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ŽUPANIJA

- akti  župana:

200.

 Na temelju članka 57. stavak 4. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 
82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) i članka 56. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13-
pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske 
županije donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju i razrješenju članova 
Upravnog vijeća Doma zdravlja 

"Dr. Andrija Štampar" Nova Gradiška

I.

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća 
Doma zdravlja "Dr. Andrija Štampar" Nova 
Gradiška, kao predstavnici osnivača, imenuju se:

1. Siniša Bukarica, dipl.ing., za predsjednika
2. Igor Janeček, dipl.ing., za člana
3. Marijan Furić, dipl.ing.sig., za člana

II.

Mandat predsjednika i članova Upravnog 
vijeća Doma zdravlja "Dr. Andrija Štampar" Nova 
Gradiška iz točke I. ovog Rješenja je četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja, 
dužnosti se razrješuju predsjednik i članovi 
Upravnog vijeća,  imenovani Rješenjem o 
imenovanju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja  
"Dr. Andrija Štampar" Nova Gradiška („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 17/13, 1/14 i 
9/14). 

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se  „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 023-01/17-01/981
URBROJ: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 14. prosinac 2017.

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



201.

 N a  t e m e l j u  č l a n k a  3 5 .  Z a k o n a  o 
ustanovama ("NN" br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i 
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
15/13-pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske 
županije donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju i razrješenju članova 
Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje 

Brodsko-posavske županije

I.

Za predsjednika i članove Upravnog vijeća 
Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske 
županije imenuju se:

1. Dražen Leko,
2. Josip Stanić,
3. Ivica Stipetić,
4. Ilija Ćosić,
5. Ivana Ević.

II.

Upravno vijeće imenuje se na mandat od 
četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ovog Rješenja, 
dužnosti se razrješuju predsjednik i članovi 
Upravnog vijeća,  imenovani Rješenjem o 
imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda za 
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
22/13). 

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se  „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 023-01/17-01/982
URBROJ: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 14. prosinac 2017.

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

202.

 Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" 126/2 - pročišćeni tekst, 94/13, 
152/14 i 7/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 56. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13-
pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske županije 
donio je

R J E Š E N J E

o razrješenju člana Školskog odbora
OŠ "Ivan Meštrović", Vrpolje

I.

 Na osobni zahtjev, a zbog zdravstvenih 
razloga, razrješuje se dužnosti člana Školskog 
odbora OŠ "Ivan Meštrović", Vrpolje, ispred 
osnivača:

1. Tomislav Gregurić

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se  „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 023-01/17-01/984
URBROJ: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 15. prosinac 2017.

Ž U P A N
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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203.

 Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" 126/2 - pročišćeni tekst, 94/13, 
152/14 i 7/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 56. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13-
pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske županije 
donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju članice Školskog odbora
OŠ "Ivan Meštrović", Vrpolje

I.

 U ime osnivača, u Školski odbor OŠ "Ivan 
meštrović", Vrpolje imenuje se:

1. Katica Funarić

II.

 Mandat članice Školskog odbora traje četiri 
godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se  „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 023-01/17-01/985
URBROJ: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 15. prosinac 2017.

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

204.

 Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" 126/2 - pročišćeni tekst, 94/13, 
152/14 i 7/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 56. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13-
pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske županije 
donio je

R J E Š E N J E

o razrješenju članova Školskog odbora
OŠ "Josip Kozarac" Slavonski Šamac

I.

 Zbog isteka četverogodišnjeg mandata 
članova Školskog odbora OŠ "Josip Kozarac", 
Slavonski Šamac, ispred osnivača, razrješuju se 
dužnosti:

1. Zoran Huber
2. Josip Kocić
3. Josip Lukač

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se  „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 023-01/17-01/987
URBROJ: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 15. prosinac 2017.

Ž U P A N
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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205.

 Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" 126/2 - pročišćeni tekst, 94/13, 
152/14 i 7/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 56. 
Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13-
pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske 
županije donio je

R J E Š E N J E

o imenovanju tri člana Školskog odbora
OŠ "Josip Kozarac" Slavonski Šamac

I.

 U ime osnivača, u Školski odbor OŠ "Josip 
Kozarac", Slavonski Šamac, imenuju se:

1. Kristina Brletić
2. Josip Lukač
3. Ivana Milinović

II.

 Mandat članova Školskog odbora traje četiri 
godine, a isti počinje teći od dana konstituiranja 
školskog odbora.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se  „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 023-01/17-01/986
URBROJ: 2178/1-11-01/17-1
Slavonski Brod, 15. prosinac 2017.

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

46.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije ” br. 09/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine 
Velika Kopanica na 6. sjednici održanoj 12. 
prosinca 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK

o primanju na znanje Izvješća Mandatne 
komisije o  prestanku  mandata članici 

Općinskog vijeća općine Velika Kopanica i 
verifikaciji mandata zamjeniku 

Članak 1.

Prima se na znanje Izvješće Mandatne 
komisije o prestanku mandata članici Općinskog 
vijeća općine Velika Kopanica i verifikaciji mandata 
zamjeniku.

Članak 2.

� Konstatira se da Ružici Vukovac izabranoj s 
Nezavisne liste Ružice Vukovac prestaje mandat 
članice Općinskog vijeća općine Velika Kopanica 
radi podnošenja ostavke, a zamjenjuje ju Šimo 
Kladarić sukladno članku 81. stavku 4. Zakona o 
lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12 i 
121/16).

Članak 3.

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

KLASA: 021-05/17-01/12
URBROJ: 2178/12-03-17-03
Velika Kopanica, 12. prosinca 2017.g.�

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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47.

 Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. 
Statuta općine velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09 i 5/13), Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica je na svojoj 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine, donijelo

IZMJENE I DOPUNE 

Plana Proračuna općine Velika Kopanica za 2017. godinu

I Opći dio

Članak 1.

Članak 2.

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

Članak 3.

 Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne 
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunusku 2017. godinu
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Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2017. godine i bit 
će objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  VELIKA  KOPANICA

Klasa  .  400-06/17-01/8

Urbroj: 2178/12-03-17-01

Velika Kopanica, 12. 12. 2017. g.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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48.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
9/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine 
donijelo je:

IZMJENE I DOPUNE 

Programa vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane za 
2017. godinuna području općine velika kopanica

Članak 1.

� U skladu s potrebama općine Velika Kopanica utvrđuje se Program vatrogastva, civilne zaštite i 
protugradne obrane kako slijedi:

1. Vatrogastvo

Izvor financiranja:  � 13. Opći prihodi i primici-122.000,00
� � � 51. Tekuće pomoći- 32.000,00

2. Civilna zaštita

Izvor financiranja:  � 13. Opći prihodi i primici-15.000,00
� � � 51. Tekuće pomoći -7.000,00

OPIS Plan za 2017.g.  

- Tekuće donacije  Vatrogasnoj zajednici  
- Tekuće donacije DVD-ima  
- Troškovi -   leasing kombi DVD Beravci  

92.000,00  
30.000,00  
32.000,00  

 
 

UKUPNO:  154.000,00  

 

OPIS  
 

Plan za 2017.g.  

- Obuka civilne zaštite  
- Zapovjedništvo zaštita i   spašavanje-ZIS  
- HGSS  

10.000,00  
7.000,00  
5.000,00  

UKUPNO:  22.000,00  
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Članak 2.

� Sveukupno za Program vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Velika Kopanica u 2017. 
godini iznosi 176.000,00 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune  Programa  sastavni su dio Izmjena i dopuna  Proračuna općine Velika Kopanica za 

2017. godinu i stupa na snagu danom donošenja s primjenom od 1.siječnja 2017.god te će se objaviti u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/12-03-17-09
Velika Kopanica, 12.12.2017.g

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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49.

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne 
novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17) te članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj 12. 
prosinca 2017. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE 

Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada prostoru u 2017.g.

Članak 1.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u Proračunu općine 

Velika Kopanica za 2017. u iznosu od 60.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka utrošiti će se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih 

naselja sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, i to za:

-uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje makadamskih cesta u općini Velika Kopanica

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune  Programa sastavni su dio Izmjena i dopuna  Proračuna općine Velika Kopanica za 

2017. godinu i stupa na snagu danom donošenja s primjenom od 1.siječnja 2017.god te će se objaviti u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/12-03-17-08
Velika Kopanica, 12.12.2017.g

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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50.

 Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 
129/08,80/10,124/10,25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni 
vjesnik „Brodsko-posavske županije“ br. 9/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. 
sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE 

Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa
 za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog 

doprinosa u Proračun općine Velika Kopanica u 2017. godini.

� � � � �          Članak 2.

U 2017. godini planiraju se prihodi od  šumskog doprinosa u iznosu od 0,00 kn.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine Velika 

Kopanica, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Velika Kopanica u 

2017. godini.

Članak 4.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Velika Kopanica za 2017. godinu i stupa na snagu danom 

donošenja s primjenom od 1.siječnja 2017.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/12-03-17-07

Velika Kopanica, 12.12.2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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51.

 Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i  
94/13), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 
105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi 
(Narodne novine” Broj 47/90, 27/93, 38/09),  Zakona o sportu (”Narodne novine broj 71/06, 150/08, 
124/10,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15 i 19/16),Zakona o udrugama (Narodne novine” broj 74/14 i 70/17) i članka 
32. Statuta općine Velika Kopanica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 9/09 i 5/13) Općinsko 
vijeće općine Velika Kopanica  na svojoj 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE 

Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu za 2017. godinu na području općine 

Velika Kopanica

Članak 1.

Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu općine Velika Kopanica  za 2017. 

godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u odgoju, 

obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za općinu Velika Kopanica, kao i za njenu promociju na svim razinama 

suradnje.

Programom se posebice utvrđuju potrebe u odgoju i obrazovanju, podržava se i potiče kulturno – 

umjetničko stvaralaštvo, programi iz područja kulture i sporta, opremanje i održavanje objekata prije svega na 

kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose promicanju kulturnih i sportskih 

aktivnosti.

Članak 2.

Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz odgoja, obrazovanja te područja kulture i sporta na 

području općine Velika Kopanica  za 2017. godinu:

1. Program odgoja i obrazovanja – Javne potrebe u školstvu

�
1.1 Predškolski odgoj

· Program male škole� � � 50.000,00 kn

· Igraonica� � � � 10.000,00 kn

1.2. Osnovno školstvo

· Udžbenici za osnovnu školu� � 25.000,00 kn

· Nagrade odličnim učenicima� � 5.000,00 kn

· Ostale tekuće donacije OŠ� � 20.000,00 kn
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1.3. Srednje školstvo

· Sufinanciranje prijevoza�� � 25.000,00 kn

· Nagrade odličnim učenicima� �  4.000,00 kn

1.4. Visoko školstvo

· Naknade studentima� � � 50.000,00 kn

Ukupno za  Javne potrebe u školstvu- 189.000,00 kn

Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici-139.000,00

� � � 51. Tekuće pomoći-50.000,00

2. Kultura

1.1 Tekuće donacije udrugama u kulturi�� �   72.000,00 kn

1.2.Ostale tekuće donacije (sufinanc.-Munjiza)� �   18.000,00 kn

1.3.Ostale tekuće donacije-ostale udruge� �   25.000,00 kn

Ukupno za javne potrebe u kulturi 115.000,00 Kn

Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici

3. Sport

1.1 Tekuće donacije� � � � � 175.000,00 kn

Ukupno za javne potrebe u športu 175.000,00 Kn

Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici

� � �
Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2., ovog Programa osigurat će se iz Proračuna 

općine Velika Kopanica za 2017. godinu  ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Jedinstvenom upravnom 

odjelu najmanje jedanput godišnje ili po izvršenju Programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće i češće, ako se to od njega zahtjeva.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi 

izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću općine Velika Kopanica.
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Članak 6.

Osigurana i raspoređena sredstva iz ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenama i dopunama 

Proračuna mijenjati, ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda i ukazanih potreba.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune  Programa sastavni su dio Izmjena i dopuna Proračuna općine Velika Kopanica za 

2017. godinu i stupa na snagu danom donošenja sa primjenom od 1.siječnja 2017.god. te će se objaviti u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/12-03-17-06

Velika Kopanica, 12.12.2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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52.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 
br. 9/09 i 05/13.), a u skladu s člankom 4., 41., 42., 43. i 44. Zakona o socijalnoj skrbi („Naodne novine“ 
br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj 
dana 12. prosinac 2017. godine, donijelo je:

IZMJENE I DOPUNE 

Programa socijalne skrbi na području 
općine Velika Kopanica za 2017. godinu

Članak 1.

� Ovim Programom se određuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnika 
socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje tog prava, te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne 
skrbi. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom proračunu za potrebe socijalne skrbi 
osigurati sredstva kojima osiguravaju pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava 
utvrđenih propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.

1.  Pomoć obiteljima i samcima

Potrebna financijska sredstava: 80.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici

� 2. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija
 Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu za 2017. godinu u skladu s 
mogućnostima općine, putem transfera doznačit će sredstva za rad Udruga.

R.B. Oblik socijalne pomoći Plan za 2017.g. kn 

1. Pomoć i njega u kući ,pomoć osobama s invaliditetom 
Pomoć starim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom. 

10.000,00 

2. Pomoć obiteljima i kućanstvima 
Pomoć obiteljima i kućanstvima u vidu jednokratne novčane pomoći će se 
odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina će se određivati ovisno o 
veličini potrebe i drugim okolnostima te posebnim uvjetima i okolnostima u 
kojima živi podnositelj zahtjeva. Općinski načelnik odlučuje o realizaciji 
pojedinačnih zahtjeva.  

30.000,00 

3. Pomoć obiteljima za novorođenčad 
Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s prebivalištem na području općine 
Velika Kopanica u iznosu od 1.000,00 kn po djetetu. 

40.000,00 

 UKUPNO: 80.000,00 

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 23Strana: 3840



R.B. Sufinanciranje udruga i hum. organizacija Plan za 2016.g. kn 

1. Crveni križ – redovna djelatnost 18.000,00 

3. Ostale tekuće donacije – pomoć vjerskim zajednicama 50.000,00 

 UKUPNO: 68.000,00 

 

Potrebna financijska sredstava: 68.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici

Članak 2.

U programu socijalne skrbi u Proračunu općine Velika Kopanica za 2017. godinu izdvojeno je sveukupno 
168.000,00 kn.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune  Programa  sastavni se dio Izmjena i dopuna Proračuna općine Velika Kopanica za 

2017. godinu i stupa na snagu danom donošenja s primjenom od 1. siječnja 2017.god te će se objaviti u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/12-03-17-05

Velika Kopanica, 12.12.2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv.,v.r.
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53.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09 i 5/13)  Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj 12. 
prosinca 2017. godine, donijelo je:

IZMJENE I DOPUNE  

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

na području općine Velika Kopanica

Članak 1.

Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje 

komunalne infrastrukture na području općine Velika Kopanica  i to za komunalne djelatnosti kako slijedi:

I.   Održavanje javnih površina,

II.  Održavanje nerazvrstanih cesta,

III. Održavanje groblja,

IV. Održavanje javne rasvjete.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih 

troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Članak 2.

U 2017. godini održavanje komunalne infrastrukture na području općine Velika Kopanica  obuhvaća:

I. Održavanje javnih površina –košenje i uređenje javnih površina u svim  naseljima  općine Velika Kopanica 

Potrebna financijska sredstava: 267.300,00 Kn

Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici-10.000,00

� � � 44. Namjenski prihodi-6.500,00

� � � 51. Tekuće pomoći.-.250.800,00

OPIS Plan za 2017.g. 

Plaće – KOMUNALNI POGON 157.300,00 

Strojevi, oprema-za održavanje 35.000,00 

Za nabavku materijala  za tek.. i inv. održavanje - 30.000,00 

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i 

opreme 

35.000,00 

10.000,00 

UKUPNO: 267.300,00 

 

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 23Strana: 3842



II. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

Potrebna financijska sredstva: 346.000,00 Kn

Izvor financiranja: � . 44. Namjenski prihodi-251.000,00

� � �   51 .Tekuće pomoći-95.000,00

III. Održavanje groblja – mjesna groblja Velika Kopanica, Beravci, Mala Kopanica Divoševci i Kupina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Potrebna financijska sredstva: 80.000,00 Kn

Izvor financiranja: � 51. Tekuće pomoći

IV. Održavanje javne rasvjete

Potrebna financijska sredstva: 265.000,00 Kn

Izvor financiranja:  � 44. Namjenski prihodi-35.000,00

� � � 51. Tekuće pomoći-230.000,00

OPIS Plan za 2017.g. 

Uređenje nerazvrstanih cesta – Barančev sokak  

Uređenje poljskih puteva, lenija-materijal 

Uređenje poljskih puteva-usluge 

Utrošak goriva  (kombi,traktor, kosilice i dr.strojevi) 

21.000,00 

50.000,00 

230.000,00 

45.000,00 

 

UKUPNO: 346.000,00 

 

OPIS Plan za 2017.g. 

Košenje groblja i oko groblja -dio planiranih sredstava na 

aktivnosti Rashodi poslovanja.-naknade  ugovori o djelu 

 

80.000,00 

UKUPNO: 80.000,00 

 

OPIS Plan za 2017.g. 

Održavanje javne rasvjete     45.000,00 

Električna energija za javnu rasvjetu 220.000,00 

UKUPNO: 265.000,00 
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V. Ukupna sred. planirana Programom održavanja kom. infrastrukture u 2017. god.:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Sveukupno za Program održavanja kom. Infrastrukture  958.300,00 Kn

Članak 3.

Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2017. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati 

opseg radova utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima financiranja istih.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje provedbenih akata iz ovog Programa.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa sastavni su dio Izmjena i dopuna  Proračuna općine Velika Kopanica za 

2017. godinu i stupa na snagu danom donošenja s primjenom od 1. siječnja 2017. god te će se objaviti u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/12-03-17-04
Velika Kopanica, 12.12.2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

OPIS Plan za 2017.g. 

Održavanje javnih površina 267.300,00 

Održavanje nerazvrstanih cesta 346.000,00 

Održavanje groblja 80.000,00 

Održavanje javne rasvjete 265.000,00 

UKUPNO: 958.300,00 
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54.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09 i 5/13)  Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj 12. 
prosinca 2017. godine, donijelo je:

IZMJENE I DOPUNE 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Velika Kopanica za 

2017. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1

Ovim se Programom utvrđuju:

- poslovi s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 

te za nabavku opreme na području općine Velika Kopanica u 2017. godini;

- poslovi s procjenom troškova izrade dokumenata iz oblasti prostornog uređenja, razvojnih 

planova i projekata općine Velika Kopanica u 2017. godini;

- financijska sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa s izvorima financiranja po 

djelatnostima. 

II. Građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje se po djelatnostima kako slijedi:

1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: 

1.1. nerazvrstane ceste, 

1.2. opskrbu pitkom vodom, 

1.3. javnu rasvjetu, 

1.4. objekata u vlasništvu općine

1.5. groblje. 

Članak 3.

U 2017. godini planira se građenje slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

općine Velika Kopanica:
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1.1. Građenje nerazvrstanih cesta
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Potrebna financijska sredstava:760.000,00 Kn

Izvor financiranja: � 44. Namjenski prihodi-275.000,00

� 51. Tekuće pomoći-125.000,00

1.2. Opskrba pitkom vodom

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Potrebna financijska sredstava: 850.000,00 Kn

Izvor financiranja: � 44. Namjenski prihodi-880.000,00

1.3. Građenje objekata i uređenja javne rasvjete

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Potrebna financijska sredstava: 100.000,00 Kn

Izvor financiranja: � 51. Tekuće pomoći

1.4. Građenje i uređenje objekata

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Potrebna financijska sredstava: 150.000,00 Kn

Izvor financiranja: � 51  Tekuće pomoći-100.000,00

52. Kapitalne pomoći -50.000,00

OPIS Plan za 2017.g. 

Ceste 

Ceste -projekt Šamačka 

Staze-groblje Velika.Kopanica 

Staze i slični prometni objekti(plato iparkirališta) 

Ostali prometni objekti-kružni tok 

Parkiralište-Divoševci (spomen obilježje) 

100.000,00 

50.000,00 

75.000,00 

80.000,00 

25.000,00 

70.000,00 

UKUPNO: 400.000,00 

 

OPIS Plan za 2017.g. 

- Izgradnja vodovodne mreže na području općine 

-Izgradnja vodoodvodnje 

850.000,00 

30.000,00 

UKUPNO: 880.000,00 

 

OPIS Plan za 2017.g. 

- Energetski i komunikacijski vodovi -dodatna ulaganja 120.000,00 

UKUPNO: 120.000,00 

 

OPIS Plan za 2017.g. 

- Dodatna ulaganja u postojeće objekte u vlasništvu općine 

- Izgradnja-, zeleni otoci 

100.000,00 

50.000,00 

UKUPNO: 150.000,00 
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1.5. Građenje i uređenje groblja

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Potrebna financijska sredstava: 50.000,00 Kn

Izvor financiranja: � 44. Namjenski prihodi

III. � Izrada prostorno planske dokumentacije, razvojnih planova i projekata

Članak 4.

U 2017. godini planira se izrada slijedećih dokumenata iz oblasti prostorno planske dokumentacije, 

razvojnih planova i projekata na području općine Velika Kopanica:

Potrebna financijska sredstava: 200.000,00 Kn

Izvor financiranja: � 51. Tekuće pomoći

� � �

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa  sastavni su dio Izmjena i dopuna Proračuna općine Velika Kopanica za 

2017. godinu i stupa na snagu danom donošenja s primjenom od 1.siječnja 2017.god te će se objaviti u „Službenom 

vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/12-03-17-03

Velika Kopanica, 12.12.2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

OPIS Plan za 2017.g. 

- Opremanje mrtvačnica 

-Mrtvačnica Divoševci/Kupina 

30.000,00 

20.000,00 

UKUPNO: 50.000,00 

 

OPIS Plan za 2017.g. 

- Prostorni plan  200.000,00 

UKUPNO: 200.000,00 
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55.

 Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13, 48/15), 
članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake („Narodne novine“ 
broj 45/09) i članka 32.  Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica  na svojoj 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine, 
donijelo je

IZMJENE PROGRAMA 

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

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

koncesije na području općine Velika Kopanica za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava iz Općinskog proračuna za 2017. godinu ostvarenih od 

zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području općine Velika Kopanica za 

financiranje troškova vezano uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 2.

Sredstava se  mogu se koristiti za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje 

zemljišnih knjiga, program razminiranja zemljišta, uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne 

infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, 

poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže, materijal i 

usluga za sanaciju poljskih putova, sanacija divljih odlagališta otpada,  kao i za druge poticajne mjere za 

unapređenje poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.

Članak 3.

Prihod od prodaje,koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske planira 

se u Proračunu općine Velika Kopanica za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 1.067.226,58  kn i to: 

-prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta -1.047.226,58 kn

-naknade za koncesije za poljoprivredno zemljište-20.000,00 kn

Članak 4.

Financiranje poslova iz čl. 2 ove Odluke vršit će se na način da će se sredstva ostvarena od prodaje i zakupa 

udružiti s ostalim sredstvima koji su prihod općine Velika Kopanica te trošiti po planiranim pozicijama.
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Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa sastavni su dio Izmjena i dopuna  Proračuna općine Velika Kopanica za 

2017. godinu i stupaju na snagu danom donošenja s primjenom od 1. siječnja 2017.god te će se objaviti u 

„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/8
URBROJ: 2178/12-03-17-02
Velika Kopanica, 12.12.2017.g.�

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

56.

 Na temelju članka 39. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta 
općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09. i 5/13), Općinsko vijeće općine 
Velika Kopanica je na svojoj 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine, donijelo

PLAN

Proračuna općine Velika Kopanica za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

I Opći dio

Članak 1.

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 23 Strana: 3849



Članak 2.

 Opći dio Proračuna sastoji se od Plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, raspoređenih po izvorima 
financiranja.

Članak 3.

 Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne 
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2018. godinu.
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Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenivat će se od 1. siječnja 2018. godine i bit će 
objavljena u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa : 400-06/17-01/9

Urbroj: 2178/12-03-17-01

.Velika Kopanica, 12. 12. 201

Predsjednik

Općinskog vijeća

Tomislav Jagić, mag. ing. silv., v.r.

57.

 Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta 
općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 9/09. i 5/13), Općinsko vijeće 
općine Velika Kopanica je na svojoj 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine, donijelo

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna općine Velika Kopanica za 2018. godinu

Članak 1.

 Proračun općine Velika Kopanica (u dalnjem tekstu: Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji 
prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne, ) samouprave  (Narodne novine, br. 
/69/97, , 33/00, 73/00, 127/00, 51/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132//, //,,  /. i /) i drugim propisima i 
odlukama Općinskog vijeća, pripadaju općini.

Članak 2.

 Proračunska sredstva se koriste za namjene i u visinama koje su određene Proračunom u posebnom 
dijelu na pojedinim pozicijama rashoda. Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine mjesečno, odnosno 
prema pristiglim obvezama, a u skladu sa ostvarenim prihodima odnosno likvidnim mogućnostima Proračuna.

 Namjenski prihodi Proračuna jedu: pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od imovine 
u vlasništvu općine i namjenski primici od zaduživanja.
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Članak 3.

 Proračunom su utvrđena sredstva proračunske pričuve u iznosu do . kn, a koriste se za nepredviđene 
namjene za koje u proračunskom planu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže 
da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim pozicijama.

 Prilikom realizacije ovih rashoda isti se evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti 
pripadaju.

 O korištenju sredstava cjelokupne proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o čemu izvješćuje 
Općinsko vijeće.

Članak 4.

 Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cijelosti je načelnik općine.

Članak 5.

 Za zakonito planiranje i izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran načelnik općine. U slučaju 
potrebe općinski načelnik može u okviru utvrđenog iznosa izdataka pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu 
sredstava između pojedinih pozicija do visine % sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

Članak 6.

 Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija pojedinačna 
vrijednost ne prelazi % prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini, a najviše do .. (jedan 
milijun) jn, a ko je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

 Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja ili otuđenja nekretnina veća od .. kn, tada odluku o istom 
donosi predstavničko tijelo, odnosno Općinsko vijeće.

 Općinski načelnik upravlja novčanim sredstvima na računu Proračuna općine.

Članak 7.

 Ako se tijekom fiskalne godine zbog izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje prihodi i primici, 
odnosno rashodi i izdaci Proračuna, Proračun se mora uravnotežiti po postupku za donošenje Proračuna.

Članak  8.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja . g. i bit će objavljena u 
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE VELIKA KOPANICA

Klasa : 400-06/17-01/9

Urbroj: 2178/12-03-17-0

Velika Kopanica, 12. 12. 2017.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Tomislav Jagić, mag. ing. silv., v.r.
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58.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
9/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Velika Kopanica  na svojoj 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine 
donijelo je:

P R O G R A M

vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane za 
2018. godinuna području općine Velika Kopanica

Članak 1.

� U skladu s potrebama općine Velika Kopanica utvrđuje se Program vatrogastva, civilne zaštite i 
protugradne obrane kako slijedi:

1. Vatrogastvo

OPIS Plan za 2018.g. 

- Tekuće donacije  Vatrogasnoj zajednici 
- Tekuće donacije DVD-ima 
- Troškovi -  leasing kombi DVD Beravci 

92.000,00 
40.000,00 
15.000,00 

 
 

UKUPNO: 147.000,00 

 Izvor financiranja:  1� 3. Opći prihodi i primici
���

2   . Civilna zaštita

OPIS 
 

Plan za 2018.g. 

- Obuka civilne zaštite 
- Zapovjedništvo zaštita i   spašavanje-ZIS 
- HGSS 

20.000,00 
10.000,00 

5.000,00 

UKUPNO: 35.000,00 
 

Izvor financiranja:  � 13. Opći prihodi i primici
� � �

Članak 2.

� Sveukupno za Program vatrogastva, civilne zaštite i protugradne obrane općine Velika Kopanica u 2018. 
godini iznosi 182.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Velika Kopanica za 2018. godinu i stupa na snagu danom 

donošenja s primjenom od 1.siječnja 2018.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/9
URBROJ: 2182/12-03-17-10
Velika Kopanica, 12.12. 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

59.

 Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne 
novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17) te članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj 12. 
prosinca 2017. godine, donijelo je

PROGRAM

utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada prostoru u 2018. g.

Članak 1.

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u Proračunu općine 
Velika Kopanica za 2018. u iznosu od 40.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz stavka 1. Ovog članka utrošiti će se za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih 
naselja sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, i to za:
-uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje makadamskih cesta u općini Velika Kopanica

Članak 3.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Velika Kopanica za 2018. godinu i stupa na snagu danom 
donošenja s primjenom od 1.siječnja 2018.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/9
URBROJ: 2182/12-03-17-09
Velika Kopanica, 12.12. 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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60.

 Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 129/08, 80/10, 
124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik „Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj 12. 
prosinca 2017. godine, donijelo je

PROGRAM 

utroška sredstava ostvarenih od Šumskog doprinosa  za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda i utroška sredstava ostvarenih temeljem uplate šumskog 

doprinosa u Proračun općine Velika Kopanica u 2018. godini.

Članak 2.

U 2018. godini planiraju se prihodi od  šumskog doprinosa u iznosu od 5.000,00 kn.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa koristit će se za ulaganja u komunalnu infrastrukturu općine Velika 

Kopanica, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Velika Kopanica u 

2018. godini.

Članak 4.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Velika Kopanica za 2018. godinu i stupa na snagu danom donošenja 

s primjenom od 1.siječnja 2018.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/9

URBROJ: 2182/12-03-17-08
Velika Kopanica, 12.12. 2017.g.

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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61.

 Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i  94/13), 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne 
novine” Broj 47/90, 27/93, 38/09),  Zakona o sportu (”Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11, 86/12, 
94/13 i 85/15 i 19/16),Zakona o udrugama (Narodne novine” broj 74/14 i 70/17) i članka 32. Statuta općine Velika 
Kopanica (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 9/09 i 5/13) Općinsko vijeće općine Velika Kopanica  
na svojoj 6. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine, donijelo je

P R O G R A M

javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu za 2018. godinu na području općine Velika 
Kopanica

Članak 1.

Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu općine Velika Kopanica  za 2018. 
godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u odgoju, 
obrazovanju, kulturi i sportu od značenja za Općinu Velika Kopanica, kao i za njenu promociju na svim razinama 
suradnje.

Programom se posebice utvrđuju potrebe u odgoju i obrazovanju, podržava se i potiče kulturno – 
umjetničko stvaralaštvo, programi iz područja kulture i sporta, opremanje i održavanje objekata prije svega na 
kulturnim dobrima, te akcije i manifestacije u kulturi i sportu koje doprinose promicanju kulturnih i sportskih 
aktivnosti.

Članak 2.

Temeljem iskazanog interesa utvrđuju se programi iz odgoja, obrazovanja te područja kulture i sporta na 
području općine Velika Kopanica  za 2018. godinu:

1. Program odgoja i obrazovanja – Javne potrebe u školstvu
�
1.1 Predškolski odgoj

· Program male škole� � �    60.000,00 kn
1.2. Osnovno školstvo

· Udžbenici za osnovnu školu� �   250.000,00 kn
· Nagrade odličnim učenicima� �  5.000,00 kn
· Ostale naknade iz proračuna u naravi� 20.000,00 kn
· Ostale tekuće donacije� � � 10.000,00 kn

1.3. Srednje školstvo
· Sufinanciranje cijene  prijevoza� � 25.000,00 kn
· Nagrade odličnim učenicima� �   4.000,00 kn

1.4. Visoko školstvo
· Naknade studentima� � � 80.000,00 kn

Ukupno za  Javne potrebe u školstvu- 454.000,00 kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici
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2. Kultura

1.1. Tekuće donacije udrugama u kulturi� � � 110.000,00 kn
1.2. Ostale tekuće donacije-ostale udruge� �               25.000,00 kn

Ukupno za javne potrebe u kulturi -135.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici

3. Sport

1.1 Tekuće donacije� � � � � 200.000,00 kn

Ukupno za javne potrebe u športu -200.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici� � �

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2., ovog Programa osigurat će se iz Proračuna 
općine Velika Kopanica za 2018. godinu  ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Jedinstvenom upravnom 
odjelu najmanje jedanput godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće i češće, ako se to od njega zahtjeva.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi 
izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću općine Velika Kopanica.

Članak 6.

Osigurana i raspoređena sredstva iz ovog Programa mogu se tijekom godine izmjenama i dopunama 
Proračuna mijenjati, ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda i ukazanih potreba.

Članak 7.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Velika Kopanica za 2018. godinu i stupa na snagu danom 
donošenja sa primjenom od 1.siječnja 2018.god. te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/9
URBROJ: 2182/12-03-17-07
Velika Kopanica, 12.12. 2017.g. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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62.

 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 
9/09 i 05/13.), a u skladu s člankom 4., 41., 42., 43. i 44. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 
152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12. 
prosinca 2017. godine, donijelo je:

PROGRAM 

socijalne skrbi na području 
općine Velika Kopanica za 2018. godinu

Članak 1.

� Ovim Programom se određuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnika 
socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje tog prava, te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne 
skrbi. Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom proračunu za potrebe socijalne skrbi 
osigurati sredstva kojima osiguravaju pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava 
utvrđenih propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.

1.  Pomoć obiteljima i samcima

R.B. Oblik socijalne pomoći Plan za 2018.g. kn 

1. Pomoć i njega u kući ,pomoć osobama s invaliditetom 
Pomoć starim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom. 

10.000,00 

2. Pomoć obiteljima i kućanstvima 
Pomoć obiteljima i kućanstvima u vidu jednokratne novčane pomoći će se 
odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a visina će se određivati ovisno o 
veličini potrebe i drugim okolnostima te posebnim uvjetima i okolnostima u 
kojima živi podnositelj zahtjeva. Općinski načelnik odlučuje o realizaciji 
pojedinačnih zahtjeva.  

50.000,00 

3. Pomoć obiteljima za novorođenčad 
Pomoć obiteljima za novorođeno dijete s prebivalištem na području općine 
Velika Kopanica . 

60.000,00 

 UKUPNO: 120.000,00 

 

Potrebna financijska sredstava: 120.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici

� 2. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih organizacija
 Financijska potpora za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu za 2018. godinu u skladu s 
mogućnostima općine, putem transfera doznačit će sredstva za rad Udruga.
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R.B. Sufinanciranje udruga i hum. organizacija Plan za 2018.g. kn 

1. Crveni križ – redovna djelatnost 18.000,00 

3. Ostale tekuće donacije – pomoć vjerskim zajednicama 50.000,00 

 UKUPNO: 68.000,00 

 

Potrebna financijska sredstava: 68.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13. Opći prihodi i primici

Članak 2.

U programu socijalne skrbi u Proračunu općine Velika Kopanica za 2018. godinu izdvojeno je sveukupno 
188.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Velika Kopanica za 2018. godinu i stupa na snagu danom 
donošenja s primjenom od 1.siječnja 2018.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/9
URBROJ: 2182/12-03-17-06
Velika Kopanica, 12.12. 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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63.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 
144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 9/09 i 5/13)  Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj 12. 
prosinca 2017. godine, donijelo je:

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
na području općine Velika Kopanica

Članak 1.

Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova i izvori financijskih sredstava za održavanje 
komunalne infrastrukture na području općine Velika Kopanica  i to za komunalne djelatnosti kako slijedi:
I.   Održavanje javnih površina,
II.  Održavanje nerazvrstanih cesta,
III. Održavanje groblja,
IV. Održavanje javne rasvjete.

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

Članak 2.

U 2018. godini održavanje komunalne infrastrukture na području općine Velika Kopanica  obuhvaća:

I. Održavanje javnih površina –košenje i uređenje javnih površina u svim  naseljima  općine Velika Kopanica 

OPIS Plan za 2018.g. 

Plaće – KOMUNALNI POGON 163.000,00 
Strojevi, oprema-za održavanje 
Traktor sa priključcima 

50.000,00 
250.000,00 

Za nabavku materijala  za tek. i inv. održavanje  
 

25.000,00 

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i 
opreme 
Komunalne usluge-održavanje kanalske mreže(dio poz) 

30.000,00 
 

250.000,00 
UKUPNO: 768.000,00 
 

Potrebna financijska sredstava: 768.000,00 Kn
Izvor financiranja: 1� 3. Opći prihodi i primici- 518.000,00
4��� 4. Namjenski prihodi- 250.000,00
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II. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava

OPIS Plan za 2018.g. 

Materijal i i dijelovi za tek. i inv. Održavanje-lenije 
Usluge tekućeg i invest. Održavanja-lenije 
Utrošak goriva  (kombi,traktor, kosilice i dr.strojevi) 
Barančev sokak 

100.000,00 
170.000,00 

45.000,00 
400.000,00 

UKUPNO: 715.000,00 
 Potrebna financijska sredstva: 315.000,00 Kn

Izvor financiranja: .� 44. Namjenski prihodi- 170.000,00
 ��� 13. Opći prihodi i primici- 545.000,00

III. Održavanje groblja – mjesna groblja Velika Kopanica, Beravci, Mala Kopanica Divoševci i Kupina

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2018.g. 

Košenje groblja i oko groblja -dio planiranih sredstava na 
aktivnosti Opći komunalni rashodi.-naknade  ugovori o djelu 

50.000,00 

UKUPNO: 50.000,00 

 Potrebna financijska sredstva: 50.000,00 Kn
Izvor financiranja: 4� 4. Namjenski prihodi

IV. Održavanje javne rasvjete

OPIS Plan za 2018.g. 

Materijal za održavanje javnerasvjete 
Usluge održavanja  javne rasvjete   

10.000,00 
25.000,00 

Električna energija za javnu rasvjetu 220.000,00 

UKUPNO: 255.000,00 
 

Potrebna financijska sredstva: 255.000,00 Kn
Izvor financiranja:  4� 4. Namjenski prihodi-230.000,00
1��� 3. Opći prihodi i primici-25.000,00

V. Ukupna sredstva planirana Programom održavanja kom. infrastrukture u 2018. god.:

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

Sveukupno za Program održavanja kom. infrastrukture 1.788.000,00 Kn

OPIS Plan za 2018.g. 

Održavanje javnih površina 768.000,00 
Održavanje nerazvrstanih cesta 715.000,00 
Održavanje groblja 50.000,00 
Održavanje javne rasvjete 255.000,00 
UKUPNO: 1.388.000,00 
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Članak 3.

Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2018. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati 
opseg radova utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima financiranja istih.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje provedbenih akata iz ovog Programa.

Članak 5.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Velika Kopanica za 2018. godinu i stupa na snagu danom 
donošenja s primjenom od 1.siječnja 2018.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/9
URBROJ: 2178/12-03-17-05
Velika Kopanica, 12.12.2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

64.

 Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 
94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 9/09 i 5/13)  Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj 12. prosinca 
2017. godine, donijelo je:

PROGRAM 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktureu općini Velika Kopanica za 2018. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1
Ovim se Programom utvrđuju:

- poslovi s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
te za nabavku opreme na području općine Velika Kopanica u 2018. godini;

- poslovi s procjenom troškova izrade dokumenata iz oblasti prostornog uređenja, razvojnih 
planova i projekata općine Velika Kopanica u 2018. godini;

- financijska sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa s izvorima financiranja po 
djelatnostima. 
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II. Građenje objekata i uređenje komunalne infrastrukture

Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje se po djelatnostima kako slijedi:

1. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: 
1.1. nerazvrstane ceste, 
1.2. opskrbu pitkom vodom, 
1.3. javnu rasvjetu, 
1.4. objekata u vlasništvu općine
1.5. groblje. 

Članak 3.

U 2018. godini planira se građenje slijedećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
općine Velika Kopanica:

1.1.    Građenje nerazvrstanih cesta
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2018.g. 
Ceste 
Ceste -projekt Šamačka-Gorjanci 
Ostali prometni objekti-most+staza Beravci 
Ceste-reciklažno dvorište 
Ostali prometni objekti Staze-groblje Velika Kopanica 
Ostali prometni objekti-staze 
Ostali prometni objekti-kružni tok 
Ostali prometni objekti-staza Šamačka 

100.000,00 
250.000,00 
150.000,00 
430.000,00 

75.000,00 
200.000,00 

45.000,00 
187.000,00 

UKUPNO: 1.437.000,00 
 

Potrebna financijska sredstava:1.437.000,00 Kn
Izvor financiranja: 1� 3-Opći prihodi i primici- 100.000,00
4��� 4. Namjenski prihodi- 582.000,00
5� 2. Kapitalne pomoći- 755.000,00

1.2.    Opskrba pitkom vodom
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2018.g. 
- Izgradnja vodovodne mreže-priključak 
- Vodovod-dokumentacija 
- Izgradnja vodoodvodnje 

50.000,00 
150.000,00 

30.000,00 
UKUPNO: 230.000,00 
 Potrebna financijska sredstava: 230.000,00 Kn

Izvor financiranja: 1� 3. Opći prihodi i primici-80.000,00
5��� 2. Kapitalne pomoći -150.000,00
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1.3.    Građenje objekata i uređenja javne rasvjete
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2018.g. 

- Energetski i komunikacijski vodovi -dodatna ulaganja 
- Izgradnja javne rasvjete 

200.000,00 
410.000,00 

UKUPNO: 610.000,00 
 Potrebna financijska sredstava: 610.000,00 Kn

Izvor financiranja: 1� 3. Opći prihodi i primici - 200.000,00
5��� 2. Kapitalne pomoći – 410.000,00

1.4.     Građenje i uređenje objekata
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2018.g. 
- Dodatna ulaganja na građ.objektima 
- Dom Kupina 
- Dodatna ulaganja na građ. objektima-vatr.dom Divoševci 
- Ostali građ.objekti-spomenici 
- Dom Mala Kopanica 

250.000,00 
100.000,00 
150.000,00 

30.000,00 
350.000,00 

UKUPNO: 880.000,00 
 

Potrebna financijska sredstava: 880.000,00 Kn
Izvor financiranja: 1� 3. Opći prihodi i primici -380.000,00
52. Kapitalne pomoći -500.000,00

1.5.    Građenje i uređenje groblja
Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

OPIS Plan za 2018.g. 
-Ostali objekti-mrtvačnica Mala Kopanica 
-ostali objekti-mrtvačnica Divoševci/Kupina 
- Opremanje mrtvačnica 

500.000,00 
900.000,00 

30.000,00 
UKUPNO: 1.430.000,00 
 

Potrebna financijska sredstava: 1,430.000,00 Kn
Izvor financiranja: � 13 Opći prihodi i primici- 150.000,00
� �             44. Namjenski prihodi – 30.000,00
� � � 52. Kapitalne pomoći- 1.250.000,00 

III. � Izrada prostorno planske dokumentacije, razvojnih planova i projekata

Članak 4.

U 2018. godini ne planira se izrada dokumenata iz oblasti prostorno planske dokumentacije, razvojnih 
planova i projekata na području općine Velika Kopanica.
� � �
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Članak 5.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Velika Kopanica za 2018. godinu i stupa na snagu danom 
donošenja s primjenom od 1.siječnja 2018.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/9
URBROJ: 2178/12-03-17-04
Velika Kopanica, 12.12.2017.g.�

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

65.

 Na temelju članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13, 48/15), članka 
3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09) i 
članka 32.  Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09 i 5/13), 
Općinsko vijeće općine Velika Kopanica  na svojoj 6. sjednici održanoj 12.12.2017. godine donijelo je

PROGRAM

korištenja sredstava ostvarenih od zakupa,
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području općine Velika 
Kopanica za 2018.godinu

Članak 1.

 Ovim Programom propisuje se korištenje sredstava iz Općinskog proračuna za 2018. godinu ostvarenih od 
zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području općine Velika Kopanica za 
financiranje troškova vezano uz provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 2.

 Sredstava se  mogu se koristiti za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanje 
zemljišnih knjiga, program razminiranja zemljišta, uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne 
infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, 
poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže, materijal i 
usluga za sanaciju poljskih puteva, sanacija divljih odlagališta otpada,  kao i za druge poticajne mjere za 
unapređenje poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.
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Članak 3.

 Prihod od prodaje,koncesije i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske planira 
se u Proračunu općine Velika Kopanica za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 931.000,00 kn i to: 
- prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta -900.000,00 kn
- naknade za koncesije za poljoprivredno zemljište-20.000,00 kn
- prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta- 11.000,00 kn.

Članak 4.

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

Članak 5.

 Ovaj Program sastavni je dio Proračuna općine Velika Kopanica za 2018. godinu i stupa na snagu danom 
donošenja s primjenom od 1.siječnja 2018.god te će se objaviti u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 400-01/17-01/9
URBROJ: 2178/12-03-17-03
Velika Kopanica, 12.12.2017.g.�

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

66.

  � Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“, broj 24/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17), i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 09/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica je na 
6. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, donijelo 

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka u 2017. godini 

Članak 1.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju 
najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću općine Velika Kopanica (u nastavku teksta: Općinsko vijeće) te 
grupe birača koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću, koja su osigurana u Proračunu općine 
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Velika Kopanica u periodu od 27. lipnja 2016.g. do 31. prosinca 2017. godine, u ukupnom iznosu od 6.500,00 kn. 
U periodu od 1.1.2017. godine do 27.1.2017. godine predstavničko tijelo općine Velika Kopanica nije 

održalo ni jednu sjednicu Općinskog vijeća i čekalo je svoje raspuštanje sukladno članku 85a Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

27. lipnja 2017. godine održala se konstituirajuća sjednica novog saziva Općinskog vijeća općine Velika 
Kopanica nakon Lokalnih izbora 2017.g. 

Članak 2.

Sredstva iz točke 1. ove Odluke raspoređuju se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog 
vijećnika, i da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 
predviđenog za svakog vijećnika. 

Članak 3.

Sredstva se raspoređuju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima kako slijedi:

- period od 27. lipnja do 12. prosinca 2017. g. 

- period od 12 prosinca do 31. prosinca 2017. g. 

Članak 4.

Sredstva iz točke 3. ove Odluke doznačuju se političkim strankama i nezavisnim vijećnicima na njihove 
račune do 31. prosinca 2017.g. 

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", a stupa na snagu danom 
objave s primjenom od 27. lipnja 2017. godine.

Red. 
broj 

Politička stranka 
Broj 

vijećnika 
Od toga podzastupljeni 

spol 
Koeficijent 

Iznos u 
kunama 

1. 
LISTA GRUPE 

BIRAČA 
6 3 6,3 2.896,88 

2. HDZ 6 1 6,1 2.804,91 
3. HSS 1 0 1 459,82 

UKUPNO:                                                                                                                 6.161,61 

 

Red. 
broj 

Politička stranka 
Broj 

vijećnika 
Od toga podzastupljeni 

spol 
Koeficijent 

Iznos u 
kunama 

1. 
LISTA GRUPE 

BIRAČA 
6 2 6,2 157,75 

2. HDZ 6 1 6,1 155,20 
3. HSS 1 0 1 25,44 

UKUPNO:                                                                                                                 338,39 
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPNICA

KLASA: 021-01/17-01/9
URBROJ: 2178/12-03-17-01
Velika Kopanica, 12.12. 2017.g.�

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

67.

  � Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe 
(„Narodne novine“, broj 24/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17), i članka 32. Statuta općine Velika Kopanica 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 09/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica je na 
6. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine donijelo:
 

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 
političkih stranaka u 2018. godini 

Članak 1.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju 
najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću općine Velika Kopanica (u nastavku teksta: Općinsko vijeće) te 
grupe birača koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću, koja su osigurana u Proračunu općine 
Velika Kopanica u periodu od 1. siječnja 2018.g. do 31. prosinca 2018. godine, u ukupnom iznosu od 6.500,00 kn. 

Članak 2.

Sredstva iz točke 1. ove Odluke raspoređuju se tako da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog 
vijećnika, i da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 
predviđenog za svakog vijećnika. 

Članak 3.

 Sredstva se raspoređuju političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u periodu od 1.1. do 31.12. 
2018.godine kako slijedi:
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Red. 
broj 

Politička stranka 
Broj 

vijećnika 
Od toga podzastupljeni 

spol 
Koeficijent 

Iznos u 
kunama 

1. 
LISTA GRUPE 

BIRAČA 
6 2 6,2 3.030,08 

2. HDZ 6 1 6,1 2.981,2 
3. HSS 1 0 1 488,72 

UKUPNO:                                                                                                                 6.500,00 

 

Članak 4.

Sredstva iz točke 3. ove Odluke doznačuju se političkim strankama i nezavisnim vijećnicima na njihove 
račune tromjesečno u jednakim iznosima.  

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", a stupa na snagu danom 
objave s primjenom od 1. siječnja 2018. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPNICA

KLASA: 021-01/17-01/10
URBROJ: 2178/12-03-17-01
Velika Kopanica, 12.12. 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

68.

 članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09 i 
5/13),  Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na 6. sjednici Općinskog vijeća općine Velika Kopanica održanoj 
dana 12. prosinca 2017.g  donijelo je:

ANALIZU 

stanja sustava civilne zaštite za 
općinu Velika Kopanica u 2017.g.

UVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

a) stožeri civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo,na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 
izvršava sljedeće zadaće:
–  u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj 
sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

–  donosi procjenu rizika od velikih nesreća
–  donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
–  donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–  osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj 

nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samoupraveizvršava sljedeće zadaće:
–  donosi plan djelovanja civilne zaštite
–  donosi plan vježbi civilne zaštite
–  priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
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–  kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
–  donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih 

uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
–  odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih 

snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
–  izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira 

procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite
–  osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi 

drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
–  osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te 

vođenje evidencije raspoređenih pripadnika
–  osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima 

operativnih snaga sustava civilne zaštite
–  uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

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

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

ZAKONSKE ODREDBE

r.br.  ZAKONI – PRAVILNICI - UREDBE NN 

1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  82/15 

2. 
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj 
hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i 
katastrofi   

37/16 

3. 

Ř Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  

Ř Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite  

37/16 
47/16 

4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112  37/16 

5. 
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom 
broju za hitne službe 112 

38/16 

6. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite 49/16 

7. 
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih 
poslova u području planiranja civilne zaštite  

57/16 

8. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja 57/16 

9. 
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za 
ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite 

57/16 

10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje 61/16 

11. 
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za 
područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

65/16 

12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva 69/16 
13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva  69/16 

14. 
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne 
zaštite 

69/16 
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15. 
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u 
sustavu civilne zaštite 

69/16 

16. 
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje 

75/16 

17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75/16 

18. 

Ř Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati 
pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za 
imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika 

Ř Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih 
sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, 
kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne 
zaštite i njegovog zamjenika 

98/16 
67/17 

19. 
Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i 
namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje 

99/16 

20. 
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o 
operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava 
civilne zaštite 

99/16 

21. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 27/17 

22. 
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika 
postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite 
(NN 33/17) 

 

23. 
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj 
zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja  

49/17 

24. 
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja 
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 

53/17 

25. 
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne 
opasnosti te davanju uputa stanovništvu 

67/17 

 

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U 2017.g. poduzeto je slijedeće:

Ř Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,

Ř Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za 2018. g.

Ř Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju,

Ř Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni,

Ř Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 

2017.g. 

Ř Priprema se Odluka od određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Ř Donesena odluka o imenovanju stožera civilne zaštite

Ř Donesen poslovnik o radu stožera civilne zaštite

Ř Ustrojene evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 23Strana: 3886



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

2.1. Postrojba civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je postrojba civilne zaštite 
opće namjene koji broji 29(dvadeset i devet) obveznika.

 

FUNKCIJA 
IME I 

PREZIME 
ADRESA 

TELEFON  
TELEFON  
24 SATA 

EMAIL 

POSAO STAN 

Načelnik Stožera 
civilne zaštite 

BLAŽ 
ŠOKČEVIĆ 

Kupina 5 099/437-
3898 

  bsokcev@gmail.com 

Zamjenik načelnika 
stožera CZ 

ŽELJKO 
BUTORAC 

I.Filipovića 10, 
Velika 
Kopanica 

099/433-
3722 

  zeljko0706@hotmail.com 
 

Član Stožera za 
protupožarnu zaštitu 

ANTUN  
PETRAŠEVI
Ć 

Šamačka 54, 
Velika 
Kopanica 

 476-047 091/504-1899  

Član stožera za 
komunalne 
djelatnosti 

ŽELJKO 
BUTORAC 

I.Filipovića 10, 
Velika 
Kopanica 

099/433-
3722 

  zeljko0706@hotmail.com 
 

Član-Predstavnik 
Policijske uprave 

JOSIP 
MARIČIĆ 

     

Član-Predstavnik 
Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje 

IVAN 
ŠKULJEVIĆ 

Sibinjskih 
žrtava 106, 
Sibinj 

416-706 425-237 098/174-0919 ivan.skuljevic@duzs.hr 

Član Stožera za 
medicinsko 
zbrinjavanje 

JOSIP 
BULJAN 

V.Nazora 5, 
Velika 
Kopanica 

477-193 477-705   

Član Stožera za 
veterinarsko 
zbrinjavanje i 
asanaciju 

HRVOJE 
DRAGIĆEVI
Ć 

Antuna Barca 
38, Slavonski 
Brod 

476-444 091/239-
8823 

 veto_ambulanta_vk@veto-
doo.hr 
 

Član Stožera za 
zbrinjavanje 
stanovništva i  
evakuaciju 

JELA 
VUČKOVIĆ 

Lađanik 10, 
Velika 
Kopanica 

098/968-
9426 

   

Član-Predstavnik 
HGSS Slavonski 
Brod 

JOSIP 
ZUBAK 

N. Zrinskog 65, 
Slavonski Brod 

091/947-
4227 

  jopije@gmail.com 

Član-Zapovjednik 
postrojbe opće 
namjene CZ 

TOMISLAV 
JAGIĆ 

Beravci 154 098/522-
180 

  jagic@windowslive.com 

Određeno 5 (pet) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.
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2.2. Povjerenici civilne zaštite
Za 5 (pet) mjesnih odbora određeni su povjerenici civilne zaštite sukladno planu civilne zaštite.

3. PREVENTIVA

Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.

3.1. Plan zaštite i spašavanja
Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog 

nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i 
spašavanja na određenom području.

Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava civilne zaštite, 
preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te 
provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Planovi se sastoje od:
1.  Upozoravanja,
2.  Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3.  Mjera zaštite i spašavanja.

Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati 
katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
- poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana, 
- potres,
- opasnosti od prirodnih uzroka, 
- tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i u 
prometu, 
- nuklearne i radiološke nesreće, 
- epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.

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

4. VATROGASTVO

 Za DVD Velika Kopanica, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu 
osigurati sredstva za... (navesti što ?) 

- nabavku vatrogasne opreme - koje i vozila - kakvih; 
- razvoj kadrovskih kapaciteta – eventualno uposlenje novih vatrogasaca i broj vatrogasaca koje 

planirate za polaganje stručnog ispita; 
- planirane vježbe – koje, gdje, kada i planirani troškovi; 

 sustav organizacije i djelovanja - dežurstva, preseljenja i sl.). 
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5.       SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE 

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje

Redn
i br. 

Vlasnik ADRESA 
TELEFON 

Površina 
Godina 
gradnje 
objekta 

Stan Mobitel 

1. Dočaj Marija Šamačka 26, 
Vel.Kopanica 

035/477-182  150 1996 

2. Mihalj Marina Trg P.Trojstva 
10 , 

Vel.Kopanica 

035/476-000  120 1984 

3. Ljubić Pavao Lađanik 13, 
Vel.Kopanica 

035/477-067  120 1987 

4. Ilakovac Antun Šamačka 53,     
Velika 

Kopanica 

035/476-151  80 2009 

5. Josipović Ilija Vl.Nazora 66,  
Velika 

Kopanica 

035/477-090  65 1977 

6. Matić Anto I.Filipovića 
57, Velika 
Kopanica 

035/477-071  80 2001 

7. Berisha Tome I.Filipovića 
56, Velika 
Kopanica 

035/477-859  100 1984 

8. Bratić Ante Šamačka 83,    
Velika 

Kopanica 

035/477-077  80 1988 

 

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

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

1. Športsko- ribolovna udruga „Linjak“ , Trg Presvetog Trojstva 19, Velika Kopanica
2. Lovačko društvo „VIR“, Šamačka 1, Velika Kopanica
� 3. Streljačko društvo „Fazan“, Beravci 94
� 4. Konjogojska udruga Kupina, Kupina 23

7. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA 
SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

7.1. Operativne snage sustava civilne zaštite

1. stožer civilne zaštite
2. Postrojba civilne zaštite opće namjene
3. Povjerenici civilne zaštite 
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Velika Kopanica“
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Beravci“
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6. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Divoševci“
7. Dobrovoljno vatrogasno društvo „Mala Kopanica“

7.2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

ZAKLJUČAK

Temeljem analize sustava civilne zaštite može se zaključiti da je stanje sustava civilne zaštite zadovoljavajuće. 
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršena edukacija postrojbe CZ, 
nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer civilne 
zaštite aktivno je uključen u provođenje mjera zaštite i spašavanja. 
U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga zaštite i spašavanja kroz 
provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju navedenih 
zadaća.

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2017. godini

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 
REALIZIRANO 
u 2017. god. (kn) 

PLANIRANO 
u 2018. god. (kn) 

1.  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene) 
-osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, 
sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u sustavu 
civilne zaštite 

  

-Stožer civilne zaštite- odore   
-Postrojba  CZ opće namjene - odore   
-Poslovi civilne zaštite 5.250,00 30.000,00 
-Procjena rizika   
- vježba   

-Smotriranje postrojbe opće namjene i vježba   

- redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz 
sadržaja dokumenata – Čl. 17 st. 3. zakona 

  

UKUPNO: 5.250,00 30.000,00 

2.  

VATROGASTVO  
-Vatrogasna zajednica  75.000,00 92.000,00 
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 23.500,00 45.000,00 
-Vatrogasna zapovjedništva  općine   
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara    
UKUPNO: 98.500,00 137.000,00 

3. 
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)  
-Tekuće održavanje    
UKUPNO:   

4. 
UDRUGE GRAĐANA   
NAVESTI KOJE    
UKUPNO:   

5. 

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

NAVESTI KOJE  
HGSS 
5.000,00 

5.000,00 

UKUPNO: 5.000,00 5.000,00 
SVEUKUPNO 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  

108.750,00 172.000,00 
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPNICA

KLASA: 810-01/17-01/23
URBROJ: 2178/12-03-17-01
Velika Kopanica, 12.12.2017.g.�

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

69.

 Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br 82/15), članka 59. 
Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br 49/17) i članka 32. Statuta općine 
Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09 i 5/13),  Općinsko vijeće općine Velika 
Kopanica na 6. sjednici Općinskog vijeća općine Velika Kopanica održanoj dana 12. prosinca 2017.g  donijelo je

GODIŠNJI PLAN 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje općine Velika Kopanica 
za 2018. – 2020. g.

UVOD

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

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

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

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

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj 
godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za 
koje se Smjernice usvajaju.
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Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne 
zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se 
razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i 
katastrofi prema načelu solidarnosti.

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2018.G.

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih 
prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj 
godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za 
koje se Smjernice usvajaju.

Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima uključe svi 
odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima 
najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju 
planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa 
i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja sustava 
civilne zaštite.

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:
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PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Red  
broj 

OPIS POZICIJE 2018.g.  2019.g.  2020.g.  

1.
 

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

zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva  
5.000,00  5.000,00  5.000,00  

Stožer civilne zaštite– odore, veza, 
edukacija 

10.000,00  7.500,00  7.500,00  

Postrojbe civilne zaštite – odora, 
edukacija  

15.000,00  7.500,00  7.500,00  

Procjena rizika, Plan djelovanja 
sustava CZ

 
   

Vježba operativnih snaga zaštite i 
spašavanja

 
   

Povjerenici civilne zaštite, voditelji 
objekata za smještaj

 
   

Materijalna i tehnička oprema 
operativnih snaga

 
   

Redovno tekuće ažuriranje priloga i 
podataka iz sadržaja dokumenata 

 
   

UKUPNO:
 

30.000,00
 

20.000,00
 

20.000,00
 

2.

 

VATROGASTVO
 Vatrogasna zajednica

 
92.000,00

 
92.000,00

 
92.000,00

 Dobrovoljne vatrogasne postrojbe

 
40.000,00

 
38.000,00

 
38.000,00

 Vatrogasna zapovjedništva

    Procjena

 

ugroženosti i Plan zaštite od 
požara

 
   UKUPNO:

 

132.000,00

 

130.000,00

 

130.000,00

 

3.

 

HGSS STANICA SLAVONSKI BROD

 Redovne donacije 

 

5.000,00

 

5.000,00

 

5.000,00

 Opremanje

    
    
    
    

4.

 

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

 
Tekuće održavanje

    
UKUPNO:

    5.

 

UDRUGE GRAĐANA

 
NAVESTI KOJE

    
UKUPNO:

    6.

 

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

 
NAVESTI KOJE

    
UKUPNO:

    
SVEUKUPNO

 
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

 

167.000,00

 

155.000,00

 

155.000,00
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPNICA

KLASA: 810-01/17-01/24
URBROJ: 2178/12-03-17-01
Velika Kopanica, 12.12. 2017.g.�

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

70.

 
 Na temelju članka 32. Statuta općine Velika Kopanica (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije ” br. 
09/09 i 5/13), Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12. prosinca godine 
donosi

Z A K LJ U Č A K

o isteku mandata predsjednice, zamjenice predsjednika i članova
Povjerenstva za ravnopravnost spolova općine Velika Kopanica

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica utvrđuje istek mandata Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
općine Velika Kopanica i to:

1. Marica Hosu – predsjednica,
2. Dragan Babić – zamjenik predsjednice,
3. Slaven Vidaković – član,
4. RužicaVukovac, članica,
5. Pavo Babić – član. 

Obrazloženje

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica je dana 20. prosinca 2013.godine donijelo Odluku o osnivanju i 
imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 23/13). Sukladno članku 4. te Odluke, Povjerenstvo imam mandat za vrijeme trajanja 
mandata saziva Općinskog vijeća koje ih je imenovalo. 

Članak 2.

� Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/17-01/11 
URBROJ: 2178/12-03-17-01
Velika Kopanica, 12.12.2017.g

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

71.

 Na temelju članka članka 32. Statuta općine Velika Kopanica („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ broj br. 9/09 i 5/13). Općinsko vijeće općine Velika Kopanica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12. 
prosinca 2017. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika i članova
Povjerenstva za ravnopravnost spolova općine Velika Kopanica 

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Velika Kopanica u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuje:
1. Zdenka Knežević, predsjednica
2. Marija Kucjenić, zamjenica predsjednice
3. Anamarija Budimir, članica
4. Goran Švaganović, član
5. Marija Lolić, članica

Članak 2.

� Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljeno u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA: 021-01/17-01/11 
URBROJ: 2178/12-03-17-02
Velika Kopanica, 12.12.2017.g

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.
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72.

 Na temelju članka 31. i 32. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu ("NN" 36/95., 70/97., 
128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 
144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("NN" 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.), te članka 32. Statuta 
općine Velika Kopanica ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" 9/09. i 5/13.), Općinsko vijeće općine 
Velike Kopanice na svojoj 6. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU

o 2. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu općine Velika Kopanica

Članak 1.

� U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu općine Velika Kopanica ("Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 2/13.) mijenja se članak 2. koji sada glasi:

 � "Ova Odluka primjenjuje se na vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada ili osobe koje su podnijele zahtjev za 
ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada koje se nalaze na području općine Velika Kopanica u periodu do 30. 
lipnja 2013.godine ili će podnijeti zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada koje se nalaze na području 
općine Velika Kopanica najkasnije do 30. lipnja 2018.godine sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("NN" broj 65/17.)". 

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VELIKA KOPANICA

KLASA:361-02/17-01/58
URBROJ: 2178/12-03-17-01
Velika Kopanica, 12.12.2017.g

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Jagić, mag.ing.silv., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 23Strana: 3896



OPĆINA  VRPOLJE

72.

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i 
regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 
137/15), članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o 
lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16), 
članka 4. i 17. Zakona o izmjenama Zakona o 
lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 101/17) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13. i 14/14), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 5. sjednici 
održanoj 28. studenog 2017.godine donijelo je 

O D L U K U

O IZMJENI  ODLUKE O POREZIMA općine 
VRPOLJE

Članak 1.

� U Odluci o porezima općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
11/17), u članku 2. točka 3. „Porez na nekretnine“ 
briše se.

Članak 2.

� Članak 12. briše se.

Članak 3.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/09
Urbroj: 2178/11-01/17-3
Vrpolje, 28. studeni 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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73.

 Na temelju članka 29. Zakona o lokalnim 
porezima („Narodne novine“ br. 115/16 i 101/17), 
članka 11. Odluke o porezima općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
11/17) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 5. 
sjednici održanoj 28. studenog 2017.godine donijelo 
je 

O D L U K U

o porezu na korištenje javnih površina
na području općine Vrpolje

Članak 1.

� Porez na korištenje javnih površina plaćaju 
pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine u 
visini na način i pod uvjetima propisanim ovom 
Odlukom  temeljem rješenja Jedinstvenog upravnog 
odjela općine Vrpolje.

Članak 2.

� Pod javnim površinama smatraju se: ulice, 
trgovi, javne zelene površine, pješačke staze, 
pješačke zone, parkovi, parkirališta, dječja i ostala 
igrališta te ostale javno prometne površine i prostori 
koji su u vlasništvu općine Vrpolje ili pod 
upravljanjem općine Vrpolje.

Članak 3.

� Osnovica za obračun poreza na korištenje 
javnih površina je m² javne površine. Svaki započeti 
m² javne površine računa  se kao cijeli.
� Porez na korištenje javnih površina utvrđuje 
se ovisno od vremena korištenja javne površine u 
godišnjem, mjesečnom ili dnevnom iznosu po m², 
odnosno površini koja se koristi.

Članak 4.

� Porez na korištenje javnih površina utvrđuje 
se u godišnjem iznosu ako se javna površina koristi 
za:

- postavljanje samostojećih jednostranih i 
dvostranih panoa velikih formata za 
reklame – 200,00 kn/m² godišnje

- postavljanje reklame ispred vlastitih 
poslovnih prostora ili na javnoj površini  - 
200,00 kn/m² godišnje

- postavljanje reklame i reklamnih panoa 
ispred vlastitih poslovnih prostora ili na 
javnoj površini bez prethodnog odobrenja – 
300 kn/m² godišnje

Članak 5.

� Porez na korištenje javnih površina utvrđuje 
se u mjesečnom iznosu  ako se javna površina koristi  
za:
- postavljanje montažnog kioska  (za novine, 

duhan i sl.)  - 50,00 kn/m² mjesečno
- postavljanje montažnog objekta  (knjižara, 

papirnica, slastičarna i sl.) – 20,00 kn/m² 
mjesečno

- postavljanje montažne garaže – 2,00 kn/m² 
mjesečno

- postavljanje pokretnih naprava ispred 
ugostiteljskih i trgovačkih radnji zbog 
obavljanja iste djelatnosti na otvorenom 
(terase) – 5,00 kn/m² mjesečno

- postavljanje ugostiteljskih ljetnih terasa za 
razdoblje od 1. travnja do 30. rujna – 5,00 
kn/m² mjesečno

- postavljanje pokretnih naprava za prodaju 
voća, povrća, cvijeća, svijeća, suvenira, 
ukrasnih predmeta i sl. – 50,00 kn/m² 
mjesečno

- postavljanje automata ili hladnjaka za 
prodaju sladoleda, pića i sl. – 100,00 kn/m² 
mjesečno

Članak 6.

� Porez na korištenje javnih površina utvrđuje 
se u dnevnim iznosima ako se javna površina koristi 
za:
- postavljanje štandova, stolova ili klupa u 

svrhu izborne promidžbe – 50,00 kn/m² 
dnevno

- postavljanje automata ili hladnjaka  za 
prodaju sladoleda, pića i sl. – 30,00 kn/m² 
dnevno

- postavljanje pokretnih naprava za prodaju 
voća i povrća, cvijeća, svijeća, suvenira, 
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ukrasnih predmeta, igračaka, bižuterija i sl. 
– 20,00 kn/m² dnevno

- postavljanje pokretnih naprava zbog 
prigodne prodaje čestitki, kalendara i sl.  - 
10,00 kn/m² dnevno

- postavljanje šatora za obavljanje 
ugostiteljske djelatnosti, prigodne prodaje 
ili zabavne igre – 5,00 kn/m² dnevno

- postavljanje zabavnih radnji  (cirkus, luna 
park isl.) – 5,00 kn/m² dnevno

- za prigodnu prodaju božićnih drvaca – 
5,00 kn/m² dnevno

- za privremeno odlaganje ogrijeva, 
građevinskog i drugog materijala – 2,00 
kn/m² dnevno 

Članak 7.

� Za korištenje javne površine podnosi se 
zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu općine 
Vrpolje koji rješenjem odobrava korištenje javne 
površine.
� Ako podnositelj zahtjeva ima dospjelog 
dugovanja prema općini Vrpolje s bilo kojeg osnova, 
ne može se istome odobriti korištenje javne površine.

Članak 8.

� Pravne i fizičke osobe koje koriste javne 
površine dužne su prijaviti korištenje javne površine 
najmanje tri dana prije početka korištenja, a 
najkasnije danom korištenja javne površine.

Članak 9.

� Lokacije javnih površina koje su dodijeljene 
na korištenje temeljem pravovaljanog ugovora ili 
rješenja do dana stupanja na snagu ove Odluke ostaju 
na snazi do isteka roka određenog ugovorom ili 
rješenjem. 

Članak 10.

� Rješenje o porezu na korištenje javnih 
površina iz članka 4. i 5. ove Odluke dospijeva na 
naplatu u roku od 8 dana od dana izdavanja rješenja 
ili računa, a porez na korištenje javnih površina iz 
članka 6. ove Odluke naplaćuje se prilikom 
zauzimanja, odnosno odobrenja korištenja javne 

površine ili na dan održavanja javne manifestacije ili 
korištenja.

Članak 11.

� Porez na korištenje javnih površina ne plaća 
se za organiziranje manifestacija i pratećih aktivnosti 
koje se financiraju iz Proračuna općine Vrpolje kao 
ni za vjerske, humanitarne, kulturne, sportske i 
ekološke manifestacije od značaja za općinu Vrpolje.

Članak 12.

� Poslove u vezi s evidentiranjem, nadzorom, 
naplatom i ovrhom radi naplate poreza na korištenje 
javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel 
općine Vrpolje.

Članak 13.

� Porez na korištenje javnih površina prihod je 
Proračuna općine Vrpolje.

Članak 14.

� Danom stupanja na snagu ove Odluke 
prestaje važiti Odluka o porezu na korištenje javnih 
površina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 13/02).

Članak 15.

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa:  021-05/17-01/09
Urbroj: 2178/11-01/17-2
Vrpolje, 28. 11. 2017.g.

Predsjednik  
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje 
na svojoj 5. sjednici održanoj 28. studeni  2017. 
godine donijelo je 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti¸gospodarenja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu RH na području 
Brodsko-posavske županije, koji se odnosi na 

općinu Vrpolje

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje usvaja 
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Brodsko-posavske županije, koji se odnosi na općinu 
Vrpolje obavljene od Državnog ureda za reviziju, 
Područni ured Slavonski Brod.

Članak 2.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/09
Urbroj: 2178/11-01/17-5
Vrpolje, 28. studeni  2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimudnić, v.r.

75.

 
 Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01., 129/05, 109/07, 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12. i 19/13 – pročišćeni tekst i 
137/15), članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09., 5/13. i 14/14.), članka 22. Odluke o socijalnoj 
skrbi općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“ br. 21/14. i 23/16.),i članka 6. 
Plana mreže dječjih vrtića na području općine 
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 25/14), Općinsko vijeće općine Vrpolje 
na svojoj 5. sjednici održanoj 28. studenog  2017. 
godine donijelo je

O D L U K U

o sufinanciranju redovnog programa Dječjeg 
vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje 

za 2018. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje odobrava 
sufinanciranje redovitog programa rada Dječjeg 
vrtića  „Zvrk“ Đakovo Područni vrtić Vrpolje iz 
Proračuna općine Vrpolje za 2018. godinu u iznosu 
240.000,00 kuna ili 20.000,00 kuna mjesečno od 1. 
01. do 31. 12. 2018. godine.

Članak 2.

� Sufinanciranje dijela ekonomske cijene 
redovitog programa rada u Područnom vrtiću 
Vrpolje isključivo se odnosi na predškolsku djecu – 
korisnike vrtića sa područja općine Vrpolje.

Članak 3.

� Redoviti program predstavlja razvojni 
program odgoja i naobrazbe djece u dobi od godinu 
dana do polaska u školu, a namijenjen je djeci za 
zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u 
različitom trajanju.
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Članak 4.

� Popis djece – korisnika Područnog vrtića 
Vrpolje obveza je Dječjeg vrtića „Zvrk“ da isti 
redovito dostavlja u općinu Vrpolje.

Članak 5.

� Mjesečni iznosi sufinanciranja dijela 
ekonomske cijene za polaznike sa područja općine 
Vrpolje u iznosu od 20.000,00 kuna uplaćivat će se iz 
Općinskog proračuna na žiro račun Dječjeg vrtića 
„Zvrk“ Đakovo broj: HR2925000091102155442, 
OIB 34887021142 sa konta 3722 – Pomoć 
građanima i  kućanstvima – naknade u naravi.

Članak 6.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/09
Urbroj: 2178/11-01/17-4
Vrpolje, 28. studeni 2017. g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

76.

 Na temelju članak 39. stavak 1. i 2. Zakona o 
proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12 i 
15/15) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 9/09., 5/13. 
i 14/14), Općinsko vijeće općine Vrpolje je na svojoj 
6. sjednici, održanoj 7. prosinca 2017.godine, 
donijelo je

PRORAČUN 

općine Vrpolje za 2018. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.
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A. RAČUN PRIHODA  
I RASHODA 

 
 

 
6 PRIHODI POSLOVANJA  

 
15.359.000,00 

7 PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE  
615.000,00 

 
3 R A S H O D I 

 
4.091.000,00 

4 RASHODI ZA NABAVU 
NEFINANCIJSKE .IMOVINE 

 
12.883.000,00 

RAZLIKA –MANJAK/VIŠAK  
- 1.000.000,00 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/ 
FINANCIRANJA 

 

8 PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I 
ZADUŽIVANJA 
 

-- 

5 IZD. ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU 
ZAJMOVA 

-- 

NETO ZADUŽ./FINANCIRANJE -- 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 
PRETHODNIH GODINA 

 

9 VLASTITI IZVORI 
- VIŠAK prihoda  

-- 
1.000.000,00 

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

 
 

-- 

 

Članak 2.

� Opći dio Proračuna sastoji se od plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 3.

� Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne 
programe i aktivnosti unutar razdjela i glava za proračunsku 2018. godinu.
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Članak 4.

� Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.siječnja 2018.godine i bit će 
objavljen u «Službenom vjesniku Brodsko posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa:021-05/17-01/10
Ur.broj:2178/11-01/17-2
Vrpolje, 7.12. 2017.g.

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Šimundić, v.r.
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77.

 Na temelju Zakona o financiranju javnih 
potreba u kulturi („N.N.“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.), 
Zakona o športu („N.N.“ br. 71/06., 150/08., 124/10., 
124/11., 86/12. 94/13., 85/15. i 19/16.), Zakona o 
predškolskom odgoju i naobrazbi („N.N.“ br. 
10/97.,107/07. i 94/13.), Zakona o udrugama 
(„N.N.“ br. 74/14. i 70/17.) i članka 31. Statuta 
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 9/09.,5/13. i 14/14.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 6. sjednici 
održanoj 7. prosinca 2017. godine donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u području društvenih 
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u 
Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu

I � KULTURA

� � � � � �
Članak 1.

� Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 
2018. godinu za potrebe kulture 120.000,00 kuna 
kako slijedi:
a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE
� (nabavka knjižne i ne knjižne građe, 
materijalni i drugi troškovi, djelatnik knjižnice i dr.)
� Sredstva su osigurana u iznosu 70.000,00 
kuna.

b) KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA na 
području općine Vrpolje
� Sredstva su osigurana u iznosu 50.000,00 
kuna, a sredstva će rasporediti korisnicima prema 
programima rada i  projekt ima koj i  budu 
udovoljavali uvjetima Javnog natječaja.
� Sa svim korisnicima će biti zaključeni 
Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 
prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem 
provedenog Javnog natječaja i Pravilnika o 
financiranju javnih potreba na području općine 
Vrpolje.

II� ŠPORT
� � � � � �

Članak 2.

� Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za 
2018. godinu za potrebe športa i rekreacije 
150.000,00 kuna. Sredstva u iznosu 120.000,00 kuna 
rasporediti će se korisnicima prema programima 
rada i projektima koji budu udovoljavali uvjetima 
Javnog natječaja.
� Sa svim korisnicima će biti zaključeni 
Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 
prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem 
provedenog Javnog natječaja i Pravilnika o 
financiranju javnih potreba na području općine 
Vrpolje.
� Ostala sredstva u iznosu 30.000,00 kuna 
utrošit će se za troškove režija za sportske objekte 
koje se plaćaju iz Općinskog proračuna (el.energija, 
voda i plin) za sportske klubove koji koriste sportske 
objekte u vlasništvu općine Vrpolje.

III� PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ

� � � � � �
Članak 3.

a) Predškolski odgoj – obavezni program 
predškole – mala škola

Općina Vrpolje osigurala je u Proračun 
općine Vrpolje za 2018. godinu za potrebe 
obaveznog programa predškole – male škole 
iznos od 65.000,00 kuna.
Obavezni program predškole – male škole 
organizirat će se u sva tri naselja: Vrpolje, 
Čajkovci i Stari Perkovci, temeljem 
Ugovora sa pravnom osobom ovlaštenom za 
provođenje programa predškole.

b) Školski odgoj

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu 
općine Vrpolje za 2018. godinu za potrebe školskog 
odgoja 15.000,00 kuna za O.Š. «Ivan Meštrović» 
Vrpolje.

�Sredstva će se trošiti prema mogućnostima 
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika, a 
odobravaju se na temelju zamolbe.
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IV � VJERSKE ZAJEDNICE
� � � � � �

Članak 4.

� Općina Vrpolje je osigurala u Proračunu 
općine Vrpolje za 2018. godinu 5.000,00 kuna kako 
slijedi:

a) Župani uredi na području općine Vrpolje 
– 5.000,00 kn

Sredstva će se trošiti prema mogućnostima 
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi 
Korisnika, a odobravaju se na temelju 
zamolbe.

V� UDRUGE GRAĐANA

Članak 5.

� Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu 
općine Vrpolje za 2018. godinu 30.000,00 kuna za 
potrebe udruga građana (braniteljska udruga, udruga 
umirovljenika, lovne udruge, konjogojske udruge 
itd.).
� Financijska sredstva u iznosu 30.000,00 
kuna rasporediti  će se korisnicima prema 
programima rada i projektima koji budu udovljavali 
uvjetima Javnog natječaja.

Sa svim korisnicima će biti zaključeni 
Ugovori o financijskoj potpori kojima će se definirati 
prava, obveze i iznosi potpore, a sve temeljem 
provedenog Javnog natječaja i Pravilnika o 
financiranju javnih potreba na području općine 
Vrpolje.

VI� OSTALE UDRUGE I USTANOVE

Članak 6.

a) Općina Vrpolje osigurala je u 
Proračunu općine Vrpolje za 2018. 
godinu 10.000,00 kuna za članarinu 
LAG-a „Slavonska ravnica“ Vrpolje.

� Predviđena sredstva isplatit će se prema 
mogućnostima punjenja Proračuna, a u skladu sa 
Odlukom o plaćanju članarine LAG-a „Slavonska 
ravnica“ Vrpolje za 2018. godinu.

b) Općina Vrpolje osigurala je u 
P r o r a č u n u  o p ć i n e  Vr p o l j e  z a 
2018.godinu 20.000,00 kuna za ostale 
donacije (novoosnovane udruge, pomoć 

udrugama sa područja općine Vrpolje za 
izvanredne manifestacije, udruge koje 
nisu na području općine Vrpolje, 
ustanove i dr.) a da rade za korist općine 
Vrpolje.

VII� OSTALE ODREDBE

Članak 7.

� Ukupna potrebna sredstva za realizaciju 
Programa javnih potreba na području društvenih 
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u 
Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu iznose 
400.000,00 kuna, a isplaćivati će se na žiro račun 
udruge ili ustanove, a sve odobreno Ugovorom ili 
Rješenjem.

Članak 8.

� Provođenje ovog Programa u nadležnosti je 
općinske načelnice, a primjenjivat će se u skladu sa 
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim 
zakonskim propisima.

Članak 9.

� Ovaj Program primjenjuje se sa 1.siječnja 
2018. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VRPOLJE

Klasa :021-05/17-01/10
Urbroj :2178/11-01/17-10
Vrpolje, 7. prosinca 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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78.

 N a  t e m e l j u  o d r e d b i  Z a k o n a  o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 
39/13 i 48/15) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13 i 14/14), Općinsko vijeće Općine Vrpolje 
na svojoj 6. sjednici održanoj 7. siječnja 2017. 
godine donijelo je

PROGRAM

korištenja prihoda ostvarenih od zakupa
prodaje i privremenog korištenja 

poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 

Općine Vrpolje
za 2018.godinu

Članak 1. 

� U Proračunu Općine Vrpolje za 2018.godinu 
predviđen je prihod od zakupa, prodaje i 
privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Vrpolje u iznosu od 1.250.000,00 kuna.
� Prihod u iznosu 1.250.000,00 kuna 
raspoređuje se na prihode od oblika raspolaganja:
� - 480.000,00 kuna – zakup i privremeno 
korištenje
� - 270.000,00 kuna – dugogodišnji zakup
� - 500.000,00 kuna – prodaja

Članak 2.

� Ostvareni prihodi od zakupa i privremenog 
korištenja, dugogodišnjeg zakupa i prodaje, odnosno 
financijska sredstva koristiti će se ili utrošiti za 
nasipanje i održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih 
putova, održavanje kanalske mreže, katastarsko-
geodetske izmjere zemljišta, uređenje i izgradnja 
ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu, 
sufinanciranje rada LAG-a i sufinanciranje 
aktivnosti izrade projekata i ostalih dokumenata za 
provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog 
razvoja 2014. – 2020.godine.

Članak 3.

� Planirani prihodi u iznosu od 1.250.000,00 
kuna utrošit će se za sljedeće:
- Geodetsko-katastarske usluge (sređivanje 
zemljišno-knjižnog stanja nerazvrstanih cesta, 
izdavanje gruntovnih i posjedovnih listova, izrada 
Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta 
itd)� =    50.000,00 kuna
- Članarina LAG-u „Slavonska Ravnica“ �� � �
=    10.000,00 kuna
- Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih 
putova �� =  935.000,00 kuna
- Održavanje kanalske mreže� � � � �
=    50.000,00 kuna
- Projektna dokumentacija i izgradnja 
komunalne odnosno ruralne infrastrukture 
(ceste,građenje vodovodnog sustava i odvodnje – 
kanalizacije)
=  190.000,00 kuna
- Izrada projekata i ostale dokumentacije za 
provedbu mjere potpore PRR 2014 – 2020.g.� � � � � � � �
=   15.000,00 kuna
                                                                               
UKUPNO:           = 1.250.000,00 kuna

Članak 4.

� Ovaj Program objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje 
se sa 1. siječnja 2018. godine.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-01/17-01/10
Urbroj: 2178/11-01/17-14
Vrpolje, 7. prosinac 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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79.

 Na temelju odredbi  Zakona o poljoprivre-
dnom zemljištu („Narodne novine“ br. 39/13. i 
48/15.) i članku 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje 
na svojoj 6. sjednici održanoj 7. prosinca  
2017.godine donijelo je 

PROGRAM
korištenja prihoda od naknade za 

promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 
na području općine Vrpolje za 2018. godinu

Članak 1.

� U Proračunu općine Vrpolje za 2018.godinu 
predviđen je prihod od naknade za promjenu 
namjene poljoprivrednog zemljišta na području 
općine Vrpolje u iznosu od 15.000,00 kuna.

Članak 2.

� Ostvareni prihodi od naknade za promjenu 
namjene poljoprivrednog zemljišta na području 
općine Vrpolje, odnosno financijska sredstva koristit 
će se ili utrošiti za održavanje nerazvrstanih cesta, 
odnosno nasipanje kamenim agregatom poljskih 
putova.

Članak 3.

� Ovaj Program objavit će se u „Službenom 
vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje 
se sa 1. siječnja 2018.godine.

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2178/11-01/17-15
Vrpolje, 7. prosinca 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

80.

 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 
(„Narodne novine“ br. 86/12., 143/13. i 65/17.) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 6. 
sjednici održanoj 7.  prosinca  2017. godine donijelo 
je

PROGRAM

korištenja prihoda od naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na 

području općine Vrpolje za 2018. godinu

Članak 1.

� U Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu 
predviđen je prihod od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada na području općine 
Vrpolje u iznosu od 100.000,00 kuna.

Članak 2.

� Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno financijska 
sredstva koristit će se ili utrošiti za poboljšanje 
komunalne infrastrukture sukladno Programu 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
u općini Vrpolje za 2018. godinu i to za:
- izgradnju pješačkih staza u naselju Vrpolje 
– Ulica Ivana Meštrovića

Članak 3.

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

OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2178/11-01/17-13
Vrpolje, 7. prosinca  2017.g.

          
Predsjednik  

Općinskog vijeća
Općine Vrpolje:

Tomislav Šimundić, v.r.
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81.

 Na temelju članka 117. stavka 1. i 5. Zakona 
o socijalnoj skrbi («N.N.» br. 157/13., 152/14., 
99/15., 52/16. i 16/17.), članka 3. Odluke o socijalnoj 
skrbi općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije“br. 21/14. i 23/16.) i članka 31. 
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 9/09., 5/13. i 14/14.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 6. sjednici 
održanoj 7. prosinca 2017. godine donijelo je 

PROGRAM

socijalne skrbi na području općine Vrpolje za 
2018. godinu

Članak 1.

� Ovim Programom se određuje način 
obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, 
korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje 
prava, te druga pitanja značajna za obavljanje 
djelatnosti socijalne skrbi.
� Sukladno odredbama članka 117. Zakona o 
socijalnoj skrbi, općine su obvezne u svom 
Proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati 
sredstva kojima se osiguravaju pomoć za podmirenje 
troškova stanovanja, kao i za ostvarivanje prava 
utvrđenim propisima u većem opsegu, te za pružanje 
i drugih vrsta pomoći.

Članak 2.

� Program socijalne skrbi na ime čega je u 
Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu osigurano 
435.000,00 kuna utvrđuju se sljedeći oblici pomoći.

1. Pomoć za troškove stanovanja

Podmirenje troškova stanovanja korisnika 
socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj 
skrbi i Odlukom socijalnoj skrbi općine Vrpolje. 
Istom Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje 
prva na pomoć kao i oblici pomoći a osigurano je 
15.000,00 kuna.

2. Jednokratna novčana pomoć

Jednokratne novčane pomoći će se 
odobravati najviše dva puta godišnje zbog teških 
okolnosti (bolesti ili druge nevolje - invalidnosti), a 

visina će se određivati ovisno o veličini potrebe i 
drugim okolnostima u kojim živi podnositelj 
zahtjeva. Načelnica općine odlučuje o realizaciji 
pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 1.000,00 kuna, a 
osigurano je 3.000,00 kuna.

3. Jednokratna novčana pomoć studentima

U Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu 
osigurana su sredstva za pomoć studentima 
(studentska pomoć) u iznosu od 45.000,00 kuna. 
Načelnica općine odlučuje o realizaciji pojedinog 
zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog redovnog 
studenta je 1.000,00 kuna, za akademsku godinu 
sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o 
jednokratnoj novčanoj pomoći studentima s 
područja općine Vrpolje.

 4. Jednokratna novčana pomoć za 
novorođenu djecu

U Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu 
osigurana su sredstva za pomoć obiteljima za 
novorođeno dijete s prebivalištem na području 
općine Vrpolje u iznosu 45.000,00 kuna, odnosno za 
svako novorođeno dijete po 1.500,00 kuna sukladno 
uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o 
jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu 
s područja općine Vrpolje.

5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima 
srednjih škola

U Proračunu općine Vrpolje za 2018.godinu 
osigurana su sredstva za dio ili razliku troškova 
prijevoza srednjoškolcima koji pohađaju srednju 
školu u Slavonskom Brodu i Đakovu u iznosu 
45.000,00 kuna za školsku godinu 2017/2018. 
godinu (drugo polugodište) i školsku godinu 
2018./2019. godinu (prvo polugodište) i to onim 
učenicima koji nemaju plaćene cjelokupne troškove 
prijevoza iz nekih drugih zakonskih propisa i načina 
(socijalni slučajevi, sufinanciranje od vršitelja 
usluga i drugo).

Sredstva će se isplaćivati sukladno Odluci o 
načinu, kriterijima i uvjetima za ostvarivanje ove 
pomoći.  

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu

U Proračunu općine Vrpolje za 2018 godinu 
osigurana su sredstva za poklon pakete za djecu koja 
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pohađaju redoviti program vrtića, male škole i 
učenici prvih razreda u iznosu 5.000,00 kuna za 
blagdan Svetog Nikole, a oblik pomoći je pomoć 
građanima i kućanstvima u naravi.

7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

U cijelosti će se financirati najnužniji 
pogrebni troškovi osobama kojima troškove nije 
dužan financirati Centar za socijalnu skrb, ako umrla 
osoba nije prije smrti osigurala sredstva za 
podmirenje troškova (osiguranje, ušteđevina i dr.), te 
ako ne postoje osobe koje bi morale i  mogle snositi 
pogrebne troškove ,a  prema Rješenju Općinske 
načelnice u iznosu do 2.000,00 kuna, a osigurano je 
2.000,00 kuna sukladno odredbama Odluke o 
socijalnoj skrbi, a oblik pomoći je pomoć građanima 
i kućanstvima u naravi.

8. Pomoć – oslobađanje plaćanja 
komunalne naknade

U Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu 
osigurana su sredstva za oslobađanje plaćanja 
komunalne naknade u iznosu 7.000,00 kuna za 
korisnike teškog materijalnog stanja o čemu će 
odlučiti Općinska načelnica temeljem zamolbe.

9. Pomoć za sufinanciranje redovitog 
programa Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić 
Vrpolje

U Proračunu općine za 2018. godinu 
osigurana su sredstva za sufinanciranje dijela 
ekonomske cijene redovitog programa rada u 
Područnom vrtiću Vrpolje za predškolsku djecu – 
korisnike vrtića sa područja općine Vrpolje u iznosu 
240.000,00 kuna, a sredstva će se odobravati 
Rješenjem Općinske načelnice sukladno Odluci o 
sufinanciranju redovitog programa Dječjeg vrtića 
„Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje za 2018. godinu.

10. Pomoć za građane i kućanstva u naravi

U Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu 
osigurana su sredstva u iznosu 13.000,00 kuna za 
pomoć građanima i kućanstvima u naravi za nabavku 
bilježnica svim učenicima OŠ“Ivan Meštrović“ i 
drugo.

11. Sufinanciranje rada udruga i 
humanitarnih organizacija

Financijska potpora za rad udruga i 
humanitarnih organizacija u Proračunu općine 

Vrpolje za 2018. godinu osigurana su sredstva za rad:

a) Crveni križ�           15.000,00 kn
Sredstva će biti raspoređena Rješenjem 

Općinske načelnice, a na temelju zakonskih propisa.

12. Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći 
za uzdržavanje 

Na temelju podataka od Centra za socijalnu 
skrb o korisnicima prava na pomoć za uzdržavanje, 
izradit će se Rješenja o ostvarivanju prava na ogrjev.

Sredstva za ogrjev osiguravaju se u 
državnom, odnosno Županijskom proračunu, te 
nakon dostave popisa doznačuju se u Proračun 
općine Vrpolje koja je krajnji isplatitelj  korisnicima 
prava na ogrjev u iznosu do 40.000,00 kn.

Članak 3.

Pojedinačna prava iz ovog Programa 
osigurat će se osobama ili udrugama koje imaju 
prebivalište  na području općine Vrpolje, a u 
iznimnim slučajevima i sa područja Brodsko-
posavske županije.

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je 
općinska načelnica koja sve oblike navedene pomoći 
odobrava Rješenjem.

Članak 5.

Ovaj Program se primjenjuje sa 1.siječnja 
2018. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2178/11-01/17-9
Vrpolje, 7. 12. 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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82.

 Na temelju članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09., 5/13. i 14/14), Općinsko vijeće općine Vrpolje 
na svojoj 6. sjednici održanoj  7. prosinca 2017. 
godine donijelo je 

P R O G R A M

kapitalnih i dodatnih ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u vlasništvu općine 
Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovinu 

neprofitnih organizacija na području općine 
Vrpolje za 2018.godinu

Članak 1.

� Ovim Programom određuju se poslovni 
objekti koji će se graditi i objekti na kojima će se 
vršiti dodatna ulaganja koji su u vlasništvu općine 
Vrpolje i dodatna ulaganja na poslovnim objektima 
neprofitnih organizacija na području općine Vrpolje 
za 2018. godinu sa opisom poslova, procjenom 
troškova i izvorom financiranja.

Članak 2.

� Planirana kapitalna ulaganja na poslovnim 
objektima u 2018.godini su slijedeća:

1. IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE 
U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 
3.900.000,00 kuna
Izvori financiranja:  3.500.000,00 kuna 
iz Fonda EU – Mjera 7.4. i 
400.000,00 kuna iz Općinskog 
proračuna 

2. IZRADA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU 
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE U 
VRPOLJU – STARAČKI DOM
Plan financijskih sredstava: 450.000,00 
kuna
Izvori financiranja : 380.000,00 kuna 
iz Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova EU putem EU fondova i 
70.000,00 kuna iz Općinskog 
proračuna 

3. IZRADA PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU 
VATROGASNOG DOMA U STARIM 

PERKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 180.000,00 
kuna
Izvori financiranja : 120.000,00 kuna 
iz Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova EU putem EU fondova i 
60.000,00 kuna iz Općinskog 
proračuna.

Članak 3.

� Planirana dodatna ulaganja na poslovnim 
objektima u 2018.godini su sljedeća:

1. REKONSTRUKCIJA STARE 
ŠKOLE U POSLOVNO-STAMBENU 
GRAĐEVINU U ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 
1.420.000,00 kuna
Izvori financiranja: 900.000,00 kuna iz 
Ministarstva regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije i 520.000,00 
kuna iz Općinskog proračuna

2. UREĐENJE I SANACIJA 
DRUŠTVENOG DOMA U 
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 50.000,00 
kuna
Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz 
Općinskog proračuna

3. REKONSTRUKCIJA 
MRTVAČNICE U ČAJKOVCIMA 
(nadstrešnica i sanitarni čvor)
Plan financijskih sredstava: 325.000,00 
kuna
Izvori financiranja: 325.000,00 kuna iz 
Općinskog proračuna

4. REKONSTRUKCIJA 
MRTVAČNICE U STARIM 
PERKOVCIMA – prostor za hladnjaču
Plan financijskih sredstava: 165.000,00 
kuna
Izvori financiranja: 165.000,00 kuna iz 
Općinskog proračuna

5. REKONSTRUKCIJA – 
DOGRADNJA JAVNE GRAĐEVINE 
SPORTSKE NAMJENE U 
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 600.000,00 
kuna
Izvori financiranja: 600.000,00 kuna iz 
Općinskog proračuna

6. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA 
U ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 20.000,00 
kuna
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Izvori financiranja: 20.000,00 kuna iz 
Općinskog proračuna

Članak 4.

� Planirana kapitalna ulaganja na imovini 
neprofitnih organizacija u 2018.godini su sljedeća:

1. UREĐENJE CRKVE ROĐENJA 
SV. IVANA KRSTITELJA U 
VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 80.000,00 
kuna
Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz 
Ministarstva kulture i 30.000,00 kuna 
iz Općinskog proračuna

2. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA 
U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 20.000,00 
kuna
Izvori financiranja:  20.000,00 kuna iz 
Općinskog proračuna

3. UREĐENJE LOVAČKOG DOMA 
U STARIM PERKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 40.000,00 
kuna
Izvori financiranja: 40.000,00 kuna iz 
Općinskog proračuna

Članak 5.

� Ukupna planirana financijska sredstva iz 
članka 2., 3. i 4. ovog Programa u iznosu 
7.250.000,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine 
namjene u skladu s dinamikom ostvarivanja vlastitih 
prihoda i kapitalnih prihoda iz drugih proračuna i 
europskih fondova.

Članak 6.

� Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 
2018. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2178/11-01/17-11
Vrpolje, 7.prosinac  2017.godine

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

83.

 Na temelju članka 43. i 45. Zakona o 
vatrogastvu („Narodne novine“  br. 106/99, 117/01, 
36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), članka 16., 70. i 
72. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne 
novine“ br. 82/15) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(„Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 
9/09, 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje 
na svojoj 6. sjednici održanoj 7. prosinca 
2017.godine donijelo je

P R O G R A M

financiranja vatrogastva i zaštite od požara i 
sustava civilne zaštite iz Proračuna općine 

Vrpolje za 2018. godinu

Članak 1.

� Sukladno zakonskim propisima i potrebama 
općine Vrpolje u Proračunu općine Vrpolje za 2018. 
godinu predviđena su financijska sredstva za 
financiranje vatrogastva i zaštite od požara i sustava 
civilne zaštite kako slijedi:

I.   VATROGASTVO I ZAŠTITA OD POŽARA
1. Tekuće donacije za vatrogastvo i zaštitu od 

požara – ukupno 120.000,00 kuna, a 
raspoređuju se kako slijedi:

- Za financiranje redovne djelatnosti – 
redovna sredstva u iznosu 110.000,00 kuna 
isplatit će se na poslovni račun VZO 
Vrpolje

- Izvanredna sredstva u iznosu 10.000,00 
kuna koristit će se za izvanredne potrebe 
vatrogastva i zaštite od požara

2. Kapitalne donacije za vatrogastvo i zaštitu 
od požara – ukupno 50.000,00 kuna za 
ulaganja u vatrogasne objekte i opremu

II. CIVILNA ZAŠTITA

1. Tekuće donacije HGSS – stanici Slavonski 
Brod – ukupno 5.000,00 kuna

2. Tekuće i kapitalne donacije – stožer civilne 
zaštite – ukupno 30.000,00 kuna za 
Procjenu rizika od velikih nesreća redovito 
tekuće ažuriranje priloga i podataka iz 
sadržaja dokumenata, oprema i drugo.
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Članak 2.

� Ukupna potrebna sredstva za realizaciju 
Programa financiranja vatrogastva i zaštite od 
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine 
Vrpolje za 2018. godinu iznose 205.000,00 kuna, a 
raspoređuju se u skladu s dinamikom ostvarenja 
prihoda.

Članak 3.

� Provođenje ovog Programa u nadležnosti je 
općinske načelnice, a primjenjivati će se u skladu sa 
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim 
zakonskim propisima.

Članak 4.

� Ovaj Program primjenjuje se sa 1. siječnja 
2018. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2178/11-01/17-12
Vrpolje, 7. prosinac 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

84.

 Na temelju članka 28. Zakona o komu-
nalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03, 82/04, 
110/04, 178/04 i 38/09, 79/09., 153/09., 49/11., 
144/12, 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15.) i članak 31. 
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 9/09.,5/13. i 14/14.), 
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 6. sjednici 
održanoj 7. prosinca  2017. godine donijelo je

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Vrpolje za 2018. godinu

Članak 1.

� Ovim Programom određuje se održavanje 
komunalne infrastrukture u 2018. godini na 
području općine Vrpolje za komunalne djelatnosti 
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, 
a to su:

- odvodnja atmosferskih voda,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na 
čišćenje javnih površina,
- održavanje javnih površina,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja i 
- javne rasvjete.

Članak 2.

� Programom iz članka 1. ovog Programa 
utvrđuje se:

- opseg i opis poslova održavanja s procjenom 
pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za 
ostvarivanje Programa s naznakom izvora 
financiranja.

Članak 3.

� Općinsko vijeće za svaku kalendarsku godinu 
u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima 
financiranja donosi Program održavanja komunalne 
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog 
Programa.

Članak 4.

� U 2018. godini održavanje komunalne 
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini 
Vrpolje obuhvaća:

1. Odvodnja atmosferskih voda
- pročišćavanje i kopanje kanala i postavljanje 
cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske putove na  
području cijele općine po potrebi i uređenje voda

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 
od 50.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade i prihoda od vodnog 
doprinosa. 
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2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi 
na čišćenje javnih površina 
- čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na 
trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred 
zgrade općine i parkovima u Općini Vrpolje.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 
od 25.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava 
poreza na korištenje javnih površina.

3. Održavanje javnih površina
- nabavka  klupa za parkove
- nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima
- nabavka kanti za otpatke
- nabavka i postavljanje prometnih i 
turističkih znakova i ostale signalizacije
- uređenje javnih površina – uklanjanje 
drveća, grmlja, nasipanje zemljom
- sanacija pješačkih staza

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 
od 25.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava 
komunalne naknade i poreza na korištenje javnih 
površina.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih 
putova
- nasipanje nerazvrstanih cesta i poljskih 
putova kamenim agregatom na području općine 
Vrpolje

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 
1.000.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava 
,prihoda od prodaje, zakupa i korištenja državnog 
poljoprivrednog zemljišta, prihoda od prenamjene 
poljoprivrednog zemljišta i prihoda od šumskog 
doprinosa.

5. Održavanje groblja
- održavanje i uređenje mjesnih groblja i 
odvoz smeća sa groblja

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu 
od 100.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava 
komunalnog doprinosa, komunalne naknade, 
grobne naknade, grobnog mjesta i koncesijske 
naknade.

6.  Javna rasvjeta
- troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, 
ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične 
rasvjete na području općine Vrpolje – 30.000,00 
kuna
- troškovi električne energije za javnu rasvjetu 
– 300.000,00 kuna.

 Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj 
točki predviđaju se u ukupnom iznosu od 330.000,00 
kuna, a financirat će se iz komunalne naknade, 
komunalnog doprinosa prihoda od poreza i ostalih 
prihoda.

Članak 5.

� Sredstva za izvršenje radova navedenih u 
članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od 
1.530.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema 
dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade, 
komunalnog doprinosa, grobne naknade, grobnog 
mjesta, prihoda od korištenja, zakupa i prodaje 
državnog poljoprivrednog zemljišta i koncesijske 
naknade, prihoda od prenamjene poljoprivrednog 
zemljišta, prihoda od šumskog doprinosa i svih 
ostalih prihoda. 

Članak 6.

 Ovaj Program  primjenjuje se sa 1. siječnja 
2018. godine i objavit će se u « Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije «.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE  VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2178/11-01/17-8
Vrpolje, 7. 12. 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

85.

 Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03. – 
pročišćeni tekst, 82/04 , 110/04,178/04, 38/09., 
79/09., 153/09., 49/11.,144/12., 94/13, 153/13, 
147/14. i 36/15.), te članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 
broj 9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na 6. sjednici održanoj 7. prosinca 2018. 
godine, donijelo je
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PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Vrpolje za 2018. godinu

I  OPĆE ODREDBE
� � � � � �

Članak 1.

� Ovim Programom određuje se izgradnja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te 
nabavka opreme na području općine Vrpolje za 2018. 
godinu, a odnosi se na:
- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja i krematorije
- javnu rasvjetu
- opskrbu pitkom vodom
- odvodnju i pročišćavanje voda
- toplinifikacija

 Ovim Programom određuje se opis poslova s 
procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te 
za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava 
potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom 
izvora financiranja.

II� GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

a) Izgradnja  pješačkih staza u Vrpolju – 
Ulica Ivana Meštrovića
Ukupno: 530.000,00 kn

 Potrebna financijska sredstva u iznosu od 
530.000,00 kuna osigurat će se i to: 150.000,00 kuna 
iz europskog fonda putem LAG-a „Slavonska 
ravnica“, 100.000,00 kuna iz Županijskog proračuna 
i 280.000,00 kuna iz  Općinskog proračuna:  
(komunalni doprinos, naknada za legalizaciju, 
komunalna naknada i prihodi od poreza)

b) Uređenje, trga, centra i javnih površina 
u Vrpolju
Ukupno: 1.650.000,00 kuna

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 
1.650.000,00 kuna osigurat će se i to: 900.000,00 
kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i europskih 
fondova i 750.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 
(prihodi od poreza, prihodi od tekućih pomoći iz 
državnog proračuna i ostali prihodi)

III     GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

a) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane 
ceste u Starim Perkovcima – Grobljanska ulica
Ukupno: 1.000.000,00 kuna

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 
1.000.000,00 kuna osigurat će se iz i to: 830.000,00 
kuna iz europskog fonda (MRR 7.2.2.) i 170.000,00 
kuna iz Općinskog proračuna (prihodi od tekućih 
pomoći iz državnog proračuna)

b) Rekonstrukcija – izgradnja nerazvrstane 
ceste u Starim Perkovcima – Hercegovačka ulica
Ukupno: 1.000.000,00

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 
1.000.000,00 kuna osigurat će se  i to: 300.000,00 
kuna iz Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja, 200.000,00 kuna iz Županijskog proračuna 
i 500.000,00 kuna iz Općinskog proračuna 
(komunalni doprinos, komunalna naknada, prihodi 
od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog 
zemljišta, prihodi od poreza i prihodi od tekućih 
pomoći iz državnog proračuna)

IV� GRAĐENJE GROBLJA 

Članak 4.

a) Rekonstrukcija Mrtvačnice u Starim 
Perkovcima - dogradnja i uređenje
      Ukupno: 165.000,00 kn

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 
165.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava 
Općinskog proračuna (komunalna naknada, grobno 
mjesto, grobna naknada i prihodi od tekućih pomoći 
iz državnog proračuna).
b) Rekonstrukcija Mrtvačnice u Čajkovcima – 
dogradnja i uređenje
Ukupno: 325.000,00 kuna

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 
325.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 
proračuna (grobno mjesto, grobna naknada, prihodi 
od poreza i prihodi od tekućih pomoći iz državnog 
proračuna)
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V� JAVNA RASVJETA

Članak 5.

� a )  I z g r a d n j a  j a v n e  r a s v j e t e  n a 
kandelaberima u naselju Čajkovci.
� Ukupno: 530.000,00 kuna
�
 Potrebna financijska sredstva u iznosu 
530.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 
proračuna  (komunalna naknada, prihodi od poreza i 
prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna).
�

VI� OPSKRBA PITKOM VODOM – 
GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA

Članak 6.

a) Produženje vodovodne mreže u Starim 
Perkovcima
Ukupno: 320.000,00 kuna

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 
320.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 
proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivre-
dnog zemljišta, prihodi od poreza i prihodi od 
tekućih pomoći iz državnog proračuna.

b) Izgradnja regionalnog vodovoda – 
cjevovod kroz k.o. Vrpolje
Ukupno: 180.000,00 kuna

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 
180.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 
proračuna (prihodi od tekućih pomoći iz državnog 
proračuna i ostali prihodi).

VII� GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA 
ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
� OTPADNIH VODA – KANALIZACIJA 
I VODOODVODNJA

Članak 7.

a) Izrada Studijske dokumentacije razvoja 
vodno – komunalne infrastrukture – Projekt Brod 3
Ukupno: 50.000,00 kuna

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 
50.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 
proračuna (prihod od prodaje, zakupa i korištenja 
državnog poljoprivrednog zemljišta).

VIII� TOPLOVODI – GRAĐENJE 
TOPLINIFIKACIJE

Članak 8.

a) Izgradnja toplovoda – toplinifikacija 
Vrpolje – sufinanciranje
Ukupno: 50.000,00 kuna

 Potrebna financijska sredstva u iznosu 
50.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog 
proračuna (prihodi od poreza i drugi prihodi)

Članak 9.

� Financijska sredstva za izvršenje navedenih 
projekata u člancima 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovog 
Programa predviđena su u iznosu od 5.800.000,00 
kuna.

Članak 10. 

� Sredstva iz točke 2,3,4,5,6,7. i 8. ovog 
Programa raspoređuju se i troše za pojedine namjene 
u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

Članak 11.

 Ovaj Program primjenjuje se sa 1.01.2018. 
godine i biti će objavljen u « Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije» . 
 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

                                                                
Klasa : 021-05/17-01/10
Urbroj : 2178/11-01/17-7
Vrpolje, 7. prosinac 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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86.

 Na temelju članka 5.  članka 7. stavka 2. 
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe («Narodne novine» br. 24/11., 61/11., 
27/13. i 48/13- pročišćeni tekst, 2/14., 96/16. i 
70/17.) i članka 31. Statuta općine Vrpolje 
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 
9/09., 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine 
Vrpolje na svojoj 6. sjednici održanoj 7. prosinca 
2017. godine donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju financijskih sredstava
predviđenih za rad  političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vrpolje 
za 2018. godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje osiguralo je 
u Proračunu općine Vrpolje za 2018. godinu redovita 
financijska sredstva u iznosu od 13.000,00 kuna za 
rad, djelovanje i aktivnosti  političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vrpolje te 
ih ovom Odlukom raspoređuje.

Članak 2.

� Pravo na redovito godišnje financiranje iz 
sredstava Općinskog proračuna imaju političke 
stranke koje imaju člana - vijećnika u Općinskom 
vijeću općine Vrpolje.

Članak 3.

� Sredstva  iz  č lanka 1 .  ove  Odluke 
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 
sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako 
da pojedinoj stranci pripadaju sredstva razmjerno 
broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća.

Članak 4.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje u ovom 
sazivu ima 13 vijećnika, tako da za svakog vijećnika 
pripada iznos od 1.000,00 kuna, što je ukupno 
13.000,00 kuna.

Članak 5.

� Političke stranke u Općinskom vijeću u 
mandatnom razdoblju od 2017. – 2021. godine 
imaju slijedeći broj vijećnika:

1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – 9 
vijećnika
2. Most nezavisnih lista – MOST  – 3 vijećnika
3. Socijaldemokratska partija – SDP – 1 vijećnik

Članak 6.

� Političkim strankama zastupljenim u 
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva 
osigurana u Proračunu općine Vrpolje za 2018. 
godinu na način utvrđen u članku 3. i 5. ove Odluke u 
iznosima kako slijedi:
1. HDZ � – 9 x1.000,00 =   9.000,00 kuna
2. MOST� - 3 x 1.000,00 =   3.000,00 kuna
3. SDP� - 1 x 1.000,00 =   1.000,00 kuna

što ukupno iznosi 13.000,00 kuna. 

Članak 7.

� Raspoređena financijska sredstva iz članka 
6. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke 
stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 8.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2178/11-01/17-6
Vrpolje, 7. prosinac 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.
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87.

 Na temelju članka 13. i članka 14. Zakona o 
proračunu(«N. N. br. 87/08.,136/12. i 15/15.)i članka 
31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 
14/14,), Općinsko vijeće općine Vrpolje je na svojoj 
6.  sjednici, održanoj 7.  prosinca 2017. godine 
donijelo je

ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna općine Vrpolje za 
2018. godinu

Članak 1.
�
� Proračun općine Vrpolje (u daljnjem tekstu: 
Proračun) ostvaruje se naplatom prihoda koji prema 
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i drugim propisima i 
odlukama Općinskog vijeća pripadaju općini 
Vrpolje.

Članak 2.

� Proračunska sredstva se koriste za namjene i 
u visinama koje su određene Proračunom u 
posebnom dijelu, na pojedinim pozicijama rashoda. 
Proračun se izvršava do visine jedne dvanaestine 
mjesečno, odnosno prema pristiglim obvezama, a u 
skladu sa ostvarenim prihodima odnosno likvidnim 
mogućnostima Proračuna.
� Namjenski prihodi Proračuna jesu pomoći, 
donacije, prihodi za posebne namjene, prihode od 
imovine u vlasništvu općine Vrpolje i namjenski 
primici od zaduživanja.

Članak 3.

� Sredstva planirana na poziciji Proračuna: 
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve, 
koriste se za nepredviđene namjene za koje u 
proračunskom planu nisu osigurana sredstva, ili za 
namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih 
nisu utvrđena dostatna sredstva na određenim 
pozicijama.
� O kor iš tenju  s reds tava  c je lokupne 
proračunske pričuve odlučuje općinski načelnik, o 
čemu izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 4.

� Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u 
cijelosti je općinski načelnik.

Članak 5.

� Za zakonito i  pravilno planiranje i 
izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran 
općinski načelnik. U slučaju potrebe Općinski 
načelnik  može u okviru utvrđenog iznosa izdatka 
pojedine pozicije izvršiti preraspodjelu sredstava 
između pojedinih pozicija do visine 5% sredstava 
utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

Članak 6.

� Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i 
otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija 
pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % prihoda 
Proračuna bez primitaka ostvarenih u prethodnoj 
godini,  a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kn, 
ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i 
provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
� Ako je pojedinačna vrijednost kod stjecanja 
ili otuđenja nekretnina veća od 1.000.000,00 Kn, 
tada odluku o istom donosi predstavničko tijelo, 
odnosno Općinsko vijeće.
� Općinski načelnik upravlja novčanim 
sredstvima na računu Proračuna općine Vrpolje.�

Članak 7.

� Ako se tijekom fiskalne godine zbog 
izvanrednih prilika i potreba povećaju ili smanje 
prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci Proračuna, 
Proračun se mora uravnotežiti po postupku za 
donošenje Proračuna.

Članak 8.

� Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2018. 
g., i bit će objavljena u  «Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
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Klasa: 021-05/17-01/10
Ur.broj: 2178/11-01/17-3
Vrpolje, 7. prosinac 2017.g.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Šimundić, v.r.

88.

 Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 
36/09., 150/11., 144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst)i  
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 6. 
sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine donijelo 
je 

O D L U K U

o plaćanju članarine LAG-u „SLAVONSKA 
RAVNICA“ Vrpolje za 2018.godinu

Članak 1.

� Općinsko vijeće općine Vrpolje odobrava 
plaćanje članarine LAG-u „SLAVONSKA 
RAVNICA“ Vrpolje za 2018. godinu u iznosu 
10.000,00 kuna.

Članak 2.

� Općina  Vrpo l j e  j e  č l an ica  LAG-a 
„Slavonska ravnica“ i u skladu sa odredbama Statuta 
LAG-a svaka članica ima obvezu plaćati članarinu  
iz vlastitog Općinskog proračuna.

Članak 3.

� Iznos od 10.000,00 kuna za 2017. godinu 
uplatit će se na žiro račun LAG-a „SLAVONSKA 
RAVNICA“ Vrpolje, IBAN: 
HR 3323400091110611999, OIB 27870037694 iz 
Proračuna općine Vrpolje sa konta 3811 – Ostale 
tekuće donacije – LAG- Lokalna razvojna agencija.

Članak 4.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2178/11-01/17-5
Vrpolje, 7. prosinac  2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća

Općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

89.

 Na temelju članka 16. i 33. Zakona o 
proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 
15/15) i članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 6. 
sjednici održanoj 7. prosinca 2017.godine donijelo je 

PLAN
razvojnih programa općine Vrpolje za razdoblje 

2018. – 2020.godine

Članak 1.

� Ovim Planom razvojnih programa općine 
Vrpolje za razdoblje 2018-2020.godine utvrđuju se 
ciljevi i prioriteti razvoja općine Vrpolje povezanih s 
programskom i organizacijskom klasifikacijom 
Proračuna općine Vrpolje kako slijedi:
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Članak 2.

� Za realizaciju kapitalnih projekata iz članka 
1. Ovog Plana planiraju se u 2018.godini sljedeći 
izvori financiranja:

I. K a p i t a l n e  d o n a c i j e  n e p r o f i t n i m 

organizacijama – 210.000,00 kn: Općinski i Državni 

proračun

II. Poslovni objekti – 6.520.000,00; Prihodi iz 

EU fondova, Državni proračun, Županijski 

proračun i Općinski proračun

III. Komunalna infrastruktura – 3.660.000,00: 

Državni proračun, Županijski proračun,  Općinski 

proračun i prihodi iz EU fondova

IV. Ostala kapitalna ulaganja – 1.870.000,00: 

Općinski proračun i državni proračun

V. Kapitalna ulaganja u opremu – 203.000,00: 

Općinski proračun

Članak 3.

� Ovaj Plan razvojnih programa općine 
Vrpolje sastavni je dio Proračuna općine Vrpolje za 
2018.godinu, primjenjuje se od  1. siječnja 2018. 
godine i objavit će se u „Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2178/11-01/17-4
Vrpolje, 7. prosinca 2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.

90.

 Na temelju članka 65.stavka 3. Zakona o 
šumama („Narodne novine“ br. 140/05, 82/06, 
129/08, 80/10, 124/10, 25/12., 148/13. i 94/14.) i 
članka 31. Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 6. 
sjednici održanoj 7. prosinca 2017.godine donijelo je 

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2018. godinu

Članak 1.

� Ovim Programom utvrđuje se visina prihoda 
i namjena korištenja sredstava šumskog doprinosa 
ostvarenog temeljem uplate šumskog doprinosa u 
Proračun općine Vrpolje za 2018.godinu.

Članak 2.

� Prihod od šumskog doprinosa u 2018.godini 
planiran je u iznosu od 50.000,00 kuna i utrošit će se 
za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 
odnosno nasipanje poljskih putova kamenim 
agregatom.

Članak 3.

� Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u „Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/17-01/10
Urbroj: 2178/11-01/17-16
Vrpolje, 7. prosinca  2017.g.

Predsjednik 
Općinskog vijeća:

Tomislav Šimundić, v.r.



»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 23 Strana: 3927

Bilješke :



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 23Strana: 3928



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 23 Strana: 3929



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK« Broj: 23Strana: 3930



Bilješke :

»SLUŽBENI VJESNIK«Broj: 23 Strana: 3931



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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