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84.

 Na temelju članka 57. stavak 3. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 
70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), 
članka 2. stavak 1. Zakona o sanaciji javnih 
ustanova ("Narodne novine" br. 136/12, 151/14 i 
27/16) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske 
županije ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije" br. 15/13-pročišćeni tekst), župan 
Brodsko-posavske županije donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog 
vijeća Opće bolnice Nova Gradiška

I.

 U Upravno vijeće Opće bolnice Nova 
Gradiška, kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1. Mladen Sertić, za predsjednika,
2. Marina Šimunović-Vlaović, za članicu,
3. Mato Rašić, za člana.

II.

 Mandat predsjednika i članova Upravnog 
vijeća iz točke I. ovog Rješenja traje četiri godine.

III.

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

KLASA: 023-01/17-01/661
URBROJ: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 31. kolovoza 2017.

Ž U P A N
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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OPĆINA  BEBRINA

28.

 Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(“Narodne novine” br. 59/01) i članka 128. Zakona o proračunu (“Narodne novine”  96/03)  Općinsko vijeće 
općine Bebrina na   3. sjednici održanoj  29. kolovoza 2017.godine  donijelo je

POLUGODIŠNJI OBRAČUN 
Proračuna općine Bebrina

 za 2017.godinu

OPĆI DIO 

I.

 Polugodišnjim  obračunom proračuna općine Bebrina za 2017.godinu utvrđeni su ukupno raspoloživi 
prihodi i primici, i  realizirani rashodi i izdaci i to:

Ukupni   prihodi i primici  ...............................  1.915.141,12 kn
Ukupni rashodi i   izdaci   ...............................  2.161.397,19 kn
____________________________________________________________
Ukupni manjak prihoda i primitaka�      �         246.256,07  kn

II.

 Početno stanje žiro-računa općine Bebrina na dan 01.01.2017.godine bilo je 2.092.859,82 kn. Na dan 
30.06.2017.godine  stanje na žiro-računu iznosi 1.829.949,25 kn.

III.

 Posebni dio godišnjeg obračuna u okviru bilance izvršenja Proračuna sadrži rashode po korisnicima i po 
osnovnim i posebnim namjenama.

IV.

 Općina Bebrina nije primala niti davala zajmove u periodu od 1.01.-30.06.2017.godine. 

V.

 Izvršenje Proračuna po proračunskim stavkama vidljivo je iz priložene tabele: Usporedni pregled 
planiranih i ostvarenih prihoda i izdataka Proračuna za 2017.godinu.
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VI.

 Potraživanja općine Bebrina na dan 30.lipnja 2016.godine iznose 2.122.646,12 kn  a odnose se na 
potraživanja od zakupnine poslovnih prostora na području općine u iznosu 144.813,94 kn, zakup poljoprivrednog 
zemljišta u iznosu 927.193,19 kn, komunalni doprinos  31.879,15 kn, komunalna naknada  1.018.759,84 kn.
 Obveze prema dobavljačima  za robu i usluge na dan 30.06.2017. g.iznose 1.980,63 kn zbog nedospjelosti 
plaćanja.Iznos od 48.802,41 kn odnose se na jamčevine
�

VII.

 Polugodišnji obračun  zajedno sa usporednim pregledom planiranih i ostvarenih prihoda i  izdataka bit će 
objavljen u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

Klasa: 400-01/17-01/
Urbroj: 2178/02-03-17-1
Bebrina,  29. kolovoza 2017.godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 15 Strana: 2483



29.

 Na temelju članka 20., 42. i 67. Zakona o 

lokalnim porezima („Narodne novine« broj 115/16) 

i članka 32. Statuta općine Bebrina  (»Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije« broj  3/13.), 

Općinsko vijeće općine Bebrina na 3. sjednici, 

održanoj 29.08. 2017. godine, donosi

O D L U K U

o općinskim porezima općine Bebrina

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni 
obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te 
način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju 
općini  Bebrina.

II. VRSTE POREZA 

Članak 2.

Porezi općine Bebrina su: 
1. porez na potrošnju 
2. porez na kuće za odmor 
3. porez na nekretnine 

1. Porez na potrošnju 

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na 
potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka 
pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i 
bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na 
području općine Bebrina. 
Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je svaka 
pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske 
usluge. 

Članak 4.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića 
po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, 
bez poreza na dodanu vrijednost. 
Porezni obveznik utvrđenu obvezu poreza na 

potrošnju iskazuje na obrascu PPMI-PO I predaje ga 
do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu 
obvezu porezni obveznik dužan je platiti do 
posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Porez na potrošnju prihod je Proračuna općine 
Bebrina. 

2. Porez na kuće za odmor 

Članak 5.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio 
zgrade ili stana koji se koristi sezonski i povremeno. 
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade 
koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, 
oruđa i drugog pribora. 

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke 
osobe koje su vlasnici kuće za odmor na području 
općine. 

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu 
od 10,00 kn po jednom metru četvornom korisne 
površine kuće za odmor na cijelom području općine.

Članak 8.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju 
nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o 
kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se 
nalaze ti objekti, te korisnu površinu. Podatke iz 
stavka 2. ovoga članka treba dostaviti do 31. ožujka 
godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. 
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od 
dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza. 
Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna općine 
Bebrina. 

3. Porez na nekretnine 

Članak 9.

Predmet oporezivanja,  porezni obveznici , 
utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez 
na promet nekretnina uredit će se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća općine Bebrina, 
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sukladno Zakona o lokalnim porezima. 

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATA

Članak 10.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih 
poreza iz članka 2. ove Odluke, izuzev točke 3. 
obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava, 
Područni ured Slavonski Brod, Ispostava Slavonski 
Brod.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. 
ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno 
naplaćenih prihoda. Porezna uprava će do 15. u 
mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Bebrina 
dostaviti zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim 
općinskim porezima. 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o općinskim porezima općine Bebrina 
(»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« 
broj 10/01).

Članak 12.

Odredbe članka 5.-8. Ove Odluke prestaju važiti 1. 
siječnja 2018. godine. 

Članak 13.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA

Klasa:021-05/17-02/28
Urbroj:2178/02-03-17-1
Bebrina, 29.08. 2017.godine

REDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Mijo Belegić,ing., v.r.

30.

 Na temelju članka 6. Zakona o savjetima 
mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 32. 
Statuta općine BEBRINA („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj 3/13), Općinsko 
vijeće općine Bebrina na 3 sjednici održanoj dana 
29.08. 2017. godine, donijelo je

ODLUKU 

o osnivanju Savjeta mladih općine Bebrina

I. Opće odredbe

Članak 1.

Savjet mladih općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Sav 
et mladih) je savjetodavno tijelo općine Bebrina koje 
promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u 
cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o 
upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja 
za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život 
te informiranje i savjetovanje mladih općine 
Bebrina.

Članak 2.

Savjet mladih svojim djelovanjem, prijedlozima i 
mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i 
provedbu odluka Općinskog vijeća koje su od 
interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u 
lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih. 

Članak 3.

� Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju 
rodno značenje koriste se neutralno i odnose se 
jednako na muški i ženski spol.

II. Broj i sastav članova 

Članak 4.

� Savjet mladih ima sedam (7) članova, 
uključujući predsjednika i zamjenika.
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Članak 5.

� U savjet mladih biraju se mladi koji u 
trenutku podnošenja kandidature za članstvo u 
savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do 
navršenih trideset (30) godina života koji imaju 
prebivalište na području općine Bebrina. 

III.  Način izbora članova 

Članak 6.

� Općinsko vijeće općine Bebrina bira članove 
Savjeta mladih i njihove zamjenike na temelju 
pisanih i obrazloženih kandidatura, u skladu sa 
zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne 
(regionalne) samouprave, Statutom općine Bebrina, 
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća općine 
Bebrina, Zakonom o savjetima mladih i ovom 
Odlukom.
� .

Članak 7. 

� Kandidature za članove Savjeta mladih i 
njihove zamjenike temeljem javnog poziva za 
isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno 
statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za 
rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski 
zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili 
strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i 
neformalne skupine mladih.
� Kada je predlagatelj kandidature neformalna 
skupina mladih, to mora biti skupina od najmanje 20 
mladih.
� Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 
1. ovog članka dužni su prilikom isticanja 
kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i 
zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta 
mladih.
 

Članak 8.

� Općinsko vijeće općine Bebrina pokreće 
postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih 
zamjenika donošenjem odluke o objavi javnog 
poziva.
 Postupak izbora iz stavka 1. ovog članka 
počinje objavom javnog poziva za isticanje 
kandidatura  najmanje na mrežnim stranicama 
općine Bebrina. 
 Javni poziv za podnošenje prijedloga 
kandidata za izbor članova Savjeta mladih mora 

sadržavati: 
-  opis postupka izbora sukladno Zakonu o 

savjetima mladih.
-  uvjete za isticanje kandidatura sukladno 

Zakonu o savjetima mladih,
-  rokove za prijavu
-  rok u kojem će biti provedena provjera 

z a d o v o l j a v a n j a  f o r m a l n i h  u v j e t a 
prijavljenih kandidata

-  rok izbora članova i zamjenika članova 
Savjeta mladih.

Članak 9.

� Najmanje tri mjeseca prije isteka mandata 
članova Savjeta mladih, javni poziv za isticanje 
kandidatura objavljuje se najmanje na mrežnim 
stranicama općine Bebrina.

Članak 10.

 Pisane i obrazložene kandidature predaju se 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bebrina, na 
propisanom obrascu, u roku od 15 dana od dana 
objave  javnog poziva.
 Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obavezno 
mora sadržavati:
-  naziv i sjedište predlagatelja
-  podatke o kandidaturi (ime i prezime 

kandidata, datum i godinu rođenja, dokaz o 
prebivalištu kandidata – fotokopija osobne 
iskaznice)

-  vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o 
prihvaćanju kandidature, te ovjeru 
prijedloga od ovlaštene osobe 
predlagatelja,

-  obrazloženje prijedloga
� U  r a z m a t r a n j e  s e  u z i m a n j u  s a m o 
pravovremeni i potpuni prijedlozi kandidata.

Članak 11. 

� Nakon zaprimljenih kandidatura za članove i 
zamjenike članova Savjeta mladih, provjeru 
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata obavlja 
Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća 
općine Bebrina koja u roku od 15 dana od isteka roka 
za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri 
formalnih uvjete te utvrđuje popis važećih 
kandidatura koje dostavlja Općinskom vijeću općine 
Bebrina i objavljuje ih najmanje na mrežnim 
stranicama općine Bebrina. 
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Članak 12.

� Općinsko vijeće općine Bebrina na prvoj 
sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura 
raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s 
popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike 
članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira 
članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Postupak glasovanja i izbora članova i zamjenika 
članova savjeta mladih provodi Mandatna komisija 
Općinskog vijeća općine Bebrina.

Članak 13.

 Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja 
ispred onoliko kandidata na listiću koliko po ovoj 
Odluci ima članova Savjeta mladih.
 U slučaju da nije moguće izabrati Savjet 
mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem 
glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata 
do punog broja članova Savjeta mladih između onih 
kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su 
imali jednak broj glasova.
 Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi 
članovi Savjeta mladih.
 Rezultati izbora za članove i zamjenike 
članova Savjeta mladih objavljuju se najmanje na 
mrežnim stranicama općine u roku od 48 sati od 
utvrđivanja rezultata.

IV. Konstituiranje Savjeta mladih

Članak 14.

� Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva 
predsjednik Općinskog vijeća općine Bebrina u roku 
od 30 dana od dana objave rezultata izbora, koji 
predsjedava sjednici do izbora predsjednika savjeta 
mladih.
� Savjet mladih se smatra konstituiranim 
izborom predsjednika Savjeta mladih.
� Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih 
objavljuje se najmanje na mrežnim stranicama 
općine Bebrina.

Članak 15.

� Predsjednika i zamjenika predsjednika 
Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta 
mladih većinom glasova svih članova.
� Manda t  p r eds j edn ika  i  z amjen ika 
predsjednika je tri godine i istovjetan je s mandatom 

članova Savjeta mladih.
� Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana 
proglašenja službenih rezultata izbora za članove 
Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta 
mladih, Općinsko vijeće općine Bebrina objavit će 
novi javni poziv za izbore članova i zamjenika 
članova Savjeta mladih.
� Ako predsjednik Savjeta bude razriješen 
prije isteka mandata, postupak izbora predsjednika 
provodi se na isti način i po istom postupku, a njegov 
mandat traje najdulje do isteka mandata članova 
izabranih na redovitim izborima.

V. Mandat članova 

Članak 16.

� Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici 
biraju se na razdoblje od tri godine i mogu ponovno 
biti birani za člana savjeta mladih.
Mandat članova počinje danom konstatiranja 
Savjeta mladih i traje do stupanja na snagu Odluke 
Općinskog vijeća općine Bebrina o objavljivanju 
Javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih.
� Mandat zamjenika člana Savjeta mladih 
vezan je uz mandat člana Savjeta mladih, odnosno 
mandat zamjenika člana Savjeta mladih prestaje 
prestankom mandata člana Savjeta mladih.
� Općinsko vijeće općine Bebrina razriješit će 
člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:
- na osobni zahtjev člana
- ako neopravdano izostane s najmanje 50% 
sjednica Savjeta mladih u godini dana
Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata 
navrši trideset (30) godina nastavlja s radom u 
Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

 Ako se broj članova Savjeta mladih spusti 
ispod 5 članova, Općinsko vijeće općine  Bebrina 
provodi postupak dodatnog izbora za onoliko 
članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti 
članom Savjeta mladih prije isteka mandata. Na 
postupak dodatnog izbora odgovarajuće se 
primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na 
izbor članova Savjeta mladih. 
� Mandat članova Savjeta mladih izabranih 
postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata 
članova Savjeta mladih izabranih u redovitom 
postupku biranja članova Savjeta mladih.
� Općinsko vijeće općine Bebrina raspustit će 
Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi 
sjednicu dulje od šest mjeseci.
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VI.  Način rada Savjeta mladih

Članak 17.

� Savjet mladih u svojem djelokrugu obavlja 
slijedeće poslove:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o 

pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, 

te o pitanjima iz djelokruga Općinskog 

vijeća općine Bebrina koji su od interesa za 

mlade,

- u suradnji s predsjednikom Općinskog 

vijeća općine Bebrina inicira u Općinskom 

vijeću općine Bebrina donošenje odluka od 

značaj za mlade, donošenje programa i 

drugih akata od značenja za unaprjeđivanje 

položaja mladih na području općine, 

raspravu o pojedinim pitanjima od značenja 

za unaprjeđivanje položaja mladih na 

području općine, te način rješavanja 

navedenih pitanja,

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu 

Općinskog vijeća općine Bebrina prilikom 

donošenja odluka, mjera, programa i drugih 

akata od osobitog značenja za unapređivanja 

položaja mladih na području općine 

davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o 

pitanjima i temama od interesa za mlade,

- sudjeluje u izradi, provedi i praćenju 

provedbe lokalnih programa za mlade, daje 

pisana očitovanja i prijedloge nadležni 

tijelima o potrebama i problemima mladih, a 

po potrebi predlaže i donošenja programa za 

otklanjanje nastalih problema i poboljšanje 

položaja mladih,

- potiče informiranje maldih o svim pitanjima 

značajnim za unaprjeđivanje položaja 

mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih 

u Republici Hrvatskoj, te suradnju i 

razmjenu iskustava s organizacijama 

civilnoga društva i odgovarajućim tijelima 

drugih zemalja,

- predlaže i daje na odobravanje Općinskom 

vijeću općine Bebrina program rada 

popraćen financijskim planom radi 

ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- po potrebi poziva Općinsko vijeće općine 

Bebrina na sjednice Savjeta mladih,

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe 

politike za mlade i podrške razvoju 

organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u 

programiranju prioriteta natječaja i 

o d r e đ i v a n a  k r i t e r i j a  f i n a n c i r a n j a 

organizacija mladih i za mlade, 

- obavlja i druge savjetodavne poslove od 

interesa za mlade. 

VII. Djelokrug rada Savjeta mladih

Članak 18.

� Savjet mladih održava redovite i izvanredne 
sjednice koje saziva i njima predsjeda predsjednik 
Savjeta mladih.
� Redov i t e  s j edn ice  Sav je ta  mlad ih 
predsjednik je dužan sazvati najmanje jednom svaka 
tri mjeseca, a po potrebi i češće.
� Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati 
izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog 
najmanje 1/3 članova Savjeta mladih u roku od 15 
dana od dana dostave zahtjeva.

Članak 19.

� Savjet mladih donosi odluke većinom 
glasova ako je na sjednici nazočna većina članova 
Savjeta mladih.
� Član Savjeta mladih, odnosno njegov 
zamjenik koji ima osobni interes u donošenju odluka 
o nekim pitanjima može sudjelovati u raspravi o tom 
pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.
� Ako je član Savjeta mladih spriječen 
sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga 
njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze 
člana Savjeta mladih.

Članak 20.

� Savjet mladih predstavlja predsjednik 
Savjeta mladih.
� Predsjednik Savjeta mladih:

- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih,

- predstavlja Savjet mladih 

- obavlja druge poslove sukladno Zakonu i 

Poslovniku o radu Savjeta mladih.
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Članak 21.

� Predsjednika Savjeta mladih, kada je iz 
opravdanih razloga spriječen obavljati svoje 
dužnosti, zamjenjuje zamjenik predsjednika Savjeta 
mladih.
� Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih 
ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim 
aktima općine te Poslovniku o radu  Savjeta mladih, 
predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova 
Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo 
razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika 
Savjeta mladih i izbor novog zamjenika predsjednika 
Savjeta mladih.

Članak 22.

� Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja 
svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima 
općine te Poslovniku o radu, Savjet mladih može 
natpolovičnom većinom glasova svih članova 
pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije 
predsjednika Savjeta mladih i izbora novog 
predsjednika.
�  Ako zamjenik predsjednika Savjeta ne 
pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta 
mladih sukladno stavku 1. ovog članka, Općinsko 
vijeće općine Bebrina, sukladno Poslovniku o radu 
Savjeta mladih, može u pisanom obliku uputiti 
Savjet mladih inicijativu za pokretanje postupka 
izbora novog predsjednika Savjeta mladih.

Članak 23.

� Savjet mladih može, u skladu sa svojim 
djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene 
radne skupine za uža područja djelovanja, te 
organizirati forume, tribine i radionice za pojedine 
dobne skupine mladih ili srodne vrste problema 
mladih.
� U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez 
prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja 
vezanih za mlade i rad s mladima.

VIII. Poslovnik o radu i Program rada

Članak 24.

� Savjet mladih donosi Poslovnik o radu 
većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

� Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način 
rada Savjeta mladih u skladu sa Zakonom i ovom 
Odlukom.

Članak  25.

� Svoj rad Savjet mladih temelji na programu 
rada koji se donosi za kalendarsku godinu, a sadržava 
slijedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju 

provedbe lokalnog programa djelovanja za 

mlade,

- konzultiranje s organizacijama mladih o 

temama bitnim za mlade,

- suradnju s tijelima općine u politici za 

mlade,

- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima 

mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, 

te

- ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih 

i poboljšanje položaja mladih.
Program rada Savjet mladih donosi većinom glasova 
svih članova Savjeta te ga podnosi na odobravanje 
Općinskom vijeću općine Bebrina, najkasnije do 30. 
rujna tekuće godine, za slijedeću kalendarsku 
godinu.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu 
Općinskom vijeću općine Bebrina do 31. ožujka 
tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na 
znanje načelniku općine Bebrina koji ga objavljuje 
na mrežnim stranicama općine.   

IX. Radna tijela Savjeta mladih

Članak 26.

 Savjet, prema potrebi, osniva stalna i 
povremena radna tijela za pripremu i provedbu 
Programa rada Savjeta i lokalnih programa za bolji 
položaj mladih i razrješavanje problema mladih.
 U radna se tijela, osim članova Savjeta, nogu 
birati, bez prava glasa, i stručnjaci iz 
pojedinih područja za koja se osnivaju radna tijela, a 
koji mogu svojim stručnim znanjima utjecati na 
bolju pripremu programa i njihovo ostvarivanje.
Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju 
foruma, tribina, predavanja i 
 Radionica za pojedine specijalizirane 
sadržaje od interesa za mlade.
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X. Financiranje, prostorni i drugi uvjeti za 

rad 

Članak 27.

 Sredstva za rad Savjeta, prostorne i druge 
materijalne uvjete za rad Savjeta osigurava općina 
Bebrina. 
 Financijska sredstva za rad Savjeta sukladno 
mogućnostima osiguravaju se u Proračunu općine 
Bebrina.
 Stručne i administrativne poslove za potrebe 
rada Savjeta obavlja Jedinstveni upravni odjel 
općine Bebrina.  
 Članovi Savjeta za svoj rad nemaju pravo na 
naknadu. 
 Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu 
troškova prijevoza i drugih putnih troškova 
neposredno vezanih za rad u Savjetu i primjenu 
Zakona o savjetima mladih. 

XI.  Odnos Savjeta mladih, Općinskog vijeća i 

načelnika 

Članak 28.

� Općinsko vijeće općine Bebrina dostavlja 
Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje 
sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom 
roku, kao i članovima Općinskog vijeća općine 
Bebrina, te na drugi prikladan način informira Savjet 
mladih o svim svojim aktivnostima.
� Predsjednik Općinskog vijeća općine 
Bebrina po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, 
održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na 
koji po potrebi poziva i druge članove Općinskog 
vijeća općine Bebrina i drugih tijela općine, a na 
kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za 
mlade, te o suradnji Općinskog vijeća općine 
Bebrina i drugih tijela općine sa Savjetom mladih.
� In ic i j a t ivu  za  za jedn ičk i  sas tanak 
predsjednika Općinskog vijeća općine Bebrina i 
Savjeta mladih može pokrenuti i Savjet mladih.

Članak 29.

� Općinsko vijeće općine Bebrina na prijedlog 
Savjeta mladih raspravlja o pitanjima od interesa za 
mlade najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana 
dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom da je 
prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana 

održavanja sjednice Općinskog vijeća općine 
Bebrina.

Članak 30.

� Savjet mladih surađuje s načelnikom općine 
r e d o v i t i m  m e đ u s o b n i m  i n f o r m i r a n j e m , 
savjetovanjem te na druge načine.
� Načelnik općine po potrebi, a najmanje 
svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa 
Savjetom mladih, a na kojem raspravljaju o svim 
pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji 
načelnika općine i Savjeta mladih.
� Načelnik općine svakih šest mjeseci pisanim 
putem obavještava Savjet mladih o svojim 
aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za 
mlade.

XII. Završne odredbe

Članak 31.

�  Izbori za članove i zamjenike članova 
Savjeta mladih održat će se u roku od 90 dana od 
dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 32. 

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

KLASA: 023-01/17-01/29
URBROJ: 2178/02-03-17-1
Bebrina,  29. 08. 2017. godine

� � � � � � � �
PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić,ing., v.r.
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31.

 Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o 

javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) i 

članka 32. Statuta općine Bebrina  (“Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije ” broj 3/13) 

Općinsko vijeće općine Bebrina na  3. sjednici 

održanoj  29.03. 2017. godine, donijelo je 

PRAVILNIK

o provedbi postupaka jednostavne nabave

I. OPĆA ODREDBA 

Članak 1.

 Ovim se Pravilnikom uređuju postupci, 
pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga naručitelja 
općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Općina) čija je 
procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu 
vrijednost (PDV) manja od 200.000,00 kuna te 
nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez 
poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 
500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna 
nabava), na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj 
nabavi. 

II. NAČELA JAVNE NABAVE 
Članak 2.

 U provedbi postupaka nabave iz ovoga 
Pravilnika, Općina je obvezna poticati tržišno 
nadmetanje gdje god je to moguće, osigurati jednak 
tretman svim gospodarskim subjektima koji 
sudjeluju u postupku nabave te transparentnost 
postupaka. 
 Općina je obvezna primjenjivati odredbe 
ovoga Pravilnika na način koji omogućava 
učinkovitu nabavu te ekonomično i svrhovito 
trošenje proračunskih sredstava. 

III. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

Članak 3.
 

 Na sprječavanje sukoba interesa na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o 
javnoj nabavi. 

IV. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE 
NABAVE, RADOVA, ROBA I USLUGA 
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 
100.000,00 KUNA (Izravno ugovaranje)

 Članak 4.

 Izravno ugovaranje je postupak nabave u 
kojem naručitelj izdaje narudžbenicu ili sklapa 
ugovor s jednim gospodarskim subjektom. 
Izravno ugovaranje u pravilu se provodi za nabavu 
robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost 
bez PDV-a manja od 100.000,00 kuna. 
Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ugovor 
o nabavi može se sklopiti izravnim ugovaranjem s 
jednim gospodarskim subjektom i za nabavu robe, 
usluga i radova čija je procijenjena vrijednost bez 
PDV-a veća od 100.000,00 kuna u sljedećim 
slučajevima: 
- � nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir 

predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja 
i posebnih okolnosti (konzultantske usluge, 
specijalističke usluge, tehnički razlozi i 
slično),

- � nabave robe zbog posebnih okolnosti ili po 
posebnim uvjetima, kada zbog umjetničkih 
razloga i/ili razloga povezanih sa zaštitom 
isključivih prava ugovor može izvršiti samo 
određeni ponuditelj, 

- � nabave zdravstvenih usluga, socijalnih 
usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih 
usluga, restoranskih usluga, 

- � kada u postupku javnog prikupljanja ponuda 
nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak 
jednostavne nabave se ponavlja, 

- � žurne nabave uzrokovane događajima koji se 
nisu mogli unaprijed predvidjeti. 

V. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE 
NABAVE RADOVA, ROBA I USLUGA 
PROCIJENJE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI 
VEĆE OD 100.000,00 KUNA 

Članak 5.

 Nabavu roba i  usluga procijenjene 
vrijednosti bez PDV-a jednake ili već od 100.000,00 
kuna do 200.000,00 kuna te nabavu radova do 
500.000,00 kuna procijenjene vrijednosti postupak 
provode ovlašteni predstavnici naručitelja koje 
imenuje načelnik. 
 U pripremi i provedbi postupka javnog 
prikupljanja ponuda obvezno sudjeluje najmanje 
jedna osoba koja ima važeći certifikat u području 
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javne nabave. Cijeli tijek postupka jednostavne 
nabave mora biti dokumentiran. 
O zaprimanju, otvaranju te o pregledu i ocjeni 
ponuda sastavlja se zapisnik.
U postupcima jednostavne nabave ne provodi se 
javno otvaranje ponuda. 

Članak 6.

 Poziv za dostavu ponuda provodi se slanjem 
na adrese minimalno tri gospodarska subjekta i /ili 
o b j a v o m  n a  s l u ž b e n i m  s t r a n i c a m a  i / i l i 
kombinacijom slanja Poziva na adrese gospodarskih 
subjekata i objavom na službenim stranicama 
općine. 
Ponude zaprimljene na temelju poziva imaju jednaki 
status u postupku pregleda i ocjene ponuda kao i 
ponude zaprimljene na temelju objave na službenim 
stranicama općine. 
Ponude u postupku prikupljanja ponuda dostavljaju 
se u pisarnicu općine neposrednom predajom, putem 
ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge 
odgovarajuće kurirske službe. 
Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren 
predmetu nabave i ne smije biti kraći od pet dana od 
dana slanja poziva na dostavu ponuda, osim u slučaju 
žurne nabave. 

Članak 7.

 Ovlaštene osobe za provedbu postupka 
nabave pregledavaju, ocjenjuju i rangiraju ponude 
prema kriteriju za odabir ponude te daju prijedlog 
načelniku za odabir najpovoljnije ponude. Obavijest 
o odabiru ponude, dostavlja se bez odgode svakom 
ponuditelju na dokaziv način u roku od 30 dana od 
isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je u 
dokumentaciji o nabavi određen duži rok. 
Obavijest o poništenju postupka nabave dostavlja se 
svakom ponuditelju na dokaziv način. 

VI. DOKUMENTACIJA U POSTUPKU 
JEDNOSTAVNE NABAVE 

Članak 8.

 U pozivu za prikupljanje ponuda, obvezno 
se navodi detaljan opis predmeta nabave te svi 
zahtjevi i uvjeti vezani za predmet nabave, kriteriji 
koji će se primjenjivati za kvalitativni odabir 
gospodarskog subjekta (osnove za isključenje, 
kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti 

sposobnosti), kriterij za odabir ponude, bitni i 
posebni uvjeti za izvršenje ugovora te svi drugi 
potrebni podaci, dokumenti i informacije koje 
gospodarskom subjektu omogućuju izradu i dostavu 
ponude. 

VII. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE U 
POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE 

Članak 9.
 

 Kriteriji za odabir ponude u postupcima 
jednostavne nabave mogu biti najniža cijena ili 
ekonomski najpovoljnija ponuda. 
Ako se kao kriterij koristi ekonomski najpovoljnija 
ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i drugi 
kriteriji povezani s predmetom nabave kao što su: 
kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne 
osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, 
ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja, 
jamstveni rok i drugo. 

VIII. DONOŠENJE ODLUKE O PONIŠTENJU 

Članak 10.

 Općina zadržava pravo poništiti postupak 
jednostavne nabave, prije ili nakon roka za dostavu 
ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja. 

IX. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA 

Članak 11.

 S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor 
o nabavi koji mora biti u skladu s uvjetima 
određenim u pozivu na dostavu ponude te s 
odabranom ponudom. 
Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopit će se 
najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave 
obavijesti o odabiru ponude svim ponuditeljima. 

Članak 12.

 Ugovor sklopljen u postupku jednostavne 
nabave mora se izvršavati u skladu s uvjetima iz 
poziva na dostavu ponude te odabranom ponudom. 
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X. REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE 
NABAVE 

Članak 13.

 Općina je obvezna voditi registar sklopljenih 
ugovora jednostavne nabave i objaviti ga na 
internetskim stranicama općine. 

XI. ŽALBA 

Članak 14.

 Na postupak provedbe jednostavne nabave 
kao i odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije 
dopuštena. 

XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15.

 Načelnik će internim aktom propisati način 
postupanja i obveze Jedinstvenog upravnog odjela u 
provedbi postupaka jednostavne nabave utvrđenih 
ovim Pravilnikom. 
Datumom stupanja na snagu ovog Pravilnika 
prestaje važiti Pravilnik o postupku javne nabave 
roba i usluga bagatele vrijednosti (KLASA: 023-
01/14-01/16 URBROJ:2178/02- 01-14-01 od 3. 
02.2014.). 

Članak 16.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana 
od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije.
 Ovaj Pravilnik će se objaviti i na web stranici 
općine. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA 

� � � � �
KLASA:400-01/17-01/30
URBROJ: 2178/02-03-17-1
Bebrina, 29.kolovoz  2017.godine 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mijo Belegić, ing., v.r.

32.

 Na temelju članka 35. a u svezi članka 90.a 
35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13), članka 3. i 6. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine« broj 28/2010) i  članka 32. 
Statuta općine Bebrina  („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br.  3/13), Općinsko vijeće 
općine Bebrina, na svojoj 3. sjednici održanoj dana 
29. kolovoza 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

o plaći, naknadama i drugim pravima 
općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika općine Bebrina   

Članka 1.

 Ovom Odlukom određuje se osnovica i 
koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i 
zamjenika koji dužnost obnašaju zasnivanjem 
radnog odnosa, naknada za rad  općinskog načelnika 
i zamjenika koji dužnost obnaša bez zasnivanja 
radnog odnosa i druga materijalna prava.

Članak 2.

 Plaću općinskog načelnika i zamjenika 
načelnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za 
obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu 
godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. 

Članak 3.

 Osnovica za izračun plaće općinskog 
načelnika i zamjenika koji dužnost obnašaju 
zasnivanjem radnog odnosa utvrđena je Odlukom o 
visini osnovice za obračun plaće državnih 
dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju 
prava i obveze državnih dužnosnika.

Članak 4.

 Koeficijent za obračun plaće općinskog 
načelnika koji dužnost obnaša zasnivanjem radnog 
odnosa:
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- za SSS iznosi 2,90
- za VŠS iznosi 3,10
- za VSS iznosi 3,30
- za mr. / univ.spec. iznosi 3,50
- za dr. sc. iznosi 3,60
 
 Koeficijent za obračun plaće zamjenika 
općinskog načelnika koji  dužnost  obnaša 
zasnivanjem radnog odnosa:

- za SSS iznosi 1,60
- za VŠS iznosi 1,80
- za VSS iznosi 2,00
- za mr. /univ. spec. iznosi 2,20
- za dr. sc. iznosi 2,40
 

Članak 5.

� Ako općinski načelnik i/ili njegov zamjenik 
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, 
ostvaruju prvo na naknadu za rad, i to:   
1.   Naknada za rad općinskog načelnika iznosi 

3.500,00kn u neto iznosu. 
2.  Naknada za rad zamjenika općinskog 

načelnika iznosi 2.000,00kn u neto iznosu. 

Članak 6.

� Pojedinačna rješenja o visini plaće, odnosno 
naknade za rad općinskog načelnika i njegovog 
zamjenika utvrđene ovom Odlukom, donosi 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odnosno 
službenik zadužen za kadrovske poslove u općini 
Bebrina.

Članak 7.

� Općinski načelnik i/ili njegov zamjenik u 
slučaju kada dužnost obavlja profesionalno osim 
prava na plaću, ostvaruju pravo na staž osiguranja za 
vrijeme obavljanja dužnosti te pravo na naknadu 
plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog 
obavljanja dužnosti sukladno posebnom Zakonu koji 
uređuje prava, obveze i odgovornosti lokalnih 
dužnosnika. 
� Općinski načelnik i/ili njegov zamjenik koji 
dužnost obavlja  profesionalno ima pravo na 
naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u 
svezi s obnašanjem dužnosti: 
- dnevnice za službena putovanja, 
- putne troškove i troškove noćenja pod 

uvjetima propisanim za državne dužnosnike 
te službena putovanja u inozemstvo na način 
i pod uvjetima propisanim za korisnike 
državnog Proračuna,

- korištenje službenog automobila, a kada 
koristi privatni automobil u službene svrhe 
ima pravo na naknadu troškova prijevoza.

      
 Naknada troškova za korištenje privatnog 
automobila (za loko vožnja i za korištenje privatnog 
automobila na službenom putu iznosi 2,00 kune po 
prijeđenom  kilometru, sukladno uvjetima 
propisanim za državne dužnosnike. 
  

Članak 8.

 Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje 
važiti Odluka o plaći, naknadama i drugim pravima 
općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika općine Bebrina, KLASA: 021-01/15-
01/17, URBROJ: 2178/02-03-15-1 od  25. rujna 
2015 godine (“Službeni  vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 17/15.)  
                 

Članak 9.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE BEBRINA 

KLASA:120-01/17-01/2
URBROJ:2178/02-03-17-1
Bebrina,  29. kolovoza 2017. godine                                                                

Predsjednik  
Općinskog vijeća
Mijo Belegić, v.r.
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33.

 Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10.) i 

članka 32. Statuta općine Bebrina („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 3/2013), 

Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 3. 

sjednici održanoj dana  29. kolovoza 2017. godine 

donosi

ODLUKU

o plaći službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu

općine Bebrina 

Članak 1.

 Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za 
obračun plaće s lužbenika i  namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Bebrina. 

 Plaću s lužbenika i  namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bebrina čini 
umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog 
mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik 
raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Članak 2.

 Visinu osnovice za obračun plaće službenika 
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
određuje općinski načelnik posebnom Odlukom.

Članak 3.

 Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke 
utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o 
klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
74/10., 125/14) za svako pojedino radno mjesto u 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bebrina i 
iznose kako slijedi:

Kategorija                                                                       Klasifikacijski rang           Koeficijent

RADNO MJESTO  I.  KATEGORIJE:                                
1.  Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela                            1                                    2,0

RADNO MJESTO II. KATEGORIJE
2. Viši stručni suradnik za projekte i opće poslove                 6                                    1,51 

RADNO MJESTO III. KATEGORIJE  
3. Stručni suradnik za računovodstveno-financijske poslove       8                                 1,50
4. Viši referent za projekte i opće poslove                                   9                                  1,11
5. Referent za uredsko poslovanje                                                11                               1,10

 RADNO MJESTO IV. KATEGORIJE
6. Komunalni redar                                                                       12                               1,00
7.  Komunalni djelatnik                                                                13                                0,80
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Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje vrijediti Odluka o plaći službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Bebrina (Klasa:021-05/10-01/26, Urbroj 
2178/02-03-10-1 od 21.09.2010.godine), te Izmjena 
Odluke o plaći službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bebrina 
(Klasa:021-05/15-01/14 , Urbroj 2178/02-03-15-1 
od 15.07.2015.godine).

Članak 5.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BEBRINA

KLASA:120-01/17-01/3
URBROJ:2178/02-03-17-1
Bebrina,  29. kolovoza 2017 godine 

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, v.r. 

34.

 
 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članak 32. Statuta 
općine Bebrina  („Službeni vjesnik Brodsko 
posavske županije“ broj 3/13) Općinsko vijeće 
općine Bebrina  na svojoj 3. sjednici održanoj  29.08. 
2017.godine, donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja 
turizma općine BEBRINA za razdoblje 2017. do 

2022. godine

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Bebrina daje 
suglasnost za izradu planskog dokumenta – 
Strategija razvoja turizma općine Bebrina za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Članak 2.

Pokreće se postupak izrade Strategije 
razvoja turizma općine Bebrina od 2017. do 
2022.godine (dalje u tekstu: Strategija).

Članak 3.

Izradi Strategije pristupa se u cilju 
valorizacije turističke ponude i načina definiranja 
turističkih projekata kojima vi se poboljšala kvaliteta 
postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za 
razvoj dodatne turističke ponude i ukupnog razvoja 
općine Bebrina.

Članak 4.

Ovlašćuje  se  općinski  načelnik  za 
imenovanje radnih tijela za potrebu izrade Strategije 
kao i za provođenje svih potrebnih aktivnosti 
vezanih za izradu Strategije.

Članak 5.

Ova Odluka prilaže se uz Zahtjev za potporu 
za Podmjeru 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova 
za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i 
njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i 
upravljanja  koji se odnose na lokalitete natura 2000 i 
druga područja visoke prirodne vrijednosti, Tip 
operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za 
razvoj jedinica lokalne samouprave, a sukladno 
članku 8. stavak 1. 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“ broj 71/16 i 15/17).

Članak 6.

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

KLASA: 021-05/17-02/31
URBROJ: 2178/02-03-17-1 
Bebrina, 29.08. 2017. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić,ing., v.r.  
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OPĆINA 
BRODSKI  STUPNIK

62.

 Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine Republike 
Hrvatske br. 82/2015) i članka 6. Stavak 1. Pravilnika 
o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 
Republike Hrvatske br. 37/16 i 47/16) načelnik 
općine Brodski Stupnik, donosi

O D L U K U 

o osnivanju Stožera civilne zaštite općine 
Brodski Stupnik i imenovanju načelnika, 

zamjenika načelnika i članova Stožera civilne 
zaštite općine Brodski Stupnik

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje 
stožera civilne zaštite općine Brodski Stupnik u 
daljnjem tekstu stožer civilne zaštite), sastav stožera, 

uvjeti za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika 
i članova stožera te način rada stožera.

Članak 2.

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

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA 
NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite imenuju se:
1. PETAR LOVINČIĆ,  načelnik stožera civilne 
zaštite,
2. DAMIR GUBIĆ, zamjenik načelnika Stožera 
civilne zaštite,
3. DAMIR GUBIĆ,  član Stožera za protupožarnu 
zaštitu,
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4. JOSIP SIROGLAVIĆ, član Stožera za 
komunalne djelatnosti,
5. MATO GARIĆ, član  (predstavnik Policijske 
uprave ),
6. ŽELJKO VALEŠIĆ, član ( predstavnik DUZS-a, 
PU  za zaštitu i spašavanje),
7. MARICA ĆURKOVIĆ, član Stožera za 
medicinsko zbrinjavanje,
8. VESNA MATIJEVIĆ, član Stožera za 
medicinsko zbrinjavanje,
9. BRANKO PETOŠEVIĆ, član Stožera za  
veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju,
10. MATO MIAČIĆ, član Stožera  za zbrinjavanje 
stanovništva i evakuaciju, 
11. RENATO KRAFT, član Stožera (zapovjednik 
postrojbe opće namjene općine Brodski Stupnik)
12. DRAŽEN JAVOROVIĆ, član Stožera 
(predstavnik HGSS)

NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje 
se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i 
katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu 
pripremaju detaljne i specifične radne operativne 
postupke od značaja za koordiniranje djelovanja 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju 
poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje 
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti 
sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Načelnik stožera civilne zaštite koji 
operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava 
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na 
području svoje nadležnosti, sukladno specifično-
stima izvanrednog događaja, odlukom određuje 
koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga 
sustava civilne zaštite.

Članak 5.

Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u 
stanje pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući stvarne 
okolnosti.

Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu 

rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi 
načelnik stožera.

Članak 6.

Kada se proglasi stanje velike nesreće i 
katastrofe, stožeri civilne zaštite preuzimaju sve 
poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju 
nastalih posljedica.

Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera 
donosi načelnik stožera.

Članak 7.

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

Članak 8.

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

Članak 9.

Administrativno-tehničke poslove i druge 
uvjete za rad stožera civilne zaštite osigurava 
Jedinstveni upravni odjel općine, sukladno odluci 
načelnika.

Svakom članu stožera civilne zaštite tijelo 
koje predstavlja dužno je pružati svu stručnu i 
operativnu potporu od značaja za učinkovito 
provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog 
područja.
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Članak 10.

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

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite 
nalaže načelnik stožera, a provodi se prema 
planovima djelovanja civilne zaštite.

Pozivanje članova Stožera civilne zaštite 
provodi se sukladno shemi mobilizacije stožera koji 
donosi općinski načelnik i dio je Plana djelovanja 
civilne zaštite općine/grada

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o osnivanju stožera civilne 

zaštite općine Brodski Stupnik i imenovanju 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera 
civilne zaštite općine Brodski Stupnik (KLASA: 
KLASA: 511-01/16-01/03,URBROJ: 2178/03-01-
16-12, od 30. studeni 2016. godine). 

Članak 13.

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

KLASA: 511-11/17-01/10
URBROJ: 2178/03-01-17-4
Brodski Stupnik, 12. srpanja 2017. g.

N A Č E L N I K
Goran Jelinić, ing., v.r.
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OPĆINA  GARČIN

76.

 Temeljem članka 21. stavak 1. i 2. i članka 
24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite 
(„Narodne novine“, broj 82/15), članka 6. i 10. 
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih 
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 
40/08 i 44/08) i članka 47. Statuta općine Garčin 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj 9/09 i 5/13), općinski načelnik općine Garčin 
donosi

ODLUKU

o osnivanju Stožera civilne zaštite

Članak 1.

� Osniva se stožer civilne zaštite općine 
Garčin (u daljnjem tekstu: Stožer) za obavljanje 
poslova lokalnog značaja iz članka 19. stavka 1. 
alineje 11. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
33/01, 66/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11 144/12 i 19/13), u 
dijelu koji se odnosi na civilnu zaštitu te posebno radi 
usklađivanja priprema i usmjeravanje aktivnosti 
sustava civilne zaštite u zaštiti i spašavanju 
stanovništva i materijalnih dobara i okoliša od 
prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih 
nesreća.

� Stožer je stručno, operativno i koordinativno 
tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite 
na području općine Garčin u katastrofama i velikim 
nesrećama.

Članak 2.

� Stožer obavlja zadaće koje se odnose na 
pr ikupl jan je  i  obradu  in formaci ja  ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i 
katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne 
zaštite na svom području, upravlja reagiranjem 
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja 
javnosti i predlaže donošenja odluke o prestanku 
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne 
zaštite.

Članak 3.

� U Stožer civilne zaštite imenuju se:
1. Irena Katalinić – načelnica Stožera, 
zamjenica načelnika općine Garčin,
2. Ivan Škuljević – član Stožera, predstavnik 
Područnog ureda za zaštitu i spašavanje,
3. Vinko Prizmić -  član Stožera, predstavnik 
HGSS-a, pročelnik Područne stanice Slavonski 
Brod,
4. Tatjana Čaldarević-Opačak – članica 
Stožera zadužena za medicinsko zbrinjavanje, 
doktorica opće medicine,
5. Darko Perković – član Stožera zadužen za 
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veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju, doktor 
veterine,
6. Ivan Aračić – član Stožera, predstavnik 
Policijske uprave,
7. Miroslav Štefanac – zamjenik načelnice i 
član Stožera zadužen za vatrogastvo, zapovjednik 
VZO Garčin,
8. Blaženka Trabalko – članica Stožera 
zadužena za zbrinjavanje i evakuaciju, 
predstavnica općinskog vijeća, 
9. Alen Štefančić – član Stožera zadužen za 
komunalne djelatnosti, predstavnik općinskog 
vijeća, 

Članak 4.

� Jedinstveni upravni odjel općine Garčin 
obavlja administrativne i tehničke poslove za 
potrebe Stožera.

Članak 5.

� Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o imenovanju Stožera za zaštitu i 
spašavanje općine Garčin („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, broj 21/16).

Članak 6.

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

KLASA: 810-01/17-01/1
URBROJ: 2178/06-03-17-01
Garčin, 20. lipnja 2017.�

Načelnik općine Garčin:
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.
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OPĆINA  ORIOVAC

60.

 Na temelju članka 64. st.3. Zakona o zaštiti 

okoliša (N.N. br. 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 

31.st.4. Uredbe o strateškoj promjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš (N.N. 

61/2014), te nakon provedenog postupka Ocjene o 

potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 

načelnik općine Oriovac, dana  29.08.2017.godine 

donosi

ODLUKU

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš IV. 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
općine Oriovac

I.

 Načelnik općine Oriovac donio je Odluku o 
započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja općine Oriovac (dalje u 
tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana), Klasa: 
022-01/17-01/4, Urbroj: 2178/10-04-17-1, od 
07.03.2017. godine, prema kojoj je općina Oriovac 

provela postupak Ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš  Izmjena i dopuna Prostornog 
plana.
 U postupku Ocjene o potrebi strateške 
procjene utvrđeno je da predmetne Izmjene i dopune 
Prostornog plana neće imati vjerojatno značajan 
utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije 
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na 
okoliš.

II.

 Po provedenom postupku Ocjene zatraženo 
je mišljenje Upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske 
županije, koji su se dopisom Klasa: 351-02/17-
01/14, Urbroj: 2178/1-03-17-10 očitovali da je 
postupak o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine proveden sukladno zakonskim 
propisima.

III.

 Osnovni  razlozi za izradu i donošenje 
Izmjena i dopuna Prostornog plana su:
1. Izmjena granica građevinskih područja , te 

formiranje izdvojenih dijelova građevinskih 

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 15 Strana: 2503



područja izvan naselja na području općine 
Oriovac sukladno novim razvojnim 
potrebama,

2. Određivanje izgrađenih, neizgrađenih i 
neuređenih dijelova građevinskih područja i 
područja za koje je potrebna izrada UPU-a

3. Usklađivanje naziva građevinskih područja 
sa nazivima iz Zakona o prostornom 
uređenju,

4. Rješavanje pitanja izgradnje doma za starije 
osobe na području općine Oriovac,

5. Stavljanje oznake za malu HE na rijeci 
Orljavi u k.o. Ciglenik

6. Usklađivanje PPUO-a sa zahtjevima 
Hrvatske agencije za poštu i elektroničke 
telekomunikacije (HAKOM)

7. Usklađivanje PPUO-a sa konkretnim 
zahtjevima javnopravnih tijela u vezi 
infrastrukture koja se planira na razini 
PPUO-a.

8. Planiranje  lokaci je  građevine/a  za 
gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, 
u vezi s novijom zakonskom regulativom iz 
područja održivog gospodarenja otpadom,

9. Utvrđivanje uvjeta gradnje postrojenja za 
proizvodnju električni/ili toplinske energije 
koja kao resurse koriste obnovljive izvore 
energije,

10. Ucrtavanje jednog dijela trasa nerazvrstanih 
cesta na području općine Oriovac,

11. Usklađivanje PPUO-a sa zahtjevima zaštite 
prirode

12. Određivanje zona gospodarske namjene i 
zona mješovite pretežito poslovne namjene 
na području općine Oriovac, te definiranje 
načina i uvjeta gradnje unutar zona,

13. Određivanje zona sportsko-rekreacijske 
namjene na području općine Oriovac, te 
definiranje načina i uvjeta gradnje unutar 
zone.

 Područje obuhvata IV. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Oriovac odnosi se 
na administrativno teritorijalno područje općine 
Oriovac.
 Osnovni cilj i programsko polazište IV. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Oriovac je stvaranje preduvjeta za zadovoljavanje 
osnovnih i gospodarskih potreba stanovništva 
općine Oriovac.
 Nadalje, sukladno zakonskim odredbama 
Izmjene i dopune Prostornog plana usklađene su sa 
planovima višeg reda.

IV.

 U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog 
utjecaja na okoliš općina je zatražila mišljenja tijela 
određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu 
I.
Prikupljena mišljenja tijela u postupku ocjene o 
potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, 
pozitivna su i izražavaju stav da ne treba provoditi 
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.
Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 
Zagreb, Radnička cesta 80, Klasa: 612-
07/17-58/108, Urbroj: 517-07-2-2-17-4, 
z a p r i m l j e n o  u  o p ć i n u  O r i o v a c 
21.04.2017.godine, koji navode da su 
IV.Izmjene i dopune prostornog plana 
prihvatljive za ekološku mrežu i da ne treba 
provesti postupak strateške procjene 
utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite 
i očuvanju prirode, 

2. Županijska uprava za ceste, Slav.Brod, 
Klasa: 024-01/17-01/242, Urbroj: 2178/1-
10-02-17-02, zaprimljeno u općinu Oriovac 
dana 14.04.2017.godine, koji navode budući 
da na području općine Oriovac nisu 
planirani novi koridori za izgradnju 
županijskih i lokalnih cesta mišljenja su da 
za područje nadležnosti njihove uprave nije 
potrebna izrada Strateške procjene utjecaja 
na okoliš,

3. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU 
Brodsko posavska, Broj: 511-11-04-9/4-
2893/1-17, zaprimljen je u općinu Oriovac 
12.04.2017.godine,  koji  navode da 
odredbama Pravilnika o zahvatima u 
prostoru u postupcima donošenja procjene 
utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja 
objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima 
Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno 
nadležna policijska uprava ne sudjeluje u 
dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara, te 
stoga nisu u predmetnom slučaju izdavali 
mišljenje,

4. Hrvatske vode, Slavonski Brod, Klasa: 350-
2/17-01/0000165, Urbroj: 374-21-1-17-3, 
zaprimljen u općini Oriovac 5.04.2017. 
godine, čije je mišljenje da za predmetni 
dokument nije potrebno raditi stratešku 
procjenu utjecaja plana na okoliš.

5. M i n i s t a r s t v o  m o r a ,  p o m o r s t v a  i 
infrastrukture, Uprava pomorske i unutarnje 
plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog 
dobra. Klasa: 350-02/17-01/9, Urbroj: 530-
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03-17-2, zaprimljen u općini Oriovac 
2.05.2017. godine, koji smatraju da za 
predmetni zahvat nije potrebna procjena 
utjecaja na okoliš tj. da predmetni zahvat 
nema značajniji utjecaj na sastavnice 
okoliša iz područja sigurnosti plovidbe.

6. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne 
resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, 
Služba za vojno graditeljstvo i energetsku 
učinkovitost, Klasa: 350-02/17-01/139, 
Urbroj: 512M3-020201-17-2, zaprimljeno 
28.04.2017. godine, koji nemaju zahtjeva u 
postupku ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš, a s obzirom na to da na 
području obuhvata predmetnog plana nema 
zona posebne namjene.

7. Zavod za prostorno uređenje Brodsko-
posavske županije, Klasa: 350-02/15-01/21, 
Urbroj: 2178/01-26-0/4-17-9, zaprimljeno 
5.5.2017.godine, koji uvidom u dostavljenu 
dokumentaciju (odluke, pregledne karte, 
programska polazišta ….) smatraju da nije 
potrebno provoditi Stratešku promjenu 
utjecaja na okoliš, 

8. HŽ Infrastruktura, Sektor za razvoj, 
pripremu i provedbu investicija i EU 
fondova, Zagreb, Broj: 2220/17, 1.3.1.GI, 
zaprimljeno 11.05.2017.godine, koji 
dostavljaju mišljenje da navedeni strateški 
ciljevi i mjere IV. Izmjena i dopuna 
prostornog plana ne utječu negativno na 
okoliš te nije potrebna provedba postupka 
strateške procjene,

9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured za zaštitu i spašavanje 
Slavonski Brod, Klasa: 363-02/17-07/01, 
Urbroj: 543-14-01-17-2, zaprimljeno u 
općini Oriovac 12.04.2017.godine, koji 
navode da sukladno članku 12. st.1. 
podstavak 21. Zakona o sustavu civilne 
zaštite ovaj Ured kao javnopravno tijelo ne 
sudjeluje u ovoj fazi postupka,

10. Ministarstvo poljoprivrede, Planinska 2a, 
Zagreb, Klasa: 351-03/17-01/63, Urbroj: 
525-11/1071-17-2, zaprimljeno 8.5.2017, 
koji navode da s obzirom na to da se značajni 
negativni utjecaji za područje šumarstva, 
lovstva i drvne industrije ne mogu očekivati 
smatramo da ne treba kroz Stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš analizirati i 
ocjenjivati iste, ali je potrebno ugraditi 
načelne odrednice u Odredbe z provedbu 
predmetnog prostornog plana, a sve u cilju 
zaštite šumskog ekosustava.

11. Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ul. 

grada Vukovara 78, Klasa: 351-03/17-
01 /64 ,  Urbro j :  525-07 /0800-17-2 , 
zaprimljen u općini Oriovac 24.04.2017. 
godine, koji nas izvješćuju da Ministarstvo 
poljoprivrede sudjeluje u postupcima 
strateške procjene utjecaja strategije, plana i 
programa na okoliš, te postupcima ocjene o 
potrebi strateške procjene strategije, plana i 
p rograma na  okol i š  na  državnoj  i 
područnoj(regionalnoj) razini. 

12. Brodsko-posavska županija, Upravni odjela 
za poljoprivredu, Klasa: 023-01/17-01/231, 
Urbroj: 2178/1-05-17-02, zaprimljen 
13.04.2017. godine, koji smatraju da 
Izmjene i dopune Prostornog plana nemaju 
značajnih utjecaja na okoliš.

13. Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, oznaka: 
T431449472-38926566-17, zaprimljeno 
8.05.2017. godine. Koji, uz preporučene 
mjere za smanjenje utjecaja na okoliš i 
osiguravanje razvoja za smanjenje utjecaja 
n a  o k o l i š  i  o s i g u r a v a n j e  r a z v o j a 
širokopojasnog pristupa u RH, zaključno 
navode da su predložene mjere zaštite 
okoliša provedbom kojih je procijenjeno da 
će se mogući utjecaji svesti na najmanju 
moguću mjeru.

14. Općina Nova Kapela, Klasa: 350-01/17-
01 /04 ,  Urbro j :  2178 /20-01-17-02 , 
zaprimljeno 10.03.2017. godine, koji 
navode da općina Nova Kapela nema 
nikakvih primjedbi te uvjeta koji bi 
uvjetovali potrebu provedbe strateške 
procjene utjecaja Izmjena i dopuna 
Prostornog plana.

15. HAKOM, Zagreb, Klasa: 350-05/16-01/07, 
U r b r o j :  3 7 6 - 1 0 - 1 7 - 4 ,  Z a p r i m l j e n 
26.04.2017. godine, koji nas obavještavaju 
da nisu nadležni za davanje predmetnih 
mišljenja.

16. Plinacro d.o.o. Zagreb, Klasa: PL-17/1358, 
Urbroj: TRN-17-2, zaprimljen 25.04.2017. 
godine, koji navode da nema potrebe za 
strateškom procjenom utjecaja na okoliš.

17. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, 
Zagreb, Klasa: 350-02/17-01/7, Urbroj: 
376-05-01-17-2, zaprimljeno u općini 
Oriovac 20.04.2017. godine, koji su naveli 
da iz djelokruga rada Hrvatske agencije za 
civilno zrakoplovstvo nemaju posebnih 
zahtjeva za provedbu strateške procjene.

18. Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb, broj: 
4211-100-478/17, koji su naveli obzirom da 
Hrvatske autoceste na području općine 
Oriovac ne planiraju izgradnju novih 
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koridora autoceste, mišljenja su da za 
područje djelokruga koje je u nadležnosti 
Hrvatskih autocesta nema potrebe za 
provedbom postupka Strateške procjene 
Izmjena i dopuna prostornog plana.

19. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Klasa: 350-
02/15-01/269, Urbroj: 345-211-516-2017-
6/DB, zaprimljen 20.04.2017. godine koji su 
mišljenja da nije potrebno provoditi 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš IV. 
Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 
općine Oriovac, vezano za ceste iz 
nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o.

20. Agencija za vodne putove, broj: RA-17-
05/25, zaprimljen 18.04.217. godine u 
općini Oriovac koji navode kako su uvidom 
u postojeće prostorne planove općine 
Oriovac, vidjeli da je uvažen plovni put 
rijekom Savom s planiranim aktivnostima 
uređenje. Agenciji je bitno da prostorni 
planovi općine nisu u suprotnosti s 
razvojnim planovima Agencije odnosno 
planovima razvoja unutarnjih vodnih putova 
i planovima više razine, te da izmjene i 
dopune koje su navedene nisu u području 
nadležnosti Agencije.

21. INA, industrija nafte d.d. Zagreb, Znak: 
50308575/10-04-17 /1220-196 /AK, 
zaprimljen 18.04.2017. godine, koji navode 
da obzirom na činjenice da na području 
općine Oriovac nema postojećih niti 
planiranih objekata u nadležnosti INA d.d. 
mišljenja su da nema potrebe provedbe 
postupka strateške procjene.

22. Brod-plin, Slavonski Brod, oznaka: 
AU/1294/2017., zaprimljen 14.04.2017. 
godine u općini Oriovac koji navode da 
sukladno Prilogu III. Uredbe o strateškoj 
procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, 
u kojoj je naveden način pojedinačnih 
ispitivanja i kriterija za utvrđivanje 
vjerojatno značajnog utjecaja plana i 
programa na okoliš iz njihovog djelokruga 
IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Oriovac nema vjerojatno 
značajnog utjecaja na okoliš.

23. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu 
kulturne baštine Konzervatorski odjel u 
Slavonskom Brodu, Klasa: 612-08/17-
10/0166, Urbroj: 532-04-02-06/1-17-2, 
zaprimljeno u općini Oriovac 14.04.2017. 
godine, koji navode da s obzirom na iskazan 
i n t e r e s  z a  p o j a č a n i  g o s p o d a r s k i , 
demografski i društveni razvoj Kulturnu i 
ruralnu turističku ponudu, imajući u vidu 

djelomično očuvanu baštinu na području 
općine, podržavamo brigu o ukupnom 
razvoju općine, ali ne postoji potreba 
strateške procjene utjecaja na okoliš iz 
perspektive zaštite Kulturne baštine o kojoj 
skrbi Ministarstvo Kulture, Konzervatorski 
odjel u Slavonskom  Brodu.

24. Brodsko-posavska županija, Upravni odjel 
za Komunalno gospodarstvo i zaštitu 
okoliša, Klasa: 351-02/17-01/24, Urbroj: 
2178/1-03-17-6, zaprimljeno u općini 
Oriovac dana 27.04.2017. godine, koji 
navode da nakon uvida u dostavljenu 
dokumentac i ju  uočeno  je  kako  se 
predmetnim Izmjenama i dopunama 
određuje uporaba i promjena manjih 
površina kao proširenje već postojećih zona 
koji su naznačeni u važećim planovima 
područja, te manje korekcije kao i 
usklađenje sa važećom zakonskom 
regulativom.

Zatražena mišljenja od:
- HEP, ODS, Elektra Slavonski Brod,
- Hrvatske šume, UŠP Nova Gradiška,
- HOPS d.o.o., Prijenosno područje Osijek,
- Općina Brodski Stupnik,
- Općina Bebrina,
- Grad Pleternica,
nisu dostavljena u propisanom roku.

 Sukladno članku 70.stavku 2. Zakona o 
zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13, 163/13 i 78/15), a 
prema posebnim propisima za tijela i/ili osobe koje 
nisu dostavile tražena mišljenja, smatra se da nemaju 
posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša 
koji je potrebno uvažiti u predmetnom Planu.
 Odlukom kojom se utvrđuje da za Izmjene i 
dopune Prostornog plana nije potrebno provesti 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš, donio je 
načelnik općine Oriovac temeljem provedenog 
postupka ocjene o potrebi strateške procjene, 
temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba 
određenih posebnim propisom te kriterija za 
utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš 
navedenih u Prilogu III. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. br. 3/17) i 
to kako slijedi:

Značajke Izmjena i dopuna prostornog plana 
osobito u odnosu na:
a) stupanj do kojeg plan određuje okvir za 
zahvate i druge aktivnosti i to u odnosu na lokaciju, 
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vrstu, veličinu i operativne uvjete ili po alociranju 
izvora
· Izmjene  i dopune Prostornog plana su 
izrađene sukladno Zakonu o prostornom uređenju. 
Izmjenama i dopunama prostornog plana se uređuje 
svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora 
te uvjeti za uređenje, unapređenje i zaštitu prostora 
općine. Izmjene i dopune Prostornog plana obuhvatit 
će slijedeći sadržaj:
-  izmjena granica građevinskih područja 
sukladno novim razvojnim programima,
-  određivanje izgrađenih, neizgrađenih i 
neuređenih dijelova građevinskog područja i 
područja za koje je potrebna izrada UPU-a,
- rješavanje pitanja izgradnje doma za starije 
osobe
-  usklađivanje Izmjena i dopuna Prostornog 
plana za zahtjevima javnopravnih tijela,
-  p l a n i r a n j e  l o k a c i j e  z a  g r a đ e v i n u 
gospodarenja otpadom,
-  utvrđivanje uvjeta gradnje postrojenja za 
proizvodnju električne i/ili toplinske energije,
-  ucrtavanje trasa nerazvrstanih cesta,
-  usklađivanje sa zahtjevima zaštite prirode.

a) stupanj do kojeg plan utječe na druge 
planove ili programe, uključujući i one u hijerarhiji
· Izmjene i dopune Prostornog plana 
predstavlja razvojni dokument lokalne razine 
utvrđen Zakonom o prostornom uređenju, koji je 
usklađen s Prostornim planom višeg reda, a u ovom 
slučaju Prostornim planom Brodsko-posavske 
županije.
b) pogodnost plana za uključivanje pitanja 
zaštite okoliša, osobito s ciljem pronicanja održivog 
razvoja 
· Kao razvojni dokument koji definira lokalni 
razvoj, Izmjene i dopune Prostornog plana uključuju 
i pitanja zaštite okoliša
c) okolišni problemi važni za plan
· Ove izmjene i dopune Prostornog plana 
usklađene su sa zahtjevima Ministarstva zaštite 
okoliša i prirode.
d) važnost plana za primjenu propisa Zajednice 
u području zaštite okoliša
· Izmjene i dopune prostornog plana 
dokument je koji potiče raspolaganje resursima na 
održiv i okolišno prihvatljiv način, kojim se 
osigurava primjena propisa kroz načela prostornog 
uređenja.

1. Obilježja utjecaja i obilježja područja na 
koje provedba Izmjena i dopuna prostornog 
plana može utjecati, posebice u odnosu na:  
a) vjerojatnost, trajanje, učestalost i povratnost 
(reverzibilnost) utjecaja
· Provedba Izmjena i dopuna Prostornog 
plana dugoročno gledajući može imati kontinuiran 
pozitivan utjecaj na okoliš i kvalitetu života na 
području općine.
b) kumulativnu prirodu utjecaja
· Kumulativna priroda utjecaja provedbe 
Izmjena i dopuna Prostornog plana biti će vidljiva 
ponajprije kroz zaštićene i očuvane zatečene resurse 
koji će  održivim korištenjem ostati u zalog budućim 
generacijama bez ugrožavanja bilo koje sastavnice 
okoliša.
c) prekograničnu prirodu utjecaja
· Provedba izmjena i dopuna Prostornog 
plana neće imati nikakve prekogranične utjecaje.
d) rizike za ljudsko zdravlje ili okoliš (npr. 
uslijed izvanrednih događaja)
· Provedba izmjena i dopuna Prostornog 
plana neće uzrokovati potencijalne negativne rizike 
za ljudsko zdravlje i okoliš
e) veličinu i područje prostiranja utjecaja 
(zemljopisno područje i broj stanovnika na koje će 
vjerojatno djelovati)
· Provedba Izmjena i dopuna prostornog 
plana je isključivo ograničena na administrativno 
područje općine Oriovac s trenutnim brojem 
stanovnika iz popisa 2011.godine i to 5650.
f) vrijednost i osjetljivost područja na koje će 
vjerojatno utjecati zbog:
g) posebnih prirodnih obilježja ili kulturno-
povijesne baštine
· Provedba izmjena i dopuna Prostornog 
plana imati će pozitivne utjecaje na očuvanje 
prirodnih obilježja i kulturno-povijesne baštine s 
obzirom da su definirane mjere, prioriteti i ciljevi 
programirani na način da se isti maksimalno očuvaju 
i zaštite od potencijalnih negativnih utjecaja socio-
ekonomskog razvoja područja općine.
h) ekološke mreže
· Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, u 
postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za 
ekološku mrežu izmjena i dopuna prostornog plana, 
utvrdilo je sve činjenice i okolnosti i izdano je 
mišljenje da za  isti ne treba provesti stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš te budući da se mogu 
isključiti značajni negativni utjecaji izmjena i 
dopuna Prostornog plana na ekološku mrežu dano je 
mišljenje da su prethodne izmjene i dopune 
prihvatljive za ekološku mrežu
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i) prekoračenja standarda kakvoće okoliša ili 
graničnih vrijednosti
· Na području općine izmjenama i dopunama 
Prostornog plana  nije planirana niti postoje 
industrijska ili slična postrojenja koja bi mogla 
uzrokovati prekoračenja
j) intenzivnog korištenja zemljišta
· Provedba izmjena i dopuna Prostornog 
plana neće direktno niti indirektno za posljedicu 
ima t i  u  r azdob l ju  in t enz ivno  ko r i š t en je 
poljoprivrednog niti ostalog zemljišta
k) utjecaji na području ili krajobraze priznatog 
zaštićenog statusa na nacionalnoj, međunarodnoj 
razini ili razini Zajednice
· I ako se na dijelu općine Oriovac nalazi dio 
ekološke mreže NATURA 2000 – zaštićenom 
područje – značajni krajobraz, provedba izmjena i 
dopuna Prostornog plana kroz aktivnosti neće imati 
utjecaja na predmetno područje.

V.

 Općina Oriovac je dužna o ovoj Odluci 
informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o 
zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju 
javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite 
okoliša (NN broj 64/08), kojima se uređuje 
informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u 
pitanjima zaštite okoliša.

VI.

 Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će u Službenom vjesniku 
Brodsko posavske županije i na stranicama općine 
Oriovac – www.oriovac.hr

Klasa: 022-1/17-01/44
Urbroj: 2178/10-03-17-1
Oriovac, 29.08.2017.godine.

Načelnik
Antun Pavetić, v.r.

61.

 Na temelju članka 95. Zakona o prostornom 
uređenju (''NN'', br. 153/13) članka  47. Statuta 
Općine Oriovac (''Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije'' br. 10/09 i 7/13), dana 
31.08.2017 godine, Načelnik donosi sljedeći

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju Prijedloga IV. Izmjena i dopuna 
PPUO Oriovac

Članak 1.

 Utvrđuje se Prijedlog IV. Izmjena i dopuna 
PPUO Oriovac (u daljnjem tekstu : Prijedlog plana).
 Prijedlog plana sadrži tekstualni i grafički 
dio Plana, te Sažetak za javnost.

Članak 2.

 Prijedlog plana se upućuje u javnu raspravu. 
Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) 
dana u vremenu od  18.09. do  25.09.2017. godine. 

Članak 3.

 Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit 
će izložen u  općini Oriovac, Trg hrvatskog 
preporoda br. 1, 35250 Oriovac, Vijećnica I. kat 
svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Članak 4.

 Tijekom trajanja javne rasprave bit će 
organizirano javno izlaganje Prijedlog plana u  
općini Oriovac, Kino sala, Trg hrvatskog preporoda 
1, Oriovac dana 22.09.2017.godine, u 10,00 sati.

Članak 5.

 Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na 
Prijedlog plana mogu se dostaviti (Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine ili načelniku) najkasnije do 
isteka roka javne rasprave 25.09.2017.godine.
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Članak 6.

 Načelnik općine  Oriovac se obvezuje:

- po donošenju ovog Zaključka, o njegovom 
sadržaju i trajanju javne rasprave izvijestiti 
sredstva javnog priopćavanja, 

- Uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju 
ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje, 
tijelima opisanim u članku 97. Zakona.

Članak 7.

 Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Klasa: 350-01/17-01/22
Ur.broj: 2178/10-04-3
Oriovac,  31.08.2017.godine.

Načelnik
Antun Pavetić, v.r.

62.

 Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite (Narodne novine Republike 
Hrvatske br. 82/2015) i članka 6. Stavak 1. Pravilnika 
o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera civilne zaštite (Narodne novine 
Republike Hrvatske br. 37/16 i 47/16) općinski 
načelnik općine Oriovac,  donosi:

ODLUKU 

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

načelnika i članova Stožera civilne zaštite općine 
Oriovac

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

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

Članak 2.

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

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA 
NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite imenuju:
1.ŽELJKA ČORAK–načelnik Stožera civilne 
zaštite
2.IGOR VRAČIĆ- zamjenik načelnika Stožera 
civilne zaštite
3. GORAN ŠTANGRET -   član Stožera za 
protupožarnu zaštitu
4. ŽELJKO VALEŠIĆ -  član
    (predstavnik Područnog ureda za zaštitu i 
spašavanje)
5. MATO GARIĆ– član
   (predstavnik Policijske uprave)
6. DUBRAVKO BUNJEVAC– član Stožera za 
komunalne djelatnosti
7. DR. MIHAD ZUKANOVIĆ– član Stožera za 
medicinsko zbrinjavanje
8. ZVONIMIR MATIJEVIĆ, dr.vet.med.– član 
Stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
9. VLADIMIR TEKIĆ– član Stožera za 
zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju
10. IVAN PERIĆ – član  (Zapovjednik postrojbe 
civilne zaštite opće namjene)
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NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje 
se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog 
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i 
katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu 
pripremaju detaljne i specifične radne operativne 
postupke od značaja za koordiniranje djelovanja 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju 
reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju 
poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje 
odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti 
sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Načelnik stožera civilne zaštite koji 
operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava 
civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na 
p o d r u č j u  s v o j e  n a d l e ž n o s t i ,  s u k l a d n o 
specifičnostima izvanrednog događaja, odlukom 
određuje koordinatora na lokaciji iz redova 
operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 5.

Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u 
stanje pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući stvarne 
okolnosti.

Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu 
rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi 
načelnik stožera.

Članak 6.

Kada se proglasi stanje velike nesreće i 
katastrofe, stožeri civilne zaštite preuzimaju sve 
poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju 
nastalih posljedica.

Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera 
donosi načelnik stožera.

Članak 7.

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

Članak 8.

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

Članak 9.

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

Članak 10.

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

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite 
nalaže načelnik stožera, a provodi se prema 
planovima djelovanja civilne zaštite.

Pozivanje članova Stožera civilne zaštite 
provodi se sukladno shemi mobilizacije stožera koji 
donosi općinski načelnik i dio je Plana djelovanja 
civilne zaštite općine Oriovac.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o osnivanju stožera civilne 
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zaštite općine Oriovac i imenovanju načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite 
općine Oriovac KLASA: 022-01/16-01/51, 
URBROJ:2178/10-04/16-1od 16 lipnja 2016.g.

Članak 13.

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

KLASA: 022-01/17-01/55
URBROJ: 2178/10-04-17-1
Oriovac,  31.08.2017.godine.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE ORIOVAC

Antun Pavetić, v.r.
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OPĆINA  SIBINJ

46.

 Na temelju članka 22. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 

94/13), i članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije broj:04/13) 

općinski načelnik općine Sibinj, donosi:

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja 
otpadom općine Sibinj za razdoblje 

2017. – 2022.godine za javni uvid

1. Utvrđuje se nacrt Plana gospodarenja 
otpadom općine Sibinj za razdoblje 
2017. – 2022.godine za javni uvid.

2. Javni uvid će početi 11. rujna 2017. godine i 
trajati do zaključno 11. listopada 2017. 
godine.

3. Nacrt Plana gospodarenja otpadom općine 
Sibinj biti će, za trajanje javnog uvida, 

dostupan na službenim stranicama općine 
S ib in j  www.sibinj .hr  i  i z ložen  u 
prostorijama općine Sibinj, na adresi: 108. 
brigade ZNG 6, Sibinj,  radnim danom i to 
od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 
do 15,30 sati.

4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i 
primjedbe na Nacrt Plana mogu se do kraja 
javnog uvida dostaviti u pisanom obliku na 
adresu općine sibinj, 108. brigade ZNG 6, 
35252 Sibinj, odnosno na e-mail adresu: 
opcina.sibinj@sb.t-com.hr ili na linku 
Savjetovanja s javnošću na službenoj 
stranici općine Sibinj www.sibinj.hr 

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviti će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“, na 
Oglasnoj ploči općine i na službenoj  
stranici općine Sibinj.

KLASA: 022-06/17-01/40
URBROJ: 2178/08-03-17-28
Sibinj, 29. kolovoza 2017. godine

Općinski načelnik
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.
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47.

 Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine“ broj 82/15.), članka 
6. i 7. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 37/16) i članka 45. Statuta općine Sibinj ("Službeni 
vjesnik „Brodsko-posavske županije“ broj:04/13.),  općinski načelnik općine Sibinj dana  24. kolovoza 2017. 
godine, donio je

ODLUKU

o osnivanju stožera civilne zaštite i imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i 
članova stožera općine Sibinj

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite općine Sibinj i u njega imenuju se:

 -Načelnik Stožera,
- Zamjenik načelnika Stožera i
- članovi Stožera općine Sibinj.

Članak 2.

U Stožer civilne zaštite općine Sibinj imenuju se:

Tomislav Topalović  Zamjenik općinskog načelnika  Načelnik Stožera  

Krunoslav Eraković  Predsjednik općinskog vijeća  Zamjenik Načelnika  

Danijel Ostović  Zapovjednik DVD Sibinj  Član Stožera  

Mato Garić  Predstavnik Policijske postaje Slavonski Brod  Član Stožera  

Mira Krištof  Predstavnik Doma zdravlja Slavonski Brod  Član Stožera  

Ivan Škuljević  Predstavnik DUZS, područni ured Slavonski Brod  Član Stožera  

Ivica Koprivnjak  Predstavnik UŠR „Petnja“ –  udruga  građana  Član Stožera  

Pavo Bodlović  Predstavnik Lovačkog društva „Petnja“-  udruga  građana  Član Stožera  

Danijel Peh  Predstavnik HGSS, Slavonski Brod  Član Stožera  

Darija Šilobod
 

Predstavnik Hrvatskog Crvenog križa
 

Član Stožera
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Članak 3.

� Stožer civilne zaštite općine Sibinj 
predstavlja stručno, operativno i koordinativno tijelo 
za provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u 
velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 4.

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

Članak 5.

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

Članak 6.

� Način rada Stožera civilne zaštite općine 
Sibinj uređuje se poslovnikom koji donosi Načelnik 
općine Sibinj.

Članak 7.

� Sredstva za rad Stožera civilne zaštite 
općine Sibinj osiguravaju se u Proračunu općine. 

Administrativno - tehničke poslove za 
Stožer civilne zaštite općine Sibinj obavlja 
Jedinstveni upravni odjel općine.

Članak 8.

� Članovi Stožera civilne zaštite općine Sibinj 
dužni su u roku godine dana od imenovanja završiti 
osposobljavanje koje provodi središnje tijelo 
državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite, 
javna ustanova ili druga pravna osoba koja ispunjava 
uvjete propisane pojedinačnim programom ili 
propisom koji donosi čelnik središnjeg tijela državne 
uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

Članak 9.

� Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o osnivanju stožera civilne 
zaštite i imenovanje načelnika, zamjenika načelnika 
i članova stožera općine Sibinj („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ broj:14/2016). 

Članak 10.

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

KLASA: 810-06/17-01/05
URBROJ: 2178/08-03-17-19
Sibinj, 24. kolovoza 2017. godine

Općinski načelnik:
Josip Pavić, univ.spec.oec., v.r.
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OPĆINA  SIKIREVCI

27.

 Na temelju stavka 1. članka 42. Zakona o 
lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16) te 
članka 32. Statuta općine Sikirevci („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/13), 
Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 2. 
sjednici održanoj 31.kolovoza 2017. godine donosi 

ODLUKU

o općinskim porezima općine Sikirevci

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji 
pripadaju Općini Sikirevci stope i visina poreza te 
način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u 
skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (NN, br. 
115/16).

Općinski se porezi plaćaju na području općine 
Sikirevci, sukladno odredbama Zakona o lokalnim 
porezima (u daljnjem tekstu: Zakon), odredbama 
drugih propisa kao i odredbama ove Odluke.

Područje općine Sikirevci obuhvaća naselja: 
Sikirevci i Jaruge.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi općine Sikirevci jesu:
1. Porez na potrošnju
2. Porez na kuće za odmor
3. Porez na nekretnine.

Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju 
alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), 
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih 
pića u ugostiteljskim objektima na području općine 
Sikirevci .

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju članka 3. ove 
Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža 
ugostiteljske usluge, a koji se nalazi na području 
općine Sikirevci.

Članak 5.

Osnovica za porez na potrošnju članka 3. ove 
Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u 
ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen 
porez na dodanu vrijednost.
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Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 7.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni 
obveznik iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje 
ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. 
Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti 
do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza 
na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i 
fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje 
se nalaze na području općine Sikirevci.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u 
2

iznosu od 5 kn/m  korisne površine kuće za odmor u 
korist proračuna općine Sikirevci.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju 
nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti 
podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto 
gdje se nalaze ti objekti te  korisnu površinu, kao i 
podatke o poreznom obvezniku, promjeni 
vlasništva, uspostavi suvlasništva te promjenama 
vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za 
odmor, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se 
utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na nekretnine

Članak 11.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na 
nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom 
Općinskog vijeća općine Sikirevci.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 12.

 Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom 
poreza na potrošnju povjeravaju se Ministarstvu 
financija, Poreznoj upravi.

 Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena 
jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je 
nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu 
lokalnih poreza iz stavka 1. ovog članka.

 Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz 
stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 
5% ukupno naplaćenih prihoda.

 Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za 
prethodni mjesec, Općini Sikirevci dostavljati zbirna 
izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

 Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog 
prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda 
da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u 
državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za 
prethodni mjesec.

Članak 13.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza 
na kuće za odmor obavlja nadležni Upravni odjel 
općine Sikirevci u čijem je djelokrugu naplata 
lokalnih poreza.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o 
zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku 
propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom 
o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za 
poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 15.

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

Članak 16.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o općinskim porezima općine 
Sikirevci  Klasa , Urbroj: 2178/26-410-01/01-01/1
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02-01-1 od 08. studenog 2001. godine ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije", br.13/01.)

Članak 17.

 Odredbe članka 8. – 10. ove Odluke prestaju 
važiti od 1. siječnja 2018. godine.

Članak 18.

 Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu 
financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od 
dana njezina donošenja radi objave na mrežnim 
stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti 
za utvrđivanje i naplatu poreza općine Sikirevci.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIKIREVCI

Klasa: 410-01/17-01/1
Urbroj: 2178/26-02-17-1
SIKIREVCI, 31. kolovoza 2017.

Predsjednika 
Općinskog vijeća:

JOSIP MATIĆ, v.r.

28.

� Na temelju članka 32. Statuta općine 
Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije br. 03/13) te na temelju članka 48. 
Poslovnika vijeća općine Sikirevci ("Službeni 
vjesnik" Brodsko-posavske županije br. 03/13), 
Općinsko vijeće općine Sikirevci na 2. sjednici 
vijeća održanoj 31. kolovoza 2017. godine donosi

O D L U K U 

o imenovanju komisije za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost

Članak 1.

� Komisija je radno tijelo koje predlaže Statut 
općine i Poslovnik općinskog vijeća, predlaže 
izmjene i dopune Statuta i Poslovnika, razmatra 
prijedloge odluka i drugih općih akata u pogledu 

njihove usklađenosti s Ustavom, Zakonom, 
Statutom i Poslovnikom i pravnim sustavom, 
utvrđuje, izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih 
akata, razmatra opće akte trgovačkih društava i 
ustanova na koje suglasnost daje općinsko vijeće i o 
tome daje mišljenje, primjedbe i prijedloge.

Članak 2.

� Komisija  ima predsjednika i dva člana.
� U Odbor za Statut i Poslovnik bira se tri člana 
iz redova općinskog vijeća i to:

� Predsjednik: MARIJA ŠTENGL
1. � član: MARIO ŠTRLJIĆ
2.� član: JOSIP MATIĆ

Članak 3.

� Mandat članovima Komisije traje do opoziva, a 
počinje danom stupanja na snagu ove Odluke. Ova 
Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2178/26-02-17-01
Sikirevci, 31.kolovoz 2017. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE SIKIREVCI
JOSIP MATIĆ, v.r.

29.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Sikirevci 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
03/13) te na temelju članka 48. Poslovnika vijeća 
općine Sikirevci ("Službeni vjesnik" Brodsko-
posavske županije br. 03/13), Općinsko vijeće 
općine Sikirevci na 2. sjednici vijeća održanoj 31. 
kolovoza 2017. godine donosi
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O D L U K U 

o imenovanju Odbora za Proračun i financije

Članak 1.

 Odbor je radno tijelo Vijeća općine Sikirevci 
koje proučava i razmatra, te dajer svoje prijedloge i 
mišljenja vezana uz donošenje Proračuna, njegovih 
izmjena i dopuna, odluke o izvršavanju Proračuna, 
odluke o privremenom financiranju, izvješća o 
izvršenju Proračuna, odluke o naknadama za 
obavljanje dužnosti i naknadama putnih troškova za 
radna tijela i tijela općine Sikirevci, kao i drugih 
odluka vezanih uz Proračun koje donosi Vijeće 
općine Sikirevci.

Članak 2.

 Odbor za Proračun i financije imenuje se u 
sljedećem sastavu:

Predsjednik: IVAN BENAKOVIĆ
1. član: PETAR NAKIĆ
2. član: IVAN LOVRIĆ

Članak 3.

 Mandat članovima Odbora traje do opoziva, a 
počinje danom stupanja na snagu ove Odluke. Ova 
Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u 
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/4
URBROJ: 2178/26-02-17-01
Sikirevci, 31.kolovoz 2017. godine

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE SIKIREVCI
JOSIP MATIĆ, v.r.

30.

 Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o 
financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 
27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta 
općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ broj 3/13.), Općinsko vijeće 
općine Sikirevci na 2. sjednici održanoj dana 
31.kolovoza 2017. godine, donijelo je 

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za financiranje 
političkih stranaka i članova izabranih s liste 

grupe birača u Općinskom vijeću općine 
Sikirevci za razdoblje lipanj -prosinac  

2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za 
financiranje polit ičkih stranaka i  članova 
predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača 
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Sikirevci (u 
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje 
lipanj-prosinac za  2017. godinu, koja se osiguravaju 
u Proračunu općine Sikirevci za 2017. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje 
se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj 
političkoj stranci i svakom članu izabranom s liste 
grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju 
njihovih članova Općinskog vijeća u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i 
članu izabranom s grupe liste birača pripada i pravo 
na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po 
svakom članu Općinskog vijeća u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 3.

Ukupan iznos planiranih sredstava u 
Proračunu općine Sikirevci za 2017. godinu iznosi 
22.000,00 kuna, a za razdoblje lipanj-prosinac 
2017.god. iznosi 11.200,00 kn.
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Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit 
će  se  po l i t i čk im s t rankama i  č lanov ima 
predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača 
sukladno njihovoj zastupljenosti u Općinskom 
vijeću i to za Općinsko vijeće novog saziva nakon 
provedenih lokalnih izbora.

Članak 4.

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva 
Opć inskog  v i j eća  j e  11 ,  a  b ro j  č l anova 
podzastupljenog spola je 2. 

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje 
se naknada u tom vremenskom razdoblju u   iznosu 
sredstava od 1.000,00 kn.

Za svakog člana Općinskog vi jeća 
podzastupljenog spola utvrđuje se u tom 
vremenskom razdoblju u iznosu  od 1.100,00 kn.

� � Članak 5.

Političkim strankama i članovima izabranim 
s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću 
općine Sikirevci, sredstva se raspoređuju u 
tromjesečnim iznosima kako slijedi:

Redni 
broj Politička stranka i nezavisni 

vijećnici 

Broj 
vijećnica/ka 

tromjesečni iznosi  
lipanj-kolovoz  2017.  
rujan-prosinac 2017.        

žene muški   žene muški 
•  HRVATSKA DEMOKRATSKA 

ZAJEDNICA - HDZ 
2 3 2x550,00    3x500,00 

2x550,00    3x500,00         
• 4 NEZAVISNA LISTA JOSIPA 

NIKOLIĆ          
0 3 0,00             3x500,00 

0,00             3x500,00 
•  SOCIJALDEMOKRATSKA 

PARTIJA HRVATSKE - SDP 
0 1 0,00             1x500,00 

0,00             1x500,00 
•  KOALICIJA HRVATSKA 

SELJAČKA STRANKA-
HRVATSKI DEMOKRATSKI 
SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE            
– HSS /HDSSB    

0 2 0,00             2x500,00 
0,00             2x500,00  

•  UKUPNO:  2 9 2.200,00      9.000,00 
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Članak 6.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuje 
Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci na žiro-
račun političke stranke, odnosno na poseban račun 
svakog člana izabranog s liste grupe birača 
tromjesečno.

Članak 7.

Sredstva za rad političkih stranaka i članova 
izabranim s liste grupe birača Općinskog vijeća 
novog saziva rasporedit će se razmjerno broju 
članova i sastavu Općinskog vijeća u trenutku 
njegova konstatiranja. 

Članak 8.

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

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 402-10/17-01/1
URBROJ: 2178/26-02-17-1
Sikirevci,31.kolovoz 2017.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić, v.r.
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OPĆINA
VELIKA  KOPANICA

18.

 Na temelju članka 88. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 10/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. 137/15.), načelnik općine 
Velika Kopanica dana 24. kolovoza 2017. godine donosi

ODLUKU

o izvršavanju redovnih i nužnih rashoda općine Velika Kopanica za razdoblje od 

1. srpnja do 31. kolovoza 2017. godine

I.  OPĆI  DIO

Članak 1.

 Ovom Odlukom o izvršavanju redovnih i nužnih rashoda općine Velika Kopanica za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. kolovoza 2017. g. (u daljnjem tekstu: Odluka) prihvaća se financiranje općine velika Kopanica za 
razdoblje osd 1. srpnja do 31. kolovoza 2017. godine kojom se utvrđuju rashodi i izdaci u visini najviše 1/12 
ukupno izvršenih rashoda bez izdataka u istom razdoblju prethodne godine.

Članak 2.

 Izvršavanje redovnih i nužnih rashoda općine za razdoblje od 1. srpnja do 31. kolovoza 2017. godine 
vršit će se kako slijedi:
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Članak 3.

 Odluka će se izvršavati u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije" s 
primjenom od 1. kolovoza 2017. g.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa : 023-05/17-01/25

Urbroj: 2178/12-02-17-01

Velika Kopanica, 28. kolovoza 2017. godine

Općinski načelnik

Ivan Meteš,dipl.ing.preh.tehn., v.r.
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Izdaje  Stručna  služba  Županijske  skupštine  i  župana.
Odgovorni  urednik:  Zvonimir Penić, dipl. novinar,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "DIOZIT" d.o.o.,  Matije Gupca 37,  Slavonski  Brod
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