,00 4.974,71 99,49%

5.000,00 4.633,62 92,67%

16.500,00 16.204,00 98,21%

15.000,00 15.000,00 100,00%

6.000,00 5.727,30 95,46%

75.000,00 75.000,00 100,00%

UKUPNO: 122.500,00 121.539,63 99,22%

75.000,00 0,00 0,00%
21.000,00 20.727,30 98,70%

26.500,00 25.812,33 97,41%

Ukupno: 122.500,00 46.539,63 37,99%

122.500,00 46.539,63 37,99%

Tekuće donacije sportskim društvima

4. PROGRAM : MANIFESTACIJE - OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH 

UKUPNO  4 - PROGRAM MANIFESTACIJA:

Memorijalni turnir «Neven i Mijo»

15000

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Usluge promidžbe i informiranja

Izvori financiranja:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Materijal za tekuće i investicijsko održavanja–Športski dom B. Stupnik

Materijal za tekuće i investicijsko održavanja–Športski dom S. Slatinik 

 Usluge za tekuće i invest. održa. na športskom objektu Br.Stupnik 

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Stopa Sv. Martina – Lovčić

5. PROGRAM: ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I POMOĆ ŠPORTSKIM UDRUGAMA  

Na području Općine Brodski Stupnik postoje dva športska objekt te djeluju slijedeće udruge koje se financiraju sredstvima 

Proračuna: 

„Slatiničko ljeto“ srpanj

Dan Svih svetih  

Tijekom godine na području Općine Brodski Stupnik održavaju se i obilježavaju slijedeće manifestacije:

Dan Općine  - 10. rujna 

«Stupnička berba grožđa»-drugi tjedan u  rujnu (subota ili nedjelja)

Izvori financiranja:                                                                       

UKUPNO 5 - PROGRAM ODRŽAVANJA ŠPORTSKIH OBJEKATA

Izvor 4 - Prihod za posebne namjene
Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Županijski proračun,

 Izvanproračunski fondovi, Javna poduzeća, PP područje)

Ostale nespomenute usluge

Grafičke i tiskarske usluge
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Plan  

za 2016.
Izvršenje 

31.12.2016.
Indeks

20.000,00 20.000,00 100,00%

10.000,00 10.000,00 100,00%

Ukupno: 30.000,00 30.000,00 100,00%

30.000,00 30.000,00 100,00%

30.000,00 30.000,00 100,00%

1.005.500,00 909.953,52 90,50%

315.850,00 183.996,35 58,25%

46.400,00 45.236,17 97,49%

636.250,00 630.721,00
99,13%

998.500,00 859.953,52 86,12%

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

UKUPNO 6 - PROGRAM POMOĆI VJERSKIM ZAJEDNICAMA:

Izvori financiranja:

Ukupno Program 1-6

UKUPNO Izvori za program javnih potreba:

Izvor 1 - Opći prihodi i primici

Župna zajednica Sv. Ivana Krstitelja – filijala Stari Slatinik – župa Sv. 

Josip 

Izvori financiranja:                                                                         

Župna zajednica «Sv. Ilije» Brodski Stupnik   

6. PROGRAM: POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA 

Na području općine Brodski Stupnik djeluju četiri župne zajednice:

Izvor 5  - Pomoći ( EU fondovi, Državni proračun, Izvanproračunski 

fondovi)

Izvor 4 - Prihodi za posebne namjene

Članak 2.

 Programom javnih potreba u Proračunu općine Brodski Stupnik za 2016. godinu izdvojeno je   
909.953,52,00 kuna.      

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
    OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 400-06/17-01/03
URBROJ: 2178/03-02-17-10
Brodski Stupnik, 14.ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.
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12.

  Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 20. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK 

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

Republike Hrvatske i koncesije na području općine Brodski Stupnik za 2016. godinu 

I.

  Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije na području općine Brodski Stupnik za 2016. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

 Tekst Izvješća za 2016. godinu sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/17-01/17
URBROJ:2178/03-02-17-3
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2017. godine
 

PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r. 
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13.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 20. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2016. godini 

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu, koje je podnio općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada u prostoru u 2016. godini sastavni je dio ovog Zaključka. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/17-01/27
URBROJ:2178/03-02-17-3
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2017. godine 

PREDSJEDNIK

Nikola Medved, v.r.
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14.

     Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” 
broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 20. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine, donosi 

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa za 
 općinu Brodski Stupnik za 2016. godinu

I.

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Programa šumskog doprinosa općine Brodski Stupnik za 2016. godinu, 
koje je podnio općinski načelnik.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa šumskog doprinosa za općinu Brodski Stupnik za 2016. godinu, 
sastavni je dio ove Odluke. 

III.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:402-01/17-01/26
URBROJ:2178/03-02-17-3
Brodski Stupnik, 14. ožujak  2017. godine   

PREDSJEDNIK
Nikola Medved, v.r. 
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15.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br 33/01, 60/01, 
129/05, 109/0, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 08/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. 
sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine, donosi 

ODLUKU 

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

na dan   31. 12. 2016. godine

I. 

� � Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik usvaja Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, 
sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja općine Brodski Stupnik na dan   31. 12. 2016. godine  

II.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 400-05/16-01/04
URBROJ:2178/03-02-17-7
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA  

Nikola Medved, v.r.
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16.

 Temeljem članka 20. st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13) i  čl. 
30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 08/09 i 3/13), 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017.godine, donosi  

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
 na području općine Brodski Stupnik za 2016. god.

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području općine Brodski Stupnik za 2016. 
godinu  koji je ovom tijelu podnio općinski načelnik.

 

Članak 2.

Izvještaj iz članka 1. ove Odluke je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 351-01/17-01/02
URBROJ:2178/03-02-17-7
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017.g. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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17.

 Na temelju članaka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (''Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na svojoj 20. sjednici održanoj 
dana 14. ožujka 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

o obavljanju komunalnih djelatnosti na području 
općine Brodski Stupnik

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

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

Članak 2.

(1) Na području općine Brodski Stupnik obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:
1. opskrba pitkom vodom
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
3. prijevoz putnika u javnom prometu,
4. održavanje čistoće 
5. odlaganje komunalnog otpada,
6. održavanje javnih površina,
7. održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova,
8. Tržnice na malo,
9. održavanje groblja 
10.  obavljanje dimnjačarskih poslova,
11.  javna rasvjeta.

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

Članak 3.

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

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

2. veterinarsko-higijeničarski poslovi: pod kojom razumijeva se hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora 
te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina.
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3. prigodno ukrašavanje naselja: pod kojom razumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje naselja za 
državne, božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije.

4. sanacija divljih odlagališta: pod kojom razumijeva se prikupljanje komunalnog otpada sa divljih odlagališta te 
njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i zatvaranje divljeg odlagališta.

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

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

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

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

9. obnova horizontalne i vertikalne signalizacije: pod održavanjem i obnovom horizontalne i vertikalne 
signalizacije razumijeva se obnova oznaka na nerazvrstanim cestama i ostalim javnoprometnim površinama pod 
upravom općine Brodski Stupnik.

10. održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK): pod održavanjem DTK razumijeva se 
održavanje polietilenskih cijevi (PHD) cijevi, nadzor nad izvođenjem radova polaganja telekomunikacijskih 
instalacija, izdavanje suglasnosti i uvjeta za izvođenje radova, izrada planova razvoja, priprema podataka za 
zaključenje ugovora o zakupu kapaciteta cijevi u vlasništvu općine Brodski Stupnik te izrade planova razvoja i 
geodetskih snimaka izgrađene infrastrukture.

Članak 4.

(1) Komunalne djelatnosti na području općine Brodski Stupnik mogu obavljati:
1. trgovačka društva u su/vlasništvu općine Brodski Stupnik,
2. pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,
3. pravne ili fizičke osobe na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja 
 komunalnih djelatnosti.

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

Članak 5.

(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti:
· održavanje javnih površina,
· održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova,
· iskop i održavanje kanalske mreže,
· zimska služba na nerazvrstanim cestama
· sanacija i zatvaranje odlagališta,
· tržnica na malo,
· održavanje groblja,
· obavljanje pogrebnih poslova
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· prigodno ukrašavanje naselja,
· sanacija divljih odlagališta,
· održavanje čistoće, 
· održavanje odlagališta građevinskog otpada,
· upravljanje trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan,
· ugradnja i održavanje komunalne opreme,
· obnova horizontalne i vertikalne signalizacije,
· održavanje distribucijsko telekomunikacijske kanalizacije (DTK)
· dimnjačarski poslovi (ukoliko ima zaposlene osobe stručno osposobljene).

djelatnosti su koje će obavljati trgovačko društvo u su/vlasništvu općine Brodski Stupnik.

(2) Komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti trgovačkom društvu u su/vlasništvu općine Brodski Stupnik 
mogu se obavljati i putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova s pravnom ili fizičkom osobom Odluku o 
tome donosi Općinsko vijeće, a na prijedlog općinskog načelnika.

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

Članak 6.

(1) Pravne ili fizičke osobe, na temelju ugovora o koncesiji, mogu obavljati na području općine Brodski Stupnik 
slijedeće komunalne djelatnosti:
1. opskrba pitkom vodom;
2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda;
3. prijevoz putnika u javnom prometu;
4. obavljanje dimnjačarskih poslova;
5. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama;
6. skupljanje i odvoz komunalnog otpada;
7. odlaganje komunalnog otpada.
(2) Koncesije, za komunalne djelatnosti koje prema posebnom zakonu daju JLS, daju se na rok od 5 godina.

Članak 7.

(1) Prije početka postupka davanja koncesije, a za komunalne djelatnosti koje prema posebnom zakonu daju JLS, 
Općina Brodski Stupnik provodi pripremne radnje sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije.
(2) Prije početka postupka davanja koncesije, izvršno tijelo općine Brodski Stupnik (dalje: općinski načelnik) 
imenuje Stručno povjerenstvo za koncesiju.
(3) Stručno povjerenstvo za koncesiju sastoji se od predsjednika i 2 (dva) člana.

Članak 8.

(1) Na postupak davanja koncesije, prikupljanje ponuda, dokumentaciju za nadmetanje primjenjuju se odredbe 
zakona kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, koncesije i javna nabava.

Članak 9.

(1) Postupak davanja koncesije započinje danom slanja Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektronički 
oglasnik javne nabave Republike Hrvatske koju objavljuje općinski načelnik. 
(2) Obavijest o namjeri davanja koncesije, nakon njezine objave sukladno stavku 1. ovoga članka, može biti 
objavljena i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnim pločama općine Brodski Stupnik te na web 
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stranici općine Brodski Stupnik, u neizmijenjenom sadržaju i uz navođenje datuma objave u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Članak 10.

(1) Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude su:
1. ekonomski najpovoljnija ponuda:
· kvaliteta usluge (poslovni ugled ponuditelja, jamstva),
· sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno 

ostvarivanje koncesije
· drugi kriteriji propisani zakonom kojim se uređuju koncesije;
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.
(2) Općina Brodski Stupnik može u Obavijesti o namjeri davanja koncesije utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao 
kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, ovisno o specifičnostima obavljanja određene komunalne djelatnosti 
na području općine Brodski Stupnik.
(3) Općina Brodski Stupnik u obavijesti o namjeri davanja koncesije određuje koji će se kriteriji u smislu stavka 1. i 
2. ovoga članka primijeniti.

Članak 11.

(1) Postupak davanja koncesije provodi Stručno povjerenstvo za koncesiju.
(2) Povjerenstvo kod otvaranja ponuda sastavlja Zapisnik o otvaranju ponuda te Zapisnik o pregledu i ocjeni 
ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.
(3) Na temelju pregleda i ocjene pristiglih ponuda, Stručno povjerenstvo za koncesiju izrađuje Izvješće s 
prijedlogom odluke o davanju koncesije ili s prijedlogom odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
(4) Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: 
Općinsko vijeće) donosi Odluku o davanju koncesije ili donosi Odluku o poništenju postupka davanja koncesije.
(5) Općinsko vijeće poništit će postupak davanja koncesije u slučajevima i na način propisan zakonom kojim se 
uređuju koncesije.
(6) Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka koncesije postane 
izvršna.
(7) Sadržaj odluka propisan je zakonom kojim se uređuju koncesije.

Članak 12.

(1) Osim obveznog sadržaja prema zakonu kojim se uređuju koncesije, ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
· djelatnost za koju se koncesija daje,
· način, uvjete i rok trajanja koncesije,
· ovlaštenja davatelja koncesije,
· visinu naknade za koncesiju
· način plaćanja naknade za koncesiju,
· cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
· prava i obveze općine Brodski Stupnik, kao davatelja koncesije,
· prava i obveze koncesionara uključujući i pravo gradnje i korištenja objekata i uređenja komunalne 

infrastrukture te obvezu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
· obvezu održavanja objekata i uređenja objekata komunalne infrastrukture
· jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,
· način prestanka koncesije,
· ugovorne kazne.
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(2) Na postupak sklapanja ugovora, kao i njegov prestanak primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju 
koncesije i obvezni odnosi.

IV. NAČIN I UVJETI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA 
 TEMELJU PISANOG UGOVORA

Članak 13.

(1) Pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, mogu 
obavljati na području općine Brodski Stupnik slijedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje javne rasvjete,
2. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,
3. veterinarsko-higijeničarski poslovi.
(2) Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova (u daljnjem tekstu: ugovor) može se zaključiti najduže na vrijeme 
od 4 (četiri) godine.

Članak 14.

(1) Postupak odabira osobe, kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora, provodi 
se prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem, u skladu sa zakonom koji uređuje komunalno gospodarstvo te 
ovom Odlukom.
(2) Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi općinski načelnik.
(3) Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najmanje 2 
(dva) člana a imenuje ga općinski načelnik.

Članak 15.

(1) Na poslove, ugovore, način i vrijednost poslova određene komunalne djelatnosti odgovarajuće se primjenjuje 
Zakon o javnoj nabavi i odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima se uređuje komunalno gospodarstvo 
i obavljanje komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora.
(2) Opseg obavljanja poslova određene komunalne djelatnosti određuje se na temelju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture općine Brodski Stupnik.

Članak 16.

(1) Javni natječaj iz članka 14. ove Odluke mora sadržavati:
· djelatnost za koju se povjerava obavljanje komunalnih poslova,
· vrijeme za koje se povjerava obavljanje komunalnih poslova,
· vrstu i opseg poslova,
· način i rokovi plaćanja,
· jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
· način, mjesto i rok za podnošenje ponude,
· dokazi sposobnosti koji su potrebni kao prilozi ponudi a radi dokazivanja tražene pravne i poslovne, 

financijske i gospodarske te stručne i tehničke sposobnosti, te njihovi minimalni zahtjevi,
· kriterij za odabir najpovoljnije ponude,
· ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnim pločama i na web stranici općine Brodski 
Stupnik, a obavijest o natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.
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Članak 17.

(1) Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja među sposobnim ponuditeljima za obavljanje komunalne 
djelatnosti temeljem ugovora, jest najniža ponuđena cijena obavljanja određene komunalne djelatnosti ili 
ekonomski najpovoljnija ponuda, sukladno propisu kojim se uređuju koncesije.
(2) Odredbe ove Odluke o traženim dokazima sposobnosti, kriteriju za odabir, zapisniku o otvaranju ponuda te 
zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, primjenjuju se i na postupak prikupljanja ponuda.

Članak 18.

(1) Povjerenstvo kod otvaranja ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te zapisnik o pregledu i ocjeni 
ponuda čiji je sadržaj utvrđen propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.
(2) Na osnovu prijedloga općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću prijedlog odluke o povjeravanju 
komunalnih poslova ili poništenju javnog natječaja.
(3) Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti odnosno o 
poništenju javnog natječaja donosi Općinsko vijeće.

Članak 19.

(1) Na temelju odluke iz članka 18. stavka 3. ove Odluke, općinski načelnik sklapa ugovor o povjeravanju 
obavljanja komunalne djelatnosti kojeg sa odabranim ponuditeljem sklapa općinski načelnik u roku od 10 dana od 
dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Ugovori o koncesiji odnosno ugovori o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, zaključeni prije 
stupanja na snagu ove Odluke, vrijede do isteka roka na koji su ugovori zaključeni.
(2) U razdobljima od prestanka važenja postojećih ugovora do zaključivanja novih ugovora iz stavka 1. ovog 
članka vrijedi načelo slobodnog tržišta.

Članak 21.

(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti koje su povjerene trgovačkom društvu iz članka 5. stavka 1. ove Odluke a 
koje se financiraju isključivo iz Proračuna, mogu se povjeriti drugim fizičkim ili pravnim osobama na temelju 
članaka 14. ove Odluke, u slučaju da ih trgovačko društvo, nije u mogućnosti obavljati.

Članak 22.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na 
temelju pisanog ugovora u općini Brodski Stupnik i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na 
temelju koncesija na području općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», broj 5/10 i 
26/13). 

Članak 23.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije''.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 363-01/17-01/07
URBROJ: 2178/03-02-17-1
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.

18.

 Na temelju članaka 3., 4. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN  br. 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 
129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 
147/14, 36/15), Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području općine Brodski Stupnik (KLASA: 363-
01/17-01/07, URBROJ: 2178/03-02-17-1) i  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 20. sjednici održanoj 
14. ožujka  2017. godine, donosi

ODLUKU

  

o povjeravanju komunalnih poslova T.D. “LOCORUM“ d.o.o. 

Brodski Stupnik 

Članak 1.

Ovom se Odlukom tvrtki Locorum d.o.o. Brodski Stupnik u 100%-om vlasništvu općine Brodski Stupnik 

povjerava obavljanje slijedećih poslova:

- održavanje javnih površina pod kojima se podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih 

staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih 

površina te dijelova javnih cesta koja prolaze kroz naselja kada se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste 

prema posebnom zakonu,
- održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, izgradnja cestovnih propusta i  mostova,
- iskop i održavanje kanalske mreže,
- zimska služba na nerazvrstanim cestama
- upravljanje i održavanje groblja i pogrebnih poslova,
- prigodno ukrašavanje općine pod kojom razumijeva se prigodno ukrašavanje i osvjetljavanje naselja za 

državne, božićno-novogodišnje praznike i druge manifestacije,
- čišćenje nogostupa i  javnih površina u zimskim uvjetima,
- ugradnja i održavanje komunalne opreme; klupa, košarica za otpatke, ogradica za zaštitu zelenih površina, 

zaštitnih zapreka, ograda, dječjih igrališta, autobusnih nadstrešnica, stalaka za bicikle, prometnih i raznih 
ostalih znakova, oznaka i slično,

- obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova (izrada i popravak urušenih dijelova potpornih 
zidova i kanala za odvodnju, iskopi i prokopi ulica za potrebe općine Brodski Stupnik i slično) i uklanjanje 
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protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe općine Brodski Stupnik,
- održavanje i rekonstrukcija društvenih domova i drugih objekata koje nisu u upotrebi,

- obavljanje usluga uklanjanja ruševnih objekata, za potrebe općine Brodski Stupnik, koje se temelje na 

Zakonu o građevinskoj inspekciji.
- sanacija i zatvaranje odlagališta pod kojom se razumijeva prikupljanje komunalnog otpada sa divljih 

odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i zatvaranje 
divljeg odlagališta

- tržnica na malo,
- oglašavanje i plakatiranje, pod kojom se razumijeva postavljanje oglasa i plakata koji nas o  nečemu 

obavještavaju, na oglasnim mjestima u vlasništvu općine Brodski Stupnik (oglasne ploče, oglasni stupovi) 
kao i njihovo održavanje,

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

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

- obnova horizontalne i vertikalne signalizacije, pod kojom se razumijeva obnova oznaka na nerazvrstanim 
cestama i ostalim javnoprometnim površinama pod upravom općine Brodski Stupnik

- dimnjačarski poslovi (ukoliko ima zaposlene osobe stručno osposobljene),
- i drugi poslove na području općine koji za koje se pokaže potreba za njihovim rješavanjem.

Članak 2.

Izvršitelj je obvezan:

- u obavljanju povjerenih komunalnih poslova iz članka 1. ove Odluke pridržavati se odredbi općih akata i 

posebnih odluka nadležnih općinskih tijela koji se odnose na  povjerene mu komunalne poslove,
- poslove iz članka 1. ove Odluke  obavljati stručno, savjesno i po pravilima struke,

- uredno ispostavljati fakture za obavljene poslove sukladno važećem Cjeniku poduzeća Locorum d.o.o. 

koji se odnosi na navedene komunalne poslove.

Članak 3.

Naručitelj se obvezuje:
- osigurati nesmetan pristup prostoru/ima odnosno površini na kojoj će se obavljati komunalni poslovi koji 

su predmet ove Odluke kao i nesmetan rad Izvršitelju odnosno njegovim radnicima,
-  izvršitelju uredno izvršavati obveze prema ispostavljenim fakturama za stvarno obavljene usluge koje se 

odnose na komunalne poslove  iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Izvršitelj snosi  odgovornost za kvalitetu izvršenog posla.
Izvršitelj je dužan uvažiti sve reklamacije na koje mu ukaže Naručitelj te otkloniti eventualne nedostatke.

Članak 5.

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, oglasnoj ploči i web 
stranici općine Brodski Stupnik.
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:363-01/17-01/05
URBROJ: 2178/03-02-17-2
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2017.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Nikola Medved, v.r.

19.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici  održanoj 14. ožujka 2017. 
godine, donosi

ODLUKU   

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. 
Brodski Stupnik na cjenik usluga održavanja  javnih i drugih površina na području općine Brodski 

Stupnik 

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje suglasnost trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik na cjenik usluga održavanja javnih i drugih površina na području općine Brodski Stupnik. 

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je cjenik o utvrđenim visinama usluga održavanja javnih i drugih površina na 
području općine Brodski Stupnik. 

Članak 3. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 
01.01.2017.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 402-01/17-01/31
URBROJ: 2178/03-01-17-1
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine

Predsjednik Vijeća 
Nikola Medved, v.r.
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20.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici  održanoj 14. ožujka 2017. 
godine, donosi  

ODLUKU   

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. 
Brodski Stupnik na cjenik grobnih usluga i grobnih naknada za područje 

općine Brodski Stupnik  

Članak 1.

Ovom se Odlukom daje suglasnost trgovačkom društvu LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik na cjenik o utvrđenoj visini grobnih usluga koje obavlja trgovačko društvo i grobnih 
naknada za korištenje grobnih mjesta za područje općine Brodski Stupnik.

Naknade iz stavka 1. ovog članka dužni su plaćati svi korisnici grobnih usluga, a sredstva koja se ostvare 
prihod su trgovačkog društva LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik.  

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je cjenik o utvrđenim visinama grobnih usluga i grobnih naknada za korištenje 
grobnih mjesta.

Članak 3. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 
01.01.2017.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 363-01/17-01/32
URBROJ: 2178/03-01-17-1
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine

Predsjednik Vijeća 
Nikola Medved, v.r.
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21.

 Na temelju čl.18. st.1. Zakona o grobljima („Narodne novine“ br. 19/98,50/12) i čl. 30. Statuta općine 
Brodski Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 8/09 i 3/13.) Općinsko vijeće općine 
Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 14. ožujka 2017.godine, donosi

ODLUKU

o grobljima na području općine Brodski Stupnik  

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju uvjeti i način izgradnje, korištenje i upravljanje grobljima koja su u vlasništvu općine 
Brodski Stupnik a posebice: 
- upravljanje grobljima, 
- mjerila i način dodjeljivanja ili ustupanja grobnih mjesta na korištenje, 
- vremenski razmaci ukopa i popunjavanja grobnih mjesta, 
- način ukopa nepoznatih osoba, 
- održavanje i uređivanje groblja te uklanjanje otpada, 
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog 
mjesta,
- način i uvjeti korištenja groblja, 
- pravila ponašanja na groblju. 

Članak 2.

Groblja na području općine Brodski Stupnik su: 
- mjesno groblje u Brodskom Stupniku, 
- mjesno groblje u Krajačićima
- mjesno groblje u Lovčiću ,
- mjesno groblje u Starom Slatiniku  

Članak 3.

Grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba. 
Korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je grobno mjesto, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom, dodijeljeno na 
korištenje, odnosno ustupljeno, a nakon smrti tih osoba, njihovi nasljednici. 

Članak 4.

Groblje je komunalni objekt u vlasništvu općine Brodski Stupnik kojega čini ograničeni prostor zemljišta na kojem 
se nalaze grobna mjesta, prateće građevina i komunalna infrastruktura. 
Pratećim objektima smatraju se mrtvačnica, krematorij, dvorana za izlaganje na odru, prostorija za ispraćaj umrlih 
i sl. 
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Članak 5.

Groblja na području općine Brodski Stupnik uređuju se i održavaju na temelju programa uređenja groblja koji se 
odnosi na vremensko razdoblje od 30 godina, a u skladu s dokumentacijom prostornog uređenja, sanitarnim 
propisima, ovom Odlukom, te zakonskim i drugim propisima. 

II. NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM 

Članak 6.

Poslove upravljanja grobljima na području općine Brodski Stupnik obavlja komunalno poduzeće u vlasništvu 
općine LOCORUM d.o.o. Brodski Stupnik   sukladno članku 10. Zakona o grobljima (u daljnjem tekstu: Uprava 
groblja), a sve u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim 
uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima. 
Osim navedenih poslova, pod upravljanje groblja, podrazumijeva se i: 
- poslovi naplaćivanja godišnje naknade za korištenje groblja 
- poslovi vođenja grobnih očevidnika i registra umrlih osoba, kao i drugih propisanih evidencija sukladno 
Zakonu,
- nadziranje korištenja objekata na grobljima, 
- obavljanje ukopa, 
- izrada, vođenje katastra groblja i vođenje evidencije o korisnicima grobnih mjesta 
- predlaganje i planiranje razvoja i uređenja groblja na području općine Brodski Stupnik
- i drugi poslovi propisani Zakonom i ovom Odlukom 

Članak 7.

Poslove naplaćivanja naknade za dodijeljeno grobno mjesto, izdavanje potrebnih uvjerenja o korištenju grobnih 
mjesta te propisivanje uvjeta i izdavanje dozvole korisnicima za zahvate na izgradnji i rekonstrukciji nadgrobnih 
spomenika ili grobnica obavlja Uprava groblja. 

Članak 8.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik i registar umrlih osoba u skladu sa odredbama Pravilnika o 
vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba. 

Članak 9.

Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara i na način kojim se iskazuje poštovanje 
prema umrlim osobama koje u groblju počivaju. Uprava groblja mora osigurati održavanje i uređenje groblja kao 
komunalnog objekta u stanju funkcionalne sposobnosti i na način da se ne narušava pijetet prema umrlim osobama. 
O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni su brinuti se korisnici. Uprava groblja dužna je jednom 
godišnje Općinskom vijeću općine Brodski Stupnik podnijeti Izvješće o svom radu u prethodnoj godini i 
financijskom poslovanju.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE 

Članak 10.

Za ukop umrlih osoba na grobljima su predviđena grobna mjesta (zemljište) koja se uređuju kao grobovi ili 
grobnice i grobovi i grobnice za polaganje urni. Na grobljima se mora osigurati prostor za zajedničku grobnicu koja 
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će služiti za smještaj posmrtnih ostataka iz napuštenih grobnih mjesta. 

Članak 11.

Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski za ukop dvaju ili više pokojnika ili pojedinačni grob, obiteljski grob i 
grobnica za pokop više pokojnika. 
Unutar jednog grobnog mjesta koje se uređuje kao grob smije se ukopati samo jedan pokojnik, iznimno je 
dozvoljeno unutar jednog grobnog mjesta ukapati majku s djecom do 5 godina starosti. Izuzetno se u jedan grob 
može ukopati još jedan pokojnik uz suglasnost korisnika grobnog mjesta ili njegovog nasljednika ukoliko je grob 
kod prvog (prethodnog) ukopa produbljen. 

Članak 12.

Neto dimenzija grobnog mjesta predstavlja veličinu same ukopne jame koja iznosi 80 x 200 cm, a dno groba mora 
biti najmanje 50 cm iznad najviše točke podzemne vode. 
Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi najmanje 120-150cm x 250-300 cm.
Dubina ukopnog mjesta je u zemljanim grobovima najmanje 180 cm.
Kod zemljanih grobova prilikom ukopa treba osigurati najmanje 0,80 metara zemlje iznad lijesa. 
Razmak između grobnih mjesta (staze) mora iznositi najmanje 25 cm. 
Prostor obiteljskog groba povećava se u širinu za dodatnih 80 cm za svaku daljnju umrlu osobu. 

Članak 13.

Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u jednom stupcu iznosi najmanje 90 x 230 cm, u dva stupca najmanje 150 
x 230 cm, a u tri stupca najmanje 220 x 230 cm.
Bruto dimenzija grobnice povećava se za 15-30 cm na sve četiri strane od vanjskog  ruba zida. 
Grobnice moraju biti izgrađene od vodonepropusnog betona. 
Neto dimenzija za jednu urnu iznosi 50 x 50 cm, a za četiri urne 1m.

Članak 14.

Grobna mjesta se dodjeljuju prema raspoloživim mjestima prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta 
kojeg donosi Uprava groblja uz suglasnost općinskog načelnika općine Brodski Stupnik za svako groblje posebno 
redoslijedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta označenih u Položajnom planu groblja, na način da se 
u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje korisnika. 
Uprava groblja može dodjeljivati na korištenje nova grobna mjesta tj. mjesta na kojima nisu obavljani ukopi, 
grobna mjesta za koje je utvrdila da su ih korisnici napustili i grobna mjesta koja su korisnici vratili odnosno 
ustupili općini Brodski Stupnik kao vlasniku groblja. 

Članak 15.

Grobno mjesto dodjeljuje se na zahtjev osobe koja prijavljuje ukop, kao i osobe zainteresirane za budući ukop 
(osiguranje grobnog mjesta za života). 
Osoba koja prijavljuje ukop, dužna je u prijavi naznačiti tko će biti budući korisnik grobnog mjesta. 

Članak 16.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi Rješenje, kao 
upravni akt . 
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Rješenje o dodjeli grobnog mjesta mora sadržavati: 
- Podatke o korisniku grobnog mjesta (ime i prezime, očevo ime, datum rođenja, oib, prebivalište i adresu 
stanovanja),  
- Podatke o grobnom mjestu (grobno polje i broj grobnog mjesta),
- Iznos i obvezu plaćanja naknade za dodijeljeno grobno mjesto,
- Uvjete gubitka grobnog mjesta, odnosno prava korištenja grobnog mjesta (uvjete gubitka ukoliko ne plaća 
godišnju naknadu za grobno mjesto), 
- Po potrebni druge podatke 
Pravo korištenja grobnog mjesta i ostali podaci iz rješenja unose se u grobne evidencije, a rješenje o dodjeli 
grobnog mjesta čuva se u arhivi Uprave groblja. Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka korisnik i zainteresirana 
osoba kojem je izdano rješenje može izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom odjelu općine Brodski Stupnik. 

Članak 17.

Pravo ukopa na grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje (u nastavku teksta: korisnik groba) i 
članovi njegove obitelji ukoliko korisnik grobnog mjesta da suglasnost. 
Članovi obitelji korisnika groba, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnik korisnika, izvanbračni supružnik, 
potomci i posvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji korisnika groba. 
Korisnik groba može pisanom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim osobama na način propisan Zakonom. 
Pravo korištenja grobnog mjesta između korisnika grobnog mjesta i treće osobe ustupa se Ugovorom 
(kupoprodajnim ugovorom ili darovnim ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika). 
Ovjereni Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni 
očevidnik. 
Da bi se mogao izvršiti prijenos prava korištenja grobnog mjesta trećoj osobi, za predmetni grob treba podmiriti 
sve nepodmirene financijske obveze za predmetan grob (nepodmireni dug za dodjelu grobnog mjesta na korištenje 
i/ili nepodmireni dug nastao neplaćanjem obveze plaćanja održavanja groblja). 

Članak 18.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti 
na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od 
posljednjeg ukopa u grobnicu. 
Uprava groblja objavit će na oglasnoj ploči groblja poziv prijašnjem korisniku grobnog mjesta, koje se smatra 
napuštenim, da preuzme opremu i uređaje groba (nadgrobnu ploču, nadgrobni spomenik, znakove, ogradu groba i 
sl.) uz uvjet da prethodno uplati dužni iznos grobne naknade za zakonskim zateznim kamatama. Prijašnji korisnik 
može preuzeti opremu i uređaje groba uz uvjet iz stavka 2. ovog Članka u roku od 90 dana od dana objave. 
Ukoliko se prijašnji korisnik ni nakon 90 dana od objave na oglasnoj ploči ne pojavi, Uprava groblja može grobno 
mjesto urediti kao slobodno mjesto (ukloniti obilježja, ukloniti eventualne ostatke grobnog okvira i sl.) i pripremiti 
ga za eventualnu dodjelu novom korisniku. 

Članak 19.

Nakon smrti korisnika groba, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici temeljem pravomoćnog 
rješenja o nasljeđivanju, međusobnim očitovanjem između nasljednika, ugovorom o ustupanju zaključenim s 
korisnikom za vrijeme korisnikova života, te osobe koje su od ranije upisane kao korisnici u očevidnik grobnih 
mjesta. 
Nasljednik grobnog mjesta dužan je Upravi groblja dokazati da je grobno mjesto naslijedio. Na temelju 
pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, nasljednik je dužan kod Uprave groblja zatražiti prijenos prava korištenja 
grobnog mjesta u grobnim knjigama. Ukoliko pravo korištenja grobnog mjesta nije dodijeljeno rješenjem o 
nasljeđivanju nekom od nasljednika navedenih u tom rješenju, nasljednici navedeni u rješenju dužni su 
međusobnim očitovanjem ovjerenim kod javnog bilježnika riješiti pitanje korisnika grobnog mjesta. Korisnikom 
grobnog mjesta postaje se danom upisa u očevidnik grobnih mjesta. 
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Članak 20.

Uprava groblja dužna je uskratiti promjenu korisnika grobnog mjesta u grobnom očevidniku ukoliko dosadašnji 
korisnik nije podmirio svoju obvezu za zakup grobnog mjesta ili plaćanja godišnje grobne naknade.

IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA 

Članak 21.

Ukop u popunjeni grob može se obaviti po proteku najmanje 15 godina od zadnjeg ukopa. 
U napuštena grobna mjesta ukop se može obaviti nakon 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon 
proteka od 30 godina od dana ukopa u grobnicu. 

Članak 22.

Uprava groblja će prije dodjele napuštenog grobnog mjesta drugom korisniku premjestiti ostatke preminulog iz 
napuštenog grobnog mjesta u zajedničko grobno mjesto izrađeno za tu namjenu sukladno članku 10. ove Odluke. 

V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA 

Članak 23.

Nepoznate osobe ukapat će se na groblju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pri tome dostupne 
podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način. 
Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu groblja označenom Planom i rasporedom korištenja grobnih mjesta 
kojeg odredi Uprava groblja ili u zajedničku grobnicu. 
Ukop nepoznate osobe u smislu stavka 1. i 2. ovog članka obaviti će se nakon što nadležna državna tijela obave 
odgovarajuće radnje i izdaju odgovarajuća odobrenja prema mjesnim običajima, uz iskazivanje odgovarajućeg 
poštovanja prema umrlome. 

VI. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE GROBLJA TE UKLANJANJE OTPADA 

Članak 24.

Groblja održava Uprava groblja. 
Pod održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju, održavanje prostora i 
građevina za smještaj umrlih do ukopa i za ispraćaj umrlih te uzgoj i održavanje zelenila.
Pod otpadom u smislu stavka 2. ovog članka smatraju se svi materijali koji na bilo koji način dospiju na groblje, a 
po svojoj prirodi ne pripadaju groblju, te ostaci vijenaca, cvijeća i svijeća na grobovima koji zbog proteka vremena 
narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili ukloniti. 

Članak 25.

Redovno održavanje groblja Uprava groblja obavlja u skladu s godišnjim programom održavanja a naročito 
obuhvaća sljedeće: 
- Održavanje građevina-mrtvačnice, spremišta, ograde (poslovi čišćenja) 
- Obrezivanje stabala i tuja, kao i dosađivanje novim nasadima 
- Košnja travnatih površina - Košnja i uređivanje zakorovljenih površina 
- Održavanje putova, staza i prostora ispred mrtvačnice od snijega
- Skupljanje i odlaganje otpada do mjesta za predviđenih za to na groblju (kontejnera) 
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Redovito održavanje iz stavka 1. ovog članka financira se iz sredstava godišnje naknade za korištenje grobnih 
mjesta i iz Proračuna općine Brodski Stupnik sukladno potrebama iskazanim u godišnjem Programu održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Brodski Stupnik. 

Članak 26.

Uprava groblja dužna je radnje iz članka 25. Ove Odluke obavljati kontinuirano na način da groblje bude uredno, a 
prostori, građevine i oprema u funkcionalnom smislu ispravni, uredni i čisti. 

Članak 27.

O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova i grobnica) dužni su brinuti se korisnici o svom trošku. 
Uprava groblja dužna je nadzirati uređenje i održavanje grobnih mjesta od strane korisnika. 

Članak 28.

Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način te održavati red i čistoću 
na način da ne oštete susjedna grobna mjesta, a otpad odložiti na za to uređeno mjesto. 
Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću grobnog mjesta, Uprava groblja dužna je pismeno 
obavijestiti korisnika, a ukoliko korisnik ne postupi po opomeni, Uprava groblja izvršiti će čišćenje na trošak 
korisnika. 
 

Članak 29.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta pridržavajući se Plana uređenja 
groblja i rasporeda i korištenja grobnih mjesta te ove Odluke. 
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne vrijednosti, moraju po obliku i načinu izvedbe biti u 
skladu s okolinom i mjesnim običajima. 
Prije izgradnje nadgrobnog spomenika ili grobnica korisnik groba mora ishoditi odobrenje od Uprave groblja 
glede oblika i načina izvedbe istog. 

Članak 30.

O uklanjanju otpada s groblja brine Uprava groblja.
Uprava groblja dužna je na podesnim mjestima na groblju osigurati prostor za pravilno odlaganje smeća, otpadaka, 
ostataka vijenaca i slično, te odvoz i uklanjanje istog.

VII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH MJSTA I GODIŠNJE 
NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA 

Članak 31.

Za korištenje grobnih mjesta i pružanje grobnih usluga plaća se naknada. 
Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje, dužan je Upravi groblja uplatiti:
- naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje po donošenju rješenja o dodjeli, jednokratnom uplatom 
Korisnik kojemu je dodijeljeno grobno mjesto na korištenje dužan je platiti Upravi groblja: 
- godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta, jedanput godišnje za tekuću kalendarsku godinu, po 
ispostavljenoj uplatnici s rokom dospijeća. 
Obračun naknade, dostavu računa korisnicima, kontrolu i evidenciju naplate vrši Uprava groblja.
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Članak 32.

Visinu naknade za korištenje grobnih mjesta na neodređeno vrijeme i visinu godišnje grobne naknade utvrđuje 
Uprava groblja uz suglasnost Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik posebnom odlukom. 
Visina naknade za korištenje grobnih mjesta i godišnja grobna naknada utvrđuje se prema broju ukopnih mjesta, 
bez obzira na to da li je netko ukopan ili ne. 

Članak 33.

Uprava groblja donosi rješenje o plaćanju godišnje grobne naknade kao upravni akt s relevantnim podacima o 
korisniku, grobnom mjestu i visini naknade. 
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka korisnik i zainteresirana osoba kojem je izdano rješenje može izjaviti žalbu 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Brodski Stupnik. 
Naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme plaća se prilikom dodjele istog korisniku. 
Godišnja grobna naknada plaća se jednom godišnje i to do 31. prosinca tekuće godine. 

Članak 34.

Korisnik grobnog mjesta u koje je sahranjen poginuli hrvatski branitelj u Domovinskom ratu oslobođen je plaćanja 
naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta ali samo za 1 ukopno mjesto gdje je i sahranjen poginuli hrvatski 
branitelj i godišnje naknade za korištenje tog jednog grobnog mjesta. 

VIII. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA GROBLJA 
 

Članak 35.

Umrle osobe se u mrtvačnicu prenosi u zatvorenom lijesu. Lijes može biti drveni ili od drugog materijala, čvrst i 
nepropustan. 
Lijes u kojem se pokojnik pokapa u izgrađenu grobnicu mora biti dvostruk, unutarnji limeni i vanjski drveni. 
Prijevoz pokojnika u mrtvačnicu ili na groblje obavlja se specijalnim vozilom. Prijenos pokojnika, nakon obreda, 
od mrtvačnice do grobnog mjesta vrši se na uobičajeni način (nošenjem lijesa ili prijevozom na kolicima). 
Zabranjeno je obavljati posmrtni obred nad otvorenim lijesom. Za prijenos umrlog od zaraznih bolesti primjenjuju 
se posebni propisi. 

Članak 36.

Umrli može biti izložen u mrtvačnici samo u lijesu i odjeven. Niti jedan umrli ne smije biti pokopan bez dozvole za 
ukop izdane od mrtvozornika ili nadležne zdravstvene ustanove. Dozvola za ukop mora biti uručena predstavniku 
Uprave groblja prigodom predaje, odnosno preuzimanja umrlog za pokop. Umrli se može sahraniti najmanje 24 
sata nakon smrti, u skladu s propisima o službi pregleda pokojnika. Odobrenje za skraćenje ili produljenje 
izlaganja pokojnika u mrtvačnici izdaje sanitarna inspekcija. Poslije izvršene sahrane unose se utvrđeni podaci u 
grobni očevidnik i registar umrlih. Za svako grobno mjesto, u registar grobova, kao nositelj prava korištenja može 
biti upisana samo jedna fizička ili pravna osoba. 

Članak 37.

Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba koja je uz predočenje i predaju dozvole za ukop, a po potrebi i 
drugih isprava, prijavila ukop. 
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Članak 38.

Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti obavljanje ukopa posebnom pismenom prijavom, u kojoj mora 
naznačiti slijedeće podatke:
- osobne podatke o podnositelju prijave 
- naručitelju ukopa 
- osobne podatke o pokojniku
- o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop 
- o korisniku grobnog mjesta i plaćenoj godišnjoj grobnoj naknadi 
- ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta podatke o nasljednicima. 
Ako pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici grobnog mjesta, prijava sadrži i zahtjev naručitelja za dodjelu 
grobnog mjesta. 

Članak 39.

Nakon podnošenja prijave Uprava groblja dužna je provjeriti podatke navedene u prijavi, te ukoliko su ispunjeni 
uvjeti propisani zakonom i ovom Odlukom odobrava ukop na određenom grobnom mjestu. 
Ako pokojnik nije bio korisnik grobnog mjesta, Uprava groblja naručitelju izdaje rješenje o korištenju grobnog 
mjesta. 

Članak 40.

Uprava groblja nema pravo uskratiti ukop na određenom grobnom mjestu, ukoliko u postupku odobravanja 
pokopa utvrdi da pokojnik, kao bivši korisnik grobnog mjesta ili naručitelj kao korisnik grobnog mjesta, nisu platili 
godišnje grobne naknade. U slučaju iz stavka 1. Uprava groblja izvršiti će obračun zaostalih grobnih naknada, 
predložiti naručitelju da ih odmah plati, a ako naručitelj nije u mogućnosti odmah platiti, dužan je dati posebnu 
izjavu kojom se obvezuje izvršiti plaćanje zaostalih grobnih naknada. 

Članak 41.

Obrtničke radove na izgradnji grobnica, nadgrobnih spomenika i uređaja na grobovima mogu izvoditi fizičke i 
pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti. 
Izvođenje obrtničkih radova mora se prethodno pismeno prijaviti Upravi groblja. 
U prijavi se osobito mora naznačiti: 
- korisnika grobnog mjesta, odnosno naručitelja radova 
- grobno mjesto na kojem će se radovi obavljati 
- izvođač radova 
- opis i vrsta radova koji će se izvoditi 
Uprava groblja dužna je u roku od osam dana odobriti, odnosno ne odobriti, izvođenje prijavljenih radova. 
S izvođenjem radova može se započeti nakon što je Uprava groblja izdala suglasnost za izvođenje radova korisniku 
grobnog mjesta, a po izvršenoj uplati naknade koja se plaća kod izvođenja radova. 
Obveznik uplate naknade za izvođenje radova je korisnik grobnog mjesta  koji je ujedno i obveznik grobne 
naknade. 
Visinu naknade koja se plaća za izvođenje radova utvrđuje Uprava groblja uz suglasnost Općinskog vijeća općine 
Brodski Stupnik posebnom odlukom i prihod je Uprave groblja. 

Članak 42.

Pri izvođenju radova iz prethodnog članka izvršitelji su dužni pridržavati se odredaba o radu na groblju a naročito: 
- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se 
obavljati samo u radne dane, u ljetnim mjesecima od 6-20 sati, a u zimskim mjesecima od 7-15 sati, nikako za 
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vrijeme sprovoda, nedjeljom ili na dane vjerskih blagdana. 
- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement , vapno i dr.) može se držati na groblju samo kraće 
vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne ometaju ostali korisnici. 
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka izvoditelj je dužan bez odlaganja radilište dovesti u 
prijašnje stanje. 
- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni putovi i staze koje 
odredi Uprava groblja. 
Uprava groblja zabraniti će rad onom izvoditelju radova koji započne s radom bez prethodne prijave te koji se ne 
pridržava utvrđene lokacije i drugih uvjeta za uređenje i izgradnju grobnih mjesta. 

IX. KAZNENEN ODREDBRE 

Članak 43.
Novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj korisnik ako krši odredbe članka 28. i 29. ove 
Odluke. 
Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravne i fizičke osobe ako krše odredbe 
članka 41. ove Odluke. 
Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravne i fizičke osobe koje se ne 
pridržavaju odredbi iz čl. 12. i 13. ove Odluke. 
Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za navedene prekršaje ovlaštena je pokretati Uprava groblja i svaka 
fizička i pravna osoba koja ima pravni interes. 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 44.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o groblju („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 
broj 2/96.). 

Članak 45.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
BRODSKI STUPNIK 

KLASA: 363-01/17-01/06
URBROJ:2178/03-01/17-01
Brodski Stupnik, 14. ožujka 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.
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22.

 Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 
91/96.,68/98., 137/99., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,38/09., 153/09., 143/12. i 19/13.) te 
odredbama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu općine Brodski Stupnik („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/11) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 08/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici 
održanoj 14. ožujka 2017. godine, donosi 

ODLUKU

o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Brodski Stupnik i raspisivanju natječaja za prodaju u k.o. 
Brodski Stupnik, k.o. Lovčić i k.o. Stari Slatinik 

I.

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik određuje se za raspisivanje javnog natječaja za prodaju 
nekretnine u vlasništvu općine Brodski Stupnik  i utvrđuje njihove početne cijene kako slijedi:

K.O. Brodski Stupnik  z.k.ul.br. 1333 
Redni 
broj 

Kč.br. Oznaka zemljišta Površina  m² Početna cijena 
u kunama 

1.  2495/5 Oranica selo 300  300,00 
 
K.O. Lovčić  z.k.ul.br. 384 

2.  175/1 Vrt u Dukinki 594 čhv 
ili 2136,41m² 

2.136,41 

 
K.O. Lovčić  z.k.ul.br. 465 

3.  175/2 Vrt u Dukinki 524 čhv 
ili 1884,64 m² 

1.884,64 

 
K.O. Stari Slatinik  z.k.ul.br.193 

4.  3 Ograda Gaić 3564  3.564,00 
5.  4 Oranica  Gaić 2841  2.841,00 
6.  16 Vinograd u Gaiću 824 824,00 
7.  29 Oranica Gaić 1501 1.501,00 
8.  33 Oranica Gaić 1551 1.551,00 
9.  43 Oranica Gaić 2857 2.857,00 
10.  47 Vinograd Gaić 1921 1.921,00 
11.  154 Oranica Gaić 1807 1.807,00 
12.  155 Oranica Kućište 1004 1.004,00 
13.  156 Vinograd Gaić 1310 1.310,00 
14.  181 Oranica u Kućištu 2731 2.731,00 
15.  213 Oranica Kućište 1252 1.252,00 
16.  223 Oranica Kućište 4839 4.839,00 
17.  225 Oranica Kućište 4558 4.558,00 
18.  238 Oranica Kućište 2082 2.082,00 
19.  261 Oranica u Kućištu 3127 3.127,00 
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20.  288  Oranica Kućište  981  981,00
21.  292  Oranica Kućište  1853  1.853,00
22.  328  Oranica Kućište  1194  1.194,00
23.  330  Oranica Kućište  2923  2.923,00
24.

  
341

 
Oranica Kućišta

 
7337

 
7.337,00

25.
  

342
 

Oranica
 

Kućišta
 

972
 

972,00
26.

  
347

 
Oranica Kućište

  
592 čhv

 ili 3.424,01m²
 

3.424,01

 

II.

 Tekst Natječaja objavit će se na oglasnoj ploči općine Brodski Stupnik, web stranici općine Brodski 
Stupnik i u lokalnom tisku.

III.

 Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik ovlašćuje općinskog načelnika da osnuje i imenuje Povjerenstvo 
za provedbu natječaja, donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i zaključi kupoprodajni ugovor s 
najpovoljnijim ponuditeljima. 

IV.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama općine Brodski Stupnik. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/17-01/ 11
URBROJ: 2178/03-02-17-2 
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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23.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13) i Programa grđenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture („Službeni vjesnik brodsko-
posavske županije“ broj 23/16) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 14. 
ožujka 2017. godine,  donijelo je

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području općine Brodski Stupnik za projekt „Rekonstrukcija kolnika i 
oborinske odvodnje u  Ulici kralja Zvonimira“ u Brodskom Stupniku 

Članak 1.

 � Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području općine Brodski 
Stupnik za projekt „Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje u Ulici kralja Zvonimir“ u Brodskom Stupniku.

Članak 2.

� Navedena investicija se financira iz sredstava Proračuna za 2017. godinu, sukladno Programu građenja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture s ciljem ulaganja u poboljšanje komunalne infrastrukture, prometnog 
sustava cestovnog prometa – Aktivnost K100025 - Cestogradnja. 

Za realizaciju Projekta iz članak 1. provest će se postupak jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj 
nabavi. 

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:360-01/15-01/26
URBROJ:2178/03-02-17-46
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.
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24.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13) i Programa grđenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture („Službeni vjesnik brodsko-
posavske županije“ broj 23/16) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj  14. 
ožujka 2017. godine,  donijelo je

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području općine Brodski Stupnik za projekt „Rekonstrukcija kolnika i 
oborinske odvodnje u ulici Drage Matkovića“ u Starom Slatiniku

Članak 1.

 � Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području općine Brodski 
Stupnik za projekt „Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje u ulici Drage Matkovića“ u  Starom Slatiniku.

Članak 2.

� Navedena investicija se financira iz sredstava Proračuna za 2017. godinu, sukladno Programu građenja s 
ciljem ulaganja u poboljšanje komunalne infrastrukture, prometnog sustava cestovnog prometa – Aktivnost 
K100025 – Cestogradnja. 

Za realizaciju Projekta iz članak 1. provest će se postupak jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj 
nabavi . 

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:360-01/15-01/09
URBROJ:2178/03-02-17-54
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.
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25.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13) i Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2017.g. („Službeni vjesnik brodsko-
posavske županije“ broj 23/16) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 14. 
ožujka 2017. godine,  donijelo je

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području općine Brodski Stupnik za projekt 
„Rekonstrukcija nogostupa na području općine Brodski Stupnik“ 

Članak 1.

 � Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području općine Brodski 
Stupnik za projekt „Rekonstrukcija nogostupa na području općine Brodski Stupnik“.  

Članak 2.

� Projekt iz Članka 1. planira se financirati iz sredstava Proračuna za 2017. godinu sukladno Programu 
izgradnje komunalne infrastrukture. 

Za realizaciju Projekta provest će se postupak jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabave (N.N. 
120/16).  

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:360-01/17-01/02
URBROJ:2178/03-02-17-1
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 8 Strana: 1265



26.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13) i Programa održavanja komunalne infrastrukture („Službeni vjesnik brodsko-posavske 
županije“ broj 23/16) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. 
godine,  donijelo je

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području općine Brodski Stupnik za projekt 
„Uređenje groblja na području općine Brodski Stupnik -  rekonstrukcija ograda 

i izgradnja staza na grobljima“ 

Članak 1.

 � Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području općine Brodski 
Stupnik za projekt „Uređenje groblja na području općine Brodski Stupnik - rekonstrukcija ograda i izgradnja staza 
na grobljima“.  

Članak 2.

� Navedena investicija se planira financirati iz sredstava Proračuna za 2017. godinu na teret pozicije - usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja, sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kao sredstava 
pomoći iz Državnog proračuna (MGPU). 

Za realizaciju Projekta iz članak 1. provest će se postupak jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj 
nabave (N.N. 120/16).  

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:360-01/16-01/06
URBROJ:2178/03-01-17-06
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 8Strana: 1266



27.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13) i Programa javnih potreba društvenih djelatnosti („Službeni vjesnik brodsko-posavske 
županije“ broj 23/16) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. 
godine,  donijelo je

ODLUKU 

o provedbi nastavka ulaganja na području općine Brodski Stupnik za projekt 
„Rekonstrukcija zgrade Stare škole u poslovno javnu građevinu – biblioteka s čitaonicom i pratećim 

prostorijama“ 

Članak 1.

 � Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom nastavka ulaganja na području općine 
Brodski Stupnik za projekt „Rekonstrukcija zgrade  Stare škole u poslovno javnu građevinu – biblioteka s 
čitaonicom i  pratećim prostorijama“.  

Članak 2.

� Realizacija Projekta „Rekonstrukcije zgrade Stare škole u poslovno javnu građevinu – biblioteka s 
čitaonicom i pratećim prostorijama“ planira se provesti u sklopu Aktivnosti obnove povijesnih građevina na teret 
pozicije proračuna – dodano ulaganje na građevinskim objektima sukladno Programu javnih potreba. 

Sredstva za realizaciju projekta osigurat će se iz Proračuna općine i sredstava MRRFEU te će se za isto 
provesti postupak jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabave (N.N. 120/16).  

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:612-04/08-01/03
URBROJ:2178/03-02-17-213
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.
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28.

 Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik brodsko-posavske županije“ 
broj 8/09 i 3/13) i Programa izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu općine Brodski Stupnik  („Službeni 
vjesnik brodsko-posavske županije“ broj 23/16) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici 
održanoj 14. ožujka 2017. godine,  donijelo je

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području općine Brodski Stupnik za projekt 
„Rekonstrukcija objekta Društvenog doma u Starom Slatiniku“   

Članak 1.

 � Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području općine Brodski 
Stupnik za projekt „Rekonstrukcija objekta Društvenog doma u Starom Slatiniku“.  

Članak 2.

� Navedena investicija se planira financirati iz sredstava Proračuna za 2017. godinu na teret pozicije – 
dodano ulaganje na građevinskim objektima sukladno Programu izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu 
općine Brodski Stupnik kao i sredstvima MRRFEU. 

Za realizaciju Projekta iz članak 1. provest će se postupak jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj 
nabave (N.N. 120/16).  

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:402-01/13-01/10
URBROJ:2178/03-02-17-37
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.
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29.

 Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih (N.N. 41/14) i članka 30. Statuta općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski 
Stupnik na 20. sjednici održanoj 14. ožujaka 2017.godine, donosi

ODLUKU

o osnivanju Savjeta mladih općine Brodski Stupnik 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje osnivanje Savjeta mladih općine Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), 
sastav, način i postupak izbora, djelokrug rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih 
uvjeta za rad te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih. 

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća općine Brodski Stupnik (u daljnjem tekstu: Općinsko 
vijeće) koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život općine Brodski Stupnik. 
Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području općine Brodski Stupnik, u dobi od 15 do 30 
godina života. 

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA  ČLANOVA SAVJETA MLADIH 

Članak 3.

Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. 
Mladi koji mogu biti birani u Savjet mladih su osobe iz članka 2. stavka 2. ove Odluke. 

Članak 4.

Općinsko vijeće pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom. Kandidate za članove Savjeta 
mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola te drugi registrirani 
oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području općine Brodski Stupnik i neformalne skupine mladih. 

Članak 5.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku u općinu Brodski Stupnik u roku od 15 
dana od dana objave javnog poziva u lokalnom glasilu i na portalu općine Brodski Stupnik. Prijedlog iz stavka 1. 
ovog članka obvezno sadrži slijedeće podatke:
-   naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja 
-   podaci o kandidatu 
–   ime, prezime, datum i godina rođenja, OIB, prebivalište, 
-   obrazloženje prijedloga. 
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Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za 
izbor u Savjet mladih utvrđuje Odbor za izbor i imenovanja općine Brodski Stupnik. Lista se objavljuje u lokalnom 
glasilu i na portalu općine Brodski Stupnik u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga. 
Lista kandidata se utvrđuje na način da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema redoslijedu zaprimljenih 
prijedloga. 
Lista kandidata sadrži: 
-  naznaku predlagatelja, 
-  ime i prezime kandidata,
- datum i godinu rođenja kandidata,
- OIB. 

Članak 6.

Općinsko vijeće je dužno izabrati članove Savjeta mladih na prvoj narednoj sjednici od  objave liste kandidata. 

Članak 7.

Općinsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom 
Općinskog vijeća. Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima ovjerenim pečatom Općinskog vijeća. Na 
glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni 
broj ispred prezimena pojedinog kandidata. Važeći je onaj listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred 
prezimena najviše 5 kandidata. Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1 do 5 na rang listi 
dobivenih glasova. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova, izbor među tim kandidatima se 
ponavlja na istoj sjednici. 

Članak 8.

Članovi Savjeta mladih biraju se na vrijeme od tri godine. 
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova na 
konstituirajućoj sjednici. 
Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50% 
sjednica, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u 
trajanju dužem od 6 mjeseci. 
U slučaju iz stavka 3. ovog članka prijedlog za novog člana Savjeta mladih Odbor za izbor i imenovanja utvrđuje na 
prijedlog onog predlagatelja čiji je kandidat bio izabran. 
Novom članu mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je izabran. 

Članak 9.

Predsjednik Savjeta mladih zastupa i predstavlja Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom. 
Predsjednik Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika. 

Članak 10.

Način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika utvrđuje se Poslovnikom o radu Savjeta 
mladih. Poslovnik iz stavka 1. ovog članka donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih na 
konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih. Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog 
vijeća, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih. 
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III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH 

Članak 11.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih: 
- raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, 
- predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja 
mladih, 
- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja istih, 
- daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog 
značenja za mlade, 
- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, 
- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za 
otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, 
- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, 
- potiče suradnju sa savjetima mladih drugih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i 
razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 
- predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih te obavlja i druge 
poslove od interesa za mlade. 

Članak 12.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće.
Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih. Predsjednik Savjeta mladih dužan 
je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih. 

Članak 13.

Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih. Savjet 
mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. 

Članak 14.

Savjet mladih može osnovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja djelovanja te organizirati 
forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih. 

Članak 15.

Savjet mladih donosi program rada za svaku kalendarsku godinu. Programom se utvrđuju aktivnosti Savjeta 
mladih, nositelji pojedinih aktivnosti te rokovi njihova završavanja 

Članak 16.

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih. Ako se programom rada 
Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, program 
rada mora sadržavati i financijski plan koji mora biti usklađen s odobrenim financijskim sredstvima za te namjene 
u proračunu općine Brodski Stupnik. Program rada Savjeta mladih donosi se i podnosi na odobravanje Općinskom 
vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu.
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 Člana 17.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do kraja ožujka tekuće godine za 
prethodnu godinu. 

IV. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH 

Članak 18.

Općina Brodski Stupnik osigurava financijska sredstva za rad Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica 
Savjeta mladih. 
Financijska sredstva za rad Savjeta mladih osiguravaju se u proračunu općine Brodski Stupnik na temelju 
odobrenog programa rada Savjeta mladih. 
Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu troškova za rad.

Članak 19.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavljaju službe općine Brodski Stupnik.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREBE 

Članak 20.

Općinsko vijeće pokrenut će postupak izbora članova Savjeta mladih u prvom sazivu u roku od 7 dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke. 

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju savjeta mladih općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 29/07). 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:023-01/17-01/ 13
URBROJ:2178/03-02-17-1 
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017.godine. 

Predsjednik Vijeća 
Nikola Medved, v.r.
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30.

 Na temelju Odluke o izgradnji spomenika poginulih hrvatskih branitelja s područja općine Brodski 
Stupnik („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 23/16) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 08/09 i 3/13) Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na 
svojoj 20.sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine, donosi 

ODLUKU

o prihvaćanju Idejnog rješenja za izgradnju spomenika poginulih hrvatskih branitelja 
s područja općine Brodski Stupnik 

I.

Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik prihvaća Idejno rješenje za izgradnju spomenika poginulih hrvatskih 
branitelja s područja općine Brodski Stupnik koji će se postaviti na općinskom trgu.

II. 

Izrada spomenika hrvatskim braniteljima povjerava se izvoditelju „KLESARSTVO“ STJEPAN PUĐA Slavonski 
Brod, Ferde Filipovića 7 OIB:17031609621.
Ovlašćuje se Općinski načelnik na provedbi ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA:360-01/16-01/05
URBROJ:2178/03-02-17-2
Brodski Stupnik, 14. 03. 2017. godine 

Predsjednik
Nikola Medved, v.r.
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31.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. Statuta  
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 8/09 i 3/13.), Općinsko vijeće 
Općine Brodski Stupnik, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017.  godine, donijelo je   

ODLUKU 

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

I

 Vrši se izmjena članka 3. Odluke o preuzimanju nerazvrstanih cesta na području Općine Brodski Stupnik, 
upisanih u z.k. uložak broj 385, k.o. Lovčić, Klasa: 940-01/16-01/15, Urbroj: 2178/03-02-16-2, koju je Općinsko 
vijeće Općine Brodski Stupnik donijelo na svojoj 16. sjednici, održanoj dana  07. lipnja 2016. godine, tako da isti 
sada glasi:  

Članak  3.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne dokumentacije,  
izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. uložak, k.o. Lovčić,  uz istovremenu uknjižbu 
nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo Općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstane 
ceste.     

II

Ostale odredbe navedene Odluke ostaju neizmijenjene.

III

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

IV

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/15
URBROJ:  2178/03-02-17- 3
Brodski Stupnik,  14. ožujak  2017. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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32.

 Na osnovu članka 100. i 131. Zakona o cestama (N.N. broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te članka 30. Statuta 
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 8/09 i 3/13.), Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. godine, donijelo je 

ODLUKU 

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

I

 Vrši se izmjena članka 3. Odluka o preuzimanju nerazvrstanih cesta na području općine Brodski Stupnik, 
upisanih u: 
-  z.k. uložak broj 2306, k.o. Odvorci, Klasa: 940-01/16-01/16, Urbroj: 2178/03-02-16-2, koju je Općinsko 
vijeće općine Brodski Stupnik donijelo na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 07. lipnja 2016. godine, i
-  z.k. uložak 2562, k.o. Odvorci, Klasa: 940-01/16-01/16, Urbroj: 2178/03-02-16-3, koju je Općinsko vijeće 
općine Brodski Stupnik donijelo na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 07. lipnja 2016. godine, 
tako da isti sada glasi: 

Članak 3.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne dokumentacije, 
izvršit će otpis nekretnina iz članka 1. ove Odluke, u novi z.k. uložak, k.o. Odvorci, uz istovremenu uknjižbu 
nekretnina, kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstane ceste. 

II

Ostale odredbe navedenih Odluka ostaju neizmijenjene.

III

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

IV

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BRODSKI STUPNIK

KLASA: 940-01/16-01/16
URBROJ: 2178/03-02-17- 4
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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33.

 Na osnovu članka 100. i 131.  Zakona o cestama (N.N. broj  84/11.,  22/13. i 54/13.), te članka 30. Statuta  
općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 8/09 i 3/13.), Općinsko vijeće općine 
Brodski Stupnik, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017.  godine, donijelo je   

ODLUKU 
o  izmjeni  odluka  o  upisu  statusa  nerazvrstanih cesta  na području općine Brodski Stupnik,  kao  

javnog dobra u općoj uporabi – neotuđivog vlasništvo općine Brodski Stupnik

I

 Vrši se izmjena članka 3. Odluka o preuzimanju nerazvrstanih cesta na području općine Brodski Stupnik, 
upisanih u: 
- � z.k. uložak broj 70, k.o. Stari Slatinik, Klasa: 940-01/16-01/14, Urbroj: 2178/03-02-16-2, koju je 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik donijelo na svojoj 16. sjednici, održanoj dana  07. lipnja 2016. godine, 
i
- � z.k. uložak 1054, k.o. Stari Slatinik, Klasa: 940-01/16-01/14, Urbroj: 2178/03-02-16-3, koju je 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik donijelo na svojoj 16. sjednici, održanoj dana  07. lipnja 2016. godine, 
- � z.k. uložak 1164, k.o. Stari Slatinik, Klasa: 940-01/16-01/14, Urbroj: 2178/03-02-16-4, koju je 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik donijelo na svojoj 16. sjednici, održanoj dana  07. lipnja 2016. godine, 
- � z.k. uložak 1231, k.o. Stari Slatinik, Klasa: 940-01/16-01/14, Urbroj: 2178/03-02-16-5, koju je 
Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik donijelo na svojoj 16. sjednici, održanoj dana  07. lipnja 2016. godine, 

tako da isti sada glasi:  

Članak  3.
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Slavonski Brod, temeljem ove Odluke, i ostale potrebne dokumentacije,  
izvršit će otpis nekretnina  iz članka 1. ove Odluke,  u novi z.k. uložak, k.o. Stari Slatinik,  uz istovremenu uknjižbu 
nekretnina,  kao neotuđivo vlasništvo općine Brodski Stupnik, Javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstane 
ceste.     

II

Ostale odredbe navedenih Odluka ostaju neizmijenjene.

III

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

IV

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

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  BRODSKI STUPNIK

                                                                                                                    
KLASA: 940-01/16-01/14
URBROJ:  2178/03-02-17- 6
Brodski Stupnik,  14. ožujak  2017. godine.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG  VIJEĆA

Nikola Medved, v.r.
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34.

 Na temelju članka 16. stavak 13. Pravilnika o provedbi Mjere M07,,Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine 
(Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017 i 17/2017.) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. 
sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine,  donijelo je

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području općine Brodski Stupnik za projekt „Rekonstrukcija i opremanje 
zgrade javne namjene - igraonica i turistički informativni centar“

Članak 1.

 � Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području općine Brodski 
Stupnik za projekt „Rekonstrukcija i opremanje zgrade javne namjene – igraonica i turistički informativni 
centar“

Članak 2.

� Navedena investicija se prijavljuje na natječaj iz Mjere 7. Temeljne usluge,  obnova sela u ruralnim 
područjima, Podmjera 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujuću slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ -Tip  operacija 7.4.1. 
Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujuću 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu  - 7.4.1.A.13. Troškovi rekonstrukcije prostora 
za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u 
kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi sukladno projektnoj 
dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova) i državnim 
pedagoškim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja i 7.4.1.B.13. – Troškovi opremanja prostora za 
igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u 
kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi  i 7.4.1.A.4. – 
Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) turističkog informativnog centra sukladno projektnoj dokumentaciji 
(troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterski i završnih radova) i 7.4.1.B.4. – Troškovi 
opremanja turističkog informativnog centra. 

Članak 3.

Sastavni  dio ove Odluke čini Prilog ,,Opis projekta/operacije", u kojem su
sadržani:
-  � naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti
- � korisnik projekta/operacije
- � kratki opis projekta /operacije
- � društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije
- � financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu projekta
- � ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije
- � način održavanja i upravljanja projektom/operacijom
- � usklađenost projekta/operacije sa strateškim  razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i 
usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za projekte koji ne zahtijevaju 
pravomoćnu građevinsku dozvolu  ili  drugi važeći akt kojim se odobrava građenje
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Članak 4. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:612-08/16-01/01
URBROJ:2178/03-02-17-38
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.

35.

 Na temelju članka 16. stavak 13. Pravilnika o provedbi Mjere M07,,Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020. godine 
(Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017 i 17/2017.) i članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik na svojoj 20. sjednici 
održanoj  14. ožujka 2017. godine,  donijelo je

ODLUKU 

o provedbi ulaganja na području općine Brodski Stupnik za projekt „Uređenje dječjeg igrališta u 
Starom Slatiniku“

Članak 1.

 � Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik suglasno je s provedbom ulaganja na području općine Brodski 
Stupnik za projekt „Uređenje dječjeg igrališta u Starom Slatiniku“

Članak 2.

� Navedena investicija se prijavljuje na natječaj iz Mjere 7. Temeljne usluge,  obnova sela u ruralnim 
područjima, Podmjera 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 
stanovništvo, uključujuću slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ -Tip  operacija 7.4.1. 
Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujuću 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu  - 7.4.1.A.5. Troškovi građenja (gradnja i 
rekonstrukcija) dječjeg igrališta sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, 
konstruktivnih, instalaterskih i završnih radova) i 7.4.1.B.5. Troškovi opremanja dječjeg igrališta.

Članak 3.

Sastavni  dio ove Odluke čini Prilog ,,Opis projekta/operacije", u kojem su sadržani:
- � naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti
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- � korisnik projekta/operacije
- � kratki opis projekta /operacije
- � društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika projekta/operacije
- � financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za provedbu projekta
- � ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije
- � način održavanja i upravljanja projektom/operacijom
- � usklađenost projekta/operacije sa strateškim  razvojnim programom jedinice lokalne samouprave i 
usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za projekte koji ne zahtijevaju 
pravomoćnu građevinsku dozvolu  ili  drugi važeći akt kojim se odobrava građenje.

Članak 4. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BRODSKI STUPNIK 

KLASA:360-01/15-01/07
URBROJ:2178/03-02-17-15
Brodski Stupnik, 14. ožujak 2017. godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća 

Nikola Medved, v.r.
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OPĆINA  KLAKAR

7.

 Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne 

novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 

114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,  153/09, 

143/12 i 152/14)  i članka 29. Statuta općine Klakar 

i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni statuta 

općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-

Posavske županije“ br.12/09 i 6/13.), Općinsko 

vijeće općine Klakar je na svojoj 30. sjednici 

održanoj 22. veljače 2017. godine, donijelo 

ODLUKU

o prijenosu prava vlasništva  na nekretninama u 
vlasništvu općine Klakar Javnoj ustanovi Lučka 

uprava Slavonski Brod 

 
Članak 1.

Općina Klakar daje u vlasništvo ,  bez novčane 
naknade , Javnoj  ustanovi  Lučka uprava Slavonski 
Brod, dio svojih nekretnina u k.o. Ruščica označenih  
kao: 

- k.č. br . 262/3, Livada u ulici I.B. 

Mažuranić, ukupne površine 15750 m2 , 

upisane u z.k. ul. 419 k.o. Ruščica  i to dio 

navedene čestice u  površini od  1128,00 
2m ;

- k.č. br.  278, oranica Glogovo, ukupne 

površine 8476 m2 , upisane u z.k. ul. 573 

k.o. Ruščica  i to dio navedene  čestice u 
2

površini od 1108,00 m ;

- k.č. br.  642 Put , ukupne površine  2.147 

m2 , upisane u z.k. ul. 804 k.o. Ruščica  i 

to dio navedene  čestice u  površini od  
2

208,00 m .

 u svrhu izgradnje spojne ceste od spoja na 
prethodno projektiranu cestu u lučkom području do 
spoja na županijsku cestu Ž4215 sa prijedlogom 
parcelacije u naselju Ruščica ,  prema Idejnom 
projektu broj: T.D-a ; 01/17-C od siječnja 2017.g. 
izrađenom od INGRI d.o.o. Slavonski Brod , pod 
uvjetom i uz obvezu   Javne ustanove Lučka 
uprava Slavonski Brod da navedenu cestu  
izgradi o svom trošku u roku od najduže 5 godina 
od dana donošenja ove odluke.

Članak 2.

Utvrđuje se :
-da nekretnine iz članka  1. ove Odluke prema  
Prostornom planu Brodsko-posavske županije 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
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br.04/2001, 6/2005, 11/2008, 5/2010 i 9/2012), 
Prostornom Planu uređenja općine Klakar 
("Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije" br. 
04/2006, 14/2010 i 2/2016) i Urbanističkom planu  
uređenja Radne zone Luka Slavonski Brod 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
br.3/2008) predstavljaju dijelove građevnih čestica 
prometnica i  javnih površina s cjelokupnom 
komunalnom infrastrukturom u naselju Ruščica;
- da je izgradnja ceste prema Idejnom projektu 
01/17-C od siječnja 2017.g., pobliže opisanom u čl.1. 
ove Odluke u interesu i cilju općeg gospodarskog i 
socijalnog napretka mještana općine Klakar.

Članak 3.

Ovlašćuje  se načelnik općine Klakar za sklapanje 
predugovora sa Javnom ustanovom Lučka uprava  
Slavonski Brod , kojim će se pobliže ugovoriti 
prijenos prava vlasništva , međusobna prava i obveze 
, kao i za sklapanje glavnog ugovora nakon 
provedene parcelacije kojim će se prenijeti  pravo 
vlasništva Javnoj ustanovi Lučka uprava Slavonski 
Brod na novoformiranim česticama za svrhu 
predviđenu čl.1. ove Odluke , te dozvoliti uknjižba 
prava vlasništva  na ime Javne ustanove Lučka 
uprava Slavonski Brod.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/1

URBROJ: 2178/07-02-17-1
U Klakaru, 22. veljače 2017.godine         

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić,ing., v.r.

8.

 Na temelju članka 12. stavka 15. 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) i članka 29. 

Statuta općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i 

dopuni Statuta općine Klakar („Službeni vjesnik 

Brodsko-Posavske županije“ br.12/09 i 6/13.), 

Općinsko vijeće općine Klakar je na svojoj 30. 

sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine, donijelo 

je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na 
području općine Klakar –

„Izgradnja Sportske dvorane u Ruščici“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 
7.4. –  Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim 
područjima, Tipa operacije 7.4.2. – Ulaganja u 
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 
povezanu infrastrukturu“, iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 
2020., te ostvarivanja bespovratne potpore, 
Općinsko vijeće općine Klakar ovom Odlukom daje 
suglasnost za provedbu ulaganja „Izgradnje Sportske 
dvorane u Ruščici“ na katastarskoj čestici 262/2 u 
k.o. Ruščica. 

Članak 2.

Za podnositelja Zahtjeva za potporu – Korisnika 
potpore ovlašćuje se načelnik općine Klakar. 

Članak 3.

Suglasnost se daje na temelju dokumenta „Opis 
projekta/operacije“ koji je prilog ove odluke i čini 
njezin sastavni dio. 
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Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/2

URBROJ: 2178/07-02-17-1
U Klakaru, 22. veljače 2017.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić,ing., v.r.

9.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 

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

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 

144/12 i 19/13) i članka 29. Statuta općine Klakar 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

12/09 i 6/13) Općinsko vijeće općine Klakar na  30. 

sjednici održanoj 22. veljače 2017.g. donosi

ODLUKU

o sufinanciranju troškova boravka djece s 
područja općine Klakar u dječjim vrtićima

Članak 1.

 Ovom se Odlukom uređuje postupak 
sufinanciranja troškova smještaja djece s područja 
općine Klakar u dječje vrtiće.

Članak 2.

 Pravo na sufinanciranje troškova boravka 
djece s područja općine Klakar u dječjim vrtićima 
mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici 
usluga dječjih vrtića) pod slijedećim uvjetima koji 
moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi:

- dijete mora imati prebivalište na području 
općine Klakar;
- oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj 
moraju imati prebivalište na području općine Klakar 
za ostvarivanje prava iz ove odluke;
- sve obveze prema općini Klakar po bilo 
kojoj osnovi trebaju biti podmirene.

Članak 3.

 Općina Klakar sufinancira troškove 
smještaja djece u dječje vrtiće u iznosu od 300,00 
kuna mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene 
smještaja u dječje vrtiće snosit će roditelji, skrbnik 
odnosno samohrani roditelj.

Članak 4.

Korisnici usluga dječjih vrtića obvezni su 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Klakar u 
svrhu ostvarivanja prava iz ove odluke podnijeti 
pisani zahtjev uz prilaganje slijedećih isprava:
- uvjerenje o prebivalištu za dijete koje se 
upisuje u vrtić;
- preslik osobne iskaznice za oba roditelja 
(skrbnika) odnosno samohranog roditelja;
- rodni list djeteta;
- ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je 
dijete upisano u isti;
- potvrda općine Klakar o ispunjenim 
obvezama prema općini Klakar.
Zahtjev iz prethodnog stavka može se preuzeti u 
prostorijama općine Klakar ili na internetskim 
stranicama općine Klakar:  www.opcinaklakar.hr

Članak 5.

 Roditelji, skrbnici odnosno samohrani 
roditelj dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Klakar, u roku od 15 (petnaest) dana od 
nastanka, prijaviti svaku promjenu okolnosti koje su 
utjecale na odobrenje sufinanciranja, a koje bi mogle 
utjecati na visinu ili prestanak sufinanciranja.
 U slučaju da roditelji, skrbnici odnosno 
samohrani roditelj u roku iz stavka 1. ovog članka ne 
prijave promjenu okolnosti koje su utjecale na 
sufinanciranje isti su dužni sami snositi sve troškove 
boravka djece u dječjim vrtićima, odnosno općini 
Klakar nadoknaditi nastalu štetu.
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Članak 6.

 Općina Klakar i dječji vrtići zaključit će 
ugovor o sufinanciranju boravka djece u dječjim 
vrtićima kojim će se urediti međusobna prava i 
obveze.

Članak 7.

 Sredstva za sufinanciranje dječjih vrtića iz 
članka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 
općine Klakar.

Članak 8.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE  KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/3
URBROJ: 2178/07-02-17-1
U Klakaru, 22. veljače 2017.godine         

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Vinko Lucić,ing., v.r.

10.

 Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar 
(„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 
br.12/09 i 6/13) Općinsko vijeće općine Klakar na 
svojoj 30. sjednici održanoj 22. veljače 2017. godine 
donosi

ODLUKU

o imenovanju doktora medicine, odnosno 
drugih zdravstvenih radnika koji će utvrđivati 

nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba 
umrlih izvan zdravstvene ustanove

I

� Za područje općine Klakar predlažu se 
doktori medicine, odnosno drugi zdravstveni radnici 
koji će utvrđivati nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove i to:

1. Miroslav Godić, dr.med.;
2. Željka Siser, dr. med.;
3. Tratinčica Jakovina, dr. med.;
4. Ivana Bošković, dr.med.;
5. Martina Liović, dr.med.;
6. Mato Gjurčević, dr.med.

II

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

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Prijedlog za imenovanje doktora medicine, 
odnosno drugih zdravstvenih radnika koji će 
utvrđivati nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba 
umrlih izvan zdravstvene ustanove, KLASA: 021-
05/12-02-18, URBROJ: 2178/07-02-12-1, od 31. 
srpnja 2012.g.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/4

URBROJ: 2178/07-02-17-1
U Klakaru, 22. veljače 2017.godine         

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing. str., v.r.
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11.

 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika 
o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju (NN, broj 24/13) i članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne 
odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 12/09. i 6/13.), 
Općinsko vijeće općine Klakar na 31.sjednici održanoj 30.ožujka 2017. godine donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju proračuna općine Klakar
za razdoblje od 1. siječnja – 31. prosinca 2016. godine

I

Općinsko vijeće općine Klakar usvojilo je Proračun za 2016. godinu, 22.prosinca 2015.godine u ukupnom iznosu 
8.164.000,00 kn. Odlukom o Izmjenama i dopunama od 29.prosinca 2016.god. Proračun općine Klakar je smanjen 
na 5.268.000,00 kn.
U Proračunu općine Klakar u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine ostvareno je 5.186.162,03 kn prihoda.
Ukupni rashodi izvršeni na teret proračuna u navedenom razdoblju iznosili su 4.971.192,09 kn.

II

Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje manjak prihoda i 
primitaka :
Ostvareni prihodi i primici  5.186.162,03 kn
Izvršeni rashodi i izdaci   4.971.192,09 kn
Višak prihoda i primitaka  214.969,94 kn

III

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu broj HR53 2484008 1818500008 na dan 01.01.2016. godine bilo je 
24.941,73 kn, a na dan 31.12.2016. iznosilo je 59.602,48 kn.

Općina nije imala blagajnu u 2016.godini.

IV

Općina Klakar u Proračunu za 2016. godinu nije planirala tekuću pričuvu.

V

Općina Klakar nije primala niti davala zajmove.

VI

Nenaplaćena potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine iznose:
Potraživanja za poreze      106.887,29
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Potraživanja za koncesije      13.275,90
Potraživanja za zakup polj. zemljišta u vlasništvu države   170.120,64
Potraživanja za zakup polj. zemljišta u vlasništvu općine   2.793,86
Potraživanja od zakupa i iznajm. domova i stolova   4.830,00
Potraživanja za nezakonito izgrađene građevine    76.398,98
Potraživanja za grobnu naknadu      14.710,00
Potraživanja za priključak na vodu     18.020,00
Potraživanja za šumski doprinos      522,35
Potraživanja za komunalni doprinos     14.066,33
Potraživanja za sufinanc. za izgradnju ceste    4.490,00
Potraživanja za javne radove – ozljeda na radu    5.349,60
Potraživanja za prodano poljop. zemljište    86.624,24
Potraživanja koja se refundiraju („UŠTEDA“, OŠ Ruš.)   94.990,21
Potraživanja za zakup i iznajmljivanje imovine    32.052,00
Potraživanja od prodaje uredske opreme     175,00
Potraživanja za naknade za korištenje nefinan. imovine   960,00
    UKUPNO    646.266,40 kn

VII

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2016. god.:
Obveze za zaposlene (plaća 12/16 + prijevoz) …….…………….  36.099,48
Obveze za jamčevine …………………………………………….  9.981,49
Obveze za službena putovanja …………………………………..  1.087,00
Obveze prema dobavljačima ………...…………………………..  20.626,22
    UKUPNO OBVEZE   67.794,19 kn

VIII

 Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci Proračuna općine Klakar za 2016. godinu po 
skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima iskazani su u Računu prihoda i primitaka, te rashoda i 
izdataka.

IX
 
 Račun planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te planiranih i izvršenih rashoda i izdataka općine 
Klakar, kao i Posebni dio obračuna Proračuna općine Klakar za 2016. godinu, sastavni su dio ovog Godišnjeg 
izvještaja i slijede u nastavku:
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IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2016. GODINE
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X

 Godišnji obračun proračuna općine Klakar zajedno sa Izvještajem o izvršenju općeg dijela proračuna 
općine Klakar bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije» i Internet stranici 
www.opcinaklakar.hr.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR
KLASA: 400-05/17-01/02
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30.ožujka 2017.god.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić,ing.str., v.r.

12.

 Na temelju članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne 
novine“ 124/14, 115/15 i 87/16), Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 31. sjednici održanoj dana 30. ožujka 
2017. godine, donijelo je:

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2016. godine

Članak 1.
 

Na temelju Godišnjeg obračuna proračuna općine Klakar za 2016. godinu, utvrđuje se stanje (saldo) u 
Bilanci na dan 31.prosinca 2016.godine na osnovnim računima podskupine 922 kako slijedi:

Članak 2.

  Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.078.485,69 kn koristit će se za pokriće manjka prihoda od 
nefinancijske imovine u iznosu od 950.238,11 kn.

 Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine ostaje nam višak prihoda poslovanja u iznosu od 
128.247,58 kn i kao takav bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji.

Članak 3.

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

Osnovni 
račun 

Naziv 
Iznos  
(kuna) 

92211 Višak prihoda poslovanja 1.078.485,69 
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 950.238,11 
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OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 400-05/17-01/03
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30.ožujka 2017.god.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić, ing.str., v.r.

13.

 Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar 
(„Službeni vjesnik Brodsko-Posavske županije“ br.12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće općine Klakar na svojoj 31. 
sjednici Općinskog vijeća, održanoj 30.ožujka 2017.god., donosi:

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izviješća općinskog načelnika 
o radu za razdoblje od 01.07.do 31.12.2016.g.

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Klakar usvaja Izviješće općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.07. do 
31.12.2016.godine.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/6
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30. ožujka 2017. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić, ing. str., v.r.
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14.

 Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), 
članka 67. Zakona o lokalnim porezima („Narodne 
novine“ broj 115/16) i članka 29. Statuta općine 
Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta 
općine Klakar (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije 12/09. i 6/13.), OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR na svojoj 31.sjednici održanoj 
30.ožujka 2017. donosi:

IZMJENE  ODLUKE  

o općinskim porezima općine Klakar

Članak 1.

Vezano za potrebu usklađivanja dijela 
Odluke o općinskim porezima općine Klakar sa 
Zakonom o lokalnim porezima („Narodne novine“ 
broj 115/16) koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 
2017. godine, preambula Odluke o općinskim 
porezima općine Klakar (KLASA: 410-01/01-01/1, 
URBROJ: 2178/07-02-01-1 od 21.prosinca 2001.g. 
„Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 
17/2001) godine mijenja se i glasi:

» Na temelju članka 42. stavak 1., članka 67. Zakona 
o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 
115/16) i članka 29. Statuta općine Klakar i 
Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine 
Klakar (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
12/09. i 6/13.), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE 
KLAKAR na svojoj 31.sjednici održanoj 30.ožujka 
2017. donosi:

Odluku o općinskim porezima općine Klakar«

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke ostaju 
neizmijenjene.

                                                               
Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/16
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30.ožujak 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić, ing. str., v.r.

15.

 Na temelju članka 35. stavka 2. i stavka 8. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(''Narodne novine'' br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12 i 152/14), članka 35. točka 2. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01 – vjer. tumač., 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13 –pročišćeni tekst, 137/15) i članka 29. Statuta 
općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni 
statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-
Posavske županije“ br.12/09 i 6/13.), OPĆINSKO 
VIJEĆE OPĆINE KLAKAR je na svojoj 31. sjednici 
održanoj 30. ožujka 2017. godine, donijelo 

ODLUKU

o gospodarenju nekretninama u vlasništvu 
općine Klakar

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se gospodarenje 
nekretninama u vlasništvu općine Klakar 
(nastavno: nekretnine), glede: 
- stjecanja, otuđenja i terećenja nekretnina; 
- način otuđenja i provođenje postupka otuđenja 
nekretnina; 
- ostvarivanje i zasnivanje služnosti i drugih prava na 
nekretninama, 
a koje nije uređeno drugim općim aktima općine 
Klakar.  
(2) Ovom Odlukom se ne uređuju postupci davanja u 
zakup poslovnih prostora, davanja u najam stanova u 
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vlasništvu općine Klakar i davanja na korištenje, 
odnosno zakup javnih površina u vlasništvu općine 
Klakar, kao niti raspolaganje nekretninama kroz 
postupke dodjele koncesije ili javno -privatnog 
partnerstva, a koji se uređuju posebnim propisima. 
(3) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju 
sljedeće značenje: 
1. ''nekretnina'' označava neizgrađeno ili izgrađeno 
građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, 
javnu površinu, te druge čestice zemljišne površine 
zajedno sa svime što je sa zemljištem spojeno na 
površini ili ispod nje pod uvjetom da se nalazi na 
području općine i da je općina nositelj prava 
vlasništva ili izvanknjižni vlasnik ili pošteni, 
zakoniti i istiniti posjednik ili barem pošteni i 
samostalni posjednik te nekretnine, 
2. ''raspolaganje nekretninom'' označava odluku o 
dvostranom ili jednostranom pravnom poslu kojemu 
je cilj nekretninu u vlasništvu ili u posjedu općine 
prenijeti u vlasništvo stjecatelja (otuđiti je) ili 
osnovati stvarni teret na nekretnini u korist ili na teret 
općine ili osnovati pravo građenja u korist nositelja 
prava građenja, 
3. ''stjecanje nekretnine'' označava odluku o pravnom 
poslu kojemu je cilj donijeti odluku o stjecanju 
nekretnine u korist općine ili o izgradnji građevine na 
vlastitoj nekretnini ili o drugom načinu i obliku 
korištenja ili uređenja nekretnine, 
4. ''građevinsko zemljište'' označava izgrađeno ili 
neizgrađeno zemljište koje je dokumentima 
prostornog uređenja predviđeno za izgradnju 
građevine ili za drugi način i oblik korištenja ili 
uređenja, a nalazi se unutar građevinskog područja 
općine, 
5. ''poslovni prostor'' označava poslovnu zgradu, ili 
poslovnu prostoriju, ili garažu u smislu Zakona o 
zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, pod 
uvjetom da je općina nositelj prava vlasništva, ili 
izvanknjižni vlasnik, ili zakoniti, pošteni i istiniti 
posjednik, ili barem pošteni samostalni posjednik 
toga poslovnog prostora; 
6. ''poljoprivredno zemljište'' označava neizgrađeno 
zemljište izvan građevinskog područja općine 
Klakar, kultivirano ili nekultivirano, pod uvjetom da 
je općina nositelj prava vlasništva, ili izvanknjižni 
vlasnik, ili pošteni, zakoniti i istiniti posjednik, ili 
barem pošteni samostalni posjednik toga zemljišta. 
(4) Ne smatra se raspolaganjem nekretninom u 
smislu ove Odluke: 
-potpisivanje elaborata usklađenja i parcelacijskih 
elaborata, kao i drugih dokumenata 
kojima se mijenja oblik i veličina katastarskih 
čestica, te drugih dokumenata kojima se 
vrši uplanjenje određenih građevina;
-poslovi redovnog održavanja nekretnina. 

Članak 2.

(1) Na temelju odluka Općinskog vijeća, općinski 
načelnik upravlja imovinom pažnjom 
dobrog gospodara na načelima zakonitosti, 
svrsishodnosti i štedljivosti u interesu stvaranja 
uvjeta i drugih socijalnih interesa te za probitak i 
socijalnu sigurnost stanovnika općine. 
(2) Nekretnina se može otuđiti ili s njom na drugi 
način raspolagati samo putem javnog 
natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni ako 
nije drugačije propisano Zakonom i ovom Odlukom. 
(3) Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju 
nekretnina čija pojedinačna vrijednosti 
ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnine. Ako je 
taj iznos veći od 1.000.000,00 kn općinski načelnik 
odlučuje najviše do 1.000.000,00 kn, a ako je taj 
iznos manji od 70.000,00 kn, tada može odlučivati 
najviše do 70.000,00 kn. 
(4) Općinsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju 
nekretnina čija pojedinačna vrijednost 
prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnine, odnosno 
čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 
kuna. 
(5) Stjecanje i otuđivanje nekretnina mora biti 
planirano u proračunu općine i provedeno u skladu sa 
zakonskim propisima. 
(6) Općinski načelnik odgovoran je za postupanje sa 
stvarima u vlasništvu općine. 
(7) U slučaju da je Odluku o raspisivanju natječaja o 
stjecanju i otuđenju nekretnina donio načelnik, a po 
natječaju vrijednost najpovoljnije ponude prelazi 
iznos iz stavka 3. ovog članka, odluku o stjecanju i 
otuđenju nekretnina donosi Općinsko vijeće. 

Članak 3.

(1) Prihodi od imovine čine vlastiti izvor financiranja 
poslova i zadaća iz samoupravnog djelokruga 
općine. 

Članak 4.

(1) Za pravne poslove u svezi nekretnina obvezna je 
pisana forma. 
(2) O vrsti pravnog posla ovisi da li je pisana forma 
ugovor ili neki drugi pravno valjani akt. 
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Članak 5.

(1) Tržišna cijena je najviša cijena ponuđena u 
postupku javnog natječaja, odnosno usmenog 
nadmetanja. 
(2) Početnu cijenu u postupku provođenja natječaja 
utvrđuje nadležno tijelo u odluci o raspisivanju 
natječaja. 
(3) Cijena iz prethodnih stavaka se utvrđuje na 
temelju prethodno pribavljenog stručnog mišljenja 
ovlaštenog sudskog vještaka odgovarajuće struke, 
odnosno prema podacima Porezne uprave, polazeći 
od cijene koja se može postići na slobodnom tržištu 
za nekretninu sličnih osobina s obzirom na kvalitetu, 
lokaciju, namjenu i slično. 
(4) U slučajevima kada je to posebnim zakonima 
propisano, prodaja, davanje u zakup ili davanje prava 
građenja na nekretninama mogu se realizirati pod 
komercijalnim ili pogodovanim uvjetima, uključivo 
i bez naknade. 

Članak 6.

(1) Stručne poslove iz ove Odluke obavlja 
Jedinstveni upravni odjel općine Klakar.

Članak 7.

(1) Općina stječe vlasništvo i druga stvarna prava na 
nekretninama kupnjom, zamjenom, prihvatom dara, 
prihvatom nasljedstva i na drugi način određen 
zakonom. 
(2) Kupnjom ili zamjenom nekretnina općina 
nekretninu može stjecati prihvaćanjem ponude 
prodavatelja, sudjelovanjem u javnom natječaju ili 
izravnom pogodbom. 
(3) Zaključak o stjecanju nekretnine donosi općinski 
načelnik uvažavajući posebne interese općine i 
tržišnu vrijednost nekretnine. 

PRODAJA NEKRETNINA 

Članak 8.

(1) Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu općine nadležno tijelo iz 
članka 2. ove Odluke donosi: 
- radi privođenja zemljišta namjeni sukladno 
prostorno planskoj dokumentaciji, 
- radi pribavljanja sredstava za izgradnju objekata 
komunalne infrastrukture, poslovnih i stambenih 
objekata, objekata javne društvene namjene, te 
drugih kapitalnih ulaganja, 

- radi razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom, 
ukoliko se radi o nekretnini čije je održavanje 
nesvrsishodno i neracionalno 
- i u drugim opravdanim slučajevima. 

Članak 9.

(1) Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju 
nekretnina sadrži: 
- oznaku i površinu nekretnine, 
- početnu cijenu, 
- iznos i način plaćanja jamčevine, 
- rok zaključenja ugovora, 
- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene, 
- pravo nadležnog tijela da ne izabere najpovoljnijeg 
ponuđača i 
- obvezu najpovoljnijeg ponuđača da, pored 
kupoprodajne cijene, mora platiti i troškove procjene 
zemljišta i objave natječaja, 
- dodatne uvjete ako ocijeni da bi to bilo povoljnije u 
konkretnoj situaciji. 
(2) Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio 
najviši iznos, ako nije drugačije propisano Zakonom 
ili ovom Odlukom. 
(3) Kada u natječaju sudjeluje dosadašnji zakupnik 
nadležno tijelo općine Klakar može odrediti da ima 
pravo prvenstva na sklapanje ugovora, ako zadovolji 
uvjete natječaja i prihvati najpovoljniju ponudu, te 
ako je u prethodnom razdoblju ispunio sve obveze iz 
ugovora. 
(4) Pisano očitovanje o prihvaćanju najpovoljnije 
ponude dosadašnji zakupnik dužan je dostaviti u 
roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovo-
ljnijem ponuditelju, te u roku 8 dana od dana dostave 
očitovanja s općinom Klakar zaključiti ugovor. 
(5) Ukoliko se ne očituje ili izjavi da ne prihvaća 
najpovoljniju ponudu, ugovor će se sklopiti s 
najpovoljnijim ponuditeljem u roku 8 dana od dana 
primitka obavijesti da je najpovoljniji ponuditelj. 
(6) Dosadašnji zakupnik s kojim je sklopljen ugovor 
o zakupu nema pravo promijeniti namjenu 
nekretnine određenu u natječaju, bez prethodne 
suglasnosti nadležnog tijela općine Klakar.
(7) Ako dosadašnji zakupnik postupi suprotno 
prethodnom stavku, ugovor o zakupu se raskida po 
sili zakona. 
(8) Ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja 
ponudi najviši iznos, a ima nepodmirene obveze 
prema Općini, neće se utvrditi kao najpovoljniji 
ponuditelj. 
(9) Povjerenstvo ima pravo da ne prihvati niti jednu 
ponudu, te ima pravo predložiti nadležnom tijelu 
općine Klakar poništenje cijelog ili dijela natječaja 
bez obrazloženja, u kojem slučaju ne odgovara za 
eventualnu štetu ponuditelja. 
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(10) U slučaju primitka više ponuda sa istim 
ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda kod 
k o j e  j e  p o n u đ e n o  j e d n o k r a t n o  p l a ć a n j e 
kupoprodajne cijene. 
(11) Odredbe stavka 1. ovog članka na odgovarajući 
način primjenjuju se i na drugim postupcima 
raspolaganja nekretninama. 

Članak 10.

(1) Natječaj se objavljuje u najmanje jednom 
dnevnom glasilu, oglasnoj ploči te web stranici 
Općine Klakar. 
(2) Natječajni postupak provodi nadležni Jedinstveni 
upravni odjel općine Klakar. 

Članak 11.

(1) Natječaj obvezno sadrži: 
- oznaku površine nekretnine, te eventualne terete i 
moguće sporove na istoj;
- početnu cijenu;
- naznaku o mogućnosti i vremenu uvida u 
nekretninu koja se prodaje;
- podatke o opsegu i stanju uređenosti građevinskog 
zemljišta i namjeni nekretnine, ako je određena;
- dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu;
- iznos i način plaćanja jamčevine, uz naznaku da se 
jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj 
ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se 
ugovore raskine uslijed na plaćanja kupoprodajne 
cijene;
- rok zaključenja ugovora;
- rok i način plaćanja kupoprodajne cijene;
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda;
- potvrda da kandidat nema nikakvih dugovanja 
prema Općini Klakar; 
- naznaku da će se tabularna isprava za upis 
vlasništva izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u 
cijelosti (uključivo i u slučaju obročne otplate);
- način stjecanja posjeda;
- uvjete natječaja;
- pravo sudjelovanja u natječaju;
- rok i način za podnošenje ponuda; 
- mjerila za odabir najpovoljnije ponude; 
- obvezu kupca, u slučaju kašnjenja plaćanja obveze, 
na plaćanje zakonskih kamata;
- pravo nadležnog tijela da ne izabere najpovoljnijeg 
ponuditelja;
- obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da, pored 
kupoprodajne cijene, plati troškove procjene 
zemljišta i objave natječaja;
- pravo prodavatelja da ukoliko kupac zakasni s 

plaćanjem više od 90 dana, može raskinuti ugovor, a 
uplaćenu jamčevinu zadržati; 
- posebne uvjete. 

Članak 12.

(1) Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda 
dostavljenih poštom ili osobno u zatvorenoj 
omotnici s naznakom "Ne otvaraj". 
(2) Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 8 
niti duži od 30 dana od dana objave natječaja. 

Članak 13.

(1) Prilikom podnošenja ponude plaća se jamčevina. 
(2) Jamčevina iznosi do 10% od utvrđene početne 
cijene. 
(3) Potvrda o uplati jamčevine ili garancije banke u 
iznosu potrebne jamčevine da će banka na zahtjev 
općine isplatiti iznos jamčevine, mora bit 
dostavljena uz ponudu. 
(4) Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni iznos 
kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od 
ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao 
najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine. 
(5) Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao 
najpovoljnije jamčevina se vraća u roku ne dužem od 
15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez 
prava na kamatu. 

Članak 14.

(1) Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu 
za iznos jamčevine, uplatiti na žiro račun Općine 
Klakar u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o 
prodaji. Nadležno tijelo općine Klakar može odrediti 
i dulji rok ako ocijeni da to u konkretnoj situaciji ne 
bi bilo na štetu općine. 
(2) Nadležno tijelo općine Klakar može prihvatiti 
plaćanje cijene nekretnine u obrocima, te se 
mogućnost i uvjeti obročnog plaćanja navode u 
tekstu natječaja, uz obračun kamata po zakonskoj 
stopi. 
(3) Smatra se da je najpovoljniji natjecatelj odustao 
od ponude ako u roku od 8 dana od dana primitka 
odluke o najpovoljnijem ponuditelju ne potpiše 
ugovor o zakupu, odnosno kupoprodaji nekretnine. 
(4) Kupac stječe pravo vlasništva i ovlaštenje na 
uknjižbu prava vlasništva u zemljišne knjige nakon 
što plati sve obroke i ispuni sve obveze glede 
nekretnine. 
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(5) U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više od 90 
dana Općina može raskinuti kupoprodajni ugovor i 
zadržati uplaćenu jamčevinu. 

Članak 15.

(1) Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo 
koje se sastoji od predsjednika i još dva člana koje 
imenuje općinski načelnik. 
(2) O postupku otvaranja ponuda vodi se zapisnik. 
(3) Zakašnjele, nerazumljive ili ponude na drugi 
način protivne uvjetima natječaja Povjerenstvo 
odbacuje odnosno iste ne ulaze u njihovo 
razmatranje. 

RAZVRGNUĆE ILI DIOBA SUVLASNIČKE 
ZAJEDNICE 

Članak 16.

(1) Razvrgnuće ili dioba suvlasničke zajednice 
provodi se putem natječaja ili sudskim putem. 
(2) U slučaju da razvrgnućem suvlasničke zajednice 
pojedini suvlasnik dobiva u samovlasništvo 
nekretninu čija bi tržišna vrijednost bila manja od 
njegovog udjela u tržnoj vrijednosti cijele 
nekretnine, drugi suvlasnik mu je dužan isplatiti tu 
razliku. 
(3) U slučaju da fizička dioba suvlasničke zajednice 
nije moguća, nadležno tijelo može donijeti odluku o 
prodaji ili zamjeni suvlasničkog dijela. 

Članak 17.

(1) Općina će inicirati postupak razvrgnuća 
suvlasničkih zajednica fizičkom diobom nekretnina, 
na nekretnini na kojoj se planira gradnja ili 
rekonstrukcija javno-prometnih površina i drugih 
gradnja od značaja za Općinu, te snosi troškove 
izrade dokumentacije koja će biti osnova za 
provođenje parcelacijskog elaborata i samog 
parcelacijskog elaborata. 
(2) Ukoliko fizičku diobu nekretnine iniciraju drugi 
suvlasnici, oni snose troškove izrade dokumentacije 
koja će biti osnova za provođenje parcelacijskog 
elaborata i samog parcelacijskog elaborata. 

PRAVO SLUŽNOSTI 

Članak 18.

(1) Nadležno tijelo općine Klakar može osnovati 
pravo služnosti na nekretnini sukladno odredbama 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 
(2) Stvarna služnost na nekretninama u vlasništvu 
općine može se zasnovati: 
- ako je to nužno za odgovarajuće korištenje 
povlasne nekretnine, 
- ako se time bitno ne ugrožava normalno korištenje 
poslužne nekretnine u vlasništvu općine, 
-ako se Općini isplati odlukom o zasnivanju 
služnosti utvrđena naknada. 
(3) Iznos naknade i sadržaj prava služnosti nadležno 
tijelo općine Klakar će odrediti posebnim 
zaključkom. 
(4) Ako se služnost zasniva radi postavljanja 
komunalnih uređaja i instalacija od interesa za 
Općinu, nadležno tijelo može odobriti zasnivanje 
služnosti za njihovo postavljanje bez naknade. 
(5) O zasnivanju služnosti općina i predlagatelj 
zaključuju ugovor. 

PRAVO GRAĐENJA I PRAVO DOGRADNJE I 
NADOGRADNJE 

Članak 19.

(1) Nadležno tijelo općine Klakar može na zemljištu 
osnovati pravo građenja, uz obvezu nositelja prava 
građenja da općini plaća mjesečnu naknadu u iznosu 
prosječne zakupnine za takvo zemljište. Nadležno 
tijelo općine Klakar može odrediti i drugačiji način 
plaćanja ako ocijeni da bi to bilo povoljnije u 
konkretnoj situaciji. 
(2) Pravo građenja je u pravnom pogledu 
izjednačeno s nekretninom, a podrazumijeva pravo 
nositelja prava građenja da na nečijem zemljištu (na 
površini ili ispod nje) ima vlastitu zgradu, a 
svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti. 
(3) Zgradu koja je izgrađena ili koja će biti izgrađena 
na zemljištu opterećenom pravom građenja 
pripadnost je tog prava kao da je to pravo zemljište. 
(4) Sadržaj prava građenja i iznos naknade odredit će 
nadležno tijelo općine Klakar posebnim zaključkom, 
sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima. 

Članak 20.

(1) Pravo građenja na zemljištu može se ostvarivati 
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trajno ili na određeno vrijeme. 
(2) Nakon isteka roka na koji je uspostavljeno pravo 
gradnje izgrađeni objekt postaje vlasništvo općine. 

ZALOŽNO PRAVO 

Članak 21.

(1) Zasnivanje založnog prava (dobrovoljno založno 
pravo) na nekretninama nadležno tijelo Općine 
Klakar će dozvoliti ako je to u interesu općine. 
(2) Pod interesom općine u smislu prethodnog stavka 
smatra se i interes trgovačkih društava, ustanova i 
drugih pravnih osoba u vlasništvu ili većinskom 
vlasništvu općine. 

ZAKUP ZEMLJIŠTA 

Članak 22.

(1) Zemljište u vlasništvu općine može se dati u 
zakup fizičkim i pravnim osobama u svrhu 
privremenog korištenja zemljišta do donošenja 
odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno-
planskoj dokumentaciji. 
(2) Na zemljištu koje je predmet zakupa nije 
dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih 
radova bez prethodne suglasnosti općine. 
(3) U zakup se može dati i dio katastarske čestice. 

Članak 23.

(1) Zaključak o davanju zemljišta u zakup, namjeni, 
trajanju zakupa i iznosu zakupnine donosi nadležno 
tijelo općine Klakar, nakon čega se zaključuje 
ugovor o zakupu. 
(2) Ugovor o zakupu zaključuje se najduže na rok od 
10 godina. 
(3) Općina Klakar će raskinuti ugovor o zakupu 
jednostrano kada zakupnik ne koristi zemljište u 
skladu sa svrhom zakupa, te u slučaju potrebe 
privođenja zemljišta namjeni prije isteka vremena 
trajanja zakupa. 
(4) Općinski načelnik može odobriti stupanje u prava 
i obveze dosadašnjeg zakupnika slijedećim 
osobama: 
- supružniku ili djeci (zakupnikovim usvojenicima i 
pastorcima), ako zakupnik umre ili ode u mirovinu, 
te zasnuje radni odnos kod drugog pravnog subjekta, 
pod uvjetom da nastave obrt iste ugovorene 
djelatnosti, 
- pravnoj osobi nastaloj promjenom pravnog 

položaja dosadašnjeg zakupnika, ako su zakupnik, 
bračni drug ili djeca zakupnika jedini osnivači, pod 
uvjetom da dostave dokaz o pravnom sljedništvu i 
nastave obavljati ugovorenu djelatnost. 
(5) Ugovor će se raskinuti ukoliko zakupnik niti 
nakon opomene ne plati ugovornu zakupninu, a 
prema posebnoj odluci općinskog načelnika. 

Članak 24.

(1) Ako je predmet zakupa poljoprivredno zemljište 
u vlasništvu općine Klakar na odgovarajuće načine, 
za isto zemljište, primjenjuju se odredbe Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu. 

PRIHVAT DARA ILI NASLJEDSTVA 

Članak 25.

(1) Darovanjem se stječu nekretnine koje vlasnik bez 
naknade predaje općini Klakar. 
(2) Nasljeđivanjem se stječu nekretnine temeljem 
rješenja o nasljeđivanju kojem se u ostavinskim 
postupcima općini uručuje imovina bez nasljednika 
(ošasna imovina). 
(3) Općina Klakar prihvatit će darovanje i 
nasljeđivanje, osim u spornim slučajevima, te 
preuzeti obveze koje proizlaze iz prihvaćanja 
darovanja ili nasljeđivanja. 

Članak 26.

(1) Nekretnine općina može otuđiti prodajom ili 
zamjenom, o čemu zaključak donosi općinski 
načelnik ili Općinsko vijeće, zavisno od pojedinačne 
vrijednosti nekretnine, uvažavajući poseban interes 
općine i tržišnu vrijednost nekretnine. 
(2) Nadležno tijelo općine Klakar može donijeti 
odluku o ustupanju nekretnine bez naknade ili 
darovanju, određenim kategorijama stradalnika 
Domovinskog rata i državnim tijelima kad se radi o 
posebnim interesima Republike Hrvatske i u ostalim 
slučajevima kad je to propisano posebnim zakonom. 
(3) Općina može nekretninu prodati izravnom 
pogodbom samo kad nekretninu stječu Republika 
Hrvatska i jedinica područne (regionalne) 
samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili 
pretežitom vlasništvu općine, Republike Hrvatske, 
te jedinice lokalne područne (regionalne) 
samouprave, ako je to u interesu i cilju općega 
gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana 
i kad je to zakonom ili ovom Odlukom propisano. 
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PRODAJA NEKRETNINA BEZ JAVNOG 
NATJEČAJA 

Članak 27.

Zemljište u vlasništvu općine, tijelo nadležno za 
raspolaganje može prodati po utvrđenoj tržišnoj 
cijeni bez provedbe javnog natječaja: 
-osobi kojoj je dio zemljišta potreban za formiranje 
neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom 
dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio 
ne prelazi 20% površine planirane građevne čestice; 
-osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez 
građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta 
nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu 
u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom 
dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane 
građevne čestice, pod uvjetom da u roku od godine 
dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora 
ishodi građevinsku dozvolu;
-te u drugim slučajevima kad je to predviđeno 
zakonom. 

Članak 28.

(1) Općina može stupiti u poslovnu suradnju s 
fizičkom ili pravnom osobom radi optimalnog 
gospodarenja i korištenja nekretninom, odnosno 
ostvarenja najpovoljnijih rezultata od interesa za 
Općinu. 
(2) O poslovnoj suradnji odlučuje nadležno tijelo 
općine Klakar, a međusobna prava i obveze glede tih 
odnosa uređuju se ugovorom. 

Članak 29.

(1) O javnim dobrima u općoj uporabi na području 
općine kao što su parkovi, zelene površine, trgovi, 
ulice, groblja, tržnice, sajmišta i drugim javnim 
dobrima brine se općina. 
(2) Općinsko vijeće može povjeriti na upravljanje ili 
održavanje pojedinog javnog dobra ovlaštenim 
osobama, o čemu će donijeti posebnu odluku. 

Članak 30.

(1) Ova Odluka objavit će se u “Službenom  vjesniku 
Brodsko-posavske županije“, a stupa na snagu 
osmog dana od dana objave. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/7
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30.ožujka 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić, ing., v.r.

16.

 Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe  ("Narodne novine" broj 24/11., 61/11., 
27/13. i 48/13 – pročišćeni tekst, 02/14., 96/16.) i 
članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke 
o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar (Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije 12/09. i 6/13.),  
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR na svojoj 
31. sjednici održanoj dana 30.ožujka 2017. godine, 
donijelo je:

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad političkih 
stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u 
Općinskom vijeću općine Klakar za razdoblje 

od 01. 01. 2017. od 30. 06. 2017. god.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje raspored 
sredstava za redovito godišnje financiranje političkih 
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u 
Općinskom vijeću općine Klakar, (dalje u tekstu 
Općinsko vijeće) iz Proračuna općine Klakar za 
razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.godinu.

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz 
Proračuna općine Klakar za 2017. godinu imaju 
političke stranke koje imaju najmanje jednog 
vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni članovi 
općinskog vijeća koji su izabrani s nezavisnih lista. 
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Članak 3.

Proračunom općine Klakar za 2017.godinu 
osigurana su sredstva za redovito godišnje 
financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika u Općinskom vijeću u iznosu od 11.000,00 
kuna.

Članak 4.

Sredstva raspoređena članku 3. ove Odluke 
raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos 
sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću te 
da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva 
razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

Obzirom da su ove godine lokalni izbori, 
sredstva iz članka 3. ove Odluke rasporedit će se 
razmjerno, tj. 50% navedenog iznosa rasporedit će se 
sukladno starom sazivu Općinskog vijeća, dok će se 
50% iznosa iz članka 3. ove Odluke rasporediti 
sukladno novom sazivu Općinskog vijeća o čem će 
se donijeti nova odluka.

Članak 6.

Sreds tva  iz  č lanka  3 .  ove  Odluke 
raspoređuju se političkim strankama i nezavisnim 
vijećnicima Općinskog vijeća kako slijedi:

R. 
br. 

Naziv političke stranke 
Broj članova u 
trenutku 
konstituiranja 

Raspoređena 
sredstva (u KN) 

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ 5 2.500,00 
2. Lista grupe birača – Nositelj Ivan Kudrić 3 1.500,00 
3. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje – HDSSB 1 500,00 
4. Hrvatska seljačka stranka – HSS 1 500,00 
5. Lista grupe birača – Nositelj Marko Kudrić 1 500,00 
UKUPNO 11 5.500,00 
 

Članak 7.

Raspoređena sredstva doznačuju se 
političkim strankama na račune, a nezavisnim 
vijećnicima na njihove posebne račune, tromjesečno 
u jednakim iznosima.

Članak 8.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/8
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30. ožujka 2017. g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić, ing. str., v.r.
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17.

 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članka 
29. Statuta općine Klakar i Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik 
Brodsko-Posavske županije“ br.12/09 i 6/13.), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR na svojoj 31. sjednici 
Općinskog vijeća, održanoj 30.ožujka 2017.god., donosi:

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite 
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

za 2017. – 2019. 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.
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Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a) stožeri civilne zaštite;
b) operativne snage vatrogastva;
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa;
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja;
e) udruge;
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite;
g) koordinatori na lokaciji;
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

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

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine;

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći 
i katastrofi prema načelu solidarnosti.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 8Strana: 1312



PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠT

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 2017.g. 2018.g. 2019.g. 

1. 

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

i sklanjanje stanovništva  
- - - 

Stožer civilne zaštite – odore, veza, edukacija 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija  
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava CZ - - - 

Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja - - - 
Povjerenici civilne zaštite,  

voditelji objekata za smještaj 
- - - 

Materijalna i tehnička oprema operativnih 
snaga 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka 
iz sadržaja dokumenata  

12.000,00 12.000,00 15.000,00 

UKUPNO: 27.000,00 27.000,00 30.000,00 

2. 

VATROGASTVO  
Vatrogasna zajednica 

100.000,00 200.000,00 150.000,00 Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 
Vatrogasna zapovjedništva 

Procjena ugroženosti i  
Plan zaštite od požara 

- - - 

UKUPNO: 100.000,00 200.000,00 150.000,00 

3. 

HGSS STANICA SLAVONSKI BROD  
Redovne donacije  5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Opremanje - - - 
UKUPNO: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

4. 
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)  

Tekuće održavanje - - - 
UKUPNO: 0,00 0,00 0,00 

5. 
UDRUGE GRAĐANA 

Lovačko društvo „Jelas“, Ruščica 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
UKUPNO: 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

6. 

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

Gradsko društvo CK Slavonski Brod 
25.000,00 20.000,00 25.000,00 

UKUPNO: 25.000,00 20.000,00 25.000,00 

SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

165.000,00 260.000,00 218.000,00 

 

KLASA:810-01/17-02/1
URBROJ: 2178/07-02-17-1
KLAKAR, 30. ožujka 2017.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Vinko Lucić,ing., v.r.
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18.

 Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 12/09. i 6/13.), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR na 
svojoj 31. sjednici održanoj 30.ožujka 2017.godine, donosi:

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u općini Klakar za 2016. godinu

Članak 1.

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u Općini Klakar za 2016. godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 

Članak 2.

 Tekst Izvješća za 2016.godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/9
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30.ožujak 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić, ing.str.. v.r.
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19.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.26/03. 
–pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 
147/14) i članka 41. Statuta općine Klakar i članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.  12/09. i 6/13.), općinski načelnik općine Klakar, donosi:

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u općini Klakar za 2016. godinu

Članak 1.

Programom i Izmjenama i dopunama programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području općine Klakar u 2016.godini sredstva su planirana i ostvarena kako slijedi:

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u općini Klakar za 2016.godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 023-05/17-02/03
URBROJ: 2178/07-01-17-1
Klakar, 28.veljače 2017.god.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.

Red. 
br. 

Naziv Planirano Ostvareno 

1. 
- Javne površine    
Izrada projektne izgradnja staza (nogostupa) u Ruščici i 
Gornjoj Bebrini 

 
226.000,00 kn 

 
225.947,43 kn 

2. 
- Izgradnja javne  rasvjete 
Izgradnja javne rasvjete u Ruščici 

33.000,00 kn 32.941,25 kn 

3. - Izgradnja plinske mreže 30.000,00 kn 0,00 kn 

4. 
- Opskrba pitkom vodom 
Proširenje i izgradnja vodovodne mreže na području 
Općine 

123.000,00 kn 122.125,91 kn 

UKUPNO 412.000,00 kn 381.014,59 kn 
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20.

 Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 12/09. i 6/13.), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR na 
svojoj 31. sjednici održanoj 30.ožujka 2017.godine, donosi:

ODLUKU 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna 
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini, koje je podnio općinski načelnik. 

II

Tekst Izvješća za 2016.godinu sastavni je dio ove Odluke.

III

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/10
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30.ožujak 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić, ing.str., v.r.
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21.

 Na temelju članka 28. Zakona  o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 26/03-pročišćeni 
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 41. 
Statuta općine Klakar i članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br.  12/09. i 6/13.), općinski načelnik općine Klakar, donosi:

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2016. godini

Članak 1.

� Programom i Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine 
Klakar u 2016 godini sredstva su planirana i ostvarena kako slijedi:

Članak 2.

� Ovo Izviješće o izvršenju Programa i Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2016. godini objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 023-05/17-02/02
URBROJ: 2178/07-01-17-1
Klakar, 28.veljače 2017.god.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.

Red. 
br. 

Naziv Planirano Ostvareno 

1. 

održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 
čišćenje snijega, košenje bankina i kanala i dr., te 
nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova kamenom, 
ugradnja cijevnih propusta, izmuljenje kanala i 
tarupiranje poljskih putova, bankina i kanala 

500.000,00 kn 424.462,94 kn 

2. 

održavanje ostale nenavedene komunalne 
infrastrukture 
održavanje pješačkih staza i nogostupa, plinske 
infrastrukture, te održavanje drugih javnih površina 

101.000,00 kn 100.746,10 kn 

3. 
održavanje groblja 
redovito košenje mjesnih groblja, te održavanje 
mrtvačnica 

50.000,00 kn 48.324,40 kn 

4. 
javna rasvjeta 
troškovi zamjene rasvjetnih tijela, te 
troškovi potrošnje električne energije za javnu rasvjetu 

160.000,00 kn 155.527,29 kn 

UKUPNO 811.000,00 kn 729.060,73 kn 
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22.

 Na temelju članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.  12/09. i 6/13.), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR 
na svojoj 31. sjednici održanoj 30.ožujka 2017. godine, donosi:

ODLUKU
 

o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Klakar 

za 2016. godinu

I

 Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Klakar za 2016.godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 

II

 Tekst Izvješća za 2016.godinu sastavni je dio ove Odluke.

III

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/11
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30.ožujak 2017.g.

PREDSJEDNIK�
OPĆINSKOG VIJEĆA,�
Vinko Lucić,ing.str., v.r.
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23.

 Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15), članka 41. Statuta 
općine Klakar i članka 9. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni statuta općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 12/09. i 6/13.), općinski načelnik općine Klakar, donosi:

IZVJEŠĆE

o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području općine Klakar za 2016.godinu

I

U razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2016.godine sredstva od zakupa i prodaje poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Klakar ostvarena su u iznosu od 135.518,06 kn i to:

· Zakup poljoprivrednog zemljišta -� 124.500,79 kn;
· Prodaja poljoprivrednog zemljišta -�   11.017,27 kn.

Sredstva su utrošena za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture vezanih za poljoprivredu, odnosno 
nerazvrstanih cesta i poljskih putova.

II

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

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 320-02/17-01/1
URBROJ: 2178/07-01-17-1
Klakar, 31.siječnja 2017.god.

OPĆINSKI NAČELNIK,
Josip Stanić,dipl.ing.geod., v.r.
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24.

 Temeljem članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15), te članka 29. Statuta 
općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 
broj 12/09 i 6/13.), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR na svojoj 31. sjednici održanoj 30.ožujka 
2017.godine, donosi:

PROGRAM
 

utroška sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. rh na području općine Klakar 
za 2017. godunu

I. UVODNE ODREDBE

Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava iz Proračuna općine Klakar za 2017.god. ostvarenih od prodaje 
i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Klakar.

II. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske prihod su 
općine Klakar u dijelu od 65 % ukupno naplaćenih sredstava na području općine Klakar, a u Proračunu općine 
Klakar za 2017.godinu planirana su u iznosu od 220.000,00 kuna i to:

a) Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vl. RH u iznosu od 200.000,00;
b) Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vl. RH u iznosu od 20.000,00.

III. NAMJENA SREDSTAVA

Novčana sredstva ostvarena od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske utrošit 
će se na:

· program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta; 
· sređivanje zemljišnih knjiga;
· program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznovrsnosti ekoloških sustava;
· održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, 
· obranu od tuče, 
· podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona,
· edukaciju i informiranje stanovništva i 
· druge poticajne mjere za uređenje i unapređenje ruralnog prostora.

IV. REALIZACIJA PROGRAMA

Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz točke II. i III. ovog Programa udružiti će se s ostalim sredstvima koji 
su prihod Proračuna općine Klakar i koristiti u skladu s dinamikom punjenja Proračuna i ukazanim potrebama.
Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je općinski načelnik u cijelosti.
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V. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 
01.01.2017.god.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/12
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30.ožujak 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić,ing.str., v.r.

25.

 Na temelju članka 65. Zakona o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 
94/14), te članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 12/09 i 6/13.), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR na svojoj 31. sjednici 
održanoj 30.ožujka 2017.godine, donosi:

PROGRAM 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.god.

I. UVODNE ODREDBE

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utrošak sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog doprinosa za 
2017.god.

II. SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Sredstva ostvarena temeljem uplate šumskog doprinosa kojeg uplaćuju pravne osobe koje obavljaju prodaju 
proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) na području općine Klakar, u visini 5% od prodajne cijene 
proizvoda na panju, u Proračunu općine Klakar za 2017.godinu planirana su u iznosu 50.000,00 kuna.

III. NAMJENA SREDSTAVA

Novčana sredstva ostvarena temeljem uplate šumskog doprinosa koristiti će se za financiranje izgradnje 
komunalne infrastrukture na području općine Klakar temeljem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u Općini Klakar za 2017.godinu.
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IV. REALIZACIJA PROGRAMA

Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz točke II. i III. ovog Programa udružiti će se s ostalim sredstvima koji 
su prihod Proračuna općine Klakar i koristiti u skladu s dinamikom punjenja Proračuna i ukazanim potrebama.
Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je Općinski načelnik u cijelosti.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 
01.01.2017.god.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/13
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30.ožujak 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Vinko Lucić,ing.str., v.r.

26.

 Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, br. 86/12 i 
143/13) te članka 29. Statuta općine Klakar i Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 12/09 i 6/13.), OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLAKAR na svojoj 31.sjednici 
održanoj 30.ožujka 2017.godine, donosi:

PROGRAM

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 
za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja i kontrola sredstava naknade ostvarenih temeljem uplate 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017.god.

Članak 2.

Podnositelji zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno vlasnici zgrade plaćaju naknadu za 
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito 
izgrađena zgrada nalazi.
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Članak 3.

Sredstva ostvarena temeljem uplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u Proračunu 
općine Klakar za 2017.godinu planirana su u iznosu 50.000,00 kuna i koristiti će se za izradu II. izmjena i dopuna 
PPU općine Klakar i za poboljšanje komunalne infrastrukture na području općine Klakar.

Članak 4.

Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz članka 2. i 3. ovog Programa udružiti će se s ostalim sredstvima koji su 
prihod Proračuna općine Klakar i koristiti u skladu s dinamikom punjenja Proračuna i ukazanim potrebama.
Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je Općinski načelnik u cijelosti.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjivat će se od 
01.siječnja 2017.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/14
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30.ožujak 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,

Vinko Lucić,ing.str.., v.r.

27.

 Na temelju članka 23. Stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 39/13, 48/15), 
članka 29. Statuta općine Klakar i članka 5. Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta („Službeni vjesnik 
Brodsko – posavske županije“ br. 12/09 i 6/13.), Općinsko vijeće na svojoj 31. sjednici održanoj 30.ožujka 2017. 
godine, donosi:

P L A N

rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se iznos i namjena korištenja sredstava ostvarenih temeljem uplate naknade za prenamjenu 
poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

Članak 2.

Jednokratna naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta plaća se prema površini građevinske čestice 
utvrđene na temelju izvršnog akta kojim se odobrava građenje, odnosno po primitku potvrde glavnog projekta, 
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odnosno prema površini zemljišta ispod zgrade ozakonjene rješenjem o izvedenom stanju. 
Trideset posto sredstva naknade prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području 
poljoprivredno zemljište nalazi.

Članak 3.

Sredstva ostvarena temeljem uplate naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u Proračunu općine Klakar 
za 2017.godinu planirana su u iznosu 1.000,00 kuna i koristiti će se za privođenju funkciji i povećanju vrijednosti 
poljoprivrednog zemljišta (uređenje poljskih putova prema poljoprivrednom zemljištu).

Članak 4.

Osigurana i raspoređena novčana sredstva iz članka 2. i 3. ovog Programa udružiti će se s ostalim sredstvima koji su 
prihod Proračuna općine Klakar i koristiti u skladu s dinamikom punjenja Proračuna i ukazanim potrebama.
Nalogodavac za izvršenje ovog Programa je Općinski načelnik u cijelosti.

Članak 5.

Ovaj Plan objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjivat će se od 01.siječnja 
2017.godine.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KLAKAR

KLASA: 021-05/17-02/15
URBROJ: 2178/07-02-17-1
Klakar, 30.ožujak 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA,
Vinko Lucić,ing.str., v.r.
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OPĆINA  OPRISAVCI

16.

 
�     Temeljem čl.108.i 109. Zakona o proračunu (N.N.87/08)  i čl.16. st.3.  Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 
izvještavanju (N.N 24/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci je na 29. sjednici održanoj 30. ožujka 2017.g. 
donijelo

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 

o izvršenju Proračuna općine Oprisavci od  1.1.-31.12.2016.g.

OPĆI DIO

I

 Godišnjim obračunom Proračuna općine Oprisavci   za razdoblje 1.1.-31.12.2016.godine utvrđeni su 
ostvareni prihodi i primici u iznosu od 5.928.533,70 Kn.

II

� Rashodi i izdaci utvrđeni po pozicijama Proračuna za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godinu izvršeni su u 
ukupnom iznosu od 5.439.017,16Kn.

III

� Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i  izvršenih rashoda i izdataka daje nam ostvareni višak  
prihoda:
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� � Ostvareni prihodi i primici 1-12-16.g……………………..…5.928.533,70 Kn
� � Izvršeni rashodi i izdaci  1-12-16.g……………………….....5.439.017,16 Kn
� � Višak  prihoda-1-12-2016.godine……………….…….............489.516,54 Kn
 

� Ukupni utvrđeni  višak prihoda i primitaka  iznosi:

� �  Manjak  prihoda prenesen iz 2015.g………………….....…....-216.680,82 Kn
� �  Višak prihoda-1-12-16. godine…....………...………………… 489.516,54 Kn
� �    Ukupni višak prihoda                                                            272.835,72 Kn
  

IV

� Stanje žiro-računa na dan 1.1.2016.godine bilo je  50.615,75 Kn,  a na dan 31.12.2016.godine  487.605,00  
Kn.

 Stanje blagajne na dan 1.1.2016.g. bilo je 0,00 Kn, a na da 31.12.2016 g. 0,00  Kn.

� Stanje udjela u glavnicama trgovačkih društava na dan 31.12.2016.g. iznosi 63.187,00 Kn.

V
� �
Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2016.g. sastoji se od:

- potraživanja za općinske poreze…………………………….…………45.542,65 Kn
- potraživanja za komunalnu naknadu……………………………..….. 61.243,70 Kn
- potraživanja za komunalni doprinos................................................18.823,09  Kn
- potraživanja od danih koncesija(ukop)…………………………………1.030,00 Kn
- potraživanja od danih koncesija(odvoz smeća)………….………....16.531,39 Kn
- potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine……………………..23.271,96 Kn
- potraživanja od zakupa polj.zemljišta u vl.države………………....289.766,85 Kn
- potraživanja od spom. rente…………………………………………..…. 235,00 Kn
- potraž. za naknade od nef .imovine.…………………………..……...52.660,00 Kn
- potraživanja- grobna naknada…………………………………..……..61.683,35 Kn
- ostala nespom. potraživanja……………………………………….……..208,00 Kn

VI

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2016.godine u ukupnom iznosu od 191.086,86 Kn, a odnose se na:

- Obveze prema dobavljačima........................................................165.213,84  Kn
- Obveze za jamčevine……………………………………..…….…….…6.300,00 Kn
- Ostale obveze(unaprijed plaćeni prihodi)…………………….…........1.175,30  Kn
- Ostale nespomenute obveze(povrat HZZ-javni radovi….)……………...72,72  Kn
- Obveze za predujmove (sala)…………………………………….……18.325,00 kn

VII

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priloženih podataka 
Rekapitulacije usporednog pregleda planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna 
općine Oprisavci, za  razdoblje 1.1.-31.12..2016.godinu.
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POSEBNI DIO

VIII

� Posebni dio Proračuna općine Oprisavci  sadrži rashode izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po 
osnovnim i potanjim namjenama.

X

 Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna, zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i 
primitaka te rashoda i izdataka za navedeno razdoblje, bit će objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije».

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/17-01/13
URBROJ: 2178/14-01-17-2
Oprisavci, 30. ožujka 2017.g.
 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Matej Kolobarić, v.r.
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17.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  29.  sjednici održanoj  30. 
ožujka 2017.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

općine Oprisavci za 2016.g.

.
Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture općine Oprisavci za 2016.g.
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće općinskog načelnika (KLASA:400-01/17-01/09 URBROJ: 2178/14-
02-17-1, Oprisavci, 22. ožujka 2017.g)                      

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-
posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/17-01/09
URBROJ: 2178/14-01-17-2
Oprisavci, 30. ožujka 2017.g. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Matej Kolobarić, v.r.
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18.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13 i 153/13,147/14, 36/15), te  članka 
47. Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 06/13), Općinski načelnik općine 
Oprisavci, Općinskom vijeću općine Oprisavci dana 22 ožujka 2017.g.,  podnosi

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
općine Oprisavci za 2016.g.

Članak 1. 
�  
� U 2016. godini Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine 
Oprisavci  izvršeno je  2 621.071,21 KN  kako slijedi:

I     GRAĐENJE OBJEKATA I NABAVA UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE 
POVRŠINE

� �
- Nerazvrstana cesta Oprisavci,  5500 m 
PLANIRANO: 100.000,00 kn
IZVRŠENO : 66.050,00 kn
Izvori financiranja -  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom 

-  Staza Svilaj
PLANIRANO: 40.000,00 kn
IZVRŠENO : 36.091,75 kn
Izvori financiranja - Opći prihodi i primici 

-  Drvored Oprisavci 
PLANIRANO: 8.000,00 kn
IZVRŠENO : 7.315,00 kn
Izvori financiranja -  Prihodi utvrđeni posebnim zakonom

-  Oprema za održavanje (kosilice i puhač) 
PLANIRANO: 7.000,00 kn
IZVRŠENO : 5.672,13 kn
Izvori financiranja -  Opći prihodi i primici 

-  Uređaji, strojevi i oprema posebne namjene
PLANIRANO: 30.000,00 kn
IZVRŠENO : 23.902,24 kn
Izvori financiranja -  Opći prihodi i primici 

II     GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
        NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

U 2016.g. nije bilo građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme za opskrbu pitkom 
vodom
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III     GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

U 2016.g. na području općine Oprisavci nije građena nova javna rasvjeta.

IV      GRAĐENJE GROBLJA

U 2016.g. na području općine Oprisavci nije bilo građenja na grobljima.

 V       GRAĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA

-  Dom (škola) Trnjanski Kuti
PANIRANO: 755.000,00 kn
IZVRŠENO : 690.385,35 kn
Izvori financiranja –    Pomoć iz  proračunskih fondova - kapitalna 421.652,91 kn  
� �           Pomoći iz proračuna općine Oprisavci - tekuće 268.732,44 kn

-Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Oprisavcima
PLANIRANO: 1 900.000,00 kn
IZVRŠENO : 1 791.654,74 kn
Izvori financiranja –   Pomoć iz  proračunskih fondova – kapitalna 1 389.213,72 kn  
� �           Pomoći iz proračuna općine Oprisavci – tekuće 402.441,02 kn

-  Poslovna zona Stružani
PLANIRANO: 100.000,00 kn
IZVRŠENO : 0,00 kn
Izvori financiranja – -/-

Članak 2. 

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.

KLASA:400-01/17-01/09
URBROJ: 2178/14-02-17-1
Oprisavci, 22. ožujka 2017.g.                      

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.
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19.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  29.  
sjednici održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim 
djelatnostima općine Oprisavci  za 2016. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim 
djelatnostima općine Oprisavci  za 2016. godinu.

� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće općinskog načelnika (KLASA:400-01/17-01/10 URBROJ: 2178/14-
02-17-1, Oprisavci, 22. ožujka 2017.g)                      

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-
posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA:400-01/17-01/10

URBROJ: 2178/14-02-17-2
Oprisavci, 30. ožujka 2017.g.                      

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Matej Kolobarić, v.r.
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20.

 Na temelju članka  42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 47. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), općinski načelnik općine Oprisavci Općinskom vijeću  22. 
ožujka 2017.g. podnosi

IZVJEŠĆE

 o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području 
društvenih djelatnosti općine Oprisavci za 2016.g.

Članak 1.

Programom javnih potreba  u društvenim djelatnostima općine Oprisavci za koje se sredstva osiguravaju u 
Proračunu općine Oprisavci u 2016.g. utrošeno je 427.163,44 kn  kako slijedi:

I      PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM      ODGOJU

ukupno za realizaciju Programa u predškolskom i školskom odgoju u 2015. godini izvršeno je : 

43.990,95 kn

II � PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

za pomoć udrugama u kulturi izvršeno je 41.022,01 kn

1. ODRŽAVANJE PROGRAMA „MALA ŠKOLA“  14.501,62 kn 

2. OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ- konto  
38119-tekuća  (red.dot, dresovi) 

16.649,28 kn 

3. OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ-3821 
kapitalna (škola Svilaj) 

12.840,05 kn 

 

 
1. TEKUĆE DONACIJE  

 �  Udruga žena „Smiljak “ 5.000,00 kn 

 �  KUD „Ban Berislavić“ Novi Grad  6.022,01 kn 

2. ODRŽAVANJE KULTURNIH MANIFESTACIJA,  
 �  „Razigrane grive“ Trnjanski Kuti  10.000,00 kn 

 �  „Ivanjske noći“ Novi Grad 10.000,00 kn 

 �  „Pokladno jahanje“ Oprisavci 10.000,00 kn 
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III  PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
� Za javne potrebe u sportu izvršeno je  : �� �         145.550,48 kn
� Za rad lovačkih i sportsko ribolov. udruga izvršeno je:              18.500,00 kn
� _______________________________________________________________
� U k u p n o:   � � � � � � � 164.050,48 kn

IV PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA
�  Za javne potrebe vjerskim zajednicama izvršeno je: 35.000,00 kn.

NAPOMENA:  Župi Oprisavci u 2015.g.  nisu isplaćena  redovna sredstva u iznosu  10.000,00 kn.

 1. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 
NOGOMETNIM KLUBOVIMA:  

131.000,00 kn 

 �  N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI 30.000,00 kn 

�  N.K. „ZADRUGAR“ OPRISAVCI- ŠKOLA 
NOGOMETA 

20.000,00 kn 

�  N.K. „SAVA“ SVILAJ 15.000,00 kn 

�  N.K. „SLOGA“ STRUŽANI 21.000,00 kn 

�  N.K. „SLAVONIJA“ PRNJAVOR 25.000,00 kn 

�  N.K. „OMLADINAC“ NOVI GRAD 20.000,00 kn 

2. KAPITALNA  DONACIJA 14.550,48 kn 
 K        kapitalna  donacija (N.K. „ZADRUGAR“ - oprema) 10.484,46 kn 

 
 K        kapitalna  donacija (N.K. „OMLADINAC“ – materijal 

za izgradnju golova) 
4.066,02 kn 

 
2. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU LOVAČKIM 

DRUŠTVIMA I ŠORTSKO-RIBOLOVNIM 
UDRUGAMA  

 

 �  L.D. „POSAVINA“ SVILAJ  18.500,00 kn 

Lovna jedinica Novi Grad, Prnjavor 2.000,00 kn 

Lovna jedinica Svilaj 2.000,00 kn 

Lovna jedinica Oprisavci 2.000,00 kn 
 Memorijalni turnir  1.500,00 kn 
 �  L.D. „JELAS“ RUŠĆICA 4.000,00 kn 

 �  L.D. „SOKOL“ OPRISAVCI 2.000,00 kn 

 �  ŠRU „MRIST“ OPRISAVCI, konto 38115 2.500,00 kn 

 �  ŠRU „SMUĐ“ SVILAJ, konto 38115 2.500,00 kn 

 

1. TEKUĆE DONACIJE U NOVCU  
 �  Župna zajednica Svilaj 12.500,00 kn 

 �  Župna zajednica Oprisavci (2015-dug i 2016) 22.500,00 kn 
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V       TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA
�Ukupno izvršeno:  26.000,00 kn 

1. HSS 4.000,00 kn 
2. HDZ 8.000,00 kn 
3. SDP 10.000,00 kn 
6. HNS 2.000,00 kn 
7. HSLS 2.000,00 kn 

 

VI     VATROGASTVO  I  CIVILNA ZAŠTITA 
�  Ukupno izvršeno: 105.500,00 kn  

1. VATROGASTVO 90.000,00 kn  
2. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 10.500,00 kn 
3. HGSS SLAVONSKI BROD 5.000,00 kn 

 
VII     TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA 
          Za redovitu djelatnosti udrugama izvršeno je 11.600,00 kn.

1. LAG „SLAVONSKA RAVNICA“  10.000,00 kn 
2. HRTVATSKA LOZA 1.000,00 kn 
3. UDRUGA LEPTIR 600,00 kn 

 

Članak 2.

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

Klasa: 400-01/17-01/10
Urbroj: 2178/14-02-17-1
Oprisavci, 22. ožujka 2017.g.                       

OPĆINSKI NAČELNIK:
Pejo Kovačević, v.r.
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21.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka  32. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  29.  sjednici 
održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture općine Oprisavci

za 2016. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 
općine Oprisavci za 2016. godinu
� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće općinskog načelnika (KLASA:400-01/17-01/11 URBROJ: 2178/14-
02-17-1, Oprisavci, 22. ožujka 2017.g)                    

Članak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-
posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/17-01/11
URBROJ: 2178/14-01-17-2
Oprisavci, 30. ožujka 2017.g.� � � � � � � �        

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Matej Kolobarić, v.r.



22.

 Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11, 142/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15), te  članka 
47. Statuta općine Oprisavci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 06/13), Općinski načelnik općine 
Oprisavci, Općinskom vijeću općine Oprisavci dana 22. ožujka 2017.g.,  podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture općine Oprisavci
za 2016. godinu

Članak 1. 

� � Programom održavanja komunalne infrastrukture na području općine Oprisavci u 2016.g. 
utrošeno je  790.828,45 kn kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 

-    Pročišćavanje i krčenje cestovnih kanala u naselju Oprisavci i Poljanci

PLANIRANO: 100.000,00 kn
      IZVRŠENO:  91.261,68 kn
          
Izvori financiranja:  iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.

�
II.  ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH 

POVRŠINA

-     Održavanje čistoće javnih površina u svim naseljima općine Oprisavci izvršeno je temeljem  Ugovora za 
obavljanje komunalnih poslova koji se odnosi na košenje javnih površina, za gorivo za kosilice i kombi, te 
dijelove za kosilice:

PLANIRANO: 100.000,00 kn
      IZVRŠENO:   139.366,15  kn

Izvori financiranja:  iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 

- Održavanje javnih površina u svim naseljima općine Oprisavci odnosi se na čišćenje snijega i uređenje 
prostora ispred novog  i starog društvenog doma (cvijetnjak, razgrtanje zemlje) , nove klupe i uređenje dječjeg 
igrališta u Poljancima.

PLANIRANO: 100.000,00 kn
      IZVRŠENO: 85.430,24 kn

Izvori financiranja:  iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.
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IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Oprisavci
- Održavanje poljskih putova na području općine Oprisavci

PLANIRANO: 220.000,00 kn
IZVRŠENO: 203.268,58 kn

Izvori financiranja:  iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.
.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

- redovito košenje i odvoz smeća s mjesnih groblja, te održavanje mrtvačnica na području  općine Oprisavci 
izvršeni su u okviru Ugovora o djelu za obavljanje komunalnih poslova koji se odnose na košenje javnih 
površina.

- za uređenje mrtvačnice Oprisavci: 6.642,15 kn.

� PLANIRANO: 80.000,00 kn
IZVRŠENO: 6.642,15 kn

Izvori financiranja:  iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci.

VI. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

- Tijekom godine izvršen je  pregled i popravak javne rasvjete u svim naseljima općine Oprisavci 

Za troškove održavanja javne rasvjete .
PLANIRANO: 70.000,00 kn
IZVRŠENO: 68.055,52 kn
Za troškove energije javne rasvjete: 
PLANIRANO: 240.000,00 kn
IZVRŠENO: 193.804,13 kn

�
Izvori financiranja:  iz sredstava komunalne naknade i Proračuna općine Oprisavci., te tekućih pomoći Proračuna.

Članak 2.

� Ovo izvješće  bit će objavljen u  „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“

OPĆINA OPRISAVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:400-01/17-01/11
Urbroj: 2178/14-01-17-1
Oprisavci, 22. ožujka  2017.g.                     
� � � � � � � � �        

        OPĆINSKI NAČELNIK:
    � � Pejo Kovačević, v.r.
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23.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  29.  sjednici 
održanoj  30.  ožujka 2017.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 
području općine Oprisavci  za 2016. godinu

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na 
području općine Oprisavci  za 2016. godinu.

� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/17-01/12 URBROJ: 2178/14-
02-17-1, Oprisavci,  22. ožujka 2017.g.).

Ćlanak 2.

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenom vjesniku  Brodsko-
posavske županije»

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/17-01/12
URBROJ: 2178/14-01-17-2
Oprisavci, 30. ožujka 2017.g.� � � � � � �      

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Matej Kolobarić, v.r.



24.

 Na temelju članka  42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 47. Statuta općine Oprisavci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), općinski načelnik općine Oprisavci Općinskom vijeću  22. 
ožujka 2017.g. podnosi 

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području
općine Oprisavci  za 2016. godinu

Članak 1.

�    Programom socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području općine Oprisavci  za koji se sredstva 

osiguravaju u Proračunu općine Oprisavci  u  2016.godini utrošeno je 253.354,57  kn kako slijedi:

Članak 2. 

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.

KLASA:400-01/17-01/12

URBROJ: 2178/14-02-17-1
Oprisavci,  22. ožujka 2017.g.                      

OPĆINSKI NAČELNIK:

Pejo Kovačević, v.r.

 

I. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU , 

KONTO  3721 

149.520,00 kn 

 �  pomoć obiteljima i kućanstvima 17.820,00 kn 

 �  pomoć osobama s invaliditetom 28.800,00 kn 

 �  jednokratne pomoći novorođenima 40.000,00 kn 

 �  pomoć studentima 51.000,00 kn 

 �  sufinanciranje vrtića 6.900,00 kn 

 �  ljetovanje djece iz soc. ugr. obitelji, KONTO 38119 5.000,00 kn 

2. NAKNADA TROŠKOVA U NARAVI, KONTO 3722 37.467,40 kn 

 �  troškovi stanovanja 2.223,26 kn 

 �  O.Š. „Stjepan Radić“ – kuhinja 22.615,00 kn 

 �  školske knjige 9.649,96 kn 

 �  pomoć i njega u kući, konto   2.979,18 kn 

3. CRVENI KRIŽ- RED. DOTACIJA, KONTO  38114 9.000,00 kn 

4. KAPITALNA DONACIJA GRAĐANIMA I 

KUĆANSTVIMA (GALIĆ JOSIP NOVI GRAD) 

 

4.992,17 kn 

5. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA, KONTO 32343 52.375,00 kn 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 8 Strana: 1355



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 8Strana: 1356

25.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  29.  
sjednici održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o radu  općinskog načelnika
 za razdoblje   01. 07. 2016.g. do 31.12. 2016. g.

I

� Općinsko vijeće  općine  Oprisavci usvaja Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje   01. 07. 
2016.g. do 31.12. 2016. g. što je u skladu s člankom  49. Statuta općine Oprisavci  (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije” br. 06/13).

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/17-01/08
URBROJ: 2178/14-01-17-1
Oprisavci, 30. ožujka 2017.g. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Matej Kolobarić, v.r.
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26.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  29.  
sjednici održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća općinskog načelnika o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom u 2016. g.

Članak 1.

� Usvaja se  Izvješće općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Oprisavci  za 2016. 
godinu.

� Sastavni dio ove Odluke je Izvješće općinskog načelnika. (KLASA: 351-01/17-01/02 URBORJ: 2178/14-02-
17-1 od 21. veljače 2017.g.).

Ćlanak 2.

� Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/17-01/09
URBROJ: 2178/14-01-17-1
Oprisavci, 30. ožujka 2017.g. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Matej Kolobarić, v.r.
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27.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13), Općinsko vijeće općine Oprisavci na 29. sjednici 
održanoj dana 30. ožujka 2017. godine, donosi:

ODLUKA  

o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 1.

Ovom odlukom Komunalnom poduzeću „RAKITOVAC“  d.o.o.  Oprisavci povjerava se obavljanje sljedećih 
poslova:

1. održavanje javnih površina,
2. održavanje čistoće i
3. održavanje groblja i krematorija,

Članak 2.

Izvršitelj je obvezan:
     -       u obavljanju povjerenih komunalnih poslova iz članka 1. ove Odluke pridržavati se odredbi općih akata i 
posebnih odluka nadležnih općinskih tijela koji se odnose na povjerene mu komunalne poslove,

-  poslove iz članka 1. ove Odluke  obavljati stručno, savjesno i po pravilima struke,
-  uredno ispostavljati fakture za obavljene poslove 

Članak 3.

Naručitelj se obvezuje:
- osigurati nesmetan pristup prostoru/ima odnosno površini na kojoj će se obavljati komunalni poslovi koji 

su predmet ove Odluke kao i nesmetan rad Izvršitelju odnosno njegovim radnicima,
- izvršitelju uredno izvršavati obveze prema  ispostavljenim fakturama   za stvarno obavljene usluge koje se 

odnose na komunalne poslove  iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Izvršitelj snosi  odgovornost za kvalitetu izvršenog posla.
Izvršitelj je dužan uvažiti sve reklamacije na koje mu ukaže Naručitelj te otkloniti eventualne nedostatke .

Članak 5.

Općinski načelnik će s komunalnim poduzećem „RAKITOVAC“ d.o.o. sklopiti ugovor o povjeravanju određenih 
komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:
– djelatnosti za koju se sklapa ugovor,
– vrijeme na koje se sklapa ugovor,
– vrstu i opseg poslova,
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– način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja.

Članak 6. 

 Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije", oglasnoj ploči i web stranici općine Oprisavci.

 OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/17-01/11
UR.BROJ: 2178/14-01-17-1
Oprisavci, 30.  ožujak 2017.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Matej Kolobarić, v.r.

28.

 � Temeljem članka 83.st.2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 
br.114/2010.), Općinsko vijeće općine Oprisavci  je na svojoj 29. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2017.g. 
donijelo

O D L U K U

o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31.12.2016.g.

I

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2016. godine iznosio je  1.486.398,36 Kn.

 Višak prihoda poslovanja koristit će se za pokriće  manjka prihoda od nefinancijske imovine, koji iznosi 
1.193.562,64Kn.

� Nakon raspodjele,odnosno pokrića manjka, višak prihoda poslovanja iznosit će  272.835,72 Kn i kao 
takav bit će evidentiran u evidencijama knjigovodstva.

II

� Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/17-01/14
URBROJ: 2178/14-01-17-2
Oprisavci, 30. ožujka 2017.g. 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Matej Kolobarić, v.r.
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29.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i temeljem članka 32. Statuta općine Oprisavci 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 06/13),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  29.  
sjednici održanoj  30. ožujka 2017.g. donosi

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o godišnjem popisu dugotrajne imovine,sitnog inventara, novčanih sredstava, te 
obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem 31.12.2016.g.

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Oprisavci usvojilo je izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine,sitnog 
inventara, novčanih sredstava, te obveza i potraživanja općine Oprisavci sa stanjem 31.12.2016.g.

Članak 2.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se računovodstvu.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 023-05/17-01/10
URBROJ: 2178/14-01-17-1
Oprisavci, 30. ožujka 2017.g.�

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Matej Kolobarić, v.r.



OPĆINA  SIKIREVCI

7.

 Sukladno članku 70.stavku 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
Novine" broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08.,36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15-
ispravak),  povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i 
općinskog načelnika općine Sikirevci  ("Narodne Novine" broj  08./2017.), dana 10. travnja 2017. godine 
donosi

ODLUKU

o izvršavanju redovnih i nužnih rashoda za razdoblje od 01.travnja do 30. lipnja 2017. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

�Ovom Odlukom o izvršavanju redovnih i nužnih rashoda općine Sikirevci za razdoblje od 01.travnja do 30.lipnja 
2017. godine (u daljnjem tekstu:Odluka)  utvrđuju rashodi i izdaci u visini najviše do ¼ ukupno izvršenih   rashoda  
bez izdataka u istom razdoblju predhodne godine.

Članka 2.

�Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu 
financiranja Odluke za drugo tromjesječje 2017.godine kako slijedi:
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A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLAN 2017.god.  IV.-VI PLAN 2017.god.  IV.-VI. 

 PRIHODI RASHODI 

    6    Prihodi poslovanja 511.505,00 - 

   7  Prihodi od prodaje 
       nefinancijske imovine 

5.300,00 - 

UKUPNI PRIHODI 516.805,00 - 

   3  Rashodi poslovanja - 516.805,00 

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske 
imovine 

- 0,00 

UKUPNO RASHODI - 516.805,00 

B.RAČUN 
ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 

0,00 0,00 

  8 Primici od financijske imovine  
     i zaduživanja 

0,00 0,00 

  5 Izdaci za financijsku imovinu i  
     otplate zajmova 

0,00 
 

0,00 

RAZLIKA 0 0 
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OPĆI DIO-PRIHODI I PRIMICI

Račun/  
pozicija 

Opis PLAN IV-VI.2017. 

6 Prihodi poslovanja 511.505,00 

61 Prihodi od poreza 309.505,00 

611 Porez i prirez na dohodak 299.205,00 

613 Porez na imovinu 0,00 

614 Porezi na robu i usluge 10.300,00 

63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) I od subjekata unutar općeg 
proračuna 

100.000,00 

633 Pomoći iz proračuna 100.000,00 

64 Prihodi od imovine 42.200,00 

641 Prihodi od financijske imovine 200,00 

642 Prihodi od nefinancijske imovine 42.000,00 

65 Prihodi od upravnih I administrativnih pristojbi, 
pristojbi po posebnim propisima I naknada 

59.800,00 

651 Upravne i administrativne pristojbe 800,00 

652 Prihodi po posenim propisima 9.000,00 

653 Komunalni doprinosi I naknade 50.000,00 

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.300,00 

71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 4.000,00 

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih 
bogastava 

4.000,00 

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.300,00 

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.300,00 

 SVEUKUPNO ( 6+7 ): 516.805,00 
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 OPĆI DIO-RASHODI I IZDACI

Račun/  
pozicija 

Opis PLAN IV-VI/2017. 

3 Rashodi poslovanja 516.805,00 

31 Rashodi za zaposlene 74.660,00 

311 Plaće (Bruto) 63.180,00 

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 

313 Doprinosi na plaće 11.480,00 

32 Materijalni rashodi 317.765,00 

321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 

322 Rashodi za materijal I energiju 68.585,00 

323 Rashodi za usluge 98.830,00 

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.500,00 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 131.850,00 

34 Financijski rashodi 2.790,00 

343 Ostali financijski rashodi 2.790,00 

37 Naknade građanima I kućanstvima na temelju 
osiguranja I druge naknade 

16.990,00 

372 Ostale naknade građanima I kućanstvima iz proračuna 16.990,00 

38 Ostali rashodi 104.600,00 

381 Tekuće donacije 99.600,00 

382 Kapitalne donacije 0,00 

385 Proračunska pričuva 5.000,00 

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 

41 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 

412 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 

421 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 

   

 UKUPNO: 516.805,00 
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Glava: 00101  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Funkcija:0111  Izv ršna i zakonodavna t ije la IZVORI 1.1. Opći prihodi i primici

PO ZIC IJ

A  2017 

RO

Funkcija

RAZR

ED/S

KUPI

NA

PODKUPI

NA
ODJELJAK

OSNOVNI 

RAČUN 
VRSTA RASHODA/IZDATAKA

PLAN PRORAČUNA   

IV.-VI.2017.

2

A kt ivnost  A  100001- Predstavnička i izvršna t ijela
IZVORI 1.1. Opći pr ihodi i pr imici

3 Rashodi poslovanja 268.380,00
o111 31 Rashodi za zaposlene 59.490,00

311 Plaće (bruto) 50.280,00
3111 Plaće za redovan rad 50.280,00

1 31111 Plaća za zaposlene (MIO,porez na DH, neto) 50.280,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

2 31215 Naknade za bolest,invalid. I smrtni slučaj 0,00

3 31216 Regres za godišnji odmor 0,00

4 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0,00

313 Doprinosi na plaće 9.210,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.260,00

5 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.000,00
6 31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 260,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 950,00

7 31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 950,00

O111 32 32 aktivnost A 100002 REDOVNA DJELATNOST JUO 76.100,00

321 Naknade troškova zaposlenima 7.000,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.000,00
8 32131 Seminari,simpozij i savjetovanja 0,00

9 32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 7.000,00
10 32149 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 24.600,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.500,00

11 32211 Uredski  materijal ( kanc.mater.) 2.500,00

12 32212 Literatura (knjige,časopisi,glasila) 2.000,00

3222 Materijal i sirovine 2.000,00

13 32222 Materijal za čišćenje i higijenske potrebe  općinskih prostorija 2.000,00

O111 3223 Energija 9.100,00

14 32231 Elektična Energija-općinska nova zgrada, dom Jaruge 2.000,00

15 32231 Elektična Energija- stara općinska zgrada, 950,00

16 32231 Elektična Energija-stan liječnika 150,00

17 32233 Plin 6.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.500,00

18 32242

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i 

opreme 1.500,00

3225 Sitni inventar i auto gume 7.500,00

19 32251 Sitan inventar 7.500,00

O111 323 Rashodi za usluge 26.830,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.200,00

20 32311 Usluge telefona, telefaksa, 1.960,00

21 323111 Usluge mobilnog telefona 1.140,00

22 32312 Usluge interneta 700,00

23 32313 Poštarina(pisma,tiskanice i sl.) 2.400,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 680,00

24 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredske opreme 680,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.050,00

25 32332 Tisak-oglasi i javni natječaji 1.400,00

26 32334 Promidžbeni materijal 3.900,00

27 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 1.750,00

3234 Komunalne usluge 600,00

28 32342 Iznošenje i odvoz smeća-općinska zgrada 0,00

29 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge 600,00

ODLUKA O IZVRŠENJU REDOVNIH I NUŽNIH RASHODA OPĆINE SIKIREVCI- POSEBNI DIO 

PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.04.-30.06.2017.GOD.

RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I OPĆINSKA I PREDSTAVNIČKA  I IZVRŠNA TIJLA

PROGRAM 1001 : JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK
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o133

Aktivnost A 100003-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ 

ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

324 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.200,00

41 32149 Naknade za rad povjerenika 3.000,00

44 32412 Doprinosi MIO - stručno osposobljavanje, stručni ispit 8.200,00

322 3221 Literatura (knjige,časopisi,glasila) 120,00

45 32212 Novine "Posavska hrvatska" 120,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.350,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi 2.000,00
47 32999 Rash.za međuopć., međužup. I međudrž.suradnju 2.000,00
0 32999 Rashodi za obiljež.dan općine 0,00
0 32999 Rashodi prigode Novogodišnje svečane sjednice 0,00
0 32999 Rashodi za prigodne poklone 0,00

3292 Premije osiguranja 0,00

48 32921 Premije osiguranja prijevoz.sredstava 0,00

3293 Reprezentacija 2.200,00

55 32931 Reprezentacija 2.200,00

3294 Članarine 500,00

56 32941 Tuzemne članarine 500,00

3295 Pristojbe i naknade 650,00

57 32951 Ovjere,suglasnosti i dr. 350,00

58 32953 Javnobilježničke pristojbe 300,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00

59 32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) 500,00

60 32999 Rashodi za grb,zastave,javna priznanja 500,00

61 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00
o112 34 Financijski rashodi 2.790,00

343 Ostali financijski rashodi 2.790,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.790,00

63 34311 Bankarske usluge 1.790,00

64 34312 Usluge platnog prometa 1.000,00

3433 Zatezne kamate 0,00

65 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa 0,00

Aktivnost A 100004-LOKALNI  IZBORI  2017. 130.000,00

329 Î ŒPMÕÒ ŌÑŒŐŎÖ ÑŌÞPÒ ǾMŒOŎŇÒ ŐŎŒÕŎQMŌÓM ھھổھھھỘيوو

49 3291 ĊČEĈ Naknade za rad općinskog izbornog povjerenstva i prošireni sastav 55.000,00

ھي ĊČEĈ Naknada za biračke odbore 40.000,00

وي ĊČEĈ Ostali  rashodi vezano za  Lokalne Izbore 2017. 20.000,00

یى و İ ÑÔÞ�Ñ ŇŎŌMŃÒÓÑ ھھổھھھỘيو

62 ĊÐĈĈ Tekuće donaci ja  BPŽ za  ti sak glasačkih l i s tića  BPŽ 15.000,00

Ųو ھي

Funkcija 0160 Kapitalni projekt K100001 NABAVA I  

UREĐENJE KANCELARIJA 
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00

422 Postrojenje i oprema 0,00

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

72 42211 Računala i računalna oprema 0,00

73 42212 Uredski namještaj (stolice,stolovi-velika dvorana opć.) 0,00

74 42219 Ostala uredska oprema

268.380,00

0,00
SVEUKUPNO PROGRAM 01: 268.380,00

PROGRAM 1002 SOCIJALNA SKRB 

Funkcijska klasifikacija: 10- Socijalna pomoć stanovništvu koje 

nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom

Aktivnost: Pomoć potrebit im socijalnim grupama-građanima i kućanstvima

IZVORI  1.1. Opći prihodi i primici 0,00

1090 32 Materijalni rashodi 1.000,00
322 Rashodi za usluge 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

75 32241 Matreij.i djelov. za tek.i inv.održ.objekata soc.ugrož. 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00
3293 Reprezentacija 1.000,00

UKUPNO TEKUĆE AKTIVNOST : RASHODI POSLOVANJAUKUPNO KAPITALNA AKTIVNOST: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA, OPĆINSKO VIJEĆE I 

NAČELNIK
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A 100002  POMOĆ INVALIDNIM I  HENDIKEPIRANIM 

OSOBAMA

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1012 INVALIDITET

78 37213 Pomoć invaldima i hendikep.osobama općine 400,00
A 100003  NAKNADA ZA OPREMU ZA NOVOROĐENČAD U 

NOVCU

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1040 OBITELJ I  DJECA

80 37217 Tekuće potpore novorođenoj djeci-jednokratne pomoći 4.000,00
A 100004  POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIMA U NARAVI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1060 STANOVANJE

1060 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 730,00

81 37222 Pomoć i njega u kući ( u nabavi hrane) 0,00

82 37223 Stanovanje (režije) 730,00

83 37229 Sufinanciranje ogrijeva soc.ugrož. 0,00
A 100005 POMOĆ SOCIJALNIM UDRUGAMA

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  1012 INVALIDITET
38 Ostali rashodi 5.600,00

381 Tekuće donacije 5.600,00

1012 3811 Tekuće donacije u novcu 5.600,00

86 38115 Donacija SUH umirovljenika Sikirevci 4.000,00

87 38111 Tekuće donacije Crveni križ Slav.Brod sukl.Zakonu o Crvenom križu 1.600,00
A0400-1 Socijalna srb- Pomoć potrebit im socijalnim grupama-građanima i kućanstvima 14.830,00

14.830,00

SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

PROGRAM 1003 PREDŠKOLSKI  ODGOJ

A 100001 SUFINANCIRANJE CI JENE DJEČJEG VRTIĆA

o911

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0911 PREDŠKOLSKO 

OBRAZOVANJE

IZVORI  1.1. Opći prihodi i primici

32 Materijalni rashodi 17.400,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00
88 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja male škole 0,00

323 Rashodi za usluge 16.400,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 16.400,00

89 32379 Sufinanciranje programa male škole 14.000,00

90 32379 Sufinanciranje programa Cekina 2.400,00

O912 A 100002  TEKUĆE POMOĆI  OSNOVNOJ ŠKOLI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0912 OSNOVNO ŠKOLSTVO

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00

91 32999 Rashodi za potrebe  osnovnom školstvu 1.000,00

o921 37

A 100003  SUFINACIRANJE CI JENE PRIJEVOZA UČENIKA 

SREDNJEŠKOLSTVA 8.760,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA  0921 SREDNJEŠKOLSKO 

OBRAZOVANJE

92 372 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjoškolaca i studenata 8.760,00

26.160,00
PROGRAM: 1004 RAZVOJ SPORTA I  REKREACIJE 

Aktivnost A100001 Donacije športskim  klubova i  financiranje njihovih akt ivnost i

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI  ZA REKREACIJU,KULTURU 

IZVORI  1.1. Opći prihodi i primici
O860 32 Materijalni rashodi 3.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00

93 32999 Rashodi za športska natjecanja-nabava pehara 3.000,00
38 Donacije i ostali rashodi 44.000,00

381 Tekuće donacije 44.000,00
3811 Tekuće donacije u novcu 44.000,00

95 38115 Donacija Nk Sikirevci,Sikirevci 25.000,00

96 38115 Donacija NK "Sloga"Jaruge 15.000,00

0 38115 Donacije NK Kuna Jaruge 0,00

98 38115 Donacija lovačko društvo"Graničar";Sikirevci 2.000,00

UKUPNO TEKUĆA AKTIVNOST :ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

SVEUKUPNO PROGRAM: SOCIJALNA SKRB 10
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PROGRAM: 1005 PROMICANJE KULTURE 

Funkcijska klasifikacija: 0820 - Rekreacija, kultura i religija

Aktivnost A100001 Donacije KULTURNO UMJETNIČKIM DRUŠTVIMA   i  financiranje njihovih aktivnosti

IZVORI  1.1. Opći prihodi i primici

O820 32 Rashodi za materijal i energiju 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00
3239 Ostale usluge 0,00

103 32399 Usluge pri održ.kult.manifestacija, Susret naroda i kultura, Poredovnica 0,00
322 3224 Materijal i dijelovi 0,00

104 32241 Materijal i dijelovi za održavanje otvorene pozornice 0,00

O820 38 Donacije i ostali rashodi 7.500,00

381 Tekuće donacije 7.500,00

3811 Tekuće donacije u novcu 7.500,00

0 38119 Suf. Tiskanja .monofrafije KUD-a Sloga Sikirevci 0,00
107 38119 Tekuće donacije KUD"Sloga "Sikirevci 6.000,00

108 38119 Tekuće donacije KUD"Savica "Jaruge 0,00

109 38119 Tekuće donacije Udruga Sikirevački motivi Sikirevci 1.500,00

7.500,00

SVEUKUPNO PROGRAM 08: 7.500,00

 PROGRAM: 1006 RAZVOJ VJERSKE ZAJEDNICE

Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

084 Religijske i druge službe zajednice 

Aktivnost A100001 Pomoć vjerskim zajednicama i obiljež.vjerskih dana

IZVORI  1.1. Opći prihodi i primici

32 Materijalni rashodi 0,00

110 329 32999 Prigodni darovi djeci povodom Sv. Nikole 0,00

O840 38 Donacije i ostali rashodi 5.000,00

381 Tekuće donacije 5.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00
111 38112 tekuće donacije župi Sv.Nikole biskupa Sikirevci 5.000,00

5.000,00

 PROGRAM 1007 : PRIČUVA
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

 Aktivnost A100001  Nepredviđeni rashodi
O660 38 IZVORI  1.1. Opći prihodi i primici 5.000,00

385 Proračunska pričuva 5.000,00

3851 PRIČUVA 5.000,00
117 3851 PRIČUVA 5.000,00

5.000,00

 PROGRAM: 1008 JAČANJE GOSPODARSTVA I  POTPORA POLJOPRIVREDI

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

0421-Poljoprivreda

 Aktivnost A100001 Promidžba gospodarstva

IZVORI  1.1. Opći prihodi i primici

O421 38 Ostali rashodi 1.000,00

381 Tekuće donacije 1.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00

121 38114 Udruga za promicanje ruralnog razvoja LAG"Slavonska ravnica" 0,00

122 38117 Povrat uplać.sredstava 1.000,00

123 38117 Kontrola plodnosti tla na polj.gospodarstvima 0,00

124 38117 Tek don. BPŽ obrana od tuče 0,00

1.000,00

SVEUKUPNO PROGRAM:GOSPODARSTVO 04 1.000,00

PROGRAM  1009 FINANCIRANJE ZAŠTITE OD POŽARA-VATROGASTVO

Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost

032 Usluga protupožarna zaštita

Aktivnost 100001 Vatrogastvo,zaštita od požara 

323 IZVORI  1.1. Opći prihodi i primici 0,00

125 32327 Usluge servisiranja opreme vatrog.sirene 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00

126 32999 Rashodi obilježavanja vatrog.natjecanja 5.000,00

O320 38 Ostali rashodi 19.000,00

UKUPNO  TEKUĆE AKTIVNOSTI : 

UKUPNO  TEKUĆE AKTIVNOSTI : 

UKUPNO TEKUĆA AKTIVNOST : NEPREDVIĐENI RASHODI

UKUPNO TEKUĆA AKTIVNOSTI : GOSPODARSTVO
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PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I  PROVOĐENJE ZAŠTITE I  

SPAŠAVANJA

Funkcijska klasifikacija: 02 – CIVILNA OBRANA
AKTIVNOST A 100001 ORGANIZIRANJE I  OPREMANJE 

POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE 

IZVORI  1.1. Opći prihodi i primici

O320 32 Materijalni rashodi 3.000,00

323 Rashodi za usluge 3.000,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,00

0 323795 Provođenje Programa i poslova zaštite i spašavanja 0,00

135 323796 Ažuriranje Plana ZIS i procjene ugroženosti 3.000,00

O320 38 Ostali rashodi 2.500,00

381 Tekuće donacije 2.500,00

3811 Tekuće donacije u novcu 2.500,00

136 381191

Tekuće donacije za  prip.civilne zaštite,osnivanje stanice Gorske službe 

spaš. 2.500,00

0 381191 Tekuća donacija CZ za nabavu opreme 0,00
5.500,00

SVEUKUPNO PROGRAM: PROTUGRADNA OBRANA 03 5.500,00

 PROGRAM 1011  GRADNJE OBJEKATA I  UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Funkcijska klasifikacija: 0620 - Razvoj zajednice 

IZVORI  4.6. Naknada od legalizacije

O443 32 Materijalni rashodi 600,00

322 Rashodi za materijal i energiju 600,00

3224

AKTIVNOST A 100001  TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA U 

VL.OPĆINE 600,00

139 32241 Mater.i dijl.za tek.i invest.održ. Objekata u vl.općine 600,00

Kapitalna aktivnost K 100001 JAVNA ODVODNJA

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine 0,00

412 Ostala nematerijalna proizvedene imovina 0,00

0 4126 41261 Izrada projekta Ribarska kuća Jaruge 0,00

0 41261 Sufinc. Izrade Studijske dokument.vodovod 0,00

42 Rashodi za nabavu proizv.dug imovine 0,00

421 Građevinski objekti 0,00

157 42141 Suf.izgradnje javne odvodnje -faza I.,II,III

600,00

UKUPNO KAPITALNA AKTIVNOST  0,00

PROGRAM 1012  KOMUNALNE DJELATNOSTI

Funkcijska kalasifikacija: 06 - Usluge unaprijeđenja stanovanja 

i zajednice 066

IZVORI  4.2. Naknada od komunalne naknade

AKTIVNOST A100001 ODRŽAVANJE MJESNIH GROBLJA I  

SPOMEN OBILJEŽJA

322 Rashodi za materijal i energiju 365,00

3223 Energija 365,00

159 32231 Elek.energija-otvoreni podij Sikirevci 180,00

160 32231 Elek.energija-mrtvačnica na groblju Sikirevci 185,00

323 Rashodi za materijal i energiju 0,00

0 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00
0 32322 Usluge održavanja mjesnih groblja-košenje 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi 1.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00
161 32999 Rashodi -vijenci, cvijeće, svijeće i slično( poginulim braniteljima) 1.000,00

UKUPNO TEKUĆA AKTIVNOST: 1.365,00

UKUPNO  AKTIVNOST 06: 1.365,00

UKUPNO TEKUĆA AKTIVNOST : CZ i DUZŠ

UKUPNO TEKUĆA AKTIVNOST : ODRŽAVANJE GRAĐ.U VL.OPĆINE
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IZVORI  4.2. Naknada od komunalne naknade

Funkcijska kalasifikacija: 06 - Usluge unaprijeđenja stanovanja 

i zajednice

O640 32 Materijalni rashodi 28.500,00

322 Rashodi za materijal i energiju 21.500,00

3223 AKTIVNOST A 100002  UTROŠAK ULIČNE JAVNE RASVJETE 21.500,00

165 322313 Elek.energija-utrošak javna rasvjeta Sikirevci 5.000,00

166 322313 Elek.energija-utrošak javna rasvjeta Jaruge 2.000,00

167 322313 Javna rasvjeta -opskrba 14.500,00
AKTIVNOST A 100003  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

323 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.000,00

168 32322 Usluge tekuć. I nvest.održavanja javne rasvjete 7.000,00

UKUPNO TEKUĆA AKTIVNOST: 28.500,00

UKUPNO  AKTIVNOST 06: 28.500,00

IZVORI  4.2. Naknada od komunalne naknade

o660 32 Rashodi za materijal i energiju 0,00

322

AKTIVNOST A 100004  ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA , 

POLJSKIH PUTEVA U OBA NASELJA OPĆINE 18.500,00

3222 Materijal i sirovine 1.500,00

170 32222 Pomoćni materijal za rad -javno održavanje površina 1.500,00

3223 Energija 8.000,00

171 32234 Motorni benzin i dizel gorivo (traktor, kosilice, trimeri , puhač i dr.) 8.000,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.000,00

172 32242

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, traktora, 

strojeva i uređaja te  opreme za održav.javnih površina 5.000,00

173 32242

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje parkova,dječjih 

igrališta ,prijelaznih mostova i za zelene otoke 4.000,00

o660 323 Rashodi za usluge 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.000,00

174 32322

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja strojeva i uređaja  te 

opreme za održav.javnih površina 6.000,00

175 32329 Tekuće i invest. održavanje poljskih putova  i  nasipanje tucanikom 5.000,00

3234 Komunalne usluge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

176 32343 Deratizacija i dezinsekcija 24.000,00
177 32349 Slivna i vodna naknada za javne površine 7.000,00

178 32349 Naknada za utrošak vode za objekte u vl.općine Sikirevci 200,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 4.200,00

179 323721 Ugovor o djelu-komunalni radnici, ( bruto dohodak + doprinosi) 4.200,00

3239 Ostale usluge 0,00

180 32399

Usluge rada strojem-uređ.jav.površina,čišćenje snjega i 

sl.(komun.održav.)

o660 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00

181 32991

Sadnice , cvijeće,ukrasno drveće , zaštitna sredstva za bilje i razni 

otrovi(ispred opć.zgrade, park, spomenik branitelja) 1.500,00

0 41 412 Sufinanciranje TEMELJNI CJEVOVOD 0,00

0 o660 41251 Sufinanc.TEMELJNI CJEVOVOD SIKIREVCI-OPRISAVCI 0,00

UKUPNO  T  AKTIVNOST: 0,00

UKUPNO K AKTIVNOST 0,00
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Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

AKTIVNOST A 100005  REDOVNA DJELATNOST  

KOM.RADNIKA

IZVORI  1.1. Opći prihodi i primici

O112 31 Rashodi za zaposlene 15.170,00

311 Plaće (bruto) 12.900,00

3111 Plaće za redovan rad 12.900,00

188 31111 Plaća za zaposlene (MIO,porez na DH, neto) 12.900,00

O112 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

0 31215 Naknade za bolest,invalid. I smrtni slučaj 0,00

0 31216 Regres za godišnji odmor 0,00

0 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene-dar djetetu ,božičnica 0,00

O112 313 Doprinosi na plaće 2.270,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.270,00

193 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.950,00

194 31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 70,00

195 31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 250,00

O112 32 Materijalni rashodi 400,00

322 Rashodi za materijal i energiju 400,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 400,00

196 32271 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća 400,00
UKUPNO  AKTIVNOST  : 15.570,00

SVEUKUPNO PROGRAM:SLUŽBA KOMUNALNE DJELATNOSTI 15.570,00

SVEUKUPNO TEKUĆI  RASHODI PRORAČUNA: 516.805,00

SVEUKUPNO KAPITALNI RASHODI PRORAČUNA : 0,00

516.805,00UKUPNI RASHODI I IZDACI PRORAČUNA:
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II. POSEBNI DIO

Članak 3.

�Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj vrijednosti od 516.805,00 kn raspoređuju 
se po korisnicima i programima kako slijedi (tabelarni prikaz):

Članak 4.

�Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po korisnicima i programima najviše 
do iznosa ostvarenog u Proračunu Sikirevci za razdoblje od 01.travnja do 30.lipnja 2017. godine.

Članak 5.

� U odluci se planiraju sredstva proračunske zalihe u 5.000,00 kuna.

Članak 6.

�Ovo Odlukom   ne smiju se preuzimati nove financijske obveze niti povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje 
31.prosinac 2016. godine.

Članak 7.

�Na odnose utvrđene ovom Odlukom na odgovarajući način se primjenjuje Odluka o izvršavanju proračuna za 
2016. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"broj  1/2016.).

Članka 8.

�Ova Odluka vrši se na temelju proračuna prethodne godine i može trajati do 30.lipnja 2017. godine.

Članak 9.

�Ova Odluka  stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije s primjenom od 
01.travnja 2017. do 30.lipnja 2017. 

OPĆINA SIKIREVCI

KLASA:400-08/17-01/1
URBROJ:2178/26-01-17-3
Sikirevci, 10.travnja 2017.god.

POVJERENIK VLADE RH
ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI

OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE SIKIREVCI

odv.JAVORKO NOVAK, v.r. 
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

5.

 Na temelju članka 88. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnog) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 10/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15.) i članka 42. Zakona o 
proračunu („Narodne novine“  broj 87/08, 136/12 i 15/15), povjerenik Vlade Republike Hrvatske u Općini 
Velika Kopanica (“Narodne novine” broj 8/2017.), 19. travanj 2017. godine donosi

ODLUKU

o privremenom financiranju općine Velika Kopanica
za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2017.godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

� Ovom Odlukom o privremenom financiranju općine Velika Kopanica za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2017.godine (u danjem tekstu: Odluka) prihvaća se privremeno financiranje općine Velika Kopanica za 
razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2017. g kojom se utvrđuju rashodi i izdaci u visini najviše 1/2 ukupno izvršenih 
rashoda bez izdataka u istom razdoblju prethodne godine.

Članak 2.

� Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i 
Računa financiranja odluke za prvu polovicu 2017.g kako slijedi:
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A RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 - PRIHODI POSLOVANJA� � � � �                         2.632.940,67
7- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE�                                5.000,00

3 - RASHODI POSLOVANJA� � � �                             � 1.793.500,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMVINE� �               610.200,00
RAZLIKA MANJAK/VIŠAK�� � � �                           234.240,67

B  RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 - PRIMICI OD ZADUŽIVANJA� � �              � � �   0,00
5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA� �               0,00

C RASPOLOŽIVA SREDSTVA I PRETHODNIH GODINA
9 - VLASTITI IZVORI –PRENESENI MANJAK PRIHODA�                          -234.240,67
 

VIŠAK/MANJAK +NETO ZADUŽIVANJE+ RASPOLOŽIVA 
SREDSTVA IZ  PRETH. GODINE(PRENESENI MANJAK)� �             �0,00

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 8Strana: 1374



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 8 Strana: 1375



»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 8Strana: 1376



II. POSEBNI DIO

Članak 3.

� Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj vrijednosti 2.632.940,67 kn 

raspoređuju se po korisnicima i programima kako slijedi: 
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Članak 4.

� Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po korisnicima i 

programima najviše do iznosa ostvarenog u Proračunu općine Velika Kopanica za razdoblje od 1.siječnja do 30. 

lipnja 2016.godine.

Članak 5.

� U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove financijske obveze 

niti povećati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. prosinca 2016. godine.

Članak 6. 

� Odluka o privremenom fnanciranju će se izvršavati u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim 

obvezama. 

Članak 7.

� Privremeno financiranje poslova, funkcija i programa tijela općine Velika Kopanica, može trajati najduže 

do 30. lipnja 2017.godine.

Članak 8.

� Ova Odluka o privremenom financiranju općine Velika Kopanica za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2017.godine stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije s primjenom od 1. 

siječnja 2017.g

. 

POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

U OPĆINI VELIKA KOPANICA

POVJERENIK VLADE RH

Josip Glavačević, bacc.ing.techm.aliment., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 8Strana: 1382



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 8 Strana: 1383



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 8Strana: 1384



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 8 Strana: 1385



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 8Strana: 1386



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 8 Strana: 1387



Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 37,  Slavonski  Brod
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